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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΊΊΝΕΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.

Το π αντιστοιχεί τω ο (τίε) προφερο[λένω ώ ; το γαλλικόν b.

Το Μπ αντιστοιχεί επίσης τφ άνωτέρφ.
Το δζ ίσοδυναριεΐ τω ζ:(δζίρι.) ώς έν τνί λέξει δζάριι.
Το τζ αντιστοιχεί τνί προφορά του τουρκικού £ ώ; έν τη λεξει
τζάριι.
Το ^ προφερτεον ώς τό τουρκικόν

(δάλ) και το γαλλικόν d.

Τά *, η, ο, ου, ε, ι, ιό, a φέροντα την * έπ’ αυτών έκφράζουσι
την προφοράν του £ (αϊν).
Το ô προφέρεται ώς το γαλλικόν eu.
%

Το ö καί όυ προφερτεον ώ ; το γαλλικόν U.
Το <?, ^ αντιστοιχεί τφ ^

προφερομένω ώς τό γαλλικόν ch.

Τό γ Λ εκφράζει τό τουρκικόν 1Î ώς έν τνί λέξει
Ιρχεσθαι.

γ*ελ|/.εκ =

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΠΝ ΠΑΡΟΝΤΠΝ ΝΟΜΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

Α ΥΤΟ Υ ΥΨΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΒΕΖΙΡΗΝ.

Ύ ψηλότατε,
Καθ’άπερ γνωστόν έστι τν) Ύμετέρα Ύψηλότητι, τό εις τά κο
σμικά άναφερόμενον [λερός του ίερου δικαίου ( ΐ j διαιρείται εις τρία
[λέρν) : Το περί γάμων, το περί συναλλαγών και τό περί ποινών. Εις
τρία δ’ επίσης καί η θεμελιώδηςτών πεπολιτισμένων εθνών νομοθεσία
δινίρηται μέρη, ών τό περί συναλλαγών πραγματευόμενον λαμβάνει
ιδίως την ονομασίαν ά σ τ υ κ ό ς Κ. ώ δ η ξ. "Ενεκεν δμως της μεγάλης

(1 )
i*j

Τερόν δίκαιον μεταφράζομεν το -ûâ
u

ί'λμι φηκηχ, δπερ καί

ι λμι σερ ι σεριφ λεγεται ως απορρεον ες αυτου του

Κορανίου. "Αλλως τ ε δε καί αυτοί οί Βυζαντινοί θειον

δί και ον

κ α ί θ ε ί ους νόμους άπεκάλουν τα Αύτοκρατορικά διατάγματα,
Λαί τούς υπό τών Αύτοκρατόρων θεσπισθέντας νόμους.
Σημειωτέον δε δτι πηγαί του Τεροΰ δικαίου δεν είναι μόνον τό
Κοράνιον, άλλα καί αί πράξεις καί οί λόγοι του Προφήτου, ήτοι η
παράδοσις

γαδης), η έν άμφιβό^ω χωρίω αυτών ομόφωνος ,

τών του Προφήτου Συντρόφων ( ο ^ Γ Α σ χ α τ ί ) εξηγησις
0^1

ίδζμάη όύμμετ) καί οί #εκ του

τούτων άπορρέοντες κανόνες.

παραλληλισμού

τών τριών

Σημ. Μεταφρ.

ο
άναπτύζεω;, ην ελαβον κατά τούς νεωτέρου; χρόνους αί έμπορικαί
συναλλαγαί, έδέησεν εσχάτως δπω; κεφάλαιά τινα του άστυκου Κωδηκος εις αύτάς άναφερόμενα, οΐον τδ περί πτωχεύσεων και τδ περί
συναλλαγματικών καί άλλων διαφόρων θεμάτων χωρισθέντα άπδ
του αρχικού αυτών Κώδηκος άπαρτίσωσιν ιδιαίτερον νόμον. Ούτω
λοιπδν παρηχθη καί ό έ μ π ο ρ ι κ δ ς Κ ώ δ η ξ , άντικείμενον εχων τά
θέματα ταΰτα. Τάς έμπορικάς πράξεις διέπει δ νόμος ούτος,· άλλ*
οσάκις παρουσιάζεται άνάγκη, προστρέχει τις τότε καίει; τον άστυ·
κονΚωδη^α. Ούτω, παραδείγματοςχάριν, την λύσιν δευτερευόντων
τινών ζητημάτων, οΐον υποθήκης, έγγυησεως, επιτροπή; καί άλλων
τοιούτων άπορρεόντων εκ δίκης τινδς κατά τδν εμπορικόν νόμον υπό
Έμποροδικείου θεωρούμενης, ζητουμεν εν τω άρχικώ νόμω. Επίσης
εί; αύτδν προστρέχομεν καί δταν έν ποινική τινι δίκν] προβάλλεται
ημΐν ή λύσις ζητηματό; τίνος άπορρέοντος μεν έξ αύτη;, αφορώντος.
δμως τδ κοινόν η άστυκδν δίκαιον.
Πρδς άναπληρωσιν του κενού δπερ υπνίρχεν ώς έκ της ελλείψεως
του άστυκου Κώδηκος έν τώ Όθωμανικφ Κοάτει πολλοί καί διά
φοροι πολιτικοί νόμοι έθεσπίσθησαν έντε τοΐς άρχαίοις καί τοι; νεω*
τέροις χρόνοις,καί άν οί νόμοι ούτοι ώ ; μη προβλέποντες πάσας τάς
περιπτώσεις δεν έπαρκώσιν εί; την λύσιν άπάντων έν γένει τών ζη*
τημάτων, την έλλειψιν ταύτην άνεπληρωσε πάντοτε πληρέστατα
τδ περί συναλλαγών μέρος του ίερου δικαίου. Κατ’ άρχάς ώνεφύησαν
δυσχέρειαί τινες ώ ; πρδς την παραπομπήν τών δικών εί; τά του ίε*
ρου δικαίου, η τά του πολίτικου νόμου δικαστηρ-.α* αί δυσχέρειαί ό
μως αύται έξελιπον άφ’ ού τά πολιτικά η τακτικά δικαστήρια ευ
ρισκόμενα ύπδ την προεδρείαν τών ίεροδικαστών έπιλαμβάνονται ά*
πασών τών υποθέσεων, καί τάς μέν εις τδ ιερόν δίκαιον άναφερομένας
δίκας δικάζουσι κατά τδ δίκαιον τούτο, τάς δέ άστυκάς κατά τούς
πολιτικού; νόμου;* άλλά καί ούτω δεν η'ρθη έκ του μέσου πάσα δυσ
χέρεια. Επειδή η πηγη τών πολιτικών νόμων είναι τδ ίερδν δίκαιον,
πολλά ζητήματα παρομαρτουντα δίκνι τινί κατ’εκείνου; δικαζομέννι,
λύονται, ώ ; άνωτέρω έρρέθη έπί τνί βάσει τούτου. Ά λλα τά μέλη
τών πολιτικών δικαστηρίων άδαη όντα του ίερου δικαίου, νομίζουσι
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πολλάκις δτι ci ίεροδικασταί άποφαίνονται αυθαιρετώ; έπί των προκειμένων ζητημάτων και εναντίον των έν ίσχύϊ πολιτικών νόμων.
Αί δε υπονοιαι αύται γεννώσι φυσικώ; δυσάρεστους λογοτριβάς. Ε 
πίσης και έν τοΐςέμποροδικείοις τοΰ 'Οθωμανικού Κράτους ισχύει ό
Αύτοκρατορικός ’Εμπορικός Νόμος’ άλλα και ένταΰθα ούκόλίγαι δυσκολίαι αναφύονται ώς προς αντικείμενα τινά των δικών μη άναφε*
ρόμενα εις το έμπόριον. Και εάν μέν προς άπόφασιν έπί τών άντικειμένων τούτων προσφύγτι τις εις τούς ευρωπαϊκούς Κωδηκας, ε 
πειδή ούτοι δεν είναι καθεστώτες νόμοι του Κράτους δι’ αύτοκρατορικοΰ Διατάγματος, δεν δύνανται να έχωσιν ίσχύν νόμου έν τοϊς δικαστηρίοις* άν δέ άνατεθώσιν εις το ιερόν δίκαιον, τά ιεροδικεία
μη δυνάμενα να δικάσωσι μόνον τά δευτερεύοντα άντικείμενα, ύποχρεουνται νά θεωρησωσι την ύπόθεσιν έζ άρχ$ίς. ’Αλλά τνίς δικο
νομίας διαφερούσης εις τά δύο δικαστήρια, αί υποθέσεις ετι μάλ
λον περιπλέκονται, ώστε καθίσταται αδύνατος έπί τοιούτων αντι
κειμένων η άπό τών έμποροδικείων εις τά ιεροδικεία προσφυγή. “Ί 
σως θά έλεγε τις: λοιπόν έν τοιαύταις περιστάσεσιν ά ; προστρέχωσι
τά μέλη τών έμποροδικείων εις τό ίεοόν δίκαιον* άλλα καί τούτο
είναι άδύνατον επειδή, καί τα μέλη τών έμποροδικείων εις την αυ
τήν μετά τών μελών τών πολιτικών δικαστηρίων εύρίσκονται κχτάστασιν ώς πρός τάς περί το ιερόν δίκαιον γνώσεις.
"Αλλως τε, η νομική ομοιάζει άχανές πέλαγος* δσον δυσχερές εί
ναι νά άνελκύση τις έκ τούτου τού; μαργαρίτας, τοσαύτη ίκανότης
καί πολυμάθεια άπκιτεΐται δπως άνευρίσκνι τις πάντοτε καί έν έ*
κείννι τούς αναγκαίους διά την λύσιν έκάστου ζητήματος κανόνας*
η παρομοίωσις δ’ αύτη κατά μείζονα λόγον έφαομόζεται εις τό νο·
μολογικόν δόγμα του Έπού Χανιφε, ( ΐ ) ενώ πλεϊστοι δσοι διαφό*1

( 1 ) Ό Έπού Χανιφε, διάσημος ίερονομομαθης, ούτινος τό κύριον
ονομα ητο Νααμάν, έγεννηθη τό ογδοηκοστόν έτος της Εγίρας
( 6 9 2 Μ. X .) καί άπέθανε κα^ά τό 150 έν Βαγδάτη

είς ηλικίαν

70 ετών. Τά άπαντα αύτου σύγκεινται έκ 30 — 40

σύγγραμμά-
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ρου ικανότατος έρμηνευταί συνέγραψαν, και τδ όποιον δεν έξεκαθαρίσθη ώς η Σαφι' ίκη Νομι κά ( i ) ’ ένεκα τ^ς διάφορά; των γνω
μών των οπαδών αΰτης V) Χα ν ε φ ι κ η Νομι κά έσχε πολλά; υπο
διαιρέσεις και διακλαδώσεις, αίτινες κατέστησαν αυτήν πολύπλοκον
και δυσεξίτητον. Έ κ τούτου λοιπόν εννοεί έκαστος πόσον δύσκολο1
1/
είναι σήμερον να διακρίνν] τις έν τνί ποικιλία ταύτνι την κατάλληλον
άρχην, δπως έφαρμόσν] αύτην προςλύσιν του προκειμένου ζητήματος.
Έκτος δέ τούτου τνί του χρόνου μεταβολή και η επί της συνή
θειας καί τών εθίμων βασιζομένη εφαρμογή των νομικών διατάξεων

των. Είναι ό μέγιστος τών ερμηνευτών του Κορανίου, διό καί έπεκληθη ό Μέγιστος ιμ ά μ η ^ ^ ^ Ι ^1*1 ίμάμι άζάμ). Οί έκτών μαθη·
τών αύτου γράψαντες επί τνί βάσει του δόγματος αυτοί», οπερ κα
λείται δόγμα του Έ π ο ύ Χανι φε η Χ α ν ε φ ι κ η νομι κή εΐσί κα
τ ’ έξοχην οί Ίμάμαι Έπού Γί-ουσούφ, Μωχαμμέτ καί Ζουφέρ* οί ’Ο
θωμανοί άκολουθουσι τό δόγμα τούτο καί δταν λέγωσιν ‘Ιερόν δί 
καιον έννοουσι τάς έν τω δόγματι του Έπού Χανιφε συγγραφείσας,
κατά διαφόρους καιρούς νομικά; βίβλους.
Εννοείται δε, δτι έν τισι ζητημασιν αί γνώμαι τών νομολόγων
τούτων διαφέρουσι προς τάς του διδασκάλου καί άρχηγοΰ αυτώνΕις τοιαύτην περίστασιν λαμβάνεται ύπ’ δψιν κατά την έκδοσιν τών
ίερονομικών άποφά'.σεων (φετβάδων) η μάλλον συμφέρουσα τίμ
κοινφ γνώμη.

Σημ. Μεταφρ.

( 1 ) Τέσσαρα δόγματα (μεζχέπ) του ιεροί» δικαίου ύπάρχουσιν,.
ονομαζόμενα, ώς έκ τών άρχηγών αύτών, Χανεφί,

Σαφ ι, Μαλικί

καί Χαμπελί’ οπαδοί του πρώτου δόγματος είναι οί ’Οθωμανοί έν
γενει, του δευτέρου οί Αιγύπτιοι ’‘Αραβες ώς έπί τό πλεΐστον, του
τρίτου ci κάτοικοι ’Αλγεριού, Τριπόλεως καί Τύνιδος, το δε τέταρ
τον όλιγίστους έχει οπαδούς διεσπαρμένους τνίδε κάκεΐσε. ’Επειδή
δέ η A. Α. Μ. ό Σουλτάνος είναι του Χανεφικου δόγματος, η κατά
τό δόγμα τούτο νομική ισχύει έν τοΐς^έπισημοις δικαστηρίοις καθ’
άπασαν την Αυτοκρατορίαν.

Σημ. Μεταφρ.
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συμμεταβάλλεται επίσης, ώ ; έν παρχδείγματι: Κατά του; αρχαίους
νομολόγους άρχει να ίδγ) τις ενα θάλαμον της άγορασθησομένης οι
κίας, κατά δε τού; μεταγενεστέρους, άνάγχη ΐνα $νι άπαντα;. Τούτο
δμως δεν είναι διαφορά έν τνί διατάζει του νόμου, άλλ’έν τνί εφαρ
μογή αυτής καί προέρχεται εκ της διαφοράς τ*/ίς συνήθειας καί του
έθους εν τνί κατασκευή των οικοδομών. Τό πάλαι υπήρχε συνήθεια
να κατασκευάζωσιν έκαστον θάλαμον της οίκίας κατά το αυτό σχή
μα προς τούς άλλους, ώστε το ίδεΐν ενα θάλαμον ίσοδυνάμει τω
πάντας ίδεΐν. Ε πειδή δέ βραδύτερον εγένετο συνήθεια, ΐνα έκαστος
θάλαμος οικίας κατασκευάζηται κατ’ ιδιαίτερον σχήμα, έδέησε νά
βλέπωνται πάντες. Επιπόλαιος παρατηρητής θά ένόμιζεν δτι υπάρ
χει διχογνωμία μεταζύ των αρχαίων και των νεωτέρων νομολόγων.
λλ*ό άκριβέστερον σκεπτόμενος διακρίνει δτι, έπειδη κύριος σκοπός
του νομοθέτου εις την περίστασιν ταύτην είναι νά λάβγ) ό άγοραστη ; ικανήν γνώσιν ώς ποός τό άντικείμενον της αγοράς, δεν μετεβληθη ενταύθα ό άρχικός νομικός κανών, άλλ’η εφαρμογή αύτου εις
τάς περιστάσεις, ά; η του χρόνου παρολκη άεννάως μεταποιεί. "Οθεν μεγάλη απαιτείται προσοχή ΐνα διακρίνγι τις την τοιαύτην υπό
του χρόνου παραχθεΐσαν διαφοράν άπό της έν τνί ουσία μεταβολές*
^υσχερέστατον δ’ Ιργον είναι νά περιλάβγ) τις είς τόν νουν του πάντα
τά νομικά ζητήματα καί νά είσδύσνι εις τό βάθος αυτών. Εί καί
άλλοτε ci σοφοί καί νομομαθείς της εποχές συνελθόντες επί τό αυτό
•πρός σύνταζιν πλήρους συλλογές των κατά τό σύστημα τ ου’Ε πού
Χ α ν ι φ ε νομικών ζητημάτων συνέταζαν βιβλίατινά ώ ; τ ό Τ α τ α ρ χ α ν ι γ ε καί Φ ε τ α β ά ϊ Δ ζ ι χ α ν γ κ ι ρ ι ε , δεν ηδυνηθησαν δμως νά
περιλάβωσι πάσας τάς νομικάς λεπτομέρειας καί τάς τών δογμά
των διαφοράς.
Καίτοι δε πραγματικώς τά τών ίερονομικών άποφάνσεων βιβλία
είσί συγγράμματα περιέχοντα ρήτρας (φετβα) δοθείσας περί της
.εφαρμογής τών περιστάσεων εις τούς νομικούς κανόνας, έν τούτοις
είναι πασίδηλον πόσον δυσχερή; είναι η συλλογή τών από τοσούτων αιώνων δοθεισών παράγων αρχηγών του Χανεφικοΰ δόγματος
μητρών. Καί ηύκόλυνε μέν πως τό εργον ό ’Ίπνι Νουδζέϊμ, δστις συλ-

6
λέξας άριΘμόν τινα κανόνων καί γενικών ζητημάτων ηνέωξε τρίβον
εις νέον σύστημα, συνιστάμενον εις το καταχωρίζειν υπό τούς κα
νόνας τούτους συνοπτικώς τάς νομικάς λεπτομέρειας* έπειδη όμως
οί μετά ταυτα χρόνοι δεν έδείχθησαν τοσουτον δαψιλείς εις την
παραγωγήν σοφών και νομολόγων, δεν άνεφάνησαν άνδρες ικανοί
όπως

άκολουΘουντες και εύρύνοντες την διανοιχΘεΐσαν ηδη αυ

τοί; τρίβον καταστησωσιν

αυτήν μεγάλην οδόν, Έν δε τη καθ*

ημάς έποχη επειδή οι έν τφ ίερώ δικαίω τρίβονε; καί έπιστημο·
νες κατέστησαν επί μάλλον καί μάλλον σπάνιοι, κατέστη επίσης
δυσγερές το να εύρη τις οχι μόνον μέλη διά τα πολιτικά δικαστή
ρια δυνάμενα νά προσφύγωσιν έν ανάγκη εις τά ίερονομικά βιβλία
προς λύσιν της αμφιβολίας αυτών, άλλά καί ίεροδικαστάς (καδηδες) ικανούς διά τά ιεροδικεία τά ευρισκόμενα έν τώ ΌΘωμανικφ
Κράτει.
Προ πολλου οθεν τά μάλα έπιΟυμητη κατέστη η σύνταξις βι
βλίου περί συναλλαγών, έπί τ·$ βάσει του ιερού δικαίου, περιέχοντος μόνον τάς έπικρατεστέρας γνώμας άνευ διαφωνιών καί άντιθέσεων καί εύχερους προς κατάληψιν, όπερ

μελετών

έκαστος νά

δύναται μετ’ εύχεοεία; νά συμμορφονη τάς πράξεις του προς αυτό.
Έκτος δέ τη ; ώφελείας ην το τοιουτο περιεκτικόν καί εύμέόοδον
β.βλίον θά παρεΐχενείς τού; ίεροδικαστάς (

ναιπ),καί τά μέλη

τών πολιτικών δικαστηρίων καί οί Διοικητικοί υπάλληλοι αύτ:ί
μελετώντες αυτό καί άνατρέχοντες εις τάς ίερονομικάς άοχάς Θά
συνεμόρφουν τό κατά δύναμιν τάς πράξεις αυτών έν ανάγκη προς
τό ιερόν δίκαιον, καί το'βιβλίον τούτο ισχύον έν τοΐς ίερονομικοϊς
δικαστηρίοις, 6ώ καθίστα συγχρόνως περιττήν καί την σύνταξιν
νέων νόμων αναγκαίων διά τάς έν τοις τακτικοί; δικαστηρίοις
Θεωρουμένας πολιτικά; δίκας. Έ π ί τούτω καί έν τω ΝομοΟετικώ
Συμβουλίω έοχηματίσθη άλλοτε εν συνέδριον έξ ουλεμάδων προς
έκπόνησιν τοιούτου έργου καί πολλά Θέματα έγράφησαν τότε,
άλλά δεν κατωρθώθη η τελειοποίησις αυτου’ καί η έκπληρωσις τίξς
επιθυμίας ταύτης κατά τό κοινόν άξίωμα '· παν εργον έ χ ε ι ώ ρ ι σμένο ν τινά χρόνον έ κ τ ε λ ε σ ε ω ; , κα^ω; καί άλλων πολλώ/
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σπουδαίων έργων έναπέκειτο εις την παντός αϊώνος άνωτέραν επο
χήν τϋς A. Α. Μεγαλειότητος.
Ή A. Α. Μεγαλειότης ο σεβαστός ημών Αύτοκράτωρ επιθυμών,
δπως μεταξύ τοσούτων άλλων ευτυχών μεταρρυθμίσεων επιτευχθεισών εν ταΐς ημέραις Αυτού ίδν) προστιθέμενον καί το σπουδαίοτατον τούτο εργον, εύηρεστηθη δπως διατάξνι την σύνταξιν συνο
πτικού Κωδικός επί τνί βάσει τού ιερού δικαίου, επαρκούς προς τας
άνάγκας της σημερινής εποχές καί ικανού προς λύσιν των καθ’ έκάστην άναφυομένων δικαστικών ζητημάτων. Της έκτελέσεως της
Αύτοκρατορικ^ς ταύτης διαταγής άνατεθείσης ημιν τοΐ; κάτωθι
ύποφαινομένοις, συνηλθομεν έν τώ Άνωτάτω Δικαστηρίω καί συλλέξαντες εκ των ίερονομικών βιβλίων τού Χανεφικοΰ δόγματος τας
μάλλον επίσημους εκ των άφορωσών τας συνεχέστερον έν τ·?5 ση
μερινή έποχνί συμβαινούσας πράξεις καί συναλλαγάς γνώμας άπηρτίσαμεν ενα τόμον δινιρημένον είς πολλά βιβλία δόντες αύτω τό
δνομα: Νομι κοί Κανόνες. Περαιωθέντος τού πρώτου βιβλίου τού τόμου τούτου, μετά τού προλόγου αυτού, εν μεν άντίγραφον αυτού
έπεδώκαμεν v/j Α. *Υψ. τώ Σσέϊχ-ούλ-Ίσλάμ,ετερα δε είς τινας άλ
λους έξοχους καί επί ίερονομομαθεία .διακεκριμένους άνδρας προς
άναθεώρησιν* διαρρυθμίσαντες

δ’ επομένως το εργον συνωδά ταις

παρατηρησεσιν αυτών, ύποβάλλομεν ηδη αυτό ύπ’ όψιν τη ς'Τ μ ετ.
'Τψηλότητος. Ή έπιτροπη ένασχβλειται επί τού παρόντος άφ’ ενός
μέν είς την είς το Αραβικόν μετάφρασιν του βιβλίου τούτου, άφ*
ετέρου δε είς την σύνταξιν τών λοιπών βιβλίων.
Έ κ τ η ; άναγνώσεως αυτού η Ύ μετέρα 'Υψηλότης θελει κατα
νοήσει δτι τό δεύτερον μέρος τού προλόγου είναι συλλογή γενικών
ίερονομικών άρχών, &ς συνέλεξαν ό "Ιπνι Νουδζέϊμ καί άλλοι νομολόγοι οπαδοί αυτού. Καί δεν δύναται μεν ό Τεροδικαστης ούδεν
ζητημα να λύστι δι* αυτών μόνων καί άνευ εύκρινεστέρας τίνος με
ρικής διατάξεω;* ούχ ηττον δμως αι γενικαί αύται

άρχαί είσιν

ισχυρόν υποστήριγμα διά την μνημην, καθότι ο άπομνημονευων
αύτάς δικαστής έχει πάντοτε πρόχειρον την άπόδειξιν της λύσεως,
δε οί λοιποί υπάλληλοι εύοίσκουσιν
έν αύταΐς έν καταφύγιον
%
· *

ό
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πάσαν περί στάσιν και ούτως έκαστος δύναται πάντοτε να έφαρμόζη 07ον οΐόντε τάς πράξεις αύτοΰ τφ ίερω δικαίω. Έ π ί τούτω
και δεν έγράφησαν ούτε υπό ιδιαίτερον δνο{/α βιβλίου η κεφαλαίου,
άλλα κατεχωρηθησαν εις τον πρόλογον. Έν τοις νομικοί; βιβλίοις
ώς επί τό πολύ τα ζητηματά εϊσιν άναμεμεγμένα μετά των άργών,

άλλ’ έν τφ παρόντι πονηματι προύτιμησαμεν να προτάξω-

μεν εις έκαστον βιβλίον έν είδει προλόγου πάντας

τους σχετικούς

αύτφ δικανικούς ορούς, έκθέτοντες άκολούθως χωριστά καί έν τά 
ξει τάς νομικά; διατάξεις. Προς περισσοτέραν δ’ άνάπτυξιν των
θεμελιωδών τούτων διατάξεων προσεθηκαμεν ύπ’ αύτάς καί πολλά
παραδείγματα, άπερ ήρανίσθημεν έκ των βιβλίων των νομικών
ρητρών (φετβά).
Αί συναλλαγαί κατά τού; χρόνους ημών γίνονται ώς επί τό πλεΐστον ύπό διαφόρους ορούς* έπειδη δε κατά τό χανεφικόν δόγμα οί
πλεΐστοι των έν τη βάσει τ η ; συμφωνίας προτεινομένων διαφόρων
δρων διαστρεβλουσι την πώλησιν, τό σπουδαιότερον κεφάλαιον του
τών Πωλησεων βιβλίου είναι τό περί π ω λ η σ ε ω ς ύπό δρον καί
ώ ; έκ τούτου τούτο ύπηρξεν έν τνί ημετέρα όμηγύρει άντικείμενον
πολλών συζητήσεων καί λογοτριβών α; έθεωρησαμεν κατάλληλον
ΐνα έκθέσωμεν ένταυθα έν συνόψει.
Αί γνώμαι τών πλείστων εκ τών ερμηνευτών εισίν άντίθετοι προς
άλληλας ώς προς την ύπό δρον πώλησιν. Κατά τό δόγμα τών Μαλικί ό πωλητης δι’ ολίγον χρόνον δύναται να θέση

δρον τινά ύπερ

έαυτου έν τφ πωλουμένω πράγματι* κατά δε τό τών Χαμπελί ό
πωλητης δικαιούται νά θέση τον δρον τούτον δι* άπαντα τδν χρό
νον απολύτως* αλλά νά εχη τό δικαίωμα τούτο ό πωλητης καί νά
στερηται αύτοΰ ό άγοραστης φαίνεται παράλογον. Οί δε ’Ίπνι ’Επί
Αειλί καί “Ιπνι Σσηπριμε, οίτινες η σαν σύγχρονοι τώ Μεγίς·ω ’Ιμάμη
καί τών οποίων οί οπαδοί έξέλιπον μετά ταΰτα διαφωνοΰσιν επίσης
πρός άλληλους ώς πρός τό άντικείμενον τούτο*

καί κατά μεν τόν

"Ιπνι Έ π ί Αεϊλί εν γένει η τε πώλησις καί ό δρο; είσί πλημμελείς,
κατά δε τον ’Ίπνι Σσηπριμε άπολύτως καί η πώλησις καί ό δρος ει•σίν ορθά καί νόμιμα.
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Παραλείποντες το δόγμα του Ίπ ν ι Έ π ί Λεϊλί δπερ άντίκειται
δλως εις το έν τ αϊ ς Παρ αδ ό σ ε σ ι ν (χαδης^ άναφερόμενον: οι Μου
σουλμάνοι έ μ μ ε ν έ τ ω σ ά ν τ α ΐ ς συνθηκαι ς

αυτών, λαμβάνο-

μεν ύπ’,οψιν μόνον το του "Ιπνι Σσηπριμε ώς συμφωνουν καθ’όλοκληρίαν τφ προφητικώ τούτφ λόγιρ. ’Αλλά καί ενταύθα παρατηρητέον,
δτι εί και ό πωλητης και ό άγοραστης δύνανται νάπροτείνωσι συνθηκας, ήτοι ορούς, ων ή έκτέλεσις είναι άδύνατος ή αθέμιτος, ουδέ
τερον όμως τών μερών εύθύνεται, κατά την γνώμην απάντων έν
γένει τών νομολόγων, εις την τηρησιν του έπιβληθέντος αύτφ δρου,
η καθ’ δσον μόνον δύναται, δηλαδη καθ’ δσον επιτρέπει αύτφ την
τηρησιν η τ ε φ.ύσις τών πραγμάτων και ό νόμος. Ό τής τηοησεως
λοιπόν του δρου κανών δεν είναι γενικός, ά τε δη έπιδεχόμενος προσ
διορισμούς και εξαιρέσεις. Έν τφ Χανεφικω

δθεν δόγματι έγένετο

παραδεκτή μεσαία τις οδός, καθ’ην οί τ η ; πωλησεως δροι διγιρέθησαν εις τρεϊς* ήτοι θεμιτούς, πλημμελείς καί άκυρους. Ουτω τοίνυν
ό δρος ό μη ών άναγκαϊος εις την σύστασιν τ η ; πωλησεως η μη
ένισχύων άναγκαΐόν τι συστατικόν αυτής άλλ’ ώφελών τό έτερον μό
νον τών συμβαλλομένων μερών είναι πλημμελής καί η επ’αυτόν βα'
σιζομένη πώλησις είναι επίσης πλημμελής* η δε επί δρω μηδετέρψ
τών μερών ώφελουντι πώλησις είναι έρρωμένη καί ό δρος άκυρος*
διότι σκοπός τής πωλησεως καί αγοράς είναι η άμοιβκία μεταβίβα*
σις της κυριότητος, δηλ. ό μεν αγοραστής να γίνγ; κύριος του πωλουμένου άνευ κωλύματος καί κόπου, ό δέ πωλητης του τιμήματος’
η υπαρξις δθεν εις την περίστασιν ταύτην δρου ώφελουντος το έ τ ε 
ρον μόνον τών συμβαλλομένων μερών δύναται να καταληξνι εις έρι
δα, τοΟ μεν ενός ζητουντος την έκτέλεσιν αύτοΰ, του δε ετέρου άρνουμένου αυτήν,

δπερ σημαίνει η σύστασις της πωλησεως δεν υ

πήρξε τελεία καί ακριβής* άλλ’ επειδή την διαφοράν λύει η συνή
θεια καί τό έθος του τόπου, επιτρέπεται η πώλησις έν γένει υπό
δρον συνηθη καταστάντα καί σύμφωνον τοΐς τοπικοΐς εθεσιν. Ούτω
λοιπόν αί έμπορικαί συναλλαγαί άποτελουσιν είδος έξαιρέσεως, ά τε
δη έκάστης έμπορικής τάξεως έχούσης ώς έπί τό πλεΐστον

ίδιον

τρόπον συναλλαγής βασιζόμενον έπί τής συνήθειας καί του έθους.
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έπειδη δέ η συνήθεια έχει κύρος νόμου, δεν μένει εις τον νομοθέτην
να προβλέψν) η περί έκείνων των δρων, ούς έπιβάλλουσί τινες

άλ·

ληλοις, παρά τα είθισμένα, έν έξχιρετικαΐς και άσυνηθεσι συναλλαγαΐς* άλλ’ επειδή αύται δεν έχουσι μεγάλνιν σπουδαιότητα, χάριν
ευκολίας των συναλλαγών δεν έθεωρηθη εύλογος η προτίμησις του
δόγματος του "Ιπνι Σσηπριμε, παρά το σύστημα του Χανιφε άλλ’ ώς
έγένετο έν τοΐς λοιποις κεφαλαίοις, ούτω και έν τώ

κεφαλαίψ

του ά. τίτλου περιωρίσθημεν να έκθέσωμεν τού; μη διαστρεβλοΟν*
τας την πώλησιν ορούς κατά το Χανεφικόν σύστημα.
Τέλος πάντων, έπειδη δεν έξηλθομεν έν τώδε τω πονηματι των
ορίων του Χανεφικου δόγματος καί τα έν αύτφ κατακεχωρημένα
είσίν ώς έπι τό πλεΐστον αυτά έκεΐνα τά δντα έν ίσχύϊ την σήμερον
έν τω Φετβαχανε, κρίνομεν περιττήν πάσαν περί αυτών συζητησιν.
Έν τούτοις, έπειδη αί γνώμαι διάσημων τινών Τμαμών έκ τών Χανεφιστών νομολόγων εισί καταλληλότεραι εις τάς τών ανθρώπων υπο
θέσεις καί άρμοδιώτεραι εις τά τ η ; έποχής πράγματα, προετιμηθησαν αύται, δι’ δ εξηγούνται παρακατιόν αί πηγαί καί οί λόγοι έξ ών
καί δι’ ου; συνελέγησαν. Κατά το εκατοστόν έννενηκοστόν έβδομον
καί διακοσιοστόν πέμπτον άρθρον η του άνυπάρκτου πώλησις δεν
είναι ερρωμένη. Έν τούτοις το προϊόν άνθέων, ώς ρόδων, καί λαχ«νικών, ώς άγκυναρών, καί άλλων οπωρών τών οποίων η παραγωγή
είναι άλληλοδιάδοχος, τά όποια δηλαδη δεν παράγονται συγχρόνως»
άλλά μέρος μεν του καρπού αναφαίνεται πρότερον, μέρος δ’ άργότε"
ρον, πωλείται ώ ; έπί τό πλεΐστον κατ’ έθος διά μιας τό τ ε παραχθεν
καί τό μηπω παραχθέν. Έπειδη δε την ούτω διά μιας πώλησιν του
άνυπάρκτου καθ’ υποταγήν εις τό ύπάρχον έπιδοκιμάζει ό Ιμάμης
Μωχαμμετ Ίπνη-Χασάν Έσσεϊπχνί, όδέ’ΐμάμης Φαζλη, όΣσέμς ούλΈϊμέτ ούλ·Χα>εβανί καί ό Έπού Μπέκρ-’Ίπνι-Φχζλ έξέδωκαν ρήτρας
έπί τν3 βάσει τ η ; γνώμης ταύτης, καί έπειδη προς τούτοις άφ’ ένός
μεν δεν είναι δυνατόν ΐνα οί άνθρωποι έγκαταλείψωσι τό άρχαΐον αυ
τών έθος, άφ’ ετέρου δε είναι βεβαίως προτιμοτέρα η άπλοποίησις τών
συναλλαγών, τής συγχύσεως καί πλημμελείας, προύτιμηθη ένταυθα
$1 τοΰ Μωχαμμετ γνώμη καί τό 2U7ov άρθοον έγράφη ■/ατ’ αυτόν.

il
Έ ν τ φ της πωλησεως καθ’ ομάδα ζητηματι, δταν δηλαδη πωλητχι π .χ . είς σωρός σίτου προς τόσα γο. το κοι>όν, ό μεν Μέγιστος
Ιμάμης φρονεί δτι ή πώλησις έρρωται μόνον δι’ εν κοιλόν, άλλα
κατά τούς δύο Ίμάμας ( i ) ή πώλησις ισχύει δι’ ολόκληρον εκείνον
τον σωρόν και άνάγκη δπως δοθ/5 το τίμημα της δλη; ποσότητος
του σίτου.
Ε πειδή δέ τούτο ευκολύνει τάς των ανθρώπων συναλλαγάς,
πολλοί νομολόγοι ώ ; ό Σχχηπι Χηδαγέ, προύτίμησαν την γνώμην
αυτών και κατά συνέπειαν το 220ον άρθρ. έγράφηκατά τούτον τον
τρόπον.
Κατά τόν Μεγιστον Ίμάμην η προθεσμία του έζ δρου εκλογικού
δικαιώματος, δεν δύναται νάύπερβχίντ) τάς τρεις ημέρας, κατά δε
τούς δύο Ίμάμας συγχωρεΐται δι’ δσας ημέρας συμφωνηθν). ’Επειδή
δέ η γνώμη αυτών φαίνεται άρμοδιωτέρα τ·?3 έποχνί καί τφ πράγ
ματι προύτιμηθη αύτη εν τφ 3 0 0 φ άρθρφ καί κατεχωρηθη η λέζις π ρ ο θ ε σ μ ί α άνευ προσδιορισμού.
*11 αύτη διαφωνία υπάρχει καί έν τφ εκ προπληρωμής έκλο
γικω δικαιώματι* μολονότι δέ ό Ιμάμης Μωχαμμέτ είναι ό μόνος
παραδεχόμενος τό άπόλυτον του χρόνου έν αύτη, προύτιμηθη η
γνώμη αύτοΟ ως καταλληλότερα εις τάς των ανθρώπων υποθέσεις,
καί ούτως εν τφ 3 1 3 φ άρθρφ έγράφη μέ χ ρι τοΰ δεινός καιρού
άπολύτως. Μολονότι κατά τον ΜέγιστονΊμάμην ό παραγγελιοδότης
δύναται νά παραιτηθν] της συνωμολογημένης παραγγελίας, κατά
τόν Ίμάμην Έπού Γλουσούφ, όταν το παραγγελθέν εύρεθνί σύμφω
νον τγί παοαγγελί^ δέν δύναται νά άποποιηθγί αυτό ό παραγγείλας*
επί των ημερών δμως ημών,

δτε τοσουτον ηύξηνθη ό αριθμός των

έργοστασίων έν τφ κόσμφ καί δτε δίδονται τοσαΰται μεγάλαι
παραγγελίαι τηλεβόλων, πυροβόλων καί άτμοπλοίων καί γίνονται
τοσαΰται συμφωνίαι έπ’αύτών, καί η παραγγελία κατέστη μία των

( ΐ ) 0 ί δύο μαθηταί του Μεγίστου Ιμάμη, Έπού ΓΊουσούφ καί
Μωχαμμέτ.

Χημ. Μεταφρ.
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•σπουδατοτέρων υποθέσεων, μεγίστη βεβαίως σύγχυσις θά έπηρχετο
«ίς τάς εΓ πίρ τις και άλλη σπουδαίας ταύτας συναλλαγάς, οίν είχε
την επιλογήν ο παραγγελιοδότης καί νά διαλύνι την τ^ς παραγ*
γελίας συμφωνίαν. Επειδή δε άλλως τ ε η παραγγελία ού μόνον
προσομοιάζει τγί προπωλήσει, η τις καί τοι εναντία τω νόμφ έπιτετραπται δμως ώς βασιζόμενη επί της συνήθειας,

δέον νά έπιτρέ*

πηται καί εκείνη ώς στηριζομένη επίσης εις τον αυτόν λόγον* διά
ταΟτα έθεωρηθη έπάναγκες ίνα προτιμηθνί συμφώνως προς τάς τγίς
εποχής άνάγκας η του Έπού Γίουσούφ γνώμη καί κατά συνέπειαν
το 392ον άρθρον εγράφη κατ’ αυτόν.
Επειδή δέ εν τοίς διαφοροτρόπως έρμηνευομένοις ζητημασιν
οφείλομεν κατά καθήκον νά ένεργώμεν πάντοτε δπως άν διατάττη
η Α. Αύτοκρατορικη Μεγαλειότης ό ανώτατος ημών πνευματικός
άρχων παρακαλουμεν τη^Τμετέραν Υψηλότητα δπως, εάν έπιδοκιμάσν) το καθυποβαλλόμενον αύτνί σήμερον εργον, φροντίσν) ΐνα
κοσρηθνί ό παρών Κώδηξ δίά του Αύτοκρατορικοΰ Αύτογράφου.'
Έ ν "£ τει Εγίρας 1285, Ζιλχηδζέ 8 - 1 0 Μαρτίου 1 2 8 5 ( 1 8 6 9 ) .

*0 Ύπουργος τη;
Δικαιοσύνης

*0 των εδκαφίων
Ιξελεγκτής

‘Ο Ικ των μελών του
Συμβουλ. τή; Επικράτειας

ΑΧΜΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ.

ΣΑΙΤ ΧΑΑΙΑ.

‘Ο Ικ των μελών του
Άνωτάτου Δικαστηρίου

‘Ο Ικ των μελών νοΰ
’Ανώτατου Δικαστηρίου

ΣΕΙΦ ΟΤΔΔΙΝ.
‘Ο Ικ των μελών του
αυτου Σ;μβουλ'θυ

ΣΕΙΤΑΧΜΕΤΧΟΤΛΟΥΣΗ, ΣΕΙΤ ΑΧΜΕΤΧΗΑΜΓ,ΜΩΧΑΜΜΕΤ ΕΜΙΝ
‘Ο Ικ τών μελών τής Επιτροπής

ΙΒΝ1 ΑΒΗΔΙΝ ΖΑΔΕ ΑΑΑΕΔΔ1Ν.

♦

EN ON OMATI
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΕΟΥ.
ΑΤΤόΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΝ.

Β Ν Β ρΓ Β !Ζ Θ η ΚΑΤΑ Τ Ο Π Ε Ρ ΙΕ *01Λ^ ° ^ ’

—

—

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
(Αιαιρειται είς οόο μέρη).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΠΤΟΝ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
TOT ΙΕΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

"Αρθρον Ιον. Ε π ισ τή μ η του ίερονομικοΰ δικαίου λέγεται,
ή γνώσις των διατάξεων των ιερών νόμων.
Αί ίερονομικαι διατάξεις άναφέρονται ή εις την μέλλουσαυ
ή εις την παρούσαν ζωήν* αί εις την μέλλουσαν ζωήν άναφερόμεναι διατάξεις άποτελουσι το περί λατρείας μέρος του ιε
ρού νόμου. Αί δε σχετικαι προς την παρούσαν διαιρούνται εις
τρία κεφάλαια, ήτοι τό περί γάμου, τό περ'ι συναλλαγών καί
το περ'ι ποινών.
Κτίσας τον κόσμον οΘεός ένή εύρίσκεται τάξει, ώρισεν δπως.
διατηρήται εν αυτή μέχρι συντέλειας αύτου διά τής διαιωνίσεως του άνθρωπίνου γένους. Ή δέ διαιώνισις αυτή τελεί
ται διά τής συνελεύσεως τών άρρένων και των Οηλέων εις
γάμου κοινωνίαν προς τεκνοποίηση/* διά του μέσου δέ τούτου
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κατορθουται ή συνεχής και άδιάκοπος ύπαρξις του άνθρωπίνου
γένους.
Ά λ λ ’ οί άνθρωποι ενεκα τής φυσικής αύτών κατασκευής
εχουσιν άνάγκην προς συντήρησιν τεχνητώντινών πραγμάτων,
οιον τροφής, ενδυμασίας και κατοικίας. Ταυτα δέ έπιτυγχάνουσι διά τής προς άλλήλους κοινωνίας και τή ς αμοιβαίας
βοήθειας. Έ ν άλλαις λέξεσιν οί άνθρωποι φύσει κοινωνικοί
οντες δεν δύνανται να ζήσωσιν ώς τά λοιπά ζώα μεμονωμένως, άλλ’εχουσιν άνάγκην του πολιτισμού, ήτοι είναι ήναγκασμένοι να ζώσιν έν κοινωνία και άλληλοβοηθώνται.
Επειδή όμως παν άτομον έπιθυμεΤ τα εύκολα και τερπνά
δι' εαυτό και άπαναίνεται τά επίπονα και δυσάρεστα, οί άν
θρωποι καθ’ οσον άφορα τον γάμον τε και τάς προς ά λλή
λους σχέσεις και τήν άμοιβαίαν βοήθειαν, τάς βάσεις ταύτας
τής κοινωνίας και του πολιτισμού, εχουσιν άνάγκην σταθερών
τινών νομικών κανόνων προς διατήρησιν τής δικαιοσύνης και
τής τάξεως μεταξύ αύτών. Το πρώτον τούτων άποτελεϊ τό
περί γάμου κεφάλαιον του ίερονομικου δικαίου, τό δέ δεύτερον
τό περ'ι συναλλαγών κεφάλαιον. Επειδή δε προς έδραίωσιν τής
τάξεως ταύτης έν τή κοινωνία άπαιτειται ή έφαρμογή ποινών,
τό τρίτον κεφάλαιον πραγματεύεται περί αύτών και καλείται
ποινικόν δίκαιον.
Συλλέξαντες έκ των έν ίσχύ’ΐ νομικών βιβλίων τάς κοινοτέρας
διατάξεις του περί συναλλαγών κεφαλαίου, ήτοι άστυκοΰ Κώδηκος, διηρέσαμεν αύτάς εις βιβλία και ταυτα εις τίτλους
ούς πάλιν εις κεφάλαια. Έ ν τοις άκολούθοις τίτλοις και κεφαλαίοις περιλαμβάνονται αί μερικαι και λεπτομερείς διατά
ξεις έπι τή βάσει τών οποίων είσί κεκλημένα τά δικαστήρια
ν’ άποφαίνωνται. Οί έμβριθεις νομολόγοι άνήγαγον πάσας
ταύτας τάς νομικάς διατάξεις εις γενικάς τινας άρχάς, ών
έκάστη περιλαμβάνει πληθύν τοιούτων διατάξεων καί ζη τη 
μάτων καί αί όποΐαι έν τοις νομικοίς βιβλίοις χρησιμεύουσιν
ώς βάσεις και εναργείς άλήθειαι προς βεβαίωσιν τή ς ορθής
λύσεως τών ζητημάτων τούτων ή κατάληψις οθεν τών θε
μελιωδών τούτων άρχών συντείνει εις τήν ευχερή κατανόησιν
τών έν λόγω ζητημάτων καί είναι έν μέσον προς εύχερεστέραν
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άπομνημόνευσιν αύτών, "Οθεν άθροισαντες 9 9 τοιαύτας νομιχάς άρχάς προετάξαμεν αύτάς του έργου τη ς έπιχειρήσεως ή μών έν τφ δευτέρω μέρει του παρόντος προλόγου. Εί' καί τινες
των αρχών τούτων μονομερώς λαμβανόμεναι (ραίνονται εχουσαι έξα·ρέσεις τινάς, έπειδή όμως προσδιορίζουσιν άλλήλας
δεν βλάπτεται ή γενικότης αύτών έν συνόλψ λαμβανομένων.

ΜΕΡ02 ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΡΧΑΙ ΤΟΓ ΙΕΡΟΓ Δ1ΚΑΙΟΓ.

νΑρθρ. 2ον. Πάσα πράξις κρίνεται κατά τον σκοπόν δι’ ον
έγένετο. Δηλαδή εις την περί πράξεώς τίνος κρίσιν λαμβάνεται ύπ' όψιν και ώς βάσις ο σκοπός δι’ δν ή πράξις εκείνη
έγένετο.
*Α ρθρ. 3ον. Έ ν τοΤς συμβολαίοις και ταΐς συμβάσεσι πχρατηρειται δ σκοπός και τό πνεύμα, ούχί δέ αί λέξεις και αί
συνθέσεις του λόγου.
Ούτως αί έπί πίστει (ή έξωνήσει) πωλήσεις
μπέϊ
μπιλ βεφά) κρίνονται ώς ενεχυριάσεις.
’Άρθρ. 4ον. Ή υποψία δεν καταστρέφει την βεβαιότητα.
*Αρθρ. 5ον. Πρωτοτυπία έστί, το νάμένητιέν ή εύρίσκεται
καταστάσει.
*Αρθρ. 6ον. Τό κατά δουλείαν ύπαρχον άφίνεται έν yj εύρέθη
άνεκαθεν καταστάσει.
*Αρθρ. 7ον. Ά λ λ ’ ή βλάβη ού λογίζεται ώς κατά δουλείαν
ύπάρχουσα.
. ’'Αρθρ. 8 ον. Τό άνεύθυνον καί άχρεώς·ητον πρωτοτυπία ές*ίν.
Ούτω λοιπόν έάν τις φθείρη πράγμα τ ί τίνος καί δεν συμ,
φωνώσιν ούτοι ώς πρός τό ποσόν τής φθοράς, ό μεν λόγος τοΰ
φθορέως έστί δεκτός, ό δε κύριος του πράγματος οφείλει άπο*
δειξαι τό περιπλέον του ποσού, οπερ άπαιτεΓ.
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’Άρθρ. 9 ον. Έ ν ταΐς έπικτήτοις ίδιότησι πρωτοτυπία έστιν
ή έλλειψις ή άνυπαρξία.
Παραδείγματος χάριν, εάν έν τη έτερρορύθμψ εταιρία καθ’
ήν έμπορός τις δίδει τάς πραγματείας τφ συνεταίρψ αύτοΰ επί
τφ δρψ του νά πωλήση αυτός ταύτας και διανεμηθώσιν άκολούθως άμφότεροι το κέρδος, άναφυή μεταξύ αύτών διαφορά
περί του αν υπήρξε κέρδος ή ούχι, δεχόμεθα τον λόγον του
πωλήσαντος το εμπόρευμα, του και διϊσχυριζομένου δτι δεν
υπήρξε κέρδος, διότι ή άνυπαρξία του κέρδους είναι πρωτότυ
πος κατάστασις, και προσκαλουμεν τον κύριον των κεφαλαίων
ή των πραγματειών ν’απόδειξη, αν όντως υπήρξε κέρδος.
’Άρθρ. ΙΟον. Τό εν τινι χρόνψ βέβαιον 0ν έπιδικάζεται να
μένη έν ή εύρίσκεται καταστάσει, ενόσω δεν υπάρχει άπόδειξις υπέρ του εναντίου.
Κατά συνέπειαν τούτου έάν ύπάρχη βέβαιον μέχρι τίνος
χρόνου, δτι πραγμά τι είναι ιδιοκτησία τίνος, ένοσφ δεν άναφαίνεταί τι καταστρέφον την ιδιοκτησίαν, ό δικαστής άποφαίνεται υπέρ τής έξακολουθήσεως τή ς κτήσεως.
Άρθρ. 1 Ιον. Έ ν τή άναφανήσει έπισυμβάματος τίνος πρω
τότυπος κατάστασις είναι ή προς τήν πλησιεστέραν έποψήν
άναφορά τούτου.
Έάν δηλ. άναφανή διαφορά περί τής αίτιας και του χρόνου
έπισυμβάματος τίνος και δεν άποδειχθή οτι σχετίζεται προς
μεμακρυσμένον χρόνον, τότε τό έπισύμβαμα θεωρείται ώς άναφερόμενον εις τον πλησιέστερον αύτφ χρόνον.
Άρθρ. 12ον. Έ ν τφ λόγω πρωτότυπος κατάστασις είναι
ή κυριολεκτική σημασία.
Άρθρ. 1 3 ον. Απέναντι τής βεβαιότητος ουδόλως προσεκτέον τω τεκμηρίω.
Άρθρ. 14ον. ’Απέναντι ρητής διατάξεως ( ^ ;
έπιτρέπεται έρμηνεία
ίδζτιχάτ).

νάσς) δεν

Άρθρ. 15ον. Τό άντικανονικώς ύπάρχον δεν δύναται χρησιμευσαι ώς τύπος και υπόδειγμα προς εφαρμογήν εις ετερα.
ΆρΟρ. 16ον. Δεν άκυρουται ερμηνεία δι’ έτέρας ερμηνείας.
’Άρθρ. 17ον. Ή δυσκολία προκαλεΐ τήν δ-ευκόλυνσιν.
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Δηλαδή ή δυσκολία είναι αιτία διευκολύνσεως, και έν ώρα
στενοχώριας ανάγκη γίνεσθαι ευκολίας τινάς.
Πολλαί νομικαι διατάξεις, οίαι αί έπιτρέπουσαι το δάνειον,
την μετάθεσιν χρέους, την δικαστικήν άπαγόρευσιν κτλ. έπι
τή ς θεμελιώδους ταύτης αρχής στηρίζονται, και πάσαι αί άδειαι και οίκονομίαι αί γινόμεναι παρά των νομοδιδασκάλων
έξ αυτής άπορρέουσιν.
Άρθρ. 1 δον. Έ π ι των δυσεκτελε'ς-ων γίνονται παραχωρήσεις.
Δηλαδή όταν υπάρχη δυσκολία εις τήν έκτέλεσιν πράγμα
τος τίνος γίνεται παραχώρησις έπ’ αύτοϋ.
’Άρθρ. 19ον. ’Απαγορεύεται το βλάπτεινώς και ή διά βλά
βης έπανόρθωσις του γενομένου άδικήματος.
Άρθρ. 2 0 ον. Πάσα βλάβη έξαφανιστέα (ήτοιέπανορθωτέα).
Άρθρ. 2 Ιον. Αί άναπόδραστοι άνάγκαι καθιστώσι θεμιτά
τα κεκωλυμένα.
Άρθρ. 22ον. Αί άναπόδραστοι άνάγκαι έκτιμώνται κατά
το μέτρον αύτών.
Άρθρ. 23ον. Παν δ,τι έπιτρέπεται διά λόγον τινά ( j J æ
ούζρ) κατά νόμον, δεν συγχωρείται πλέον άμα έκλιπόντος του
λόγου τούτου.
Άρθρ. 24ον. Έκλείποντος του κωλύοντος, επανέρχεται τό
κωλυόμενον.
Άρθρ. 25ον. Ή βλάβη δεν έπανορθουται διά βλάβης.
Άρθρ. 26ον. Προς άποσόβησιν τής κοινής βλάβης αίρετέον
τήν μερικήν.
Έ κ τούτου πηγάζει ή διάταξις ή κωλύουσα τον άμαθή ια
τρόν του έξασκεΓν τήν ιατρικήν έπιστήμην.
Άρθρ. 27ον. Ή βαρυτέρα βλάβη έπανορθουται διά τής έλαφροτέρας.
Άρθρ. 28ον. Δύο κακών προκειμένων, παραδεκτέον τό έλαφρότερον προς άποσόβησιν του βαρυτέρου.
Άρθρ. 29ον. Έ κ δύο κακών προτιμητέον τό μή χεΤρον.
Άρθρ. 30ον. Αίρετωτέρα ή του κακού άποσόβησις, ή ή έπίσπασις ώφελείας.
Άρθρ. 3 Ιον. Ή ζημία προλαμβάνεται και άποκρθύεται δσφ
τό δυνατόν.

2.
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Άρθρ. 32ον. Ή χρεία, είτε γενική έστιν είτε μερική, θεω
ρείται ώς άνωτέρα ανάγκη.
Έ π ι ταύτης στηρίζεται ή έπιτρέπουσα την έπι πίστει (ή
έξωνήσει) (ϊ^ ΐΐι^ μ π έΐ μπιλ-βεφά) πώλησιν διάταζις.
Ό τρόπος ούτος τής πωλήσεως εγένετο δεκτός κατά πρώτην φοράν έν Βουχαρία εξ άνάγκης ένεκα των μεγάλων χρεών
είς ά ύπέπεσεν ο λαός αύτής.
νΑρθρ. 33ον. Ή άκρα στενοχώρια τινός δεν καταστρέφει
* το δίκαιον του ετέρου.
Ούτως, έάν στενοχωρούμενός τις υπό πείνης φάγη τον άρτον
ετέρου, ανάγκη ίνα πλήρωσή ε^ειτα την άξίαν του άρτου
έκείνου.
Άρθρ. 34ον. Παντός πράγματος, του οποίου ή λήψις είναι
άπηγορευμένη, και ή δόσις επίσης άπηγορευμένη έστίν.
Άρθρ. 35ον. Παντός, ουτινος ή ποίησις και έκτέλεσις είναι
άπηγορευμένη και ή έκζήτησις είναι έπίσης άπηγορευμένη.
Άρθρ. 36ον. Τό έθος κρατεί.
Δηλαδή τό έθος (cp\e άδέτ) και ή συνήθεια (eg*/* ορφ)λαμβάνονται ώς βάσεις πρός βεβαίωσιν του πνεύματος του νόμου
και του σκοπού του νομοθέτου. Ούδόλως δε διαφέρει άν τό έθος
τούτο, ή ή συνήθεια ήναι γενικά ή μερικά.
Άρθρ. 3 7 ον. Ή κοινή χρήσις κρατεί, και κατ’ αυτήν οφεί
λει τις πράττειν και ένεργειν.
Άρθρ. 3 8 ον. Τό κατ’ έθοςάδύνατον ταύτόν τ φ φύσει άδυνάτωi έστίν.
Άρθρ. 3 9 ον. ’Αδύνατον άρνήσασθαι ότι τη του χρόνου μετα
βολή συμμεταβάλλεται και ήέφαρμογή των νομικών κανόνων.
Άρθρ. 40ον. Τή οδηγίςε του έθους παραλείπεται ή κυριολε
κτική σημασία τήςλέξεω ς.
Άρθρ. 4 Ιον. Τό έθος τότε ισχύει όταν ήναι κοινόν ή Επικρα
τούν κατά τό πλείστον.
’Άρθρ. 42ον. Τό συνεχώς συμβαινον, ούχι δε τό σπανίως
λαμβάνεται ύπ’οψιν.
Άρθρ. 4 3 ον. Τό κατ’ έθος γνωστόν ισχύει ώς και ή ιδιαιτέρα
συμφωνία.
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νΑρθρ. 44ον. Τδ κατ'εθος άνεγνωρισμένον μεταξύ των εμπο
ρίων, ισχύει ως το είδικώς μεταξύ των συμφωνηθέν.
*Αρθρ. 45ον. Το έπί τής συνήθειας βασιζόμενον ισχύει ω ς
καί το επί ρητής διατάξεως ( ^ 1 νάσς) στηριζόμενον.
*Αρθρ. 46ον. "Οταν συνυπάρχωσι κώλυμακαί χρειώδεςπροηγειται το κώλυμα.
"Οθεν δ οφειλέτης δεν δύναται να πωλήση το εις χεΤροες
τοΟ δανειστου αύτου ένεχυριασμένον κτήμα του.
*Αρθρ. 47ον. Το κατ’ ούσίαν υποκείμενον εί'ςτικα ί κατά
την κρίσιν ύπόκειται αύτψ*
"Οθεν πωλουμένου ή δωρουμένου ζώου τίνος συμπωλεϊται ή
συνδωρεΐται καί τδ έν τη κοιλία αύτου έμβρυον.
"Αρθρ. 48ον. Δεν γίνεται ιδιαιτέρα κρίσις περί του υποκει
μένου πράγματος.
*Αρθρ. 49ον. Ό κύριος πράγματος τίνος είναι επίσης κύριος
καί των απολύτως άναγκαίων αυτών.
Π. χ . Ό άγοράζων οικίαν γίνεσαι κύριος καί τής εις αύτήν
άγούσης οδού.
*Αρθρ. 50ον. Πίπτούσης τής άρχής πίπτει καί τδ παρακο
λούθημα.
"Αρθρ. 5 Ιον. Τδ πεσδν δεν έπανίσταται.
Δηλαδή τδ παρελθόν δεν επιστρέφει.
*Αρθρ. 5 2 ον. "Ακυρον έστι τδ άκύρψ συνυπάρχον.
"Αρθρ. 5 3 ον.. Του μη δυναμένου αύτουσίως έπιστραφήναι
δίδοται τδ άντίτιμον.
*Αρθρ. 54ον. Τδ άμέσως καί άρχικώς μή έπιτρεπόμενον δύναται να έπιτραπή εν άκολουθί^ καί δευτερευόντως.
Π · Χ· Δεν επιτρέπεται δ άγοραστής να καταστήση επίτρο
πόν του τον πωλητήν διά την παραλαβήν του πράγματος.
Έ ά ν δ'μως δώση εις αύτδν σάκκον διά νά μετρήση καί θέση
τδν άγορασθέντα σίτον καί δ πωλητής λαβών τον σάκκον
έκτελέσγ}τήν παραγγελίαν του αγοραστού ή παραλαβή έξυπακούεται ως γενομένη καί τετελεσμένη.
Άρθρ. 55ον. Εκείνο οπερ δεν επιτρέπεται έν αρχή δύναται
ενίοτε νά έπιτραπή άφ’ου άπαξ έκτελεσθή.
Δεν δύναται τις π. χ . νά δωρήσγ) τήν έξ άδιανεμήτου άνήκου-
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σαν αύτφ μερίδα.Έάν όμως άφουδωρηθή πράγμάτι ολόκληρον,
τρίτος τις παρουσιάζων έπικρατέστερα δικαιώματα κυριότητος
έκνικήση εν μέρος του πράγματος τούτου, ή δωρεά δεν άκυρουται ως προς τό υπόλοιπον, όπερ γίνεται κτήμα του δωρο
λήπτου.
Άρθρ. 56ον. Ευχερέστερου τό διατηρεΐντι έν ή περιήλθε καταστάσει ή τό έπαναρχίζειν αυτό.
Άρθρ. 57ον. Ή δωρεά δεν θεωρείται τελεία ή μετά την πα
ραλαβήν.
Π. χ . Έάν τις δωρήση πραγμά τι έτέρψ ή δωρεά δεν τελειουται ή άφου λάβη ό δωρολήπτης τό πραγμα.
Άρθρ. 58ον. Ή έπ'ι των ποιμαινομένων ήτοι υπηκόων εξου
σία έκ τής χρησιμότητος έξήρτηται.
Άρθρ. 5^ον. Ή ειδική κηδεμονία είναι Ισχυρότερα τής γε
νικής.
Άρθρ. 60ον. Ό λόγος προτιμότερου νά έξηγήται μάλλον,
ή να παραλείπηται ώς κενός σημασίας.
Δηλαδή όταν ήναι δυνατόν ν’ άποδώση τις σημασίαν τινά
εις τον λόγον δεν πρέπει νά παραλείπη αυτόν ώς κενόν ση
μασίας.
Άρθρ. 6 Ιον. "Οταν ήναι άδύνατον λόγος τις νά έκληφθή
έν τή κυριολεκτική αύτου σημασία, λαμβάνεται εις τήν με
ταφορικήν.
Άρθρ. 62ον. Ό ανεξήγητος λόγος παραλείπεται.
Δηλ. "Οταν εις λόγον τινά ήναι άδύνατον νά άποδοθή κυ
ριολεκτική ή μεταφορική τις έννοια, παραλείπεται ώς κενός
σημασίας.
"Αρθρ. 63ον. "Οταν μνημονεύση τις τό μέρος όλου άδιαιρέτου εννοητέον τό όλον.
Άρθρ. 64ον. Τό απόλυτον άπολύτως έκληπτέον.
Έ άν δεν ύπάρχη άπόδειξις οριστική άπορρέουσα έκ ρητής
διατάξεως ήέπιδεικνΰσάτι σαφώς και περιορίζουσατήν άπόλυ
τον αύτοϋ έννοιαν.
Άρθρ. 6 5 ον. Ό έν άπουσίςι του πράγματος χαρακτηρισμός
αύτου λαμβάνεται ύπ’ όψιν ούχι δε και ό έπι παρουσία αύτου.
Έάν τις πωλών φαιόν ίππον, παρόντα, είπη τφ αγοραστή :
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σοι έπωλησα τούτον τον καστανόχρουν ίππον, άντίχιλίων γροσίων, δεν δύναται νά άποσύρη τήν πρότασίν του ταύτην λόγψ δτι δ ίππος είναι καστανόχρους, διότι δ χαρακτηρισμός του
ίππου ον έποιησεν είναι άκυρος. Ά λ λ ’ έάν πώληση τον άπόντα
φαιον ίππον ώς καστανόχρουν ή πώλησις είναι άκυρος, διότι
δ χαρακτηρισμός ον έποιησεν είναι ισχυρός.
Άρθρ. 66ον. Ή έρώτησις θεωρείται ώς έπιστραφεισα έντή
άπαντήσει.
Δηλαδή άπαντών τις καταφατικώς θεωρείται ώς έπαναλαβών τα έν τή έρωτήσει ρηθέντα.
Άρθρ. 67ον. Τ ω σιωπώντι ούδείς άποδίδοται λόγος.
Ά λ λ ’ ή σιωπή έν φ οφείλει νά δμιλήση τις είναι δήλωσις.
Δηλαδή δταν τις σιωπά δέν δυνάμεθα νά διϊσχυρισθώμεν δτι
είπε τούτον ή έκεΐνον τον λόγον, άλλ’ δταν τηρή σιγήν έν φ
χρόνψ ώφειλεν δμιλήσαι ή σιωπή του θεωρείται ώς ομολογία
και συγκατάθεσις.
Άρθρ. 6 8 ον. Τα άφανή κρίνονται κατά τά έξωτερικά αύτών σημεία.
«
Δηλαδή έν τοίς άφανέσιν, εις ά είναι δύσκολον νά έμβαθύνωμεν, σχηματίζομεν τήν περί αυτών κρίσιν έκ των έξωτερι~
κών αυτών σημείων.
Άρθρ. 69ον. Ή άντεπιστολή ίσοδυναμεΐτή συνομιλία.
’'Αρθρ. 7 Οον. Τά του βωβού γνωστά νεύματα καί σημεία ίσοδυναμοΰσι τφ προφορικώ λόγφ.
Άρθρ. 7 Ιον. Ό του διερμηνέως λόγος δεκτός έστίν έν παντί.
Άρθρ. 72ον. Ή ύπόθεσις (είκασία) ής τό πλημμελές είναι
προφανές ούδεμίαν έχει ισχύν.
Άρθρ. 73ον. Δέν ισχύει ή άπόδειξις ούτε δύναται νά θεωρηθή έγκυρος πραξίς τις, δταν ύπάρχη υπέρ του έναντίου πιθανότης στηριζομένη έπί ένδείξεως προφανούς.
Π. χ . Έ άν ασθενών τις έπιθανατίως δμολογήση, δτι οφείλει
εις έ'να έκ τών κληρονόμων αυτου τόσα χρήματα, ή ομολογία
αύτη δέν είναι τελεία άπόδειξις του χρέους αν μή έπικυρώσωσι
προηγουμένως αυτήν οι λοιποί συγκληρονόμοι* διότι υπάρχει ή
πιθανότης, δτι ό άποθανών διά" τής ομολογίας ταύτης προύτίθετο νά ύπεξαιρέσγ| μέρος τής κληρονομιάς υπέρ του ενός καί
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επί βλάβη των άλλων κληρονόμων, ή δέ πιθανότης αύτη στη
ρίζεται έπι της επιθανάτιου αύτου καταστάσεως. Έ ά ν όμως
υγιής ών ετι ώμολόγησεν οτι χρεωστεί, ή ομολογία του είναι
έγκυρος διότι ή του έναντίου πιθανότης έν τή περιπτώσει ταύτη εις ούδεμίαν προοανή ένδειξιν στηριζομένη αποτελεί απλήν
και άβάσιμον εικασίαν.
Άρθρ. 7 4ον. Ή υπόνοια ούδέν έχει κύρος.
Άρθρ. 75ον. Τδ διά λογικής άποδείξεως ( d * j. μπουρχάν)
άποδεδειγμένον θεωρείται έπίσης βέβαιον, ώς καί έκεΐνο ούτινος
άντιλαμβανόμεθα διά των αισθήσεων.
Άρθρ. 76ον. Ό αϊτών δεικνύει, δ δέ άρνούμενος ορκίζεται.
Άρθρ. 77ον. Ή έμμάρτυρος άπόδειζις χρησιμεύει προς βεβαίωσιν του έναντίου τής πρωτοτύπου καταστάσεως, δ δέ δρκος προς βεβαίωσιν αυτής τής πρωτοτυπίας.
Άρθρ. 78 ον. Ή έμμάρτυρος άπόδειξις εχει ένέργειαν μετα
βατικήν, ή δε ομολογία αμετάβατον.
’Άρθρ. 79ον. 'Έκαστος τη ιδία δμολογίγ. άλίσκεται.
’Άρθρ. 80ον. Ή άντίφασις ουδένμέν έχει κύρος, άλλ,άκαί δεν
ανατρέπει τήν κατά του άντιφάσκοντος έκδοθεΐσαν άπόφασιν.
Π. χ. "Ο ταν οΐ μάρτυρες άντιφάσκοντες προς εαυτούς άναιρέσωσιν ήν έδωκαν μαρτυρίαν, ή μαρτυρία έκείνη ούδέν εχει πλέον
κύρος, έάν όμως δ δικαστής έπι τής μαρτυρίας ταύτης έχει
ήδη έκδεδομένην άπόφασιν, αύτη δεν άνατρέπεται, άλλ’ ύποχρεουνται οί μάρτυρες ν’ άποζημιωσωσι τον καταδικασθέντα.
Άρθρ. 8 Ιον. Ενίοτε συμβαίνει νά θεωρήται ώς άποδεδειγμένον τδ παρακολούθημα, έν φ δεν είναι αποδεδειγμένη ή

άρχή·

y

,

Π. χ . Έ άντις είπη: δ δείνα χρεωστεί τφ δεΐνι τόσα χρήμα
τα και εγώ είμαι εγγυητής, άρνουμένου του πρωτοφειλέτου τδ
χρέος, δ τήν ομολογίαν ταύτην δούς έγγυητής οφείλει νά καταβάλη αύτδ είς τον δανειστήν έάν τδ άπαιτήση ούτος.
Άρθρ. 82ον. Βεβαιουμένου του ο'ρου ή έξ αύτου ήρτημένη
πράξις βεβαιοΰται άναγκαίως.
Άρθρ. 83ον. Τδν ορον τηρητέον κατά τδ δυνατόν.
Άρθρ. 84ον. Αί υποσχέσεις έξαρτώμεναι άπδ όρον τινά κα

θίστανται άμετακλητοι και άναγκαίως έκπληρωτέαι (άφ’ ου
έκπληρωθή δηλαδή ό δρος).
χ . '^Οταν τις είπγ) τινί: πώλησον τούτο το πράγμα εις
τον δείνα άνθρωπον και εάν δεν σε πληρώση, έγώ σε πληρόνω·
μή πληρωσαντος του λαβόντος τδ πράγμα, δφείλει νά καταβάλη τδ τίμημα αύτου ό ύποσχεθείς.
*Αρθρ. 85ον. Ή ωφέλεια πράγματός τίνος είναι άντίστοιχος
πρδς την εύθύνην τής ζημίας αύτου.
Δηλαδή δντινα βαρύνει ή ζημία, ή προκύπτουσα εκ τής α
πώλειας πράγματός τίνος, έκείνος πρέπει νά εχη και τάς ωφέ
λειας αύτου.
Π. χ. Ό άγοραστής έπιστρέψας ον ήγόρασεν ίππον εις τον
πωλητήν, ένεκα του άρχικου ελαττώματος οπερ άνεκάλυψεν έν
αύτφ κατά τάς περί εκλογικού δικαιώματος άρχάς, δεν ύποχρεοΰται νά πληρώση μίσθωμα εις αύτόν, δι’ δσον χρόνον μετεχειρίσθη τδν ίππον, διότι εάν πρδ τής επιστροφής αύτου δ
ίππος ήθελεν άπολεσθή, ή ζημία ήθελεν άνήκει τω άγοραστή.
*
’Άρθρ. 86ον. Δεν συνέρχονται εις τδ αύτδ μισθδς και άποζημίωσις.
*Αρθρ. 87ον. Ή ζημία άντιστοιχεΐ τή ωφελείς.
Δηλαδή δ άπολαμβάνων τάς ώφελείας πράγματός τίνος
ύφίσταται καί τάς ζημίας αύτου.
’Άρθρ. 88ον. Ή πόνησις είναι άνάλογος τή άπολαυή καί ή
άπολαυή άνάλογος τη πονήσει.
’Άρθρ. 8 9 ον. Πάσα πραξις ανάγεται εις τδν αύτουργδν αύτής..
Ούδέποτε δε είς τδν δόντα τήν διαταγήν άν δεν μετεχειρίσθη βίαν.
Άρθρ. 90ον. ΓΌ ταν συνυπάρχωσιν αύτουργδς καί αίτιος,
υπόλογος είναι δ αύτουργός.
Π. χ . ’Εάν τις σκάψη λάκκον εν τή όδω, έτερος δέ τις ρίψη
έν αύτφ άλλότριον ζώον καί πνίξη αύτδ, υπόλογος είναι ό ρίψας τδ ζώον, ούδόλως εύθυνομένου του τδν λάκκον όρύξαντος.
Άρθρ. 9 Ιον. Ή θέμις αποκρούει τήν εύθύνην.
Οίον, εάν άλλότριον ζώον πεσδν είς τδν λάκκον ον ώρυξε
τις έν τή ιδία αύτου γή,ούδεμία άποζημίωσις οφείλεται.

π.
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Άρθρ. 92ον. Ό αυτουργός και έκ προθέσεως ή προμελέτης
μή πράττων εύΟύνεται.
Άρθρ. 9 3 ον. Ό αίτιος ένοσψ δεν πράττει έκ προθέσεως ή
προμελέτης δεν εύΟύνεται.
Άρθρ. 9 4 ον. Το έγκλημα και ή βλάβη άπερ προξενουνται
ύπο τών· ζώων ένεργούντων ά<ρ’ εαυτών είναι άνεκλογιστα.
Άρθρ. 9 5 ον. Ή έπι άλλοτρίας περιουσίας διδομένη διαταγή
είναι άκυρος.
Άρθρ. 96ον. Ούδεις δύναται να ποιήσηται οίανδήποτε χρήσιν
τεσαρρούφ) άλλοτρίου πράγματος άνευ τής άδειας
του κυρίου αύτου.
’Άρθρ. 97ον. Ούδεις δύναται λαβεΐν το άλλότριον κτήμα
άνευ έννομου αιτίας.
Άρθρ. 98ον. Ή τής αιτίας τής κυριότητος αλλαγή έ'ντινι
πράγματι ίσοδυναμει προς τήν άλλαγήν αύτου του πράγματος.
Άρθρ. 99ον. 'Ό στις έπισπεύδει και βιάζει τι προ του και
ρού αύτου τιμωρείται διά τής στερήσεως έκείνου του πράγ
ματος.
Άρθρ. ΙΟΟον. Ούδεις δύναται να άναιρέση ή άνατρέψη το
υπ’ αύτου τελεσθέν.

ΒΙΒΛΙΟΝ A'.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ.
(ΔιβιρεΤχαι εις Πρόλογον καί έπχδι χίχλους).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ΝΟΜΙΚΟΙ

*Άρθρ. 1 0 Ιον.

ΟΡΟΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΩΛΗΣΕΣΙ.

Ίδζάπ = Έπερώτησις, πρότασις* είναι ό κα

τά πρώτον υπό του ενός τών συναλλαττομένων λεγόμενος λόγος, έξ
ου πηγάζει τη μεταβίβασις της κυριότητος.
*Αρθρ. 102ον.

Κ απούλ= Παραδοχή* είναι ό προς μεταβί-

βασιν τ^ς κυριότητος κατά δεύτερον υπό του ετέρου τών συμβαλ
λόμενων λεγόμενος λόγος, δι’ ου τό συνάλλαγμα τελείουται.
"Αρθρ. 103ον. Sac "Ακδ = Συνάλλαγμα* είναι η συνυποχρέωσις
άμφοτέρων τών μερών εις την έκτέλεσιν πράγματός τίνος, ποοκύπτουσα εκ τ$5ς συνυπάρξεως και συνδρομές της προτάσεως καί της
παραδοχής, ήτοι εκ τίΐς αμοιβαίας συναινέσεως.
"Αρθρ. 104ον.

Ίνίκάδ = Σύστασις του συναλλάγματος* εί

ναι η κατά νόμον συσχέτισις προς άλληλας της προτάσεως καί τ^ς
παραδοχής, εις τρόπον ώ ττε να άναφανί) σημεΐον ένεργείας εις τό
πράγμα, δπερ υπηρξεν άντικείμενον αυτών.
"Αρθρ. 10 5ον.

Μπει = Πώλητις* είναι η άνταλλαγη πράγμα

τος πρός πρ&γμα, ητις διαιρείται είς συνεστημένην $ συνωμολογημένην καί άσυνομολόγητον η άνυπόστατον.
"Αρθρ. 1 Οβον. Sa%~»£~ Μτίέϊμ8να’κηδ = Συνεστημένηησυνωμολογημένη πώλησις σημαίνει την μεταξύ τών συμβαλλόμενων συστ&-
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σαν,

ητις διαιρείται εις έρρωμένην η έγκυρον, πλημμελή, εκτελε

στήν και έξηρτημένην.
Άρθρ. 107ον.

Μπέϊ γάϊρι jxtt να’κ η δ = ’Ανυπόστατος

η άσυνομολόγητος πώλησις* είναι πάσα άκυρος πώλησις.
Άρθρ. 1θ8ον. &**£_-■ Μπέϊ σαχηχ=Έρρωριένν] η έγκυρος πώλησις* είναι ή θεμιτή, ή κατ’ ούσίαν (κατά τά συστατικά) καί προ
σόντα εννομος πώλησις.
Άρθρ. 109ον.

Μπει <ρασίδ=Πλημμελης πώλησις, είναι

ΊΑκατ’ ουσίαν μεν έρρωμένη, κατά προσόντα δέ μη ύγιης πώλησις*
δηλ. η κατ’ ουσίαν μεν συνεστημένη, ενεχα δ’ έξωτερικών τινών
προσόντων αυτής μη ουσα θεμιτή, ("ΐδε τον έβδομον τίτλον).
Άρθρ. ΙΙΟον.

Μπέϊ π α τη λ= Ά κυ ρ ο ς πώλησις* είναι η

κατ’ ουσίαν μη έρρωμένη πώλησις.
Άρθρ. 11 Ιον.
Μπέϊ μεβκούφ=Έξηρτημένη πώλησις*
είναι εκείνη εις ην άνάγεται το δικαίωμα τρίτου ώς η πώλησις
πράγματός τίνος παρά του αύθαιρέτως κατέχοντος αυτό (νίτοι ή
πώλησις άλλοτρίου πράγματος),
Άρθρ. 112ον.

Φουζουλι=\ύθαίρετος* είναι όκατέχων τι

άλλότριον άνευ έννόμου άδειας η δικαιώματος (v io le n tu s Γ61 al—
liene possessor).

Άρθρ. 1 1 3ov.

Μπέϊ να φ ίζ= Έ κτελεστη πώλησις* είναι

εκείνη εις ην άνάγεται το δικαίωμα τρίτου, διαιρούμενη είς άμετά*
κλητόν καί μετακλητήν, η μη άκυρώσιμον και άκυρώσιμον, (i r r é 
vocable καί ré v o c ab le ).

Άρθρ. 11 4ον.

Μπέϊ λ^ α ζίμ = ’Αμετάκλητος (irré v o c a b le )

πώλησις είναι εκείνη η εκτελεστή πώλησις, ητις είναι ελεύθερα
παντός εκλογικού δικαιώματος έπιτρέποντος την άνατροπην αύνης.
Άρθρ. 11 δον.

Μπέϊ γάϊρι λια ζίμ = Μ ετα κλη τη πώλη-

σις* είναι εκείνη η εκτελεστή πώλησις εν γί ό είς η καί άμφότεροι
οί συμβαλλόμενοι εχουσι τό δικαίωμα της επιλογής. ( j^ > * χηΐάρ,
ήτοι της άκυρώσεως αυτής $ μη).
Άρθρ. 116ον.
Χηςάρ=Έκλογικον

δικαίωμα,

επιλογή.

(Περί της επιλογή, γενησεταιέν έκτάσει λόγος έν ίδιαιτερω τιτλ φ .)
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Άρθο. 1 1 7 ον.
’Άρθρ. 1 1 8ον.

Μπέϊ π ά τ= Ε ιν α ι η τελεία πώλησις ( ΐ ) ·
^

Μπέϊ πίλ βεφχ=Π ώλησις επί πίστει

έξωνησει)’ είναι η πώλησις έκείνη ητις γίνεται υπό τον δρον, όπως ό
άγοραστης έπιστρέψη εϊς τον πωλητην το πράγμα, όψέποτ’ άν έκεΐνος
ηθελεν αποδώσει αύτω τό τίμημα. *11 πώλησις αυτή υπό μεν την
εποψιν δτι ό άγοραστης νέθεται ώς ίδιοκτητης το πράγμα θεωρείται
ώς θεμιτή, υπό δε την εποψιν δτι άμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δύνανται νά διαλύσωσιν αυτήν θεωρείται ώς πλημμελής, καί υπό την
εποψιν δτι ό αγοραστής δεν δύναται να πώληση εις άλλον τό πράγ
μα έκλαμβάνεται ώς ύποθηκη η ένεχυρίασις.
νΑρθρ. 1 1 9ον.

Μπεϊ πίλ-ϊστιγλάλ = Πώλησις της δε

σποτείας* είναι πώλησις πράγματος, επί συμφωνία δπως η χρησις
αύτοΰ μένη εις τον πωλητην ( 2 ) .
Άρθρ 120ον.

Μπεϊ = Πώλησις* ώς προς τό άντικείμενον αύ-

τ*9ΐς διαιρείται εις τέσσαοα είδη:
Είδος ά. Είναι η πώλησις πράγματος άπέναντι ώρισμένου χρημα
τικού ποσοΰ* τό είδος τούτο είναι τό συνηθέστερον των λοιπών καί
δια τούτο κυρίως ονομάζεται πώλησις.
Είδος β\ Είναι η άργυραμοιβη, γ\ η άνταλλαγη καί δ\ η επί με
τρητοί; προπώλησις (πώλησις έλπιζομένου πράγματος).
Άρθρ. 121ον.

Σάρφ = Άργυραμοιβη* είναι τό πωλειν χρη-

ματα αντί χρημάτων, οπερ έστίν άνταλλάσσειν αυτά.
Άρθρ. 122ον. 4.J2j IÎm£~ Μπέϊ μ»καγεζε = Πώλησις επ’ ανταλ
λαγή. Άνταλλαγη είναι εκείνη καθ’ ην ανταλλάσσεται πράγμα
προς πράγμα άνευ μεσολαβησεως χρημάτων, τό όποιον χυδαίως λέ
γεται τρ ά μ π α . 12

( 1 ) Είναι η κυρίως λεγομένη αγοραπωλησία* ονομάζεται δεουτω
κατ’ άντίθεσιν προς τάς έν τοΐς άρθρ. 1 1 8 καί 119 περιγραφομένας.
( 2 ) Περί του

π έ ϊ π ίλ β εφ ά καί

π έϊ π ίλ

ί σ τ ι γ λ ά λ ορατά; σημειώσεις του βοερούς του προλόγου άρθρον
3 ον καί άλλαχοΰ.
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*Αρθρ. 123ον. ^Lm Σελέμ = Προπώλη3ΐς έπί μετρητοΐς* είναι η
πώλησις του μέλλοντος άντί του παρόντος, ήτοι το νά πωλη τις
τοΐς μετρητοΐς πραγμα το όποιον μέλλει νά παραδώση άργότερα
(πώλησις έλπιζομένου πράγματος).
"Αρθρ. 124ον.
Ίστισνά’ = Παραγγελία* είναι το συμφωνεϊν μετά τίνος τεχνίτου την κατασκευήν πράγματός τίνος* και ό
μεν κατασκευάζων ονομάζεται παραγγελιοδόχος η κατασκευαστής,
ό δέ κατασκευαζόμενος έαυτφ παραγγελιοδότης, και τό πραγμα
έργον η τεχνούργημα.
*Άρθρ. 12 δον.
Μίλκ = Κτήμα* λέγεται παν δ,τι κέκτηταί τις,
εΓτε συγκεκριμένον πράγμα είτε οίονδηποτε εισόδημα.
"Αρθρ. 126ον. J U Μάλ = Περιουσία (πλούτος) λέγεται παν δ,τι
χρησιμευον προς έκπληρω'σιν των φυσικών αναγκών, θησαυρίζει τις
ΐνα μεταχειρισθνί εν άνάγκνf είναι δε καί κινητη καί άκίνητος.
’Άρθρ. 127ον. ^ Â e J U Μάλι μόυτεκαββίμ = Λαμβάνεται εις
δύο σημασίας* κατά την μίαν σημαίνει το εντός συναλλαγής πράγ
μα, του οποίου η χρησις επιτρέπεται υπό του νόμου. Κατά την έτέραν σημαίνει τό κεκτημένον πραγμα, τό όποιον δύναται νά εξου
σιάζει τις* π. χ. ό ιχθύς εν δσφ υπάρχει έν τη θαλάσση δεν είναι
πράγμα κεκτημένον ούτε έξουσιάζεται, αποκτώμενος δμως διά της
αλιείας γίνεται έξουσιαστός καί έντός συναλλαγές ( ΐ ) .
"Αρθρ. 128ον. J yÛA Μεγκούλ = Κινητόν, πάν ούτίνος η άπό τόπου
είς τόπον μετάθεσις είναι δυνατή* λέγεται δε έπί τών χρημάτων,
εμπορευμάτων, (m e m ), ζώων καί τών μετρουμένων καί σταθμωμένων πραγμάτων.
"Αρθρ. 12 9ον.

Γάίρι-μεγκούλ = ’Ακίνητον* παν δ,τι λέγε-

( ΐ ) Ό οίνος είναι μεν πραγμα τό όποιον δύναται νά έξουσιάζη
τις, άλλ’είναι εκτός συναλλαγής παρά τοΐς Μουσουλμάνοις, επειδή
η χρησις αύτου άπαγορεύεται ύπο του νόμου* χάριν συντομίας, τό

JL» μ ά λ ι μ ό υ τ εκ α β β ίμ
έν τό ς συ να λλα γή ς.

θέλομεν μεταφράζει άπλώς π ρ α γ μ α
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ται Ιδιοκτησία, oTov οίκία, γαιαι ών η μετατόπισις είναι αδύνατος.
Άρθρ. 130ον. «ijAJ Νουκούδ πληθυντ. του J jü νάκδ = Χρήματα,
είναι τά χρυσά και τά αργυρά νομίσματα.
"Αρθρ. 1 3 Ιον.

Ούρούζ πληθυντ. τοΰ f j a

άράζ = Εμπο

ρεύματα (m ern ) είναι πάν είδος υφασμάτων και άλλων οποίων συγ
κεκριμένων έκτος των χρημάτων, των ζώων και των μετρουμένων και
σταθμωμένων πραγμάτων.
Άρθρ. 132ον. ΟΙj -λΛΑ Μ0*καδδεράτ=Ποσότητες* είναι τα πράγ
ματα των οποίων δύναται νά όρισθνί το ποσον διά μετρησεως, σταθμησεως, άριθμησεως η καταμετρησεως* τοιαυτα δε είναι τά μ εκ ιλάτ,·ητοι τά μετρούμεναδιά κοίλου, μ εβ ζο υ ν ά τ σταθμώμενα, άδεδ ι γ ι ά τ άριθμούμενα καί μεζρου’ ά τ μετρούμενα διά πηχεως.
Άρθρ,. 133ον.
κοίλου.

Κεϊλί και μεκ'ιλ = Το μετρούμενον διά

Άρθρ. 134ον. Ô3J3a3<Sj 3 Βεζν'1 *<*'<■ μεβζούν = Το σταθμώμενον
πράγμα.
"Αρθρ. 13 δον. Ç^3J^a3
μενον διά του πηχεως.

Ζερί’ καί μεζρού’ = Τό καταμετρού-

Άρθρ. 136ον.
μενον.

Άδεδί και μαα’δούδ = Τό άριθμού-

Άρθρ. 1 37ον.
Μαχδούδ = Περιωρισμένον η περιοριστήν* ιδιο
κτησία, ο των συνόρων της οποίας ορισμός είναι δυνατός.
Άρθρ. 1 3 δον. ξ ΐ ί * Μασά’ = Κοινόν έξ άδιανεμητου, τό συγκεί
μενον εκ πολλών (ιδανικών) μερίδων = έπίκοινον.
Άρθρ. 1 39ον. A*jLiA,^a>- Χησσάϊ σαηά’ = Μερίς έξ αδιανέμητου
(ηΙδανική)' ονομάζεται ούτως έκαστη των μερίδων εξ ών σύγκειται
πράγμα τι κοινόν έξ αδιανέμητου ρεταξύ πολλών.
Άρθρ. 140ον.

Δζίνς = Γένος, είναι εκείνο τό πραγμα του

όποιου τά συστατικά μέρη δεν διαφέρουσι πολύ άλληλων ως προς
την έξ αύτου σκοπουμένην χρησιν,
Άρθρ. 1 4 Ιον.

Δζ»ζάφ

καί μ«δζαζεφε— Συμφω

νία καθ ομάδα άγνωστου ποσότητος, η πώλησις ολω τιμηματι
(κόυτουρου)·

=
Άρθρ. 142ον.
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Χάκκη μσρούρ = Δικαίωμα διαβάσεως*

είναι το δικαίωμα του διαβαίνειν διά ξένου κτήματος (κατά δουλείανώς επί το πλεΐστον).
"Αρθρ. 143ον, u / t j > Χάκκη συρπ = Δικαίωμα ύδρεύσεως’ τό
ωρισμένον ποσόν υδατος, το όποιον δικαιοΟται να λαμβάννι τις Ι κ τ ί
νος ποταμού (κατά δουλείαν ως επί το πλεΐστον).
*Άρθρ. 144ον. J·;—

Χάκκη μεσίλ = Δικαίωμα άποχετεύσεως’

τό δικαίωμα του ρίπτειν εξω της οικίας τό νερόν, η τό να στάζωσι
τά νερά τ·ης οικίας (κατά δουλείαν ώς επί τό πλεΐστον).
"Αρθρ. 1 45ον. , ^ · Μισλί = Όμοιότιμον ήτοι

άντικαταστατόν*

πραγμα του όποιου όμοια υπάρχουσιν εν τνί άγορφ πωλούμενα εις
την αυτήν περίπου τιμήν.
"Αρθρ. 146ον.

Κηγεμί = Ποικιλλότιμον ήτοι μη άντικατα-

στατόν, άναυτοκατάστατον, του όποιου δμοιον δεν εύρίσκεται εν τνί
άγορίκ, η εάν εύρίσκεται διαφέρει κατά την τιμήν.
"Αρθρ. 1 47ον. 4»

Άδεδιγ^άτ-ι μ«τεκαριπε = ΆριΟ-

μούμενα προς άλληλα* είναι εκείνα τάάριθμούμενα των όποιων αί
μονάδες δεν διαφέρουσι κατά την τιμήν* πάντα ταυτα είναι άντικαταστατά.
"Αρθρ. 148ον.

j p Άδεδιγςάτι μ»τεφαβητά = Είναι ε 

κείνα τά άριθμούμενα των οποίων αί μονάδες διαφέρουσιν άλληλων
κατά την τιμήν, πάντα δέ ταυτα ανάγονται εις τά μη άντικαταστατά (κηγεμιάτ).
"Αρθρ. 149ον.

ί»όκν-^λ-πέϊ = Στοιχεία της πωλησεως, η·

τοι ουσία τοΟ συναλλάγματος της πωλησεως* συνίσταται εις την
άνταλλαγην πράγματος προς πράγμα* άλλ’ επειδή την άνταλλαγην
δεικνύει η ποότασις καί παραδοχή δηλ. τη των συμβαλλόμενων μ ε 
ρών άμοιβαία συναίνεσις ονομάζονται καί αύται σ τ ο ι χ ε ί α
π ω λ η α ε ως.
"Αρθρ. 15 Οον.

της

Μαχάλλ- όλ-πέί = Τό της πωλησεως άντι

κείμενον, οπερ λέγεται καί:
"Αρθρ. 1 5 Ιον.

Μεπί’ = Τό πωλούμενον πραγμα* είναι

τό

συγκεκριμένον άντικείμενον τής πωλησεως, εις τό όποιον καί μόνον

φ
=
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άποβλέπει η σύστασις του συναλλάγματος, διότι μόνον τά πράγμα
τα είναι αμέσως χρήσιμα καθ’έαυτα, τό δέ τίμημα είναι εν άπλουν
μέσον προς άνταλλαγην έκείνων.
*Άρθρ. 152ον. ^

Σεμεν = Τίμημα* είναι τό άντίτιμον του πωλου-

μένου πράγματος, ου τίνος απολαμβάνει τις την άμεσον χρίίσιν.
*Άρθρ. 1 53ον.

^y; Σεμένι μ«σεμμα = ΏνΟμασμένον η συνω

μολογημένον τίμημα* είναι εκείνο τό όποιον συνωμολόγησαν άμοιβαί<£
συναινέσει τά δύο μέρη. Τούτο δε δύναται να ^ναι ίσον τνί πραγματικνί άξί<α του πράγματος η καί άνώτερον η κατώτερον αύτ*/ίς.
’Άρθρ. 154ον.

Κηϊμετ = Τιμη* είναι η πραγματική άξία

του πράγματος.
"Αρθρ. 155ον.

Μ0 σεμμεν = Άντιτετιμημένον πρδίγμα* ε ί

ναι τό πωληθεν πράγμα άντ'ι βεβαίου τιμήματος.
νΑρθρ. 15 6 ον. Ju>-frb ΤεεδζΙλ = Πίστωσις* είναι τό άναβάλλειν
την πληρωμήν του χρέους εις ώρισμένον τινα χρόνον.
νΑρθρ. 157ον. J

Τακσητ = Πίστωσις εις δόσεις* τό άναβάλ*

λειν την του χρέους άπότισιν εις πολλούς και ώρισμένους χρόνους.
Άρθρ. 158ον. ÿ ï Δέϊν = Χρέος είναι τό όφειλόμενον πράγμα*
π. χ. τό παρά τίνος όφειλόμενον χρηματικόν ποσόν είναι χρέος* επί
σης χρέος θεωρείται καί τό μη υφιστάμενον ώρισμένον χρηματικόν
ποσόν, καθώς καί ώρισμένον τι ποσόν εκ των υφισταμένων ήτοι
παρόντων η εκ του εμπρός κειμένου σωρού σίτου προ του να χωρισθνί από του δλου.
"Αρθρ. 159ον.

"Αΐν = Ουσία* είναι το ενσώματον καί συγκε*

κριμένον πράγμα, τό αύτούσιον.
Π. χ. Ό οίκος, ό ίππος, η καθέκλα καί ό εν τω μέσω κείμενος
σωρός σίτου καί ποσόν τι χρημάτων είναι άπαντα ούσίαι, ήτοι έν·
σώματα πράγματα.
"Αρθρ. 160ον. çj\i Μπαη’ = Πωλητης* είναι ό πωλών τι* ό παρέχων τό πραγμα εν τνί άγοραπωλησί««.
Άρθρ. 161 ον.

Μσστερη = Αγοραστής είναι όάγοράζων τι*

ό παρέχων τα χρήματα έν τνί άγοραπωλησί^.
Άρθρ. 1 62ον. j j Ui LT* Μιίτεπαηάν = Συναλλασόμενοι*

είναι ό
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πωλητης και ο αγοραστής, οΐτινες και συμβαλλόμενοι ονομάζονται.
’Άρθρ. 163ον.

*Ικαλε=Διάλυσις,

άνατροπη, άκύρωσις* το

άνατρέπειν και άκυρουν το συνάλλαγμα τ^ς πωλησεως.
νΑρθρ. 164ον.

Ταγρηρ=Δ<5λος, η έκ μέρους του ενός των

συμβαλλόμενων εις τον ετερον γενομένη απάτη.
*Αρθρ. i 65ον.

Γάπνι φαχης = *Γπέρογκος βλάβη’ είναι

η ως προς την τιμήν του πωλουμένου πράγματος άπάτη, τζτις εις
μέν τα εμπορεύματα είναι 5 °/0, είς τα ζώα 10 °/0 και εις τά
κτήματα 20 0]χ) και περιπλέον.
"Αρθρ. 166ον.

Καδίμ=Άρχαϊκον, η κατά δουλείαν υφι

στάμενον* παν τοΰ οποίου την άρχην ούδείς υπάρχει γινώσκων.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΟΤΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ Κ Ε Φ Α Λ ΙΑ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΩΑΗΣΡ.ΩΣ.
Άρθρ. Ι67ον. Ή πώλησις συνομολογεΐται δια της προτάσεως
χαΐ της παραδοχής.
"Αρθρ. 168ον. Πρότασις κβςί παραδοχή είναι αί λέξεις, άς κατά
το τοπικόν έθιμον οί συμβαλλόμενοι μεταχειρίζονται προς κατάρ*
τισιν του συναλλάγματος τγ)ς πωλησεως, αί λέξεις, δι’ ών τελειουται
η διαπραγμάτευσις καί συνίσταται η πώλησις.
"Αρθρ. 169ον. Δια την πρότασιν καί παραδοχήν είναι εν χρησει
ώ ; επί τό πλεϊστον ό παρωχημένος χρόνος.
Π. χ. Ά μ α ώ ; ό πωλητη; ειπν): σοί έ π ώ λ η σ α

το π ραγ μ α

τ ο ύ τ ο ά ν τ ί 100 γροσίων, καί ό αγοραστής άπαντησνι: έλαβον
αυτό, είτε ό άγοραστη; πρώτον ε?πνι: ε λαβον καί έπειτα ό πωλη
τ η ;: έ π ώ λ η σ α , η πώλησις είναι συνωμολογημένη. Εις την πρώτην
περίστασιν η λέξις έ π ώ λ η σ α είναι η πρότασις καί η λέξις έ λ α 
βον η παραδοχή* εις δέ την δευτέραν περίστασιν η λέξις ελαβον
είναι η πρότασις καί η λέξις έ π ώ λ η σ α η παραδοχή.
Καί παρομοίως έάν ό πωλητηςάντί του έ π ώ λ η σα είπνι: έ δ ωκα ,
είτε σε κ α τ έ σ τ η σ α κύριον του π ράγμα τος, καί ό άγοραστης
άντί του ε λ α β ο ν εί'πνκ σ υ γ κ α τ ε τ έ θ η ν είτε έ δ έ χ θ η ν , η πώλη*
σις είναι συνωμολογημένη.
"Δρθρ. 170ον. Καί επειδή ό τύπος του ένεστώτος έχει πολλά^ις
μελλοντικήν σημασίαν τότε μόνον συνίσταται η πώλησις δι’ αύτου,
δταν οί συμβαλλόμενοι μεταχειρίζωνται αυτόν εις την σημασίαν
3.
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θετικού ένεστώτος, ούχί δε καί δταν εις σέμαεσίαν προσδοκωμένου,
δστις είναι είδος μέλλοντος.
"Αρθρ. 1 7 Ιον. *Η πώλησις δεν συνομολογεϊται διά του μελλοντι
κού χρόνου θ έ λ ω λ ά β ε ι και θ έ λ ω άγοράσ ε ι οστις σημαίνει άπλην
ύπόσχεσιν.
"Αρθρ. 1 7 2 ον. ’Επίσης δεν συνίσταται τό-συνάλλαγμα τ η ; πωλησεως διά τές προστακτικές ώς: π ώ λ η σ ο ν καί ά γ ό ρ α σ ο ν.
Εντούτοις συνομολογεϊται διά προστακτικές σημαινούσης ώ ; εκ
τ έ ; <ροροος του λόγου ενεστώτα άναμφιβόλως χρόνον.
Π. χ. Έάν ό αγοραστής είπνι: π ώ λ η σ ό ν μοι τ ο ύ τ ο ά ν τ ί τ ό 
σων γροσίων και 6 πωλητης άπαντησνι: σοι τ ό έ π ώ λ η σ α , το
συνάλλαγμα τ έ ; πωλησεως δεν συνίσταται.
”Αν όμως ό πωλητης είπνι: λ ά β ε τ ο ύ τ ο άντι τόσων γροσίων και
c αγοραστής άπαντησν] ελαβον αυτό, η ό αγοραστές ειπνι: έλαβον και ό πωλητης άπαντησνι: λ ά β ε η εΓη σοι έπ* ά γ α θ ω
(βάρ χαϊρινί γκ!.όρ), η πώλησις είναι συνωμολογημένη. Διότι είς την
περίπτωσιν ταύτην η λέξις: λάβε , η ε ι η σοι ε π ’ ά γ α θ φ σημαίνει
σοι έπώλνισα, λ ά β ε αυτό.
νΑρθρ. ΐ7$ον. "'Οπως διά λόγου, οΰτω καί διά γραμμάτων δύναται νά γείννι έ πρότασις καί η παραδοχή.
"Αρθρ. 174ον. Καί διά του γνωστού νεύματος καί σημείου τοΟ
βωβού συνομολογεϊται η πώλησις.
νΑρθρ. 17 δον. Επειδή ό κύριος σκοπός τ έ ; προτάσεως καί παρα
δοχές είναι η αμοιβαία συναίνεσις των συμβαλλόμενων μερών, η
πώλησις συνομολογεϊται καί διά τ έ ; ταύτην έμφαινούσης εμπράκτου
ανταλλαγές.
Αύτη ονομάζεται πώλησις έμπρακτος έ κατ’ άνταλλαγην.
Π. χ. ""Αν άνευ τίνος διαπραγματεύσεως ό αγοραστέ; δώσνι χρή
ματα τώ άρτοπώλν) καί ούτος άνταποδώσνι αύτω άρτον, η πώλησις
είναι συνωμολογημένη.
Καί πάλιν άν ό άγοραστης δώσνι χρήματα καί λάβν} ένα υδροπεπονα καί ό πωλητης σιωπησγ, η πώλησις είναι συνωμολογνιμένη.
Καί παρομοίως ά. ό αγοραστή; δώσγ επί σκοπώ άγορ&ς σίτου τφ
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σιτοπώλσι πέντε χρυσά νομίσματα καί έρωτησνι αυτόν, πόσον πωλ ε ι τον σί τον τούτον καί εκείνου άποκριθέντος ένός ν ο μ ί σ μ α τ ο ς τό κοίλον, σιωπησγ) ό αγοραστής καί έπειτα ό πωλητης προσθεσνι: α υ ρ ι ο ν σ ο ί τον δί δω,

η πώλησις είναι συνωμολογημένη,

μολονότι δέν έξεφράσθη μεταξύ αυτών πρότασις καί παραδοχή.
‘Ώ στε την επιούσαν αν τό κοιλον ώναβνί εις εν καί ημισυ χρυσουν
νόμισμα, ό πωλητης είναι Αναγκασμένος να το δώσνι εις την τιμήν
ένό; νομίσματος, καί αν πάλιν τουναντίον καταβνί η του σίτου τιμή,
ό αγοραστής δεν δύναται νά άρνηθνί τό νά λάβνι τον σίτον εκείνον
εις την προτέραν του τιμήν.
Παρομοίως εάν ό άγοραστης εί'πντ. ζ ύ γ ι σ ό ν μ ο ι

τόσων γ ? 0-

σίων κ ρ έ α ς άπό τούτο το μέρος του ζώου, καί ό κρεωπώλης
κόψνι καί ζυγισν), ό άγοραστης δέν δύναται ν’ άρνηθνί τό νά τό λάβν).
"Αρθρ. 176ον. Έάν μετά την σύστασή της πωλησεως γείνν] νέα
πάλιν διαπραγμάτευσή πρός μεταβολήν, ήτοι αύξησιν η έλάττωσιν
του τιμήματος, ισχύει το δεύτερον συνάλλαγμα.
Π. χ. Έάν συνομολογηθείσης της πωλησεως πράγματός τίνος επί
τιμηματι εκατόν γροσίων γείννι άκολούθω; νέα διαπραγμάτευσή καί
συνομολογηθνί τό τίμημα ένος έκατογρόσου φλωρίου, η εκατόν δέκα,
η έννενηκοντα γροσίων, τό δεύτερον τούτο συνάλλαγμα ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑ!ΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΣ ΣΓΝΔΡΟΜΗΣ (ΟΜΟΙΟΤΗΤΟΣ)
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ.
*Αρθρ. 1 7 7 ον. *Ό,τι καί δι’ ούτινος τρόπου ό εΐ; των συμβαλλό
μενων προτείννι πρός πώλησιν, άνάγκη ΐνα καί ό έτερος παραδεχθεί
απαράλλακτα αυτό.
Δεν έχει δέ τό δικαίωμα νά χωρίσν) τό πωλούμενον η τό τίμημα
αύτου.
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Π. χ. ’Εάν οπώλησης εί'πyj τώ αγοραστή: σοί έ π ώ λ η σ α τ ο ύ τ ο
το ύφασμα δι’ 100 γρ. καί ό άγοραστης δεχθ'Α συτω, λαμβάνει
ολον το ύφασμα δι’ ΙΟΟ γρόσια.
Ά λλα δεν δύναται να ζητησν) νά λάβ'/j το δφασμα τούτο τ*| το
ημισυ αύτοΰ διά 30 γρόσια.
Και παρομοίως είπόντος του πωλητου: σοί έ π ώ λ ν ι σ α τ α δύο
τ α υ τ α ζ ώ α άντ'ι 3 , 0 0 0 γρ οσίων, εάν ό άγοραστης δεχθγΐ, λαμ
βάνει τα δύο ζώα διά 3 , 0 0 0 γρόσια, άλλα δεν δύναται να λάβγι
το εν διά 1500 γρόσια.
Άρθρ. 17 8ον. ’Αρκεί η εζ ύπακοης συνδρομή (όμοιότης) της προ*
τάσεως καί της παραδοχής.
Π. χ. ’Εάν όπώλησης εί'πν): σοί έ π ώ λ η σ α τ ό π ρ ά γ μ α τ ο ύ τ ο
ά ν τ ί ΙΟΟΟγροσίων καί ό αγοραστής άπαντησνι: έ δ έ χ θ η ν αυτό
α ν τ ί 1500 γροσίων, η πώλησις είναι συνωμολογημένη επί 1 0 0 0
γροσίων.
Ά λλ’ άν έν τ'/j όμηγύρει έκείννι όπωλητης δεχθνί τό περιπλέον,
άνάγκη όπως δοθώσι καί εκείνα τα παρά του αγοραστού προστεθέντα πεντακόσια γρόσια.
Καί παρομοίως εάν

ό αγοραστής ειπη: ε λαβο ν τό

τ ο ύ τ ο άντί 1000 γροσίων

π ρ ά γ μα

καί ό πώλησης άπαντη^νΐ : σοί τό

ε δ ω κ α άντί 800, η πώλησις είναι συνωμολογημένη καί ανάγκη
ίνα έκπεσθώσι τα διακόσια νοόσια.
IV
’Άρθρ. 179ον. Ά ν ό εΐ; των συμβαλλόμενων όνομάζων χωριστά
καί διακεκριμένως το τίμημα διαφόρων πραγμάτων προτείνγ) την
πώλησιν αυτών δλων όμου, ό ετερος δεχόμενος την συμφωνίαν ταύτην δύναται να λάβνι δλον τό πωλούμενον άνθ’ δλου του τιμήματος.
Δεν έχει δμως τό δικαίωμα νά χωρίση την ομάδα εκείνην καί λάβνι
εξ αυτής όποιονδηποτε μέρος θέλγ, καταβάλλων τό δηλωθεν τίμη
μα αύτου.
Π..χ. Έάν όπωλητης εΓπ^: σοί έ π ώ λ η σ α τ ά δύο τ α υ τ α ζ ώ α
δια τ ρ ε ι ς χ ι λ . ^ τ ο ι τ ο ύ τ ο δια 1 0 0 0 γρόσια κ α ί ε κ ε ί ν ο διά
20 0 0 , είτε έ κ α σ τ ο ν α υ τ ών διά 1 5 0 0 γρ. ό αγοραστής δύναται
νά λάβτ] ταυτα διά τρεις 'χιλιάδας γρόσια.
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’Αλλα δεν δύναται να λάβνι όπότερον αυτών θελνι μέ τ^ν δηλωΑεΤσαν τιμήν αύτοΰ.
ΚχΙ παρομοίως έάν ο αγοραστής ειπνι: σοι έ π ώ λ η σ α τ ά τρί α
-ταΰτα υ φ ά σ μ α τ α δι* 100 γρ. έ κ α σ τ ο ν καί ό πωλητη; άπαντηcvj: έ δ έ χ θ η ν το εν ύ φ α σ μ α δ ι ’ 100 γρ. η τ α δύο δια 200, ή
πώλησις δεν είναι συνωμολογημένη.
Άρθρ. 180ον. Έάν ό εις των συμβαλλομένων όνομκζων μίαν προς
μίαν τάς τιμάς διαφόρων πραγμάτων προτείνγ) ιδιαιτέραν δι’ έκα
στον αυτών πώλησιν καί ό έτερος δεχθ·?) όποιονδηποτε έγκρίν·/) έκ
των πραγμάτων τούτων αντί του όνομασθέντος τιμήματος αύτοΰ,
η πώλνισις εϊναι συνωμολογημένη.
Π. χ. Έάν ό πωλητης όνομάζων καί όρίζων τάς τιμάς διαφόρων
πραγμάτων πωλουμένων καί έπαναλαμβάνων την λέξιν έ π ώ λ η σ α
ειπν) : τ ο ύ τ ο σοί το έ π ώ λ η σ α διά χ ί λ ι α γρ. καί έκεΓνο διά
δύο χ ι λ ι ά δ α ς , τότε ό αγοραστές δύναται νά παραδεχθνί καί λάβη
μ ε το όνομασθέν αύτοΰ τίμημα τό εν εκ των δύο τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
ΠΕΡΙ ΟΜΗΓΓΡΕΩΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 181 ον. Όμηγυρις της πωλησεως είναι η συνέντευξις, ητις
γίνεται προς διαπραγμάτευσιν.
Άρθρ. 182ον. Έν τνί όμηγύρει της πωλησεως άμφότερα τά συναλλαττόμενα μέρη έχουσι τό δικαίωμα τ^ς επιλογής, άφ’ η; στιγμής
έγένετο η πρότασις μέχρι τη ; διαλύσεως τ^ς όμηγύρεως.
Π. χ. Έάν έν τγ όμηγύρει της πωλησεως εις των συμβαλλομένων
άπευθύνν) εις τον έτερον πρότασιν πωλησεως, λέγων : τούτο τό
π ρ Χ γ μ α έ π ώ λ η σ α η ηγόρασα άντί τόσων γροσίων, ό δέ έτε
ρος δεν άπαντησν) μεν άμέσως: ηγόρασα vj έ π ώ λ η σ α , άλλα παραδεγθγ την πώλησιν μεθ’ ικανήν ώραν έν τνί αύτνί όμηγύρει πάλιν^
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η πώλησις θεωρείται συνωμολογημένη, ουδόλως δέ βλάπτει άν η
ομηγυρις διάρκεσε πολύ, η άν μεταξύ τ έ ; προτάσεως και τ έ ; πα
ραδοχές παρενέπετεν ικανόν χρονικόν διάστημα.
"Αρθρ. 183ον. Έαν μετά την πρότασιν και προ τ έ ; παραδοχές
τό έτερον των συμβαλλόμενων μερών προφέρη λόγεντινά η κάμϊ)
κίνημ,ά τι δεικνΰον την μη συναίνεσίν του, η πρότασις είναι άκυρος
και δεν δύναται να παοαδεχθνί αυτήν πλέον 6 έτερος.
Π. χ. Έαν άφου ό εις των συναλλασσόμενων ειπν) : έ π ώ λ η σ α
η η γ ό ρ α σ α , ό ετερος ένασχοληθη εις άλλο εργον η εις άλλην ομι
λίαν, η πρότασις είναι άκυρος καί η πώλησις δεν συνομολογεΐται εάν
ακολούθως παραδεχθώ αυτήν.
*Άρθρ. 184ον. Έαν ό εις των συμβαλλόμενων κάμ,ν) πρότασιν πω·
λητεως καί πριν η παραδεχθεί αυτήν ό ετερος, άποσύρν) την προτα*
σίν του,

η πρότασις αύτη καθίσταται άκυρος καί η πώλησις δεν

συνίσταται έαν ακολούθως παραδεχθν) αυτήν ό έτερος.
Π. χ. Έαν είπών ό πωλητης : έ π ώ λ η σ α ά ν τ ί τ ό σ ω ν γροσί ων
τ ο ύ τ ο τό έμπόρε υμα, πριν η ό αγοραστής άπαντησγ, : πάρε·
δ έ χ θ η ν αυτό, άποτύρνι την πρότασιν του, η πώλησις δεν θεωρείται
συνωμολογημένη καί άν άκόμη ακολούθως ό αγοραστή; δώσιρ την
συναίνεσίν του δια της παραδοχές.
"Αρθρ. 185ον. "Οταν έπαναλαμβάνεται

η πρότασις προ τ ές έκ-

φωνησεως τές παραδοχής, τότε η δεύτερα πρότασις άκυροι την π:ώτην καί μόνη έκείνη θεωρείται έγκυρος.
Π. χ. Έαν άφου ό πωλητης ειπν) : έ π ώ λ η σ α τ ο ύ τ ο τό πρ£γ·
μ.α άντί 100 γροσίων, μεταμεληθ·?) ακολούθως καί πριν η δώστ} την
συναίνεσίν του ό άγοραστης, προσθέσν) οτι έπώλησεν αυτό άντί 120
γροσίων, καί ό αγοραστής παρκδεχθγ την πρότασιν, η πρώτη πρότασι; θεωρείται άκυρος καί η πώλησις συνομολογεΐται επί 1 2 0
γροσίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ r n o ΟΡΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 186ον. *Έγ κύρος είναι (ερρωται) η πώλησις η συνοδευο·
μένη υπό ορού τίνος άποτελοΰντος έν των ουσιωδών προσόντων αύ*
της, καί ό συνοδεύων αυτήν όρος είναι ισχυρός.
Π χ. Έάν ό πωλητης πωλησvj πράγμα τι υπό τον όρον του να
κράτηση αυτό πλησίον του μέχρι της παραλαβή; του τιμήματος,
ο όρος ούτος δεν βλάπτει την πώλησιν, αλλά μάλλον παριστάνει
εν των άπαραιτητων προσόντων της συστάσεως του συναλλάγματος.
*Αρθρ. 1 87ον. "Εγκυρος είναι η πώλησις η συνομολογουμενη υπό
δρον ένισχύοντα εν των απαραίτητων προϊόντων τνί; συστάσεως
αυτής καί ό τοιοΰτος όρος είναι ισχυρός.
Π. χ. "Οταν πώληση τις υπό τον όρον του να παραχωρηθη ώς
ένέχυρον η ύποθηκη τό δείνα πραγμα, η να τω δοθη έγγυητης ό
δείνα άνθρωπος, η τοιαύτη πώλησις είναι έγκυρος καί ό όρος ισχυρό;.
*0 πωλητης μάλιστα δύναται να άκυρώση εί; τοιαύτην περί·
στάσιν την πώλησιν, εάν ό αγοραστής δεν τηρηση τούς όρους τού*
τους, διότι ούτοι έξησφάλιζον την πληρωμήν του τιμήματος, η τις
είναι εν των άπαραιτητων συστατικών

του συναλλάγματος τν5;

πωλησεως.
"Αρθρ. 1 8 8ον.’Επίσης έγκυρος είναι η πώλησις η συνομολογου·
μένη υπό όρον συνηθη καί ώς έθιμον καταστάντα έν τη πόλει καί
ό όρος ούτος είναι ισχυρός.
Π. χ. Ή πώλησις μηλωτης (γούνας) υπό τόν δρον του να έσωρράψη αυτήν εις τό κάλυμμα ό πωλητης, κλειδωνιάς επί συμφωνία
να προσηλώση αυτήν εις την θέσιν της* η έσχισμενου φορέματος επί
συμφωνίφ να έπιρράψη αυτό, είναι έγκυρος καί ό πωλητης οφείλει
να τηρηση την συμφωνίαν ταύτην.
*Άρθρ. 189ον. "Εγκυρος είναι η πώλησις η συνομολογουμενη υπό
ορον μη ώφελοίΐντα τόν ετερον των συμβαλλόμενων μ,ερών, άλλ’ ό
■ορος ούτος είναι πλημμελής.
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Π. χ. "Οταν πώληση τις ζώον ύπο τον δρον του νά μη μ ετα π ο 
ίηση αυτό ό άγοραστη; εις έτερον η νά έκβάλη αυτό εις βοσκην,
*η πώλησις είναι έγκυρος, ό δε δρος παρχλείπεται ώς άκυρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Η ΔΙΑΑΤΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΩΑΗΣΕΩΣ.
’Άρθρ. 190ον. Οί συμβαλλόμενοι δύνανται μετά την συνομολόγη"
σιν τη ; πωλησεως να διαλύσωσιν αυτήν τνί ίδίιγ αυτών συναινέσει.
"Αρθρ. 1 9 Ιον. Καί η διάλυσις γίνεται διά π ρ ο τ ά σ ε ω ς καί π α 
ραδοχής ώς η πώλησις.
Π. χ. Έάν ό εις των συμβαλλόμενων εί'πνι: δ ι έ λ υ σ α , η ή κύρωσα,
η άνέτρεψα την π ώ λ η σ ι ν καί ό έτερος άπο^τησΥΐ: έ δ έ χ θ η ν , είτε
ό μέν εις αυτών εί'πγ: δι άλυσον τ η ν π ώ λ η σ ι ν , ό δέ έτερος άπαντησνι: δ ι έ λ υ σ α αυτήν, η διάλυσις είναι έγκυρος, δηλ. η πώλησις άκυρουται,
"Αρθρ. 19 2 ον. Καί διά τ$ίς τόπον προτάσεως καί παραδοχές έπεχούσης άνταλλαγ^ς γενομένη η διάλυσις είναι έγκυρος.
"Αρθρ. 193ον. ‘Ως έν τγ πωλησει ούτω καίέν τ^ διαλύσει άπαιτεΐται ένότης όμηγύρεως.
Δηλ. η παραδοχή πρέπει να έκφρασθ^ εν τγ αύτνί όμηγύρει εν
γ έγενετο η πρότασις* άλλως εάν ό εις των συμβαλλομένων ειπγ:
άνέτρεψα την π ώλη σι ν , ό δέ έτερος δεν έκφράσγ την παραδοχήν
του κατά την διάρκειαν τνίς όμηγύρεως καί διαλυθί) αυτή, η εάν
τό εν των δύο μερών δείξνι τι σημεΤον άπονεύσεως, η μετά ταυτα
παραδοχή του ετέρου δεν ωφελεί.
"Αρθρ. 194ον. Έν καιρφ της διαλύσεως το πρ&γμ.α πρέπει νά
εύρίσκηται εις χεΐρας του αγοραστού. "Οθεν εάν αύτο $ναι άπωλεσμένον, η διάλυσις δεν είναι έγκυρος.
"Αρθρ. 195. Έάν μέρη τοΰ πωλουμένου άπολεσθώσιν, η διάλυσις
επιτρέπεται εις τά μένοντα.
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Ή . χ . Έάν ê πωλητης πωληνγ τον άγρόν του μετά του έν αυτό»
σπάρτου, καί άφοΰ θερίσν) το σπαρτόν ό αγοραστής, διαλύσωσι την
-πώλησιν, γ) διάλυσις είναι Ιγκυρος, έκπιπτομένου άπό του τιμήμα
τος τοΰ εις το σπαρτόν άναλογοΟντος μέρους.
*ΑρΘρ. 196ον. Ή του τιμήματος άπώλεια δεν,έμποδιζει το κύρος

■τέ* διαλύσεως.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ·
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΟΤΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕ
ΠΟΜΕΝΩΝ ΤΩι ΠΩΑΟΥΜΕΝΩι ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ TOT ΠΩΛΟΤΜΕΝΟΓ.
*ΆρΘρ. 1 97ον. Ανάγκη όπως τό πωλούμενον πράγμα υπχοχγ.
*Άρθρ. 19 δον.’Ανάγκη όπως του πωλουμένου η πχράδοσις vjvai
δυνατή.
"Αρβρ. 199ον. ’Ανάγκη όπως τό πωλούμενον πράγμα vivat εντός
συναλλαγές (μάλι μ«τεκαββιμ, άρθρ. 1 27) .
*Αρθρ. 200ον. ’Ανάγκη όπως τόπωλούμενον ^ναι γνωστόν τδ>
άγοραστνί.
*Άρθρ. 2 0 Ιον. Ή του πωλουμένου γνώσις παράγεται διά τές
περιγραφές τ έ ς καταστάσεως και τών ιδιοτήτων αύτοΰ, αΐτινες
διακρίνουσιν αυτό άπό τα άλλα.
Π. χ. Έάν ειπνιτις: έ π ώ λ η σ α τ ό σ α κο ί λα σίτου σκληροί»,
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ίο το γ ή π ε δ ο v το όριζόμενον διά τών δείνα η δείνα συνόρων, το
πωλούμενον είναι γνωστόν και η πώλησις έγκυρος.
"Αρθρ. 202ον. Έάν το πωλούμενον τίναι παρόν εν τνί όμηγύρει
της πωλησεως άρχει εν δεικτικόν σημεΐον.
Π. χ. Έάν ο αγοραστής ειπνι: έ π ώ λ η σ α τ ο ύ τ ο τ ο ζώον, και ο
αγοραστής ίδών δεχθ·?}, η πώλησις είναι έγκυρος.
*Άρθρ. 203ον. ’Αρκεί τό πωλούμενον πραγμα νά 3)ναι γνωστόν
παρά τω αγοραστή και τότε δεν είναι χρεία άλλη; παραστάσεως
καί περιγραφές.
"Αρθρ. 2 0 Ιον. Τό πωλούμενον ορίζεται με τον κατά την συμφω
νίαν γινόμενον χαρακτηρισμόν.
Π. χ. Έάν ό πωλητης προσδιορίζων διά δεικτικού η άλλου ση
μείου εΓτ;η: σοί έ π ώ λ η σ α τ ο ύ τ ο το ώρολδγιον, και ό αγοραστής
% . θί .

ανάγκη δπως ό πωλητης δώσνι αυτό εκείνο το ώρολόγιον*

δεν δύναται δε νά κρατησν) αυτό καί νά δώσνι έτερον έκ του είδους
εκείνου του συμπεφωνημένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΉΧΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΑΒΣΙΣ ΚΑ1ΤΙΝΩΝ ΟΤΧΙ.
"Αρθρ. 205ον. Ή πώλησις πράγματος ανυπάρκτου είναι άκυρος.
Π. χ. Δεν δύναται νά πωλησν) τις τον καρπόν δένδρου πριν ακόμη
ευτος άναφαν/j.
"Αρθρ. 206ον. "Εγκυρος εΐναι η πώλησις καρπού ευρισκομένου
επί του δένδρου καί άναφανέντος εντελώς, μη λαμβανομένου ύπ’
δψιν άν νίναι ώριμος η άωρος.
"Αρθο. 207ον. "Οταν ό καρπός, η τά άνθη, η τά φύλλα, η τά
λαχανικά τά οποία άναφαίνονται κατ ολίγον καί άλληλοδιαδόχως,
άναφανώσι κατά μέρος,

τότε μετ’ αυτών δύνανται νά πωληθώσι

και τά μη άναφανέντκ έτι καί η πώλησις είναι έγκυρος.
"Αρθρ. 208ον. Έάν πράγματι πωληθγί άφου όρισθ·^ τό είδος
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αύτου καί μετά την πωλησιν άνακαλυ^θγί, δτι ανήκει et; άλλο τού
νο

ρισθέντος είδος, η πώλησις είναι άκυρος.
Π. χ. Έαν δ πωλητης πώληση υελον άντί άδάμαντος η πώ-

λησις eivat άκυρος.
"Αρθρ. 209ον. ‘II πώλησις πράγματος, ουτινος ή πχράδοσις είναι
άδύνχτος κχί απραγματοποίητος, είναι άκυρος.
H. χ. "Ακυρος είναι η πώλησις πλοίου βυθισμένου έν τγί θαλάσση,
του οποίου η έςχγωγη είναι αδύνατος, και ζώου δραπετεύσαντος,
ουτινος η σύλλνιψις είναι επίσης αδύνατος.
"Αρθρ. 210ον. Ή πώλησις πράγματος το όποιον ούδεμίχν άζίαν
εχει παρά τοις άνθρωποι; και η δι’ αύτου αγορά έτέρου πράγματος
είναι άκυρος.
Π. χ. "II πώλησις θνησιμαίου, η ελεύθερου ανθρώπου και η αγορά
ετέρου πράγματος δι’ αυτών είναι άκυρος.
"Αρθρ. 2 1 Ιον. "Ακυρος είναι η πώλτ,σις του έκτος συναλλαγή;
πράγματος (μάλι γάϊρι μ»τεκαββίμ, άρθρ. 127) .
"Αρθρ. 212ον. "Ακυρος είναι επίσης η αγορά πράγματός τίνος
δι’ έτέρου πράγματος έκτος συναλλαγή; κειμένου.
"Αρθρ. 2 13ον. *Η πώλησις αγνώστου πράγματος είναι πλημμελής.
Π. y. "Οταν ό πωλητης είπη τω αγοραστή : σοί έ π ώ λ η σ α δλα
τ ά π ρ ά γ μ α τ α τ ά όποια ε χ ω άντί τόσων γροσίων καί ό αγο
ραστής άπαντηση, δτι ηγόρασεν αυτά, έάν τά πράγματα ταυτα
ώσιν άγνωστα τω άγοραστη, η πώλησις είναι πλημμελής.
"Αρθρ. 21 4ον. Επιτρέπεται η πώλησις γνωστής τίνος μεριδος κτή
ματος κοινού ές άδιανεμητου, οΐον του ήκίσεως, η του τρίτου, η του
δέκατου αύτου, πριν η τό κτήμα χωρισθη κατά τάς έξ ών σύγκει*
ται μερίδας.
"Αρθρ. 215ον. Δυναταί τις νά πώληση την άνηκουσαν αύτω έ
άδιανεμητου μερίδα χωρίς νά λάβη την άδειαν του κοινωνου του.
"Αρθρ. 216ον. Μετά τνίς γης συμπωλοΟνται καί τά δικαιώματα
διαβάσεως, ύδρεύσεως καί διαρροής καί μετά του αυλακος πωλείται
\ ( ÿ I y -» t >
και το οι αυτου ρεον υοωο.
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ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ .
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΚΑΘ ΟΓΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
Άρθρ. 217ον. ‘Η πώλησις των μετρουμένων, στ αθωωμένων καί
άριθμουμένων γινόμενη καθ’ ομάδα άβεβαίου ποσότητες (δλω τιμηματι) sïvat επίσης έγκυρος ώ ; καί δτανγίνηται δια κοίλου, στάθμες»
άριθμησεως καί πηχεως.
Π. χ. Έάν πώληση τις δλω τιμηματι ενα σωρόν σίτου, η άχυρου,
η οπτών πλίνθων (τούβλων), η εν φορτίον πραγματειών, η πώλησις
είναι έγκυρος.
Άρθρ. 218ον. Έάν πώληση τις τα γεννήματα μετρών αυτά δι*
ώρισμένου τίνος μέτρου η ζυγίζων δι’ ώρισμένου λίθου, η πώλησις εί
ναι έγκυρος καί οίν ακόμη δεν ηναι γνωστόν το ποσδν έκείνου τοΰ
μέτρου, η πδσας όκάδας καί δράμια ζυγίζει δ λίθος.
νΑρθρ. 219ον. Παν δ,τι επιτρέπεται νά πωληθη ιδιαιτέρως, επι
τρέπεται καί να έξαιρεθη άπο του πωλουμένου.
Π. χ. Έάν δ πωλητης πώληση τον καρπόν δένδρου ύπδ τον δ·
ρον του νά μείνωαιν αύτω τδσαι οκάδες έξ αύτοΟ^η πώλησις είναι
έγκυρος.
Άρθρ. 220ον. Έγκυρος είναι η εν όμ.άδι πώλησις τών ποσοτή
των (δρα άρθ. I 3 2 ) δταν γίνεται προσδιοριζομένου τοΰ τιμήματος
εκάστης τών μονάδων αυτών.
Π. γ. Δύναται νά πώληση τις ενα σωρόν σίτου, η εν πλοιάριον
ξύλων, η μίαν άγέλην προβάτων, η εν κομμάτιον έριούχου όλόκληρα προς τδσα το κοιλδν, η τδ ζύγιον, η την δκαν, η το πρδβατον,
η τον πηχυν.
Άρθρ. 2 2 Ιον. Τά περιοριστά κτήματα πωλοΰνται κατά πηχεις
η στρέμματα καθώς καί διά του προσδιορισμού

τών οροθεσίων

αυτών.
Άρθρ. 222ον. Έφ’ οποίου ποσού συστη τδ συνάλλαγμα τή ςπ ω λησεως έπ’ εκείνου μόνον ισχύει.
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Άρθρ. 223ον. “Έγκυρος είναι ή πώλησις άθροισματός τίνος έκ
των κοιλομετρουμένων, των αντικαταστατών άριθμουμενων καί ε 
κείνων εκ των σταθμωμένων τα όποια δεν βλάπτονται χωριζόμενα,
γινόμενη είτε

διά του προσδιορισμοί» του τιμήματος ολοκλήρου

του αθροίσματος δια μια; (ofcp τιμηματι) είτε διά συνομολογησεως τιμήματος δι’ έκαστον κοιλον, η αριθμόν, η μέτρον.
Καί άν κατά την παράδοσιν τό άθροισμα εύρεθνί άνελλειπες,
’h πώλησις είναι άμετάκλητος. ’Εάν δμως άποδειχθνί

έλλειπές, ο

άγοραστης έχει την επιλογήν δυνάμενος νά διαλύσγ την πώλησιν,
η άν θέλν), νά λάβνι αυτό πληρόνων τό άνάλογον μέρος εκ του δι*
δλον το άθροισμα συνομολογηθεντος τιμήματος.
Έάν δε εύρεθνί περιπλέον, τούτο άνηκει εις τον πωλητην.
Π. χ. "Οταν πωλητνι τις άθρόως ένα σωρόν σίτου ώς συγκείμε
νον έκ 50 κοίλων αντί 500 γροσίων, η πάλιν ώς συγκείμενον έκ
5 0 κοίλων άλλα προς 10 γρόσια το κοιλον, εάν μέν τα κοιλά εύ*
ρεθώσι σωστά κατά την παράδοσή, η πώλησις είναι άμετάκλητος,
εάν δε εύρεθώσι μόνον 45 κοιλά, ό αγοραστής έχει την επιλογήν*
δηλαδη δύναται νά διαλύσνι την πώλησιν η, άν θέλγι, νά λάβη τά
4 5 κοιλά αντί 4 5 0 γροσίων’ άν δε εύρεθώσι περισσότερα,

τό πε·

ριπλέον άνηκει τφ πωλητνί.
Καί παρομοίως εάν καλάθιον πλήρες ώών πωληθνί ώς περιέχον
10 0 ώά άντί 50 γροσίων δλα όμοΰ, η προς 20 παρ. έκαστον των
ώών καί κατά την παράδοσιν εύρεθώσιν 90, ό άγοραστης έχει την
επιλογήν νά διαλύσνι την πώλησιν η νάλάβ-ρτά 90 ώά διά 45 γρ.*
έάν δε εύρεθώσιν 110, τά περιπλέον 10 ώά άνηκουσιν

εις τον

πωλητην.
Ή αύτη διάταζις ισχύει καί εις την πώλησιν βαρελλίου πλή
ρους ελαίου πωλουμένου ώς περιέχοντος 100 όκάδας.
"Αρθρ. 224ον. "Οταν δηλώον) τις τό ποσόν ομάδος σταθμωμένων
πραγμάτων έκ του είδους εκείνων των οποίων βλάπτεται η άξια
δταν διαχωρισθώσι, καί πωλησνι την ομάδα ταύτην προσδιοριζων
το τίμημα αυτής, κατά δε την παράδοσιν άνακαλυφθ·?], οτι το
ποσον είναι έλλειπες, ό άγοραστης έχει την επιλογήν ν ακυρωσνι
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την πώλησιν,

η νά κράτηση την ομάδα ταύτην,

ώ ; εχει, ^^1"

ρόνων ολόκληρον τό συνομολογηθέν τίμημα. “'Οταν δε η ομχς άποτελν] ποσόν άνώτερον του υπό του πωλητοΰ δηλωθεντος, το πλεό*
vaσμα τούτο ανήκει τω άγοραστνί, ό δέ π ω λητη; δεν δικαιούται
να άνατοεψνι την πώλησιν.

φ

Π. χ. Έαν πωλνηθ*/) άδανας άντί 2 0 , 0 0 0 γρ. ώ; ών δήθεν 5
κηρατίων και άκολούθως γίνν) γνωστόν ότι δεν είναι είμη

4 ι/9

κηρατίων, ό αγοραστής δικαιούται Sv θέλν] να έπιστρέψν) τον άδά·
μαντα, η να κρατησνι αυτόν πληρόνων ολόκληρον τό συνομολογηθέν τίμημα των 2 0 , 0 0 0 γοοσίων. Έαν όμως άνακαλυφθίί δτι ό
άδάμα; είναι 5 */2 κηρατίων, ό πώλησης δεν δύναται ν’ άπαιτησν)
όπως τω έπιστραφγί, αλλά κρατεί αυτόν ό άγορχστη; άντί 2 0 , 000
γροσιων.
"Αρθρ. 2 2 δον. "Οταν δηλώσ-yj τις τό ποσόν μιας όμάδος σταθμισ
μένων πραγμάτων εκ του είδους εκείνων των οποίων βλάπτεται
η άξια δταν διαχωρισθώσιν, όρίζων συγχρόνως τό τίμημα μια; ε
κάστης των εξ ών σύγκειται η όμας μονάδων ιδιαιτέρως και ουτω
πώληση την ομάδα, μετά δε την παράδοσιν ευρεθ-yj αυτή περιέχουσα είτε άνώτερον είτε κατώτερον του δηλωθεντος ποσόν, ο αγο
ραστής έχει την επιλογήν δυνάμενος να ακύρωση την πώλησιν η
νά παραδεχθγ τό εύρεθέν ποσόν, πληρόνων δι’ έκάστην των μονάδων τό υπό του πωλητοΰ δηλωθεν τίμημα.
Π. χ. Έαν χάλκινον πύραυνον πωληθεν πρός 40 γρόσια την
όκαν ώς ον δήθεν πέντε οκάδων, εύρεθνί άκολούθως ζυγίζον μόνον
4 ι[ 2 η 5 */2 όκάδας, εις άμφοτέοας τάς περιστάσεις ό αγοραστή;
είναι ελεύθερο; νά παραίτησή τό πύραυνον, η να λάβη αυτό, έαν
μέν ζυγίζνι 4 */2 όκάδας άντί 180 γρ., εάν £έ 5 */2 όκάδας άντί
2 20 γροσίων.
"Αρθρ. 226ον. "Οταν πωλησν) τις ομάδα διά πηχεως μετρουμενων πραγμάτων, οΐον γηπέδων υφασμάτων κ.τ.λ. δηλών την τιμήν
του δλου ποσοΰ τ η ; όμάδος, η τό τίμημα

έκαστου μέτρου (πη-

Χεω0> Ιδιαιτέρως, εις άμφοτέρα; τάς περιπτώσεις εφαρμόζονται αί
αύταί διατάξει;, αιτινες καί εις την πώλησιν σταθμισμένων πραγ*
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V) act·.:* ftTÄV Χι
μικτών εκείνου του είδους των όποιων βλάπτεται η

Y

-

χωρίζωνται.
Τά πανικά δμως και πάντα τά υφάσματα και άλλα πράγματα,
άπερ δεν χάνουσι την άξίαν των διαχωριζόμενα είναι ω ; τα μετρούμενα διά κοίλου.
Π. /· Έάν πωληθνί γηπεδόν τι άντί 1 0 0 0 γρ. επί τφ λόγω, οτι
περιέχει ί 0 0 πηχεις καί εύρεθνί ακολούθως, δτι είναι 95 πηχεων, ό
άγοραστης εχει την έπιλογην ν’ άφησνI τό γηπεδον τούτο η να λάβη
αυτό αντί 1 0 0 0 γροσίων. Έάν δε εύρεθνί δν περισσότερων πηχεων,
λαμβάνει αυτό ολόκληρον άντί 1 0 0 0 γροσίων.
’Επίσης, έάν πωληθη κομιχάτιον υφάσματος κατεσκευασμένον ε
πίτηδες διά μίαν ενδυμασίαν άντί 4 0 0 γροσίων επί λόγω, δτι είναι
8 πηχεων καί ακολούθως εύρεθνί 7 πηχεων, ό αγοραστής εχει το
δικαίωμα νά παραιτησν) το κομμάτιον τούτο, η να λάβ/j αυτό ώς
Ιχ ει διά 4 0 0 }ρ. ’Άν δέ εύρεθνί εννέα πηχεων τότε λαμβάνει αυτό
ό αγοραστή; ολόκληρον διά 4 0 0 γρόσια. ’Επίσης, έάνγηπεδόν τι τό
όποιον έπωληθη προς 1U γρόσια τον πνίχυν, καί επί λόγω δτι είναι
100 πηχεων, εύρεθνί άκολούθω; 95 η 105 πηχεων, ό αγοραστής
εχει την επιλογήν δυνάμενος νά παραίτησή αυτό, η νά το λάβνι πληρόνων, άνμεν άιναι 9 5 πηχεων, 9 5 0 γρ , άν δε 1 05 πηχ. 1 05 0 γρ.
Επίσης δταν κομμάτιον ύφάσματος τό όποιον εγεινεν δπως χρησιμεύσγ διά μίαν έντελίί ενδυμασίαν πωληθνί επί λόγω, δτι είναι
8 πηχεων καί προς 50 γρόσια τον πηχυν, άκολούθως δέ εύρεθνί 7
η 9 πηχεων, τότε ό άγοραστης αν θέλνι παοαιτεΐ αύτο, καί άν θέλγι
τό λαμβάνει διά 3 5 0 γρόσια, δταν γναι 7 πηχ. η διά 4 5 0 δταν 9
πηχεων.
"Οταν δμως πωληθνί κομμάτιον έριούχου άντί 7 5 0 0 γροσίων επί
λόγφ, δτι είναι 1 5 0 πηχεων η τό αυτό αομμάτιον έπί τφ αύτφ
λόγ«ι> πωληθνί πρός 50 γρ. τόν πηχυν καί άκολούθω: εύρεθνί 140
πηχεων, ό άγοραστης εχει τό δικαίωμα ν’ άκυρώση την πώλησιν η
νά κοατησν] τού; 1 4 0 πηχεις άντί 7 , 0 0 0 γρ. Έάν δε τό έριοΰχον
εύρεθνί περισσότερον (των 1 50 πηχεων), τό περιπλέον εύρεθέν ποσόν
άνηκει είς τόν πωλητην.
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’Άρθρ. 227ον. 'Όταν κατά την πώλησιν άριθμουμένων μη άντικαταστατών συνομολογηται διά μιας ολοκλήρου της πωλουμενης .
ομάδος το τίμημα, έάν κατά την παράδοσιν η δμάς ευρεθνί άνελλΐ 7ρης, ή πώλησις είναι έγκυρος και άμετάκλητος.
Ό ταν δε εύρεθ·/) το ποσον της δμάδος κατώτερον η άνωτερον, εις ;
άμφοτέρας τάς περιστάσεις η πώλησις είναι πλημμελής.
Π. χ. Όταν ποίμνιόν τι πωληθνί άντι 2 , 5 0 0 γρ. έπι λόγφ δτε.σύγκειται έκ 50 προβάτων και κατά την παράδοσιν ευρεθνί συγκεί
μενον έκ 45 η 55 η πώλησις είναι πλημμελής.
"Αρθρ. 228ον. Ό ταν κατά την πώλησιν άριθμουμένων μη άντι*£
καταστατών μετά του ποσού της δμάδος συναναφέρεται και το*=>
τίμημα έκάστης των έξ ών σύγκειται μονάδων, κατά δέ την παράιδοσιν ευρεθνί σώον τό ποσον, η πώλησις είναι άμετάκλητος.
Έάν δέ το ποσόν ευρεθνί κατώτερον, δ αγοραστή; εχει την èm-r
λογην νά παραίτησή το άγορασθέν η νά παραλάβνι το εύρεθέν πθ+
σον άντι του άγαλογουντος τιμήματος.
Έάν δέ το ποσον βυρεθγί άνώτερον, η πώλησις είναι πλημμελής. ~
Π. χ. Ό ταν πωληθν) ποίμνιδν τι έπι λδγω δτι σύγκειται έκ 50
προβάτων και προς 50 γρδσια έκαστον, άκολούθως δέ εύρεθ’ρ συγ
κείμενον έκ 45 ό αγοραστής εχειτό δικαίωμα νά άνατρέψν) την πώ
ληση ^ λάβν) τά 45 πρδβατα άντι 2 2 5 0

γροσίων. Ό τα ν δε τδ

ποίμνιον εόρ&€γί συγκείμενον έκ 55 προβάτων, η πώλησις είναι πλημ
μελής.
*Άοθρ. 229ον. Έν έκείναις έκ των άνωτέρω μνημονευθεισών πε
ριστάσεων, έν αΐς δίδοται εις τον άγοραστην το δικαίωμα ν’ άνα^ρεψνΐ την πώλησιν, άπδλλυσι το δικαίωμα τούτο καί δεν δύναται
νά πράζν] αυτό άφου παραλάβνι το πωληθέν πράγμα, γινώσκων δτι
τοΰτο είναι κατώτερον του υπό τουπωλητου δηλωθέντος ποσού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'·
TINA ΕΚ ΤΩΝ ΜΗ MNPΜΟΝΕΓΘΕΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΓΣΙΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
EIS ΤΗΝ ΠΩΛΗΣ1Ν KAI TINA ΟΓΧΙ.
*Αρθρ. 230ον. Πίν ο,τι κατά τοπικόν έθος έμπεοιλαμβάνεται
εις το πωλούμενον εισέρχεται εις την πώλησιν καί άνευ ενικής δη
λώσεως.

Π. χ. έν τγί πωλησει οικίας συμπωλεϊται και το μαγει-

ρεΐον και το δψοφυλακεΐον (κελλάρι), χωρίς ταυτα νά μνημονευθ&σιν
δνομαστι κατά την διαπραγμάτευσιν’ έν δέ τη πωλησει έλαιωνος
εννοούνται συμπεπωλημέναι και αί έλαΐαι, διότι το μαγειρεΐον και
το οψοφυλακειον εισιν έκ των παραρτημάτων τ η ; οικίας, ελαίων δε
ονομάζεται α περιέχουσα ελαίας και ούχί η ψιλή γή.
"Αοθρ. 2 3 Ιον. Παν δ,τι αποτελεί μέρος του πωλουμένου πράγ
ματος δηλ. παν δ,τι δεν δύναται νά χωρισθνί απ’ αύτου χωρίς να
προκύψνι βλάβη τις είς τον σκοπόν τ η ; άγορ£;, εισέρχεται εις την
πώλησιν και άνευ ειδική; δηλώσεως.
Π. χ . *Εν τνί πωλησει της κλειδωνιάς η κλείς, και έν τ^ πωλη
σει άγελάδος άγοραζομένης διά τδ γάλα αυτής δ θηλάζων μόσχος
εισέρχονται εις την πώλησιν και χωρίς νά μνημονευθωσιν όνομαστ.Ι
κατά την διαπραγμάτευσή.
*Αρθρ. 232ον. Τά προσκεκολλημένα καί σταθερά παραρτήματα
του πωλουμένου πράγματος άνευ ειδικής δηλώσεως εισέρχονται εις
την πώλησιν καθ’ υποταγήν.
Π. χ. Έν τνϊ πωλησει οικίας αί προσηλωμέναι κλειδωνιά!, ή στα
θερά σκευοθήκη, τάάμετακίνητα υποστρώματα (μινδερλίκια) και πάν
τ α τά άλλα, άτινα έτέθησαν ΐνα μη μετατοπισθώσι, και δ κήπος
δ ευρισκόμενος έντός των συνόρων αυτής, κα! οί διάδρομοι οι άγον
τες εις την δημοσίαν άγυιάν $ είς άδιέξοδον στενωπόν δέν χωρί
ζονται άπ’ αυτής, άλλά θεωρούνται ώς συμπεπωλημένα* επίσης και
εν τνί πωλησει κήπου και γηπέδου τά πεφυτευμένα σταθερως δέν4.
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δρα καί τοι μη μνημονευθέντα δνομαστικώς κατά την διαπραγμά
τευσή συμπωλοΰντχι μετά του κήπου η του γηπέδου.
*Αρθ. 233ον. ''Οσα δεν έμπεριλχμβάνονται εις το δνομχ του πω*
λουμένου, η δεν εϊναι προσκεκολλημένα καί σταθερά παραρτήματα
αύτοΰ η δεν άποτελοΰσι μέρος αύτου, ?1 τέλος δεν είναι έζ εκείνων
τά δποΐα συμπωλοίίνται αύτφ κατ’ επιχώριον έθος, δεν εισέρχονται
εις την πώλησιν, άν μη μνημονευθώσιν δνομαστί κατά την δια*
πραγμάτευσιν.
’Αλλ’ δσα κατ’ επιχώριον έθος συμπωλουνται τω πράγματι καθ’
υποταγήν, καί τοι μη μνημονευθέντα εισέρχονται εις την πώλησιν.
Π. χ. Έν τνί πωλησει οικίας η μη σταθερά σκευοθήκη, το άνακλιντρον (καναπές), αί καθέκλαι καί δσα μη δντα σταθερώς προση
λωμένα έτέθησαν ι/α μετατοπισθώσι, δεν συμπωλουνται μετά τ^ς
οικίας, οέν μη μνημονευθώσι κατά την διαπραγμάτευσή καί τεθώσιν
ώ ; δροι του συναλλάγματος. Το αυτό έννοητέον καί εν τγί πωλησει
άμπέλου η κήπου, περί των γαστρών έν αΐς εύρίσκονται λεμονέαι
η άνθη καί περί των νεοφύτων άπερ εφυτεύθησαν επί τψ σκοπώ
του νά μετακομισθωσιν εις άλλο μέρος, έν τ -yj πωλησει γης περί
των σπαρτών καί έν τγ πωλησει δένδρων περί του καρπού.
Ά λλ’ εις το μέρος ένθα υπάρχει η συνήθεια νά συμπωλίται 6
χαλινός του δι’ ιππασίαν ίππου καί δ άκτωρ (γιουλάρι) του φορτη
γού ζώου μετ’ αυτών, ταυτα έμπεριλαμβάνονται εις την πώλησιν
καί άνευ ειδικές δηλώσεως.
"Αρθρ. 234ον. Ούδεν μέρος του τιμήματος άναφέοεται είς τδ
καθ’ υποταγήν συμπωλούμενον μετά του κυρίου πράγματος.
Π. χ. Έάν δ άκτωρ του φορτηγού ζώου κλαπγ) προ της παρα
λαβής δεν έκπίπτεταί τι έκ του συνωμολογημένου τιμήματος αύτοΰ.
*Άρθρ. 235ον. Πάνθ’ δσα περιέχουσι γενικαί τινες λέζεις προσθετδμεναι έκ μέρους ένος τών συμβαλλομένων κατά την πωλησιν
εισέρχονται έίς αυτήν.
Π. χ. Έάν τις εί'πνι: έ π ώ λ η σ α την ο ΐ κί αν τ α ύ τ η ν μ ε τ ά π ά ν 
τω ν τώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν αύτ-^ς, το της διαβάσεως, ύδρευσεως,και
διαρροής δικαίωμα τ#ς οικίας έκείνης εισέρχεται είς την πώλησιν.
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"Αρθρ. 236ον. Τά προσαρτήματα ήτοι τά μετά την σύστασιν
της πωλησεως και πρδ της παραλαβές έν τω πεπωλημένω πράγματι
■παραχθέντα άνηκουσι τω άγοραστν).
Π. χ. Έν τίΐ πωλησει κήπου αί όπώραι και τα λαχανικά καί
τά παραγόμενα προ της παραλαβή; άνηκουσι τω άγοραστνί.
Παρομοίως το τεκνον το οποίον ήθελε γεννηθη προ τΐΐς παραλα€ίΐς αγελαίος πωληθείσης είναι κτήρια του άγοραστου.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΩι ΤΙΜΗΜΑΤΙ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ.
νΑρθρ. 237ον. Ανάγκη δπως κατά την συνομολόγησιν τ$ίς πω“λησεως όνομάζηται ήτοι όρίζηται καί τό τίμημα.
*0θεν δταν δεν άναφέρτι τις το τίμημα του πωλουμένου πράγμα
το ς η πώλησις είναι πλημμελής.
"Αρθρ. 238ον. Δέον δπως το τίμημα γίναι γνωστόν (βέβαιον).
"Αρθρ. 239ον. *Η γνώσι; του τιμήματος συνίσταται εάν μεν
-τοΟτο ευρίσκηται ένώπιον των συμβαλλομένων είς το ίδεΐν αυτό, έάν
ούχΐ, εις το δρισαι το ποσόν και το είδος αύτου.
"Αρθρ. 240ον. Έν τνί πδλει ένθα κυκλοφοροΰσι διάφορα ypuoôÊ
νομίσματα, η πώλησις θεωρείται πλημμελής, δταν συνομολογήσει
<τις γενικώς τόσα χρυσά νομίσματα χωρίς νά όρίστρ το είδος αυτών.
Τδ αυτό έφαρμοστέον και είς τά άργυρέ νομίσματα.

"Αρθρ. 24iov. 'Όταν η διαπραγμάτευσή γείννι εις γρόσια,

ο*
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άγοραστης δύναται να δώσν] οιονδηποτε νόμισμα, ούτινος η κύκλο»*
φορία δεν είναι άπηγορευμένη.
"Αρθρ. 242ον. Ό ταν κατά την διαπραγμάτευσιν προσδιορίζητα^
τό είδος του τιμήματος, εις το προσδιορισθεν είδος μόνον γίνεται η
πληρωμη.
Π. χ. Ό ταν συνομολογησν] τις νά πληρώσν] εις ’Οθωμανικήν ηίεις ’Αγγλικήν η Γαλλικήν λίραν, i εις άργυρο: ’Οθωμανικά η ’Ισπα
νικά τάλληρα, οφείλει νά,πληρώσν] εις έκεΐνο έκ των ανωτέρω νο
μισμάτων, το όποιον συνωμολόγησε.
*Αρθρ. 243ον. Τό τίμημα δεν προσδιορίζεται διά του κα τά την
συνομολόγησιν της πωλησεως προσδιορισμού.
Π. χ. Έάν ό άγοραστης δεικνύων μίαν λίραν την οποίαν κρατεί
είς χεΐράςτου είπνι: ηγόρασα τ ο ύ τ ο τ ο π ρ α γ μ α ά ν τ ί τ ο ύ τ ο υ
του νομίσματος, ό δε πωλητης άπαντησιρ: σ ο ί τ ο έ δ ω κ α ,

ο

αγοραστής δεν είναι ύπόχρεως νά δώσν] αυτήν εκείνην την λίραν,,
άλλα δύναται νά κρατησν] αύτην και δώσν) έτέραν όμοίαν.
νΑρθρ. 244ον. ’Αντί είδους τίνος νομίσματος

δύναταί τις

νά

δώσν] και τάς υποδιαιρέσεις αύτου. ’Επί της περιστάσεως ταύτης
δμως δέον δπως συμμορφώνηταί τις προς τά έθιμα του τόπου.
Π. χ. Ό ταν συνομολογήσω τις νά πλήρωσή είς οθωμανικά άργύρα τάλληρα, δύναται να δώσν] άντ’ αυτών δεκάρια καί πεντάρια
τά όποια είναι υποδιαιρέσεις αύτου.
Σήμερον δμως, κατά την επικρατούσαν έν Κωνσταντινουπόλει
συνήθειαν, δεν δύναται νά δώσν] άντί ταλληρου μονόγροσα καί δίγροσα μικρά νομίσματα, εί καί ταυτα είναι επίσης υποδιαιρέσεις
εκείνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
"Αρθρ. 2 4 δον. 'Έγκυρος

είναι η πώλησις η συνομολογουμένη

«πί τ*ρ συμφωνία πληρωμή; του τιμήματος μετά τινα προθεσμίαν,
ε ι; μίαν η καί είς πολλά; δόσεις.
"Αρθρ. 246ον. "Οταν συμφωνηται προθεσμία τις δια την πλη£ωμ.ην του τιμήματος είτε είς μίαν είτε εις πολλάς δόσεις, πρέπει
να vjvai γνωστή η διάρκεια της προθεσμίας ταύτης.
"Αρθρ. 247ον. "Εγκυρος είναι ή πώλησις η συνομολογουμένη επί
τν3 συμφωνία προθεσμίας

τόσων ημερών, τόσων μηνών η τόσων

«των η μέχρις εποχές τίνος γνωστή; καί συνηθισμένης παρά τοις
«τυμβαλλομένοις, οΐον άν εί'πτρ τ ις ^ έ χ ο ι του 'Αγ. Δ ημ η τρίου.
*Αρθρ. 248ον. Πλημμελής είναι η πώλησις η συνομολογουμένη
επί άβεβαί<ρ προθεσμία, ώ ; άν είπτι τις : δ τα ν βρέξ*ρ.
"Αρθρ. 249ον. "Οταν η διαπραγμάτευσις γείνιρ επί πιστώσει
"(βερεσιέ) άλλα δεν όρισθνί προθεσμία, η συμφωνία άναφέρεται είς
ενα μήνα.
*Άρθρ. 250ον. Είς τάς εμπροθέσμους πωλησεις η προθεσμία αρ
άζεται άπο της παραδόσεως του πωληθέντος πράγματος.
Π. χ. ’Εάν τό πράγμα τό όποιον έπωληθη επί προθεσμία ενός
έτους κράτησή ό πω λητη; έν έτος καί επειτα παραδώστρ αυτό τ φ
άγοραστνί, οφείλει νά περιμείνρ εν £τος άπο τ η ; ημέρας της παραδόσεως’ τουτέστιν ό άγοραστης οφείλει νά πληρώσιρ τό τίμημα δύο
ολόκληρα ετη μετά την σύστασιν τ η ; πωλησεως.
"Αρθρ. 2 51 ον. *Η απόλυτος πώλησις

(δηλαδη η πώλησις καθ*

-ην δεν γίνεται λόγο; περί του τρόπου τ η ; πληρωμή; του τιμή
ματος) εννοείται ώς συνωμολογημένη τοϊς μετρητοί;.
Έν ταΐς πόλεσιν όμως ένθα η απόλυτος πώλησις γίνεται μέ
γνωστήν τινα προθεσμίαν κατά το επικρατούν εθιμον, εκεί η τοιαύτη πώλησις θεωρείται ώ ; συνωμολογημένη επί τ-ρ προθεσμία
παύττρ.
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Π. χ. Έάν άγοράση τις έκ. της άγορα; πραγμά τι
κάμη λόγον οτι άγοράζει αυτό το ΐ; μετρητοί;, η

χωρίς να-

έπι πιστώσει,,

©ρείλει νά πληρώ 3η αμέσως.
Έάν δμως υπάρχω συνήθεια έν τη πόλει νά πληρώνωσιν ολον το
τίμημα του άγοραζομένου -πράγματος η μέρος τι
εις το τέλος της έβδομάδος

αύτου ώρισμένον

η του μηνος, δύναται να άκολουΟηση,

την συνήθειαν ταύτην.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜ
ΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ
ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ

ΕΙΣ

ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
ΠΕΡΙ ΚΥΡΙΟΤΠΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝ ΠΩΛΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑ
ΤΟΣ TOP ΔΕ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΩ
ΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
νΑρθρ. 252ον. Ό πωλητης προ τνίς παραλαβή; δύναται νά έξουσιάζη το τίμημα του πωλουμένου.
Π. χ Δύναται τις νά εκχώρηση απέναντι χρέους του τά χρή
ματα τα όποια άποτελοΰσι το τίμημα του πράγματος τό

οποίον

έπώλησε.
*Άρθρ. 2 5 3ον. Ό αγοραστής προ τ$ίς παραλαβή; δύναται νά πω“ληση είς άλλον τό παρ’ αύτου άγορασθέν, έάν ηναι κτήμα ακίνητον,,
ούχί δε και έάν ηναι κινητόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'·
Π ΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΣΕΩΣ TOT ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ KAI
TOT ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΓΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 254ον. *0 πωλητης δύναται μετά την συνομολόγησιν της
πωλησεως να αύξηση το ποσον του πωλουμένου, καί ο άγοραστης
εάν έν τν| ομηγύρει ταύτη τ η ; προσθήκης δεχθη, έχει το δικαίωμα
νά ζητηση εκείνο το περιπλέον καί εις ούδεν ωφελεί η μετά ταυτα
μεταμέλεια του πωλητου* ά λλ’ η μετά την όμηγυριν εκείνην πα
ραδοχή του άγοραστοΰ ούδεμίαν έχει ϊσχύν.
Π. χ. Έάν άφ’ ου συνομολογηθη η

πώλησις 20 ύδροπεπόνων

άντί 20 γροσίων ο πωλητης ειπ /j: σοί έ δ ω κ α

5 ά κό μ η , καί ο

άγοραστης δεχθη εν εκείνη τη ομηγύρει, λαμβάνει 25 ύδροπέπονας
άντί 2 0

γροσίων* εάν δμω; μη δεχθείς την προσθήκην τούτων έν

εκείνη τη ομηγύρει, δεχθη αυτήν άκολούθως, δεν δύναται να βιασθη
ο πωλητης ίνα δώση εκείνο το περιπλεον.
*Άρθρ. 255ον. Ό άγοραστης μετά την συνομολόγησιν της πω
λησεως δύναται ν’ αύξηση το συνωμολογημένον τίμημα.
Καί ο πωλητης εάν δεχθη εν τη ομηγύρει τ*/ίς προσθήκης δύναται ν’ απαίτηση εκείνο το περιπλεον, καί δεν ωφελεί τω αγο
ραστή η μετά ταυτα μεταμέλεια αύτου* άλλα καί η μετά την
όμηγυριν εκείνην παραδοχή του πωλητου ούδεν επίσης ισχύει.
Π. χ. Έάν άφ’ ου συνομολογηθη η πώλησις ζώου άντί 1000 γρ.
ο άγοραστης ε?πη : π ρ ο σ έ θ η κ α έ τ ι 2 0 0 γ ρ ό σ ια καί ο πω>ητης
5εχθη έν εκείνη τη ομηγύρει, ο άγοραστης λαμβάνει το ζώον διά
1 2 0 0 γρ. Ά λ λ ’ έάν ό πωλητης μη δεχθείς έν εκείνη τνί ομηγύρει
δεχθη μετά ταυτα, ο άγοραστης δεν δύναται να βιασθη νά π)η*
ρώση έκεΐνα τά περιπλέον 2 0 0 γρόσια.
*Αρθρ. 2 5 6ον. "Εγκυρος είναι η υπό του πωλητου γινόμενη έλάττωσις εις το συνωμολογημένον τίμημα μετά την σύστασιν τ η ;
πωλησεως.
H. χ. Έάν άφ’ ου συνομολογηθη η πώλησις πράγματός τίνος

=
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αντί 100 γρ. είπη ο πω λητης: Ε λ ά τ τ ω σ α τ ό τ ί μ η μ α κ α τ ά
20 γ ρ ό σ ι α ,

δεν δύναται νά λάβη άπέναντι εκείνου του πράγ

ματος το μόνον 80 γρόσια.
*Αρθρ. 257ον. Ή μετά την σύοτασιν του συναλλάγματος της
πωλησεως γινόμενη υπό του πωλητου αύξησις

του πωλουμένου

πράγματος η έλάττωσις του συνωμολογημενου τιμήματος καί η ύπδ
του άγοραστου αύξησις του τιμήματος προσαρτάται εις τό άργικόν
συνάλλαγμα' δηλαδη το άργικόν συνάλλαγμα θεωρείται ώς γενόμενον επί τη βάσει της αύξησεως η της έλαττώσεως έκείνης.
"Αρθρ. 258ον. ’Εάν ό πωλητης μετά την συνομολόγησιν τής πω
λησεως αύξηση το πωλούμενον, το αύξημα λαμβάνει μέρος εις τδ
συνωμολογημένον τίμημα.
Π. χ. Έάν ό πω>ητης εις 8 ύδροπέπονας ούς έπώλησεν άντί 10
γροσίων πρόσθεση ετι δύο και δεχθη ο άγοραστης, ύπάρχουσι πεπωλημένοι 10 ύδροπέπονες άντί 10 γροσίων, ώστε εάν προ της παρα
λαβής άπολεσθώσιν οί προστεθέντες δύο ύδροπέπονες, έκπίπτεται
τό αναλογούν αύτοις μέρος εκ του συνωμολογημενου τιμήματος, καί
ό πωλητής δεν δύναται ν’ άπαιτη ή μόνον 8 γρ. διά τούς 8 ύδροπέπονας. Παρομοίως εάν ό πωλητης πωλησας 1 0 0 0 πηχεις του γη
πέδου του διά 1 0 ,0 0 0 γρ. πρόσθεση ετι 100 πηχεις καί ό αγορα
στής δεχθη, δταν παρουσιασθη τις εχων δικαίωμα γειτνιάσεως, λαμ
βάνει τό δλον δηλ. τούς 1 1 0 0 πηχεις άντί 1 0 ,0 0 0 γροσίων.
*Άρθρ. 259ον. Έάν ό άγοραστης μετά την

συνομολδγησιν της

πωλησεως αύξηση τό συνωμολογημένον τίμημα, το κεφάλαιον του
συνωμολογημένου τιμήματος καί του αύξηματος άντιστοιχεΓ άκριβώς προς τό πωλούμενον άπέναντι των συμβαλλομένων.
Π. χ. Έάν άφου άγορασθη άντί 10 χιλ. γροσίων κτήμα τι άκί-νητον, πρό τής παραλαβής ό μεν άγοραστης πρόσθεση ετι 5 0 0 γρ.,
•ο δέ πωλητης δεχθη τό αύξημα τούτο, ή τιμή εκείνου του κτήμα
τος είναι 1 0 ,5 0 0 , ώστε εάν παρουσιασθη τις εχων έπικρατέστερον
δικαίωμα κυριότητος επί του κτήματος καί έκνικηση αύτό διά τής
δικαστικής οδού, ό άγοραστης δύναται νά ζητγρη καί λάβη παρά
■του πωλητοΰ 1 0 ,5 0 0 γρόσια* άλλ* άν παρουσιασθη τις εχων δικαίω-
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γειτνιάσεως, επειδή τό δικαίωμα αύτοδ άναφέρεται εις το συνσμολογηθεν κατά την άρχικην συμφωνίαν τίμημα, η δε Ιπειτα γενομενη προσθήκη εις την αρχικήν συμφωνίαν, άναφερομένη είς μέ
νους τούς συμβαλλόμενους, δεν δύναται νά καταστρέψη το δικαίω
μα τοδ γειτνιάζοντος, ούτος λαμβάνει τό κτήμα άντί 1 0 ,0 0 0 γροσίων, ο δε πωλητης δεν δύναται να άπαιτηση το αύζημα των 5 0 0
γροσίων.
Άρθρ. 260ον. Έάν μετά την συνομολόγησιν της

πωλησεως ε 

λάττω ση ο πωλητης τό τίμημα του πωλουμένου, τό δλον του π ω 
λουμένου άντιστοιχεΐ προς τό υπόλοιπον του συνωμολογημένου τ ι
μήματος.
Π. χ. Έάν άφοδ πωληθη κτήμα τι ακίνητον άντί 10 χιλ. γρο
σίων ό πωλητης ελάττωση τό τίμημα κατά 1 0 0 0 γρόσια, τό κτή
μ α άντιστοιχεΐ πρός 9 χιλ. γρόσια* δθεν έάν παρουσιασθη τις εχων
■δικαίωμα γειτνιάσεως δύναται να λάβη αυτό αντί 9 χιλ. γροσίων.
Άρθρ. 2 6 Ιον. Ό πωλητης προ τής παραλαβής δύναται νά έκπεση τό δλον του συνωμολογημένου τιμήματος, άλλ’ η πράξις αύτη
δεν προσαρτάται εις τό άρχικόν συνάλλαγμα.
Π. χ. Έάν άφ’ ού ό πωλητης πώληση άντί 10 χιλ. γροσίων κ τ ή 
μα τι προ της παραλαβής παραιτηθη άπό του τιμήματος, ό εχων
δικαίωμα γειτνιάσεως δύναται νά λάβη τό κτήμα διά 10 χ ιλ .
γρόσια.
’Αλλά δεν δύναται νά ζητηση αυτό άνευ χρημάτων.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΜΠΤΟΣ·
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΒΝΩΝ ΤΗι ΠΑΡΑΔΟΣΕ1 ΚΑΙ ΤΗι ΠΑΡΑΛΑΒΗι, ΗΤΟΙ ΤΗι ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
%

ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ E S ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\
ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΩΣ EKTEAE1TAL
*Άρθρ. 262ον. Έν τνί πωλησει η παράδοσις δεν είναι δρος άπαραίτητος.
Μετά την συνομολδγησιν τ η ; πωλησεως δμω; ύποχρεουται πρώ
τον δ άγοραστης νά πληρώσνι αό τίμημα, και δεύτερον δ πωλητης
να παραδώσνι τδ πωληθεν πραγμα.
*Άρθρ. 263ον. Ή παράδοσις τοΰ πωληθέντος πράγματος γίνεται
$ιά της παραχωρησεως άδειας εκ μέρους του πωλητοΰ, εις τοιοΰτον τρδπον ώστε δ άγοραστης να δύναται νά παραλάβνι αύτδ άνευ
τίνος κωλύματος.
’Αρθρ. 264ον. *Άμα ώς γείνν) η παράδοσις τοΰ πράγματος, δ
άγοραστης θεωρείται πλέον ώς παραλαβών αύτδ.
*Αρθρ. 265ον. *Ένεκα της ποικιλίας των πωλουμένων πραγμάτων
ποικίλοι εισί καί οί τρδποι της παραδδσεως αυτών.
*Αρθρ. 26Βον. ’Εάν ενώ δ άγοραστης εύρίσκεται εντός η είσέρχε*
ται άπό τι μέρος εις το πωληθεν γηπεδον η άγροτικδν κτήμα, δ
πωλητης δώσνι την άδειαν παραλαβής, τούτο είναι παράδοσις.
’Άρθρ. 267ον. Κατά την παράδοσιν άγροΰ έν ω υπάρχει σπαρ
τόν δ πωλητης οφείλει ινα καθαρίσνι τον άγρον συλλέγων το σπαρ
τόν η θετών ζώα ινα φάγωσιν αύτδ.
Άρθρ. 268ον. Κατά την παράδοσιν δένδρου φέροντος καρπόν δ
πωλητης οφείλει ίνα καθαρίσνι τδ δένδρον συλλέγων τον καρπόν
τούτον.
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"Αρθρ. 269ον. Έν τνί πωλησει καρπού ευρισκομένου επί του δέν
δρου, η έκ μέρους του πωλητοΰ παραχώρησις άδειας εις τον άγοραστην όπως συνάζνι αυτόν είναι παράδοσις.
Άρθρ. 270ον. Έάν έ\ώ ό άγοραστης εύρίσκεται εν τνί πωληθείσνι otAicjc η άμπέλω η άλλω κτηματι κλειδονομένφ ο πωλητης
είπνι αύτφ: σοί π α ρ έ δ ω κ α το κ τνί μα, τούτο είναι παράδοσις.
"Οταν δε ό άγοραστης εόρίσκηται έ;ω του κτήματος, εάν μεν νΐναι
î /.ανώς πλησίον ώστε νά δυνηθγ νά κλειδώσνι αυτό,

η παράδοσις

γίνεται διά μόνης της λέζεως: π α ρ έ δ ω κ α .
Έαν δε δεν εύρίσκηται τόσον πλησίον, η παράδοσις θεωρείται,
τετελεσμένη άφοΰ παρέλθγ, τόσο; χρόνο;, δσο; άρκεΐ εις τον αγορα
στήν ίνα ελθνι (εάν θέλνι) εί; το κτήμα και έμβνι εις αυτό.
Ά ?θ?. 27 Ιον. Ή παράδοσις τ η ; κλειδος κτήματος κλειδονομένου
είναι παράδοσις του κτήματος.
"Αρθρ. 2 7 2 . Εις τα ζώα η παράδοσις γίνεται λχμβάνοντος του
άγοραστοΰ τό ζώον έκ τ η ; κεφαλής, $ του ώτός, η τοΰ χαλινοί», η,
άκτορος.
Γίνεται δμως η παράδοσις καί διά μόνης της δείζεως καί τ η ;
παραχωρησεως άδειας δταν τό ζώον εύρίσκηται είς μέρος ενθεν δύναται να παραλαβή αυτό ό αγοραστή; άνευ κόπου.
Άρβρ. 273ον. Εις τά μετρούμενα διά κοίλου καί τά σταθμώ
μένα η κατά διαταγήν τοΰ άγοραστοΰ μέτρησις καί ζύγισις καί είς
τό ύπ’ αύτου δοθέν δοχεΐον ένθεσις του πράγματος εϊναι παράδοσις.
Άρθρ. 274ον. Ή παράδοσις τών εμπορευμάτων (ούρούζ) γίνε
τα ι διά τί)ς έπιδόσεω; αυτών είς χεΐρας τοΰ άγοραστοΰ η καταθέσεως πλησίον αύτοΰ, η παοαχωρησεως αύτφ άδειας πρό; παρα
λαβήν, δταν κηνται έν τώ μέσω.
Άρδρ. 27 5ον. Κατά την έν όμάδι πώλησιν πραγμάτων εύοισκομένων κεκλεισμένων έν άποθηκνι η κιβωτίω, η παράδοσις γίνεται δι
δόμενη; τ η ; κλειδος εϊ; χεΐρας τοΰ άγοραστοΰ καί παραχωρουμενης αύτφ άδειας προς παραλαβήν.
Π. χ. "Οταν πωληθώσιν έν όμάδι τά έν κιβωτίω τινί βιβλία,
% ό έν άποθηκνι σίτος, η παράδοσις τ η ; κλειδος τοΰ κιβωτίου, η
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της άποθηκης δηλοΐ την παράδοσιν των βιβλίων καί του σίτου.
"Αρθρ. 276ον. ‘Όταν ό πωλητης βλέπγι τον αγοραστήν λαμβάνοντα το πωληθεν πραγμα και δε* δμιληση, τούτο ισοδύναμε! προς
παράδοσιν έκ βέρους αύτοΰ.
νΑρθρ. 277ον. *Η προ της πληρωμές του τιμήματος, άνευ τές
άδειας του πωλητου, παραλαβή του πράγματος εκ γέρους του ά·
γοραστου είναι άκυρος.
Έαν όμως ώφοΰ 6 άγοραστης λάβν) το προέγμα άνευ τνίς άδειας
του πωλητου, τρ πρ&γμα τούτο άπολεσθν) η ύποστνί βλάβην τινα,
η παραλαβή γίνεται έγκυρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'·
ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΣ ΤΟΓ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ.
*Άρθρ. 278ον. Έν ττί τοις μετρητοΐς πωλησει δ πωλητης δι
καιούται ΐνα παρακατάσχνι το πραγμα μέχρις ου δ αγοραστής άποτίσνι καθ’ δλοκληρίαν τό τίμημα.
νΑρθρ. 279ον. 'Ο πωλητης έν τ'/j καθ’ δμάδα πωλητει διαφδρων
πραγμάτων καί αν ακόμη προσδιώρισε την τιμήν έκαστου αυτών
ιδιαιτέρως δικαιούται ΐνα κάμη έπίσχεσιν πάντων των πωληθέντων πραγμάτων μέχρις ου πληοωθ·?) δλόκληοον τδ τίμημα.
Άρθρ. 280ον. Καί εάν δ αγοραστής δώσγι ένέχυρον η έγγύησιν
τούτο δεν στερεί τον πωλητην του δικαιώματος της έπισχεσεως.
"Αρθρ. 2 8 Ιον. Παραδίδων δ πωλητης το πραγμα προ της παρα
λαβές του τιμήματος, άπδλλυσι τδ δικαίωμα της έπισχεσεως.
Καί οΰτω δεν δύναται νά ζητησνι την έπιστροφην του πράγμα
τος ινα κράτησή αύτδ, μέχρις ου πληρωθνί τδ τίμημα αύτοΟ.
“Άρθρ. 282ον. Έκχωρών δ πωλητης εις τρίτον τδ τίμημα του
πωληθέντος πράγματος, έκπίπτει του δικαιώματος της έπισχεσεως.
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Εις τοιαύτην περίστασιν οφείλει ΐνα παραδώσν; αμέσως τό πρ&γ*
μα εις τον άγοραστην.
νΑρθρ. 283ον. Έν τ'/j επί πιστώσει πωλησει ό πωλητης δεν έχει
το δικαίωμα έπισχέσεως, άλλ’ οφείλει ΐνα παραδώσνι το πραγμχ
είς τόν αγοραστήν καί άναμείνν) την ληξιν της προθεσμίας όπως
λάβ*/) το τίμημα.
"Αρθρ. 284ον.Έκν ο πώλησης άφοΰ συμφωνησ-fl την πώλησιν τοΐς
μετρητοί;, παραχώρησή προθεσμίαν τινα εις τον άγοραστην δια την
πληρωμήν τοΰ τιμήματος άπόλλυσι το δικαίωμα της έπισχέσεως.
"Οθεν οφείλει ΐνα παραδώσνι άμέσως το πραγμα καί άναμείννι
την ληξιν τ η ; προθεσμίας, δπως λάβνι τό τίμημα αύτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΤΟΠΟΓ ΤΗΣ ΠΑΡΔΔΟΣΕΩΣ.
*Άρθρ. 285ον. Ή απόλυτος πώλησις άπαιτεΐ ΐνα

η παράδοσις

γείνη έν ώ τόπω ευρίσκετο το πραγμα δτε συνέστη το

συνάλ

λαγμα.
Π. χ. Έάν πωλησνι τις έν Κων/πόλει τον έν 'Ραιδεστφ σίτον
αυτου παραδίδει τόν σίτον τούτον έν 'Ραιδεστφ* δεν δύναται δε
ίνα βιάστ) τις αυτόν δπως κάμη την παράδοσιν έν Κων/πόλει.
*Άρθρ. 286ον. Έαν ό άγοραστης άγνοών που εύρίσκεται το πράγ
μα πληροφορηθνί αυτό μετά την σύστασή
πην

έπιλογην

τνίς πωλησεως έχει,

νά άκυρώσγι την πώλησιν η νά παραλάβν) τα

πράγμα έκ του τόπου ένθα εύρίσκετο κατά την στιγμήν τ ί ς διαπραγματεύσεως.
*Αρθρ. 287ον. Έάν πράγμα τι πωληθ/j έπί τφδρφ του νά παραδοθνί έν ώρισμένω τινί τόπω, tq παράδοσις πρέπει νά γείνγ έν
τ ω τόπω έκείνω.

62

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ A'·
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΤΗΣ ΠΧΡΑΛΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΓΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΓΤΗΣ.
Άρθρ. 288ον. Τα εις το τίμημα άναφερόμενα έξοδα είναι είς
βάρος του αγοραστού.
Π. χ . Τ χ τραπεζιτικά έξοδα, ώ ; ο μισθός τΐίς μετρησεως καί
ζυγίσεως των χρημάτων δίδονται παρά του άγοοαστου.
Άρθρ. 289ον. Τ χ εις την παράδοσιν του πωλουμένου άναγόμενα
έξοδα είναι εις βάρος τοΟ πωλητου.
Π. χ. Τον μισθόν κοιλομετρητου καί ζυγιστου (χανταρδζί)
οφείλει να πλήρωσή ο πωλητης.
Άρθρ. 290ον.

Τα βάρη των άθρόως (χουτουρου)

πωλουμένων

πραγμάτων άνηχουσι τω άγοραστ/ί.
Π. γ. "Οταν αί σταφυλαι άμπέλου πωληθώσιν έν όμάδι, η συλ.·
“Χογη αυτών άνηκει τφ άγοραστνί* παρομοίως καί δταν άποθηχη
οίτου πωληθίΐ άθρόως, η από της άποθηιης εξαγωγή καί μεταχόμισις του σίτου είναι εις βάρος του άγοραστοΰ.
Άρθρ. 29 Ιον. "Οταν πωληται πρχγμα φορτωμένον επί ζώου,
οΤον ξύλα καί άνθρακες, ώς προς την μεταφοράν αύτου εις την οι
κίαν το3 αγοραστού η μη, λαμβάνεται ΰπ’ δψιν το έθιμον του
τόπου.
Άρθρ. 292ον. Τα έξοδα της συντάξεως ομολόγων καί τίτλων
ιδιοκτησίας είναι εις βάρος του αγοραστού. Ά λλα καί ό πωλητης
οφείλει ίνα προσέρχηται εις τό 'ΙεροδικεΤον (Μεχκεμε) καί δίδνι την
άναγκαίαν διά την σύνταξιν αυτών ορολογίαν.
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ΚΕΦΑΛ ΑΙΟΝ Ε'.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΓΧΑΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η
ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΓ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΓ.
*Αρθρ. 293ον. ’Εάν τδ πρ£γμα προ της παραλαβής άπολεσθίΐ έν
παίς χερσί του πωλητοΰ, ό αγοραστής είναι ανεύθυνος και η ζημία
άναφέρεται εις τον πωλητην.
"Αρθρ. 294ον. ’Εάν το πραγμα άπολεσθνΐ μετά την παράδοσιν,
ο πωλητης είναι ανεύθυνος καί η ζημία άναφέοεται εις τον άγο^αστην.
"Αρθρ. 2 9 δον. ’Eiv ο αγοραστής παραλαβή μεν το πρΧγμα, άλλά
πρίν η πληρώσνι τδ τίμημα άποθάννι πτωχός (μόυφλίς), δεν λαμ
βάνει όπίσω ο πωληιης το πωληθεν άλλ* εισέρχεται εις την ομά
δα τών δανειστών.
"Αρθρ. 296ον. Έάν ο αγοραστής άποθάνη πτωχός πρίν $ παραλ«βγι το πραγμα καί πληρώσν) τδ τίμημα, ό πωλητης δύναται να
κάμνι έπίσχεσιν του πράγματος μέχοις ου πληρωθ-îj έκ της κληρο
νομικής ουσίας του άγοραστου.
Εις τοιαύτην περίστασιν λοιπόν ο δικαστής πωλεΐ το πρίγμα,
χαί άν το έκ της πωλησεως αύτου ποοελθδν ποσδν επαρκή εις πλη
ρωμήν του τιμήματος πληρδνει άνελλειπώς τον πωλητην, τδ δέ
περίσσευμα, έάν ύπάρχν) τοιοΰτο, παραδίδει είς την ομάδα* εάν
δ έ τδ ποσδν τούτο *?ίναι ελαττον της άπαιτησεως του πωλητου,
ούτος άφου λάβτι αύτδ ολόκληρον εισέρχεται καί εις την ομάδα τών
δανειστών διά τδ έλλειμμα.
"Αρθρ. 297ον. Έάν ό πωλητης λάβνι τδ τίμημα, αλλά πριν
παραδώσΥΐ τδ πωλούμενον τφ αγοραστή

άποθάννι πτωχός, τδ

πράγμα θεωρείται ως παρακαταθήκη (έμανετ) έν ταΐς χερσί του
πωλητοΰ. "Όθεν ό αγοραστής λαμβάνει τδ πράγμα άνευ της έλα«
χίστης ένοχλησεως τών λοιπών δανειστών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ'·
TINA ΒΑΡΓΝΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ Ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΑΑΒΕΝ ΙΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΗ. Η ΙΔΗι Η
ΔΕΙΞΗι ΤΙΝΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΓΟΡΑΣΗ-. ΑΓΤΟ.
"Αρθρ. 2 9 δον. ‘'Οταν άφού συνομολογηθνί το τίμημα πράγματός
τίνος λάβνι αύτό (ήτοι εάν τό λάβνι υπό διατίμησιν) ΐνα δοκιμάσρ
πρώτον και έ'πειτα άγοράσνι ό άγοραστης, και τό πραγμα άπολεσθνί
οι φθαρνί εις χειρας αύτου, εάν μέν τούτο νιναι έκ των μη αντικατα
στατών πληρώνει την άξίαν αύτου τφ πωλητνί, εάν δε έκ τών
αντικαταστατών τό ομοιον αύτου. Ά λ λ ’ έάν δεν συνωμολογηθη τί
μημα, το πρίγμα, θεωρείται ώς παρακαταθήκη (έμανετ) εν ταΐς
χερσί του αγοραστού, διό εάν άπολεσθνί άνευ αιτίας αύτου δεν
είναι υπεύθυνος και ούδεν πληρόνει.
Π. χ. Έάν ό πωλητης εί'πνι : η τ ι μ ή τ ο υ ζ ώ ο υ τ ο ύ το υ ε ί 
ν α ι 1 0 0 0 γρ 6 σ ι α, ά π ά γ α γ ε α υ τ ό

καί ά ν τ ό ά ρ έ σ ν ι ς

ά γ ό ρ α σ ο ν καί ό άγοραστης ούτω λαβών το ζώον άπαγάγνι καί
άπολεσθνί έν τνί οίκί<£ αύτου, άνάγκη νά πληρώσν] τω πωλητνί την
9 Μ
αςιαν αυτου.
Ά λ λ ’ έάν χωρίς νά δηλωθνί η τιμή, ό πωλητης ειπη : A ά β ε
τ ο ζ ώ ο ν,

άν τό ά ρ ε σ ε ς τ ό

ά γ ο ρ ά ζ ε ι ς καί ό άγοραστης

άπαγάγνι αύτό επί σκοπώ του να συμφωνησνι περί της τιμής αύ
του ακολούθως, εάν το άρέσν), καί άπολεσθνί έν ταΐς χερσίν αύτοί*
τυχαίως, ό άγοραστης είναι άνεύθυνος καί ούδεν πληρόνει.
Άρθρ. 299ον. Τό πράγμα τό όποιον λαμβάνεται διά νά ίδνι τις
δείξη καί άν άκόμη δηλωθνί η τιμή αύτου, δεν εύρίσκεται εις.
χειρας του άγοραστου η ώς παρακαταθήκη καί έπομένως έάν άπο
λεσθνί εις χειρας του άνευ αίτιας αύτου (τυχαίω ς), ούτος είναι άνεύ^
θυνος καί ούδεν πληρόνει.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΤΒΣ ΕΞ ΟΡΟΥ ΕΠΙΛΟΓΙΙΣ.
*Αρθρ. 300ον. ’Εάν κατά τ*λν πώλησιν τεθνί δρος,

δπως εντός

ωρισμένης προθεσμίας ό πωλητής, ή δ αγοραστής ή καί άμφότεροι
εχωσι τνιν έπιλογήν, ινα άκυρώσωσιν ή καταστήσωσιν έγκυρον δια
τνίς παραδο^ς των τνιν πώλησιν, δ τοιουτος όρος είναι θεμιτός.
’Άρθρ. 3 0 Ιον. Τό μέρος εις ου την προαίρεσιν άφέθη ή έπικύρωσις της πωλήσεως δικαιούται, δπως, εντός τνίς προθεσμίας της
επιλεγης τούτέστιν εντός του χρόνου, δστις παρεχωρήθη αύτω ίνα
άποφασίσν], άκυρώσνι τνιν πώληση ή παραδεχθώ αυτήν.
’Άρθρ. 3 0 2 . "Β ,τε άκύρωσις καί ή έπικύρωσις γίνονται καί δι’
έργου, δπως καί δια λόγου.
*Άρθρ. 303ον. Ή προφορική παραδοχή γίνεται δια τνίς λεξεως:
π α ρ ε δ έ χ θ η ν ή σ υ γ κ α τ έ ν ε υ σ α καί δι’ άλλων λόγων δεικνυόντων τνιν συναίνεσιν, ή δε προφορική άκύρωσις διά τνίς λέζεως:Α κύ
ρ ω σ α η παργιτ^θνιν καίά>λων λόγων δ^λούντων τνιν μή συναίνεσιν.
Άρθρ. 304ον. Αί δι’ έργου παραδοχαί καί άκυρώσεις γίνονται δια
κινημάτων δεικνυόντων τνιν συναίνεσιν, ή το εναντίον.
Π. χ . Έαν δ άγοραστνις, δστις ήγόρασέ τι υπό επιλογήν προβνί
εντός τ ι ς προθεσμίας τνίς επιλογές εις πράξίν τινα, ήτις είναι έκ
των παρεπομένων τνίς κυριδτνιτος, ήτοι εάν κατά τό ρνιθέν διά
στημα έκθέσνι εις πώλητιν το έν λδγφ πράγμα η ενεχυριάσν), η υποθηκ εύσν], η ένοικιάσνι αυτό, η κάμν) άλλο τι τοιουτον, τούτο είναι
δι* έργου παραδοχή. ’Εάν δε δ πωλν,τής προβνί εις τοιουτόν τι,
τούτο είναι δι’ έργου άκύρωσις έκ μέρους αύτου.

5.
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"Αρθρ. 305ον. ’Εάν 6 εχων την επιλογήν δεν άκυρώσγι η έπικυρώ^νι την πώλησιν εντός της τεταγμένης προθεσμίας, μετά την
παρέλευσιν ταύτης η πώλησις θεωρείται τετελεσμενη.
νΑρθο. 306ον. 'Η έξ ορού επιλογή δεν μεταβαίνει είς τους κλη
ρονόμους.
Ούτως, εάν ό εχων την επιλογήν ηναι

or πωλητης, μετά τον

θάνατον αύτου ό αγοραστής καθίσταται κύριος του πωληθέντος
πράγματος. Έάν δέ vivai ό αγοραστής, μετά

τον θάνατον αύτου

τό πραγμα μένει είς τον κληρονόμον του, χωρίς νά εχγι ούτος το δι
καίωμα της έπιλογης.
"Αρθρ. 307ον. "Οταν άμφότεροι οί συμβαλλόμενοι επιφυλάξωσιν
έαυτοϊς το δικαίωμα της επιλογής, εάν τις των δύο άκυρώσγι την
πώλησιν, αύτη καθίσταται άκυρος. Έάν δέ τις παραδεχθγί αυτήν,
ούτος άπόλλυσι το δικαίωμα της επιλογές, το όποιον τότε μένει
εις τον έτερον μόνον.
*Άρθρ. 308ον. Έάν μόνον ό πωλητης εχγι το δικαίωμα της έπι
λογης, το πραγμα δέν εξέρχεται της κυριότητος αύτου αλλά θεω/

ρεΐται ώς κτνίμά του.
Και έάν το πραγμα μετά την παραλαβήν άπολεσθγί εϊς χεΐρας
του αγοραστού, ό αγοραστής υποχρεοΰται ΐνα πλήρωσή ούχι τό
συνομολογηθεν τίμημα, αλλά την άξιαν ην είχε το πραγμα κατα
την στιγμήν της παραλαβής.
"Αρθρ. 309ον. "Οταν μόνον ό αγοραστής εχν] την έπιλογην, τό
πραγμα εξέρχεται της κυριότητος του πωλητου και θεωρείται ως
κτήμα του αγοραστού.
Καί έάν μετά την παραλαβήν άπολεσθ^ τό πραγμα εις χεΐρας
του αγοραστού, ούτος υποχρεοΰται ΐνα πληρωσνι το συνομολογηθεν
τίμημα.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ B'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
*Άρθρ. 310ον. Έάν πραγμά τι πωληθέν παρά του πωλητου ω ;
■πεπροικισμένον με καλήν τινα ιδιότητα άποδειχθη
εκείνης της ίδιότητος, ό άγοραστης έχει την

έστερημενον

επιλογήν, έάν θελη

λοιπόν διαλύει την πώλησιν, η δέχεται το πωλούμενον άνθ’ ολου
•του συνωμολογημένου τιμήματος. Τούτο ονομάζεται έκλογικόν δι
καίωμα έ ξ ίδ ιό τ η τ ο ς .
Π. χ. Έάν άγελάς τις πωληθεϊσα ώ ; θηλάζουσα άποδειχθη
άποκεκομμένη της θηλάσεως., ο άγοραστης έχει την έπιλογην.
Και παρομοίως έάν λίθος τις πωληθείς την νύκτα ως κόκκινον
τοπάζιον άποδειχθη επειτα την ημέραν κίτρινος, ο αγοραστής έχει
την έπιλογην.
*Αρθρ. 311 ον. Ή έξ ίδιότητος έπιλογη μεταβιβάζεται εις τον
κληρονόμον.
Δηλ. "Αμα ως άποθάνη ό άγοραστης, δστις εχει την έξ ίδιότητος
επιλογήν καί άποδειχθη ou τό πρά£γμα είναι έστερημενον εκείνης
τη ς ίδιότητος,

εχει το δικαίωμα ό κληρονόμος να διάλυση την

πώλησιν.
*Αρθρ. 312ον. Έάν ό άγοραστης, δστις εχει την έξ ίδιότητος
επιλογήν, προβη εις πραξίν τινα έπί του πράγματος, ητις είναι
εν εκ των παρεπομένων της κυριότητος, άπόλλυσι τό δικαίω
μά του.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΓ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
*Αρθρ. 3 1 3 ον. "Οταν ό πωλητης καί ό αγοραστή* συνομολογή
σω σιν δπως τό τίμημα πληρωθη έντός τοτούτου χρόνου καί εαν
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τούτο δεν γείννι να διχλύηται η πώλησις μεταξύ των, η συμφωνία
αυτή είναι έγκυρος.
Το σύμφωνον ^ ί τ ο

ονομάζεται εκ λ ο γ ικ ό ν

δ ικ α ίω μ α έκ

π λ η ρ ω μ η ς ,^ υ τ ιμ ή μ α τ ο ς .
*Άρθρ. 31 4ον. Έάν ό άγοραστη; δεν καταβάλν)

το τίμημα εν

τός του ώρισμένου χρόνου, η υπό επιλογήν πληρωμής συνομολογηΟεϊσα πώλησις είναι πλημμελής.
ΛΑρθρ. 315ον. Έάν ό εχων την πληρωμής επιλογήν άγοραστης
άποθάντι εντός της ταχθείσης προθεσμ,ίας, ή πώλησις είναι άκυρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΔΞΓ ΔΪΩ Η ΠΛΕΙΟΝΩΝ.
νΑρθρ. 316ον. 'Όταν προτείνηται πώλησις δυο η τριών μη
Αντικαταστατών πραγμάτων, άφοΰ δηλωθνί τό τίμημα έκαστου
αυτών ιδιαιτέρως καί επί τφ op<j> του να λάβν} ό άγοραστης όποιονδήποτε άοέσνι, η να δώσν) ό πωλητης όποιονδηποτε θέλνι έξ αυτών,
η τοιαύτη πώλησις είναι έ'γκυρος..
Τό σύμφωνον τούτο ονομάζεται ε π ιλ ο γ ή

μ ετα ξύ

δύο η

πλειόνων.
*Άρθρ. 3 17 ον. Έν τν] επιλογή μεταξύ δύο η πλειόνων είναι
Ανάγκη να ποοσδιορίζηται προθεσμία.
’Άρθρ. 318ον. Ό εχων την επιλογήν μετά ξύ δύο η πλειόνων
οφείλει να προσδιορίσν) το πραγμα τό όποιον έ'λαβεν έν τη λήξει
της τεταγμένης προθεσμίας.
*Άρθρ. 319ον. 'Η μεταξύ δύο η πλειόνων επιλογή μεταβιβάζεται
εις τον κληρονόμον.
Π. χ. ’Εάν ό πωλητης προτείνη την πώλησιν τριών υφασμάτων
όμοειδών διαφόρων ποιοτήτων, ήτοι πρώτης, δευτέρας καί έσχα
της, επί τφ δρω του να λαβή ό άγοραστης όποιον θέλη εξ αυτών έν
διαστηματι τριών η τεσσάρων ημερών καί ό άγοραστη; δεχθη την
«υμφωνίαν ταύτην, η πώλησις είναι συνωμολογημένη.

G9
Καί èv τγ ληςει τ η ; ταχθείσης προθεσμία; ο άγοοαστης είναο
ύπόχρεως να έκλβξτι το εν καί να πληρώσν) το συνωμολογημένον
τίμν)μα αύτοΰ.

'

Καί εάν προ τ η ; επιλογή; άποθάνν),

ο κληρονόμος^*}/ είναι ύπδ-

j /ρεως να έκλέξγι καί λάβγ] ούτω το εν έξ αυτών.

Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν

Ε'·

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
"Άρθρ. 320ον. Έάν τις άγοράσν] ποαγμά τι χωρίς να Γόγ] αύτο
εχει το εκλογικόν δικαίωμα μέχρις ου τό ίδν], καί δταν ιδτρ αύτο,
άν {/.εν θέλγι, παραδέχεται την πώλησιν, εί δέ μη, άκυροι αυτήν.
Τούτο καλείται ε π ιλ ο γ ή έξ δψεως.
’Άρθρ. 32 Ιον. 'Η έξ δψεως επιλογή δεν μεταβαίνει εις τον κλη
ρονόμον.

3

"Ενεκα τούτου εάν ό άγοοαστης α^οθάνγ] ποίν η ίδν) το πράγμα
τό όποιον ηγόοασεν,

ό κληρονόμος γίνεται κύριος του πράγματος

τούτου χωρίς νά εχτ] τό δικαίωμα της επιλογής.
Άρ9ρ. 322ον. Ό πωλητης όσης πωλεΐ πρΧγμά τι χωρίς νά
τδνι αύτο, δεν εχει την έξ δψεως επιλογήν.
Π. χ. ’Εάν τις πώληση πρΧγμά τι τό όποιον έκληρονόμησε χωφις νά Γδν] αύτο, η πώλησις είναι συνωμολογημένη άνευ επιλογής.
"Αρθρ. 3 2 3 ον. Έν τνί έξ δψεως επιλογή η δψις συνίσταται εις
τό γνωρίσαι τά μέρη καί τάς ιδιότητας του πράγματος, αίτινες
έκφράζουσι τον κύριον σκοπόν της χρησεως αύτοΰ.
Π. χ. Έάν ό αγοραστή; παρατηρησνι τό έξωθεν μέρος άπλοΰ
πανίου, του όποιου τ ό τ ε εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν είναι τό
αυτό, η τά κλαδία κλαδωτού, η τάς γραμμά; γραμμωτού υφάσμα
τος, η τον μαστόν προβάτου τό όποιον θέλει νά λάβ^ι διά τό γάλα
του, η την ράχιν προβάτου τό όποϊον θέλει νά λάβνι διά τό κρέας
αύτου, η δοκιμάσνι την γεΰσιν τινός εκ των τροφίμων η ποτών καί
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άκολούθως άγοράσγ αυτό, δεν ’έχει πλέον τό δικαίωμα της έξ όψεως
επιλογές.
Άρθρ. 324ον. Εις τα πράγματα τα οποία αγοράζονται δεικνυό
μενου του δείγματος αυτών άρκει να ιδγ] τις το δεϊγμ-α.
Άρθρ. 325ον. ’Εάν τό πράγμα εύρεθνΙ κατώτερον του δείγμα
τος, ό άγοραστης έχει την επιλογήν, δύναται δηλαδη να δεχθ'/j η
άποποιηθνί το πράγμα.
Π. χ. 'Όταν άγοράσν) τις σίτον, η ελαιον, η πανίον, η έριοΰχον, η,'
άλλο τι τοιουτον όμοειδες καθ’ δλην αύτου την εκτασιν, αφού πρώ
τον ιδγ) έν δείγμα αύτου, έάν ακολούθως εύρεθν) το πρ&γμα κατώ
τερον του δείγματος, ό άγοραστης έχει την επιλογήν.
Άρθρ» 326ον. Κατά την άγοράν ξενώνος, οικίας η καί άλλης
τοιαύτης ιδιοκτησίας είναι ανάγκη να παρατηρώ τις πάντα τα δω
μάτια αυτής.
Έάν όμως πάντα τά δωμάτια της οικίας *|)ναι ομοια αρκεί να
f ^

ιονιτις το εν μονον.
Άρθρ. 327ον. Κατά την ένφίμάδι άγοράν μη άντικατας*ών πραγ
μάτων πρέπει τις ΐνα ιδνι εκο^)τον τούτων ιδιαιτέρως*
Άρθρ. 32 8ον. Έάν ό άγοραστης δστις άγοράζει έν όμάδι μη;
άντικαταστατά πράγματα ιδνι μόνον τινα αυτών, μετά την αγοραν
άφου ιδγ] εκείνα τά όποια δεν εϊχεν ίδεΐ πρότερον, καί δεν άρεστρ.
αυτά, έχει την επιλογήν νά παραδεχθ·/) άθροως παντα η να επι·
<ττρέψγ). Δεν δύναται δε νά κρατησνι δσα ηρεσαν αυτφ και να επιστρέψν) δσα δεν τφ ηρεσαν.
Άρθρ. 329ον, Ή υπό τυφλου γενομένη

άγορά είναι έγκυρος*

δταν δμω; ό τυφλός άγοράσν) πράγμα του όποιου η ποιότης καί η
ιδιότης είναι άγνωστος αύτφ εχει την επιλογήν.
II. χ. Έάν άγοράσν) οικίαν της οποίας άγνοεΐ την περιγραφήν,,
δταν μάθν) αύτην, είναι ελεύθερος νά έπικυρώσν) η νά άκυρώσν) την
πώλησιν.
Άρθρ. 3 3 Οον. Έάν ό τυφλός άγοράσν) πραγμά τι άφου πρώτον
τφ περιγράψν) τις αυτό δεν έχει την έπιλογην της άκυρώσεως %
έπικυοώσεως της πωλησεως.

=
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*Αρθρ. 331 ον. Εις τά πράγματα τά όποια καταλαμβάνονται διά
της προσψαύσεως, ο τυφλός

εάν θέση την χειρα αύτοΰ και ψαύση

αυτά, και εις τα πράγματα τα όποια καταλαμβάνονται διά της
οσμής, εάν όσφρανθη αυτά καί εις τά έκ της γεύσεως γνωριζόμενα
εάν γευθη έξ αυτών, άπόλλυσι τό δικαίωμα τ η ; επιλογής.
Δηλ. εάν άγοράση τοιαυτα πράγματα άφου πρώτον ψαύση η
όσφρανθη αυτά, ή πώλησις είναι έγκυρος και άμετάκλητος (δρα
άριθ. 1 1 4 ).
"Αρθρ. 332ον. Έάν τις παρατήρηση πραγμά τι με όμμα άγοραστου ήτοι επί τφ σκοπφ του νά άγοράση αυτό, μετά τινα δε χρόνον
γνωρίζων δτιπραγμά τι είναι αυτό έκεϊνο τό όποιον είχεν ίδεΐ πρό*
τερον άγοράση αυτό, δεν εχει τό δικαίωμα της επιλογής.
Έάν όμως έπισυνέβη μεταβολή τις εις τό πράγμα τούτο, τότε
ΐχ ζ ι την επιλογήν.
"Αοθρ. 333ον. Τό νά ιδη τό πράγμα εκείνος εις δν άνετεθη κατ’
επιτροπήν (ό έντολοδόχος) η άγορά η η παραλαβή αύτου, είναι τό
αυτό ώς άν εβλεπε τό πράγμα αυτό ό έντολεύς.
*Αρθρ. 334ον. Τό νά ί'δη τό πραγμα ό άπεσταλμένος, ήτοι έκεϊνος δν έπεμψε τις νά λάβη καί στείλη αυτό, δεν καταστρέφει τό
δικαίωμα της εξ όψεως επιλογής του αγοραστού.
’Άρθρ. 335ον. Έάν ό άγοραστης προβη εις πραξίν τινα επί τοΰ
πράγματος ητις άποτελεΐ εν τών παρεπομένων της κυριότητος
άπόλλυσι τό έξ δψεως έκλογικόν δικαίωμα αύτου.

72

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Π " .
ΠΕΡΙ ΤΗΣ E S ΕΜΠΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
"Αρθρ. 336ον. Ή άπόλυτος πώλησις ( ΐ ) άπαιτεΐ δπως το πωλούμενον πράγμα*/) άπηλλ αγμένον παντός πάθους.
Δηλ. κατά την πώλησιν, η η ; συνομολογεΐται χωρίς νατεθ^δρος
οτι τό πράγμα έ'σται ακέραιον καί άβλαβες, η να γείνν) λόγος, δτι
είναι υγιές, η πλημμελές, η εμπαθές, η άνευ πάθους, άπαιτεΐται
δπως το πώλους ενον πράγμα Τ) υγιές και άπηλλαγμένον παντός ε
λαττώματος.
"Αρθρ. 337ον. "Οταν εις το πράγμα το όποιον έπωληθη ^ ’ απο
λύτου πωλητεως άνα ιαλυφθνί αρχικόν πάθος, ό αγοραστής έχει το
δικαίωμα της

επιλογής και άν μέν θέλγι επιστρέφει αυτό, άν δε

ούχί, κρατεί αυτό άντί του συνομολογηθέντος τιμήματος.
Δεν δύναται δέ νά κρατησν) μέν τό πράγμα, να πληρώσνι δε δ*
λιγώτερον του συνομολογηθέντος τιμήματος διά τό ελάττω μα.
Τούτο καλείται έ π ιλ ογ vj έ ξ έ μ π α θ ε ία ς του πράγματος.
"Αρθρ. 338ον. Πάθος λέγεται εκείνο τό έλάττωμα του πράγμα
τος, τό όποιον υποβιβάζει την άξίαν αύτου παρά τοΐς πραγματογνώμοσι.
"Αρθρ. 339ον. ’Αρχικόν πάθος λέγεται τό έλάττωμα τό όποιον
ύπηρχεν εις τό πράγμα δταν άκόμη τούτο εύρίσκετο εις χεΐρας του
πωλητοΰ.
"Αρθρ. 340ον. Τό πάθος, τό όποιον ποοσγίγνεται εις τό πράγμα
μετά την πώλησιν καί πρό της παραλαβής, ήτοι ενόσω εύρίσκεται
εις χεΐρας του πωλητου, θεωρείται ώς αρχικόν έλάττωμα.
"Αρθρ. 341ον. "Όταν όπωλητης φχνερώσνι εις τον αγοραστήν τό
έλάττωμα τό όποιον έχει τό πωλούμενον πράγμα καί ούτος παοα-1

( 1 ) ’Εκείνη δηλαδη κατά την συγκρότησιν της οποία; δεν έγενετο λόγος άν τό πράγμα εχγι ελάττωμά τι η δχι.
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£εχθγί αυτό, δέν έχει πλέον το δικαίωμα τ $ ; επιλογή; επί τγί προφάσει του έλαττώματος τούτου.
"Αρθρ. 342ον.

''Οταν ο πω λητη; πώληση πράγμα τι επί τ φ

δρφ δπως γίναι άνεύθυνος δια πάν ελάττωμα του πράγματος τού
του, δ άγοραστη; δεν έχει την έξ έμπαθείας επιλογήν.
νΑρθρ. 343cv. “Όταν δ άγοραστη; άγοράσγι τι λέγων δτι παρα
δέχεται το πράγμα μετά παντδ; έλαττώματος αύτου, δέν μένει
πλέον αύτω τδπος άγωγης δι’ οΐονδηποτε πάθος του πράγματος.
Π. χ. Έαν δ αγοραστής άγοράσν) ζώόν τι λέγων, δτι παραδέ
χετα ι αυτό τυφλόν, χωλόν καί μέ δ,τι δήποτε άλλο πάθος έχτρ,
-δεν δύναται πλέον να το έπιστρέψιρ επί λδγφ δτι έχει άρχικδν τ ι
ελάττωμα.
*Αρθρ. 344ον.'Ό ταν δ αγοραστής άφοΰγνωρίσνι τό πάθος του άγορασθέντος πράγματος προβγί εις μίαν των παρεπομένων της κυριότητος πράξεων, άπόλλυσι το δικαίωμα τ η ; έξ έμπαθείας έπιλογης.
Π. χ. Έαν δ αγοραστή; άφου γνωρίσν) το ελάττωμα του πράγ
ματος ζητησνι να πωλησνι αυτό, ήτοι äv έκβεσ-ιρ αυτό προς πώλησιν, δεικνύει ούτως, δτι παραδέχεται τό έλάττωμα καί δέν δύ*
-ναται πλέον να επιστρέψν) τό πράγμα.
’Άρθρ. 345ον. Έάν άφου έπισυμβνί μεταγενέστερόν τι πάθος ε?ς
τό πράγμα ευρισκόμενον εις χεΐρας του άγοραστοΰ άνακαλυφθνί
ακολούθως καί αρχικόν τι έλάττωμα αύτου, δ άγοραστη; δεν δύναται να έπιστρέψιρ αυτό εις τόν πωλητην, δικαιούται δμως ίνα
άπαιτησν) έλάττωσιν του τιμήματος.
Π. χ. Έάν δ άγοραστη; άφου κατακερματίσει εν κομμάτιον υ
φάσματος άνακαλύψγ) έν αύτω

άρχικόν τι έλάττωμα, Άτοι άν

εύρη δτι τό ύφασμα ήτο σαθρόν η κεκαυμένον, δεν δύναται πλέον
να τό έπιστρέψιρ, διότι κατακερματίζων αυτό ποοσέθηκεν εις αυτό
καί άλλα έλαττώ ματα' δύναται δμως ΐνα ζητηστι έλάττωσιν του
τιμ.ηματος.
'Άρθρ. 346ον. *Η δέουσα έλάττωσις του τιμήματος έξακοιβουται
διά τη ; άμεροληπτου γνωματεύσεως ειδικών πραγματογνωμδνων
κατά τόν έξη; τρόπον:
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Γίνεται η έκτίμησις της πραγματικής άξίας του πράγματος υπο
τιθεμένου άνευ πάθους και ακολούθως έκτιμαται η άξια αυτού εμ
παθούς οντος. Έ π ειτα υπολογίζει τις ποσοστόν μέρος της άξίας του
πράγματος ύγεούς υποτιθεμένου είναι η διαφορά η μεταξύ των δύο
είρημένων τιμών, το δέ ποοον το οποίον σχηματίζει την αύιην α
ναλογίαν προς το συνωμολογημένον τίμημα, ην καί η είρημένη δια
φορά προς την πραγματικήν αξίαν του πράγματος άβλαβους, είναι
η δέουσα έλάττωσις του τιμήματος.
Π. χ. "Ο ταν ο άγοραστης άγοράση έν κομμάτιον υφάσματος άντί
εξήκοντα γροσίων καί άφου κατακερματίσω αυτό γνωρίση το άρχι
κον ελάττωμά του, έάν οί πραγματογνώμονες άποφανθώσιν οτι τό
ύφασμα τούτο άνευ μεν ελαττώματος “ίίξιζε

πραγματικώς 60 γρό-

σια, ηδη δέ έχον το άρχικον ελάττωμα άξίζει 45 γρ., η έλάττωσις

του τιμήματος είναι 1 5 γρ. καί ταΰτα δικαιούται ν’ άπαιτηση ο
άγοραστης παρά του πωλητου. Έάν δέ άποφανθώσιν δτι το ύφα
σμα εκείνο άβλαβές μέν ηξιζεν 80 γρ., εχον δέ το έλάττωμα άξίζει
60 γρ. επειδή η μεταξύ τών δύ^ τούτων τιμών διαφορά, ητις σύγκειται έξ 20 γροσίων είναι το τέταρτον τών 80 γροσίων, ο άγορα
στης δικαιούται ίνα απαίτησή παρά του πωλητου το τέταρτον τού
συνομολογηθέντος τιμήματος του υφάσματος, ήτοι 15 γρόσια.
Έάν πάλιν άποφανθώσιν, οτι το ύφασμα τούτο άβλαβές μέν ηξιζε
50 γρ., ως έχει δ’ηδη έμπαθώς άξίζει μόνον 40 γρ., επειδή η pis.
ταξύ τών δύο τούτων τιμών διαφορά 10 γρ. είναι το πέμπτον τών
5 0 γροσίων, ως δέουσα έλάττωσις

του τιμήματος θεωρούνται τά

12 γρ., τά όποια είναι το πέμπτον τού συνωμολογημένου τιμήμα
τος (δηλ. τών 60 γροσίων).
*Άρθρ. 347ον. Ό ταν έκλειψη τό μεταγενέστερον πάθος, τό άρχικόν γίνεται πάλιν αιτία έπιστροφης.
D. χ . Έάν τις άγοράση ζώον καί άφου τούτο άσθενη^η παρ’ αύτψ
άναφανη το άρχικον πάθος αυτού, δέν δυναται νά έπιστρέψη αυτό
εις τον πωλητην, άλλά λαμβάνει την έλάττωσιν τού τιμήματος.
’Αφού όμως θεραπευθη η άσθένεια αύτη, ό άγοραστης δύναται νά
έπιστρέψη το ζώον εις τον πωλητην διά το άρχικον αυτού ελάττωμα.

Ά (,θ?. 348ον. "Οταν το πωληθέν πράγ|λ« ευρισκόμενον παρά τω
άγορζ^γί προσλάβη μεταγενές-ερόν τι πάθος καί άκολούθως άναφανη
ετερον αρχικόν εν αύτω, ο δέ πωλητης

συγκατανεύση νά τφ έπι-

στραφη τό πράγμα μετά του μεταγενεστέρου τούτου ελαττώματος
αύτου, εάν δεν ύπάρχη τι τό κωλυον την επιστροφήν, ό αγοραστής
δεν δύναται πλέον ίνα άπαιτηση έλάττωσιν του τιμήματος, άλλ’ §
επιστρέφει τό πράγμα είς τον πωλητην, η παραδέχεται αυτό άνθ
δλου του συνομολογηθέντος τιμήματος αύτου.
Προσέτι και όταν ό άγοραστης πώληση τό πράγμα τοΰτο άφου
γνωρίση τό αρχικόν πάθος αύτου, δεν δύναται πλέον να απαίτηση
έλάττωσιν του τιμήματος.
Π. χ. Έάν ό άγοράσας εν κομμάτιον πανιού καί κόψας αύτόεΐς
χιτώνας εύρη ακολούθως οτι τό πανίον ητο βεβλαμμένον και ούτως
εχον πώληση αύτό εις ετερον, δεν δύναται ινα άπαιτηση παρά του
πωλητου έλάττωσιν του τιμήματος.
Διότι ό πωλητης δύναται να ειπη δτι εδεχετο να τω έπιστραφη.
τό πραγμα μετά του έπισυμβάντος αύτφ ελαττώματος, ήτοι κε·
κομμένον, ό δέ άγοραστης πωλησας αύτό τό έκράτησε (κατέστη*
σεν αδύνατον την επιστροφήν).
"Αρθρ. 349ον. *Η προσαύξησις ήτοι η παρά του αγοραστού γινομένη προσθήκη εϊ; τό πωληθέν πράγμα ετέρου πράγματος άνηκον*
τος εις αύτόν κωλύει την έπιστροφην.
Π. χ. Έάν ό άγοραστης ράψη η βάψη τό πανίον, η φυτεύση την
γην, ην ήγόρασεν, επειδή προσετέθησαν εις το άγορασθέν πράγμα
κλωσταί, βαφη και δένδρα άνηκοντα είς τόν άγοραστην ταύτα κωλύουσι την επιστροφήν.
"Αρθρ. 350ον. "Οταν ύπάρχη κώλυμα επιστροφής και άν θέλη ό·
πωλητης, δεν δύναται νά λάβη όπίσω τό εμπαθές πράγμα, άλλ’ ύποχρεούται νά δώση έλάττωσιν του τιμήματος. Μάλιστα δέ και
οίν ακόμη ό άγοραστης δέν λάβη γνώσιν τού άρχικού πάθους η άφοΰ
εκποίηση τό πράγμα εκείνο εις ετερον, δύναται πάλιν νά λάβη παρά
τού πωλητου έλάττωσιν του τιμήματος.
Π. χ. Έάν άφού ό άγοραστης κόψη υποκάμισα άπο εν κομμά*
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τιον υφάσματος το οποίον Αγόρασε, γνωρίση δτι το πανίον τούτο
ήτο

σαπρόν, και θέλων και δεχόμενο; ό πωλητής δεν λαμβάνει

όπίσω αυτό, άλλ’ ύποχοεοΰται νά δώση έλάττωσιν του τιμήματος*
καί

αν δε άκόμη πωλήοη ό αγοραστή;

εκείνο το ύποκάμισον,

λαμβάνει την έλάττωσιν του τιμήματος παρά του πωλητοΰ του
στανιού.
Διότι προστεθείσης εις το πραγμα της κλωστής, η τις είναι κτϋίμα

του άγοραστοΰ, δεν έχει το δικαίωμα ό πωλητής να είπη :

εγ ώ το έ λ ά μ β α ν ο ν δπως ε ί χ ε κ ε κ ο μ μ έ ν ο ν κ αί έ ρραμμένον
καί έπομένως ό αγοραστή; δεν έκράτησεν αυτό διά της πωλήσεως.
νΑρθρ. 3 5 Ιον. *Όταν τινά των πραγμάτων, άπερ ήγοράσθησαν
άθ ροως άποδειχθώσιν εμπαθή, εάν η άνακάλυψις αυτή γείνη προ
τ η ; παραλαβής, ό αγοραστής επιστρέφει τό δλον, η δεγεται αυτό
αντί του συνωμολογημένου τιμήματος.

Δεν eysi δε

τό δικαίωμα

αποποιούμενος τα εμπαθή να κράτηση τα λοιπά.
’Εάν δέ η άνακάλυψις του πάθους γείννι μετά την
εις μέν την πεοίπτωσιν καθ’ ην τα

παραλαβήν,

πωληθέντα πράγματα

δεν

βλάπτονται χωριζόμενα, ό αγοραστής επιστρέφει τά εμπαθή μόνον
λαμβάνων όπίσω την εις αυτά ύγιχ υποτιθέμενα αναλογούσαν με
ρίδα του συνωμολογημένου τιμήματος, καί δεν δύναται νά έπιστρεψη μετά των εμπαθών καί τα υγιΧ άνευ της συγκαταθέσεως του
πωλητοΰ.
Εις δέ την περίστχσιν καθ’ ην υπάρχει βλάβη εις τον χωρισμόν
του αθροίσματος επιστρέφει τό δλον διά μι£ς, η δέχεται τό δλον
αντί του συνωμ.ολογημένου τιμήματος.
Π. χ. ’Εάν έκ δύο φεσίων τά όποια ηγόρασέ τις αντί τεσσαρά
κοντα γροσίων τό εν άποδειχθη πρό της παραλαβής εμπαθές, επι
στρέφει αύτό ό αγοραστής κρατών εκ τών 40 γροσίων, την εις αυ
τό υγιές υποτιθέμενον αναλογούσαν μερίδα* άλλ’ εάν άγοράση ζεύ 
γος έμβάδων καί μετά την παραλαβήν άποδειχθή η μ.ία αυτών
εμπαθής δύναται νά έπιστρέψη άμφοτέρα; καί να λάβη άνελλειπη
■τα χρήματά του.
"Λρθρ. 352ον. Έάν τις άγοράσα; ώρισμένον ποοόν όμοειδές κοι-
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λομετρουμένων η σταθμωμένων πραγμάτων καί παραλαβών αυτό
ευρνι τι^ά σαπρά έχει την επιλογήν να παραδεχθνί ολόκληρον τα
ποσον η να έπιστρέψη αυτό ολόκληρον.
'ΆρΟρ. 353ον. ΓΌταν ό άγορασθείς σΤτος και τά

τούτω δμοια

γεννήματα άποδειχθώσι χωματώδη, έάν (/.εν τό έν αύτοΐς χώρια
θεωρηθτί κατά τοπικήν συνήθειαν ώς ολίγον, ή πώλησις εϊναι έγ
κυρος καί άμετάκλητος* έάν δέ το χώρια νίναι τοσοΰτον ώστε να
θεωρηται κοινώς ώς ελάττωμα, ό αγοραστή; έχει την επιλογήν.
Ά ΡΘ?. 354ον. ΓΌταν μεταξύ τών άγορασθεντων ώών, καρύων
καί άλλων παραπλήσιων άνακαλυφθώσιν ολίγα τινά μόνον σαπρά
καί βεβλαμμένα οΐαν 3 τοις °/0, το μικρόν τούτο πάθος ώ ; συνή
θως άπαντώ[λενον δεν βλάπτει την πώλησιν.
Έάν δμως τά εμπαθή ώτι πολλά καί άνω του ποσού το όποιον
επιτρέπει η συνήθεια ώ ; 1 0 τοις °/0, η πώλησις είναι άκυροι καί
ό άγοραστης επιστρέφει αυτά πάντα όρ.οΰ καί λαμβάνει όπίσω
άνελλειπώς το τίριηρια.
"Αρθρ 355ον. Έάν τό πραγμα άποδειχθγ] τοιουτον ώστε νά μη
δύναται νά ώφεληθγί τ ι; εξ αύτου, η πώλησις εϊναι άκυρος καί ό
άγοραστης λαμβάνει όπίσω δλον τό τίριηρια.
Π. χ. Έάν τά ώά, τά όποια ηγόρασέ τις άποδει/θώσι βεβλαμ
μένα εις τρόπον ώστενάτίναι πάντη άχρηστα, ό άγοραστης λαμ
βάνει όπίσω τά χρήματα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Z'·
ΠΕΡΙ ΓΠΕΡΟΓΚΟΓ BAABHS K âl ΔΟΑΟΓ.
’Άρθρ. 356ον. "Οταν έν τνί πωλησει ύπάρχη υπέρογκος βλάβη
άνευ δόλου (Γδε άρθρ. 1 64 καί 1 6 5 ), ό άπατηθείς δεν δύναται ν’ ά*
κυρώσν) την πώλησιν.
Ή πώλησις δμως ορφανικών πραγμάτων δεν εϊναι έγκυρος, εάν
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ύπάρχη έν αυτί) υπέρογκος βλάβη καί δταν άκδμη αυτή δεν έγενετο δολίως.
Τα άφιερωματικά πράγματα (βακουφικά) και τα δημόσια (π έϊτ
•«λμαλ) υπάγονται εις την αυτήν των ορφανικών κατηγορίαν.
"Αρθρ. 357ον. Έαν ο εις των συμβαλλομένων καταδολιευθη τον
έτερον καί άποδειχθ·/), δτι έν τί| πωλησει ύπηοξεν υπέρογκος βλάβη
προερχόμενη εκ ταύτης της καταδολιεύσεως, δ άπατηΟείς δυναται
ν' ακύρωση την πώλησιν.
νΑρθρ. 3 5 8ον. Κατά τον θάνατόν τίνος ύποστάντος ύπέρογκον
βλάβην ένεκα δόλου, το δικαίωμα

άγωγ*ίς περί καταδολιεύσεως

δεν μεταβαίνει εις τον κληρονόμον αύτοΰ.
νΑρθρ. 359ον. Έαν δ αγοραστή; δν κατεδολιεύθη δ πωλητης έν
τη πωλησει, άφοΟ έννοηση την ύπέρογκον βλάβην ποοβη εις τινα
των παρεπομένων τη κυριδτητι πράξεων έπι του πράγματος, δεν
μένει πλέον αύτω το δικαίωμα της επιλογής.
νΑρθρ. 360ον. Έαν τδ πρ&γμα τδ δποΤον έπωληθη δια δόλου
επί ύπερόγκω βλάβη φθαρνί $ άπολεσθη, η άν προσκτησηταί τι
μεταγενέστερον πάθος, η έαν προστεθη τι έπ’ αύτοΟ, (οΐον, άν τά
πωληθεν ν^ναι γηπεδον καί οίκοδομηθη κτίριον έπ' αύτοΰ) ο άπατηθείς δεν δύναται πλέον ΐνα άκ,υρώση την πωλησιν.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ·
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ
ΕΙΣ ΕΞ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 3 6 Ιον. Κατά την συνομολόγησιν τ η ; πωλησεω; υπάρξει
δρος απαραίτητος, όπως τα συστατικά αύτη; πηγάζωσιν έ£ ανθρώ
που εχοντος το δικαίωμα του συναλλάττεσθαι, ήτοι δέοντος σώας
τάς φρένας και ενήλικος, καί δπως η πώλησις άναφερηται εις άντικείμενον πραγματοποιησιμον.
νΑρθ. 362ον. Ή πώλησις έν τοϊ; συστατικοί; της οποίας υπάρ
χει τις πλημμέλεια ώς η πώλησις παράφρονος, είναι άκυρος.
"Αρθρ. 3 63ον. Εκείνο τό όποιον καθιστά δυνατήν την έκτέλεσιν
του συναλλάγματος τ η ; πωλίησεως είναι το να ύπάρχνι το πωλούμενον πράγμα,τό νά ν^ναι δυνατή η παράδοσις αύτου και το và ijvat
εντός συναλλαγές (μόυτεκαββίμ).
Όθεν η πώλησις του άνυπάρκτου, του εκτός συναλλαγή; $ τοδ
οποίου η παράδοσις είναι αδύνατος, είναι άκυρος.
*Αοθρ. 364ον. Ή υπό δρον συνομολογηθείσα πώλησις, η ; την
νόμιμον σύστασιν κωλύουσι δευτερεύοντά τινα προσόντα, οΐα είσΐ
τό va vjvai άγνωστον τό πωλούμενον πράγμα, έ νά ύπάρχνι πλημμ,έλειά τις (χ α λ ελ ) έν τφ τιμηματι, είναι πλημμελής.
Άρθρ. 365ον. ‘Όπως η πώλησις vjvai έκτελεστη (ναφηζ), άπαιτείται ινα ό πωλητης νίναι κύριος του πωλουμένου πράγματος
άντιπρόσωπος του κυρίου, η έπίτροπος, έ κηδεμών αύτου (§ελης
βασές) και ΐνα μη έτερός τις εχνι δικαίωμά τι κυριότητος
του πράγματος έκείνου.

επί
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wAp9p. 366ov. Ή πλημμελής πώλησις μ.ετά

την παραλαβήν

γίνεται έκτελεστη.
Δνι'Χ- ’Επιτρέπεται τω άγοραστνί η επί του πωληθέντος πράγμα
τος κυριότης.
*Αρθρ. 367ον. ‘Όταν υπάρχη εκλογικόν τ ι δικαίωμα, η πώλησις
δεν είναι άμετάκλητος (λ^αζίμ).
νΑρθρ. 3 6 8ον. Ή πώλησις, έννΐ ενυπάρχει τι δικαίωμα τρίτου τι*
νο; ώ ; η αυθαίρετος (φουζουλί)

πώλησις άλλοτρίου καί η ενυπό

θηκου πράγματος δεν θεωρείται ώ ; τελείως συνωμολογημένη η αφού
δώσνΐ την προς τούτο άδειαν ό τρίτος εκείνος δικαιούχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β\
ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΚΤΡΟΓΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΣΤΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
"Αρθρ. 369ον. ’Ενέργεια της συνωμολογημένης πωλησεως είναι
η κυριότης.
Δηλ. συνομολογηθείσης άπαξ τ*ης πωλησεως, ό [λεν άγοραστης
γίνεται κύριος του πράγματος, ό δε πωλητης του τιμήματος.
’Άρθρ. 370ον. Ή άκυρος πώλησις ούδεν εμφαίνει κύρος (ούδεμίαν εχει ενέργειαν). ( ‘Όρα άρθρ. 1 1 0 ).
*Όθεν όταν έν τνί άκύρω πωλησει ό αγοραστή; παραλαβή τοπωλούμενον άδεια του πωλητου καί άπολεσθνί
του άνευ αιτίας αύτου, επειδή

τούτο εις χεΐράς

δεν εύρίσκετο πλησίον του η ως.

παρακαταθήκη, δεν δικαιούται ό πωλητης να ζητησνι παρ’ αύτου
άποζημίωσιν.
*Άρθρ. 37 Ιον. Ή πλημμελής πώλησις άποκτα το κύρος έροωμένης
-πωλησεως άμα τνί παραλαβή. (*Όρα άρθρ. 1 0 9 .)
Δηλ. δταν ό άγοραστης τνί άδεια του πωλητου παραλάβνι το
πωλούμενον γίνεται κύριος αύτου.
'Όθεν εάν τό πράγμα το άγορασθέν διά πλημμελούς πωλησεως

)
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άπολεσθη παρά τώ αγοραστή, ούτος οφείλει νά άποζημιώση τον
πωλητην.
Καί εάν μέν τό άπολεσθεν ηναι εκ των άντικαταστατών (μισλιγ^ατδάν), δίδει ό άγοραστης τφ πωλητη έτερον δμοιον του άπολεσθέντος, εάν δε έκ τών τιμικών, την κατά την ημέραν τ^ς παρα
λαβής αξίαν αύτου.
"Αρθρ. 372ον. Έν τη πλημμελεΐ πωλησει έκάτερος τών συμ
βαλλόμενων εχει το δικαίωμα να άκυρώση το συνάλλαγμα.
Άλλ* εάν το πράγμα άπολεσθη έν χερσί του άγοραστου, τό άν
δ αγοραστή; άποβάλη

αυτό έκ της κυριότητας του διά τίνος τρό

που, οΐον διά καταναλώσεως η έκποιησεως έτέρω, δι’έγκύρου πω·
λησεως η διά δωρησεως, η εάν πρόσθεση τι εις αυτό, οΐον εάν ηναι
οικία και έπισκευάση αυτήν, η γ·η και φυτεύση δένδρα έπ’ αυτής,η
εάν τέλος μεταβάλη αύτό εις τρόπον ώστε νά άλλάξη το όνομά του,
οΐον αν ηναι σίτος κα'ι άλέσας μεταβάλη αυτόν εις άλευρον κτλ.,δεν
μένει εις ουδέτερον τών συμβαλλομένων το δικαίωμα τηςάκυρώσεως.
"Αρθρ. 373ον. Κατά την άκύρωσιν της πλημμελούς πωλησεως,
έάν κατεβληθη νίδη το τίμημα, ό άγοραστης έχει το δικαίωμα νά
παρακατάσχη τό πραγμα μέχρις ου ό πωλητης άποδώση το τίμημα.
"Αρθρ. 374ον. Ή εκτελεστή πώλησις εμφαίνει ενέργειαν ôLa
τη συστάσει αυτής. ( “Όρα άρθρ. 1 1 3 ).
*Άρθρ. 375ον. Έν τη άμετακλητως εκτελεστή πωλησει (ναφηζι
λ&αζιμ)

ουδέτερος τών συναλλαττομένων δύναται νά αναχώρηση

άπό του συναλλάγματος. ("Ορα άρθρ. 114) .
"Αρθρ. 376ον. Έν τη άκυρωσίμφ αιρετική (γά'ίρι λ^αζίμ) πωλησει

ό έχων την επιλογήν δύναται νά ακύρωση τό συνάλλαγμα.

("Ορα άρθρ. 115) .
"Αρθρ. 377ον. Ή έξηρτημένη (μεβκούφ) πώλησις λαμβάνει το
κύρος άμα δοθείσης της άδειας. ("Ορα άρθρ. 111) .
"Αρθρ. 378ον. Έν τη αυθαιρετώ πωλησει (ήτοι έν τη πωλησει
άλλοτρίου πράγματος) εάν ό κύριος του πράγματος, η ό άντιπρόσωπος?
η ό επίτροπος,

η ο κηδεμών αύτου δώση άδειαν, η πώλησις γίνε

ται εκτελεστή, εί δ’ ου, άνατρέπεται. ("Ορα άρθ. 1 1 2 ).

6.
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Ά λλ’δπως ίο άδεια εχη κύρος απαιτείται Τνα, δταν αυτή διδωται,
ύπάρχωσι και ο πωλητης, και δ άγοραστης, κα'ι δ δίδων την άδειαν
και το πράγμα* εάν δ’ εις τούτων έκλείψτ], ίο άδεια δεν είναι νό
μιμος.
*Άρθρ. 379ον. ’Επειδή έν τνί επ’ άνταλλαγίί πωλησει (μόυκαγεζε) άμφότερα τά ανταλλασσόμενα πράγματα κατέχουσι την του
πωλουμένου θέσιν, ίσχύουσιν επ’ αυτών αI περί του πωλουμένου
(μ επ ί) διατάζεις. Εις την περίπτωσιν δε καθ’ η / ηθελεν άναφυν)
διένεζίςτις εις την παραδοσιν, άμφότεροι οί συναλλασσόμενοι παοαδίδουσι καί παραλαμβάν .υσι συγχρόνως. ("Ορα άρθρ. 1 2 2 ) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΠΩΛΗ^ΩΣ ΗΓΟΙ ΠΩΑΗΣΕΩΣ ΕΑΠΙΖΟΜΕΝΟΓ
ΠΡ ΓΜΧΤΟΣ (ΣΕΛΕΜ).
"Αρθρ. 380ον. "Οπως η πώλησις, ούτω καί η προπώλησις συνομολογεΐται διά προτάιεω; καί παραδοχής.
Π. χ. ''Οταν δ άγοραστη; είπν), δ τι προπληρδνει εις τον πωλητην
1000 γρόσια δι’ 100

οιλά σίτου καί ό πωλητη; άπχντησνι δτι

έδέχθη αυτά, η προπώ λησις είναι συνωμολογημένη.
"Αρθρ. 381ον. *Η προπώλησις είναι έγκυρος επί μονών των
πραγμάτων των δποίων είναι δυνατόν να όρίσνι τις τό ποσόν καί
την ποιότητα.
"Αρθρ. 382ον. Τό ποιόν των μετρουχένων καί των σταθμωμένων
ορίζεται διά κοίλου, ζυγίου καί πηχεως.
"Αοθρ. 383ον. Τό ποσόν των άντικαταστατών

άριθμουμένων

ορίζεται ού μόνον δι’ άοιθχησεως άλλα <.αί διά κοίλου καί ζυγίου.
"Αρθρ. 384ον. Εί; την προπώλησιν οπτών πλίνθων, κεράμων
καί τών τοιούτων άριθμο >ιένων άπαιτεϊται ΐνα ·3ίνκι ωρισμένος καί
γνωατος δ τύπος (^.αλούπι) αυτών.
"Αρθρ. 385ον. Εις την προπώλησιν υφασμάτων, έριούχων καί
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άλλων τοιούτων διά πεχεω ς μετρουμένων δέον ΐνκ ορίζεται το μ·ηκος καί το πλάτος αύτών, ε λεπτότης των, η ύλε άξ^νίς θα vjvai
κατεσκευασμένα καί τίνος τόπου προ'ϊον θα vjvai.
"Αρθρ. 386ον. Διά να τίναι η προπωλεσις έγκυρος άπαιτεΤται
ΐνα ’}] ώρισμένον το γένος του πωλουμένου πράγματος (δηλ. να όφ ίζηται αν vjvai οΐτος, δρυζα, φοίνικες), το είδος αυτοΰ (δηλ. να ορί
ζ ε τ α ι άν παράγεται διά τϋς βροχής μόνον ε δι* άρδεύσεως) καί ε
ποιότης αύτου (δ ελ . άν *ΐ)ναι πρώτες η δευτερας κ.τ.λ. ποιότητος)
καί τέλος 6 χρόνος καί ό τόπος τϋς παραδόσεως του τε πράγματος
καί του τιμεματος.
*Άρθρ. 387ον. Προς διατηρε^ν τοΟ κύρους τ ε ; προπωλησεω; α
παιτείται δπως καταβλεθίί το τίμημα έν τνί όμνιγύρεε της συστάσεως του συναλλάγματος.
’Εάν δε προ τ ε ς καταβολές άποχωρισθωσιν οί συμβαλλόμενοι, τδ
συνάλλαγμα τ ες προπωλησεω; άκυροΰται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
"Αρθρ. 388ον. “Όταν τις ειπνι εις τεχνίτεν τινά : κ α τ α σ κ ε ύ α σόν μοι τοι ουτόν τ ι π ρ ά γ μ α άντ ί τ όσων γροσί ων καί ό τ ε 
χνίτες παραδεχθίί, συνομολογειται ούτω πώλησις διά παραγγελίας.
Π. χ. ’Εάν ό αγοραστές δεικνύων τον πόδα του εΓπΥ) εις τον ύποδεματοποιόν : κ α τ α σ κ ε ύ α σ ό ν μοι εν ζ ε ύ γ ο ς ύ π ο δ ε μ ά τ ω ν έ κ
τ ο ι ο ύ τ ο υ η τ οι ούτ ου δ έ ρ μ α τ ο ς άντί τ όσων γροσίων καί ο
υποδηματοποιός παραδεχθνϊ την ποότασιν, ε

άν συμφωνησν) τ ι ;

μετά ναυπηγού περί κατασκευές άκατίου ε πλοίου δεικνύων αύτω
τό μήκος καί τό πλάτος καί τάς άλλας ιδιότητας αύτοΟ, συνομο
Λογεΐται ούτω ε παραγγελία.
Επίσης έάν συμφωνησνι τις μετ’ έργοστασιάρχου τινός περί κα-
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τασκευνίς βελονωτών τουφεκίων

όρίζων το μήκος, την ολκήν και

τά λοιπά Προσόντα αυτών καί την τιμήν ενός έκαστου αυτών, η
παραγγελία ούτως είναι συνωμολογημένη.
*Αρθρ. 389ον. ’Επί πάντων γενικώς τών πραγμάτων τα οποία
είναι έθος να κατασκευάζωντχι δια παραγγελίας, τπ παραγγελία
είναι έγκυρος.
Έ π ί τών πραγμάτων δμως, τα όποια δεν εϊναι έθος να παραγγέλλωνται, έάν μεν όρισθγί προθεσμία τότε γίνεται προπώλησις, καί
εις την περίπτωσιν ταύτην ίσχύουσιν αί περί της προπωλησεως
διατάζεις.
’Εάν δε δεν όρισθτί προθεσμία, τότε θεωρείται ώ ; παραγγελία.
*Άρθρ. 390ον. Κατά την παραγγελίαν είναι ανάγκη δπως πε·
ριγράψγ τις το πράγμα ούτως ώστε να γείνγι οΐον θέλει αύτό.
"Άρθρ. 3 9 Ιον. Κατά την παραγγελίαν δεν είναι ανάγκη να δώβνΐ τις προπληρωτέα χρήματα.
νΑρθρ. 392ον. Άφου συνομολογηθνί η παραγγελία, ουδέτερον τών
συμβαλλομένων μερών δύναται να άναχωρησγι από του συναλλάγ
ματος.
Έάν δμως τό παραγγελθεν δεν vjvai δμοιον προς την περιγραφήν,
6 παραγγείλας έχει την επιλογήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'·
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΠΟ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΜΟΑΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΩΑΗΣΕΩΣ.
’Άρθρ. 393ον. Έάν έν ώ άσθενγί τις έπιθανατίως πωλησν) τι εις
ένα τών κληρονόμων αυτου, η πώλησις δεν συνίσταται είμη μετά
την συγκατάθεσιν τών λοιπών κληρονόμων. Έάν μεν οί κληρονόμοι
συγκατανεύσωσιν εις αυτήν, η πώλησις εΓναι εκτελεστή
έάν δε ούχί, ούδεν έχει κύρος.

(ναφηζ)*
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*Αρθρ. 394ον. Έάν έν ω φσθενίί τις επιθανατίως, πωλησνι αντί
τϋ ς κατ’ εκτίμησιν άξίας αύτου πραγμά τι είς τινα μη κληρονόμον
αύτου, η πώλησις είναι έρρωμένη καί έγκυρος. Έάν δε πωλησας τδ
πρ&γμα συγκαταβατικές (μουχαπάτ-ιλέ) επί τιμηματι κατωτέρω
-της κατ’ έκτίμησιν άζίας του καί ποεραδούς αύτδ εις τον άγορα«την άποθάννι, πάλιν η πώλησις είναι έρρωμένη καί έγκυρος, δταν
η γενομένη είς τον άγοραστην συγκατάβασις (μουχαπάτ) δεν ^ναι
άνωτέρα του ένος τρίτου τνίς περιουσίας αύτοδ.
Καί όταν η συγκατάβασις (μουχαπάτ)

νίναι άνωτέρα του ένδς

τρίτου της περιουσίας αύτου, δ άγοραστης ύποχρεουται ΐνα άνα-πληρώσνι το έλλεϊπον μέχρι της θεμιτής συγκαταβάσεως.
Έάν δε δεν άναπληρώσνι αύτδ, οί κληρονόμοι διαλύουσι την πώ3.ησιν.
Π. χ . Έάν άνθρωπός τις μη κεκτημένος ετερόν τι η μίαν οικίαν
'άζίας 1 5 U0 γρ. πωλησνι αυτήν άντί χιλίων γροσίων εις ετερον μη
«ντα κληρονόμον αύτου, καθ’δν καιρόν ασθενεί επιθανατίως, καί άπο*
θάν/j άφου παραδώσνι την οικίαν, επειδή ^ συγκατάβασις (μου*
χ α π ά τ)
τρίτον

5 00 γρ. ην εκαμεν εις τον άγοραστην είναι ίση πρός τό
τνίς περιουσίας αύτου,

η πώλησις είναι έρρωμένη καί

«γκυρος καί οί κληρονόμοι δέν δύνανται να διαλύσωσιν αυτήν.
Έάν δμως ό επιθανάτιος άσθενης πωλησνι καί παραδώσνι την
«Ικίαν ταύτην άντί 5 00 γροσ., έκειδη η συγκατάβασις των 1 0 0 0
γροσίων ην εκαμεν εις τον άγοραστην είναι διπλάσιά του ένος τρί
του της περιουσίας αύτου, οί κληρονόμοι δύνανται ίνα άπαιτησωσι παρά του άγοραστου δπω; άναβιβάσνι το τίμημα μέχρι των
^ύο τρίτων τ η ; περιουσίας* καί έάν μεν ό άγοραστης

δώσγ τά

έλλείποντα 5 0 0 γρ., οί κληρονόμοι δέν δύνανται ΐνα διαλύσωσι την
πώλησιν, εάν δμως δέν δώσιρ αύτά, διαλύουσιν αυτήν καί λαμβά·
■νουσιν όπίσω την οικίαν.
*Αρθρ. 395ον. Έάν κατάχρεώς τις άσθενών επιθανατίως πωλησνι
τά πράγματα αύτου επί τιμηματι κατωτέρω της κατ’ έκτίμησιν
άζίας αυτών, ρί δανεισταί δύνανται ΐνα άπαιτησωσι παρά του α
γοραστού δπω; .συμπλήρωσή το κατ’ έκτίμ,ησιν τίμημα τών πωλη*
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θέντων πραγμάτων* καί εάν 6 άγοραστης δεν πραξν) τούτο, δικαίοΟν»
ται ίνα διαλύσωσι την πώλησιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ N Ι5Τ'·
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΕΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ (ΜΠΕΙ-Λ-ΒΕΦΑ.)
"Αρθρ. 39 δον. Κατά την έπί πίστει πΐώΧησιν καθώς ό πωλητης
δύναται ίναέπιστρέφων το τίμημα ^άβνι όπίσω το πωληθέν πράγμα,,
ουτω και ό άγεραστης δικαιούται ίνα ζητησν] καί ^άβνι οπίσω το
τίμημα επιστροφών τό πω^ηθεν πράγμα.
"Αρθρ. 397ον. Ούτε ό πω>ητης, ούτε ό άγοραστης δύνανται
μεταπωλησαι είς ετερον το διά πωλησεως έπί πίστει πωληθεν
πράγμα.
*Αρθρ. 398ον. ’Εάν τεθνί δρος δπως μέρος του εισοδήματος τοΰ>
πω^ηθέντος πράγματος άνηκνι είς τον αγοραστήν,, δ δρος ουτος είναι
Ισχυρός καί τηρητέος.
Π. χ. ’Εάν τα συμβα»όμενα μέρη συμφωνητωσιν οίκείςι θελήσει,,
δπως αι σταφυλαί της επί πίστει πωληθεισης αμπέλου άνηκωσιν·
εξ ημισείας είς τον πωλητην καί τον αγοραστήν, άμφότεροι ύποχρεουνται ίνα φυλάξωσι την συμφωνίαν ταυτην.
*Αρθρ. 399ον. ’Εάν της άξίας του έπί πίστει πωληθέντος πράγ
ματος ουσης ίσης προς το χρέος, το πράγμα τούτο άπολεσθνί είς
χεΐρας του άγοραστου, το χρέος καθίσταται ούτως έξωφλημένον.
"Αρθρ. 400ον. Έάν τίίς άξίας του έπί πίστει πράγματος ουσης
κατωτέρας του χρέους, τό πράγμα τούτο άπολεσθγ είς χεΐρας τοό
άγοραστου, τό ποσόν τνίς άξίας αύτου εξοφλείται έκ του χρέους καί-,
ό άγοραστης δικαιούται δπως απαίτησή παρά του πωλητου τ&
περιπλέον ποσόν.
”Αρθρ. 401ον. Έάν της άξίας του έπί πίστει πωληθέντος πράγ
ματος ουσνις άνωτέρας του χρέους, τό πράγμα άπολεσΟνί είς χεΐρας
-του άγοραστου, έξοφλεΐται έκ της άξίας αύτοΟ ποσόν ίσον πρός το*

=
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χρέος* καί έα.γ μεν η απώλεια προ^λθεν εξ αίτιας του άγοραστου,
ουτος ύποχρεουται ΐνα πληρώσν) καί το λοιπόν της άξίας του πράγ
ματος* εάν όμως άπωλέσθη τυχαίως καί άνευ αιτίας του αγοραστού,
ουτβς δέν ύποχοεουται ΐνα πληρώσνι το περιπλέον τούτο ποσόν.
"Αρθρ. 4 0 2 ον. Κατά την επί πίστει πώλησιν άποθανόντος τοϋ
ετέρου των συμβαλλομένων, το δικαίωμα διαλύσεως μεταβαίνει εις
τόν κληρονόμον αύτου.
"Αρθρ. 403ον. ’Ενόσω ό επί πίστει αγοραστής πράγματός τίνος
δεν πληρωθνί τα όφειλόμενα αύτφ, οί λοιποί δανεισταί δεν δύνανται ίνα λάβωσι μέρος εκ του πράγματος εκείνου.
Τγί 7 Ζιλχηδζε 1 2 8 5 καί 9 Μαρτίου 18 6 9 .

¥
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ΤΜΗΜΑ B.
A

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
*Η άκρα λακωνικότης έν η είσιν εκπεφρασμένοι οι έν τφ β\
μέρει του προλόγου . της παρούσης βίβλου θεμελιώδες κανόνες
καθιστώσιν ώς έπι το πολύ αυτούς δυσκαταλήπτους. Τούτο
βλέπουσα, φαίνεται, και ή συντακτική έπιτροπή άλλα μή θέλουσα συγχρόνως και να είσέλθη εις λεπτομερή άνάλυσιν, ήτις
εδιδεν αν ίσως μέγαν όγκον ε?ς την βίβλον, περιωρίσθη εις την
άνάπτυξιν των πλέον των λοιπών δυσνόητων φαινομένων αρ
χώ ν, προστεθείσα ύπ' αύτάς σύντομον έζήγησιν ή κατάλλη
λόν τι παράδειγμα. Και τούτο ίσως είναι αρκετόν διά σπουδαΐον ’Οθωμανόν αναγνώστην δστις νηπιόθεν τάς ιεράς Μουσουλμανικάς βίβλους σπουδάσας και ικανά μαθήματα εκ του
(φηκήχ ( 1 ) ) λαβών έν τοΤς σχολείοις, ώς εί'θισται παρ’
απασι τοις Μουσουλμάνοις,εϊναι εις θέσιν νά έννοή τούς κανόνας
τούτους κα\ μεθ’ ολην αυτών την λακωνικότητα, άλλως τε
■προς λύσιν τής άπορίας του δύναται έν άνάγκη νά άνατρέχη
και εις αύτάς τάς πηγάς. Δεν έχει όμως ουτω και διά τον
άναγινώσκοντα αυτούς έν ελληνική μεταφράσει. Ό ομογενής
αναγνώστης πρώτην ήδη φοράν λαμβάνων εις χειρας συλλο
γήν νόμων συντεταγμένην έπι τή βάσει του Μουσουλμανικού
δικαίου, άμα άνοίγων τήν βίβλον άπαντα αινιγματώδεις τινάς
άρχάς, ών ή κατάληψις έσεται αύτφ κατά μέγα μέρος άδύνατος άνευ βοηθήματος τίνος— και τοιαυτα έλλείπουσιν έν τή.
ήμετέρφ γλώσση— και άν άκόμη ήθελεν είναι κάτοχος τού
■παρά τοις χριστιανικούς λαοις δικαίου* άληθώς πώς δύναταινά έννοήση τις τήν έν τή 1 8φ άρθρω άρχήν : Ούκ ά κ υ ρ ο ΰ τ α ι ε ρ μ η ν ε ί α δι’ έ τ έ ρ ας I ρ μ η ν εία ς, αν μή γίνώσκη,
οτι μολονότι το Μουσουλμανικόν δίκαιον πηγάζει κυρ'ως έκ

(1 ). *Όρα τγιν κάτωθι τνίς I yj; σελίδος σιημείωσιν.
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. μιας και μόνης πηγής, του Κορανίου, οι έομηνεύσαντες όμως
αυτό είσί πολλοί και ότι εί και αί έρμηνεΐαι αυτών διαφέρουσιν
ένίοτε, ούχ ήττον όμως θεωρούνται έπίσης σεβασταί, έπιτρεπομένου τώ δικαστή να λύή το προβαλλόμενον αύτψ νομικόν
ζήτημα καθ’ ήντινα θέλει των διαφόρων, εστιν δτε δε και αντι
θέτων τούτων ερμηνειών; επίσης δυσχερής άνευ μικρας έπεξηγήσεως είναι ή κατάληψις τής έννοιας του εν τφ 5 4 φ άρθρίι)
κανόνος λέγοντος: Τ ο μ η έπ ι τ ρε π όμε νον ά ρ χ ι κ ώ ς και
κ υ ρ ί ω ς , δ ύ ν α τ α ι ν α έ π ι τ ρ α π ή εν α κ ο λ ο υ θ ί α κ α ί
δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς , και πλείστων άλλων.
Θέλοντες οθεν νά καταστήσωμεν τοις πασιν εύχερή την
κατάληψιν τών αρχών τούτων, έφ’ ών στηρίζεται άπαν το οι
κοδόμημα τής άνά χείρας νομοθεσίας, έκρίναμεν άναγκαιον νά
συνοδεύσωμεν έκάστην αυτών διά συντόμων επεξηγήσεων και
παραδειγμάτων μεγάλως βοηθούντων εις την άντίληψιν τής έν
νοιας του κειμένου. Τα βοηθήματα ταυτα ήρύσθημεν έξ άραβικών Τερονομικών βίβλων τή συνδρομή διακεκριμένων έπι Τερονομομαθεία άνδρών, κατεχωρίσαμεν δ' αυτά έν ίδιαιτέρω
παραρτήματι, όπως μη συγχέη αυτά ό άναγνώστης μετά τών
παρά τής συντακτικής επιτροπής προστεθέντων παραδειγμάτων
και αναπτύξεων.
Έ π ί τισι τών άρχών τούτων προσεθέσαμεν και τάς άντιστοιχούσας και καθ’ δλα συμφώνους προς αύτας άρχάς του
ρωμαϊκού δικαίου, έρανισθέντες έκ τή ς έξηκονταβίβλου τών
Βασιλικών.
Σήμερον δτε πασαι αί υπό υπό την κραταιάν αιγίδα τής
A. Α. Μ. του Σουλτάνου ζώσαι έθνικότητες έκλήθησαν ινα
μετάσχωσιν εις την απονομήν τής δικαιοσύνης και κατά συνέ
πειαν εις πλεΤστα τών δικαστηρίων τή ς Αυτοκρατορίας παρεδρεύουσιπολλοί τών ομογενών υπάρχει άπόλυτος άνάγκη, δπως
συνταχθή έν τή ήμετέρςι γλώσση πλήρης ερμηνεία του Μου
σουλμανικού δικαίου κατά τό δόγμα χ α νεφι, δπερ άκολουθουσιν οί ’Οθωμανοί. Τό εργον δμως τούτο λίαν σπουδαιον ον απαι
τεί ειδικότητα, ήν μόνον ή έπίμονος και μακροχρόνιος μελέτη
τών αρμοδίων βίβλων— καί τούτο τή συνδρομή σπουδαίων
Μουσουλμάνων νομολόγων— δύναται νά μόρφωσή. Μέχρις ου
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οθεν των ήμετέρων τουρκιστών τις άναλάβη και άναγάγη εις
■πέρας τον βαρύτατον μεν άλλ’ έΘνωφελέστατον τούτον αγώνα
πιστεύομεν,οτι ή άνά χεϊρας ερμηνεία, καίτοι άτελεστάτη Θέ
λει παρέχει μικραν μεν άλλ’ άναγκαίαν έκδούλευσιν εις τούς
εκ των ήμετέρων άφιερωμένους εις την λειτουργίαν της θέμιδος ώς και εις πάντα ομογενή, οστις ήθελε προσφύγει εις τον
παρόντα Άστυκόν Κώδηκα προς λύσιν των καθ’ έκάστην^φυσικώς άναφαινομένων νομικών ζητημάτων έπι τών κοινωνικών
αύτου εργασιών και συναλλαγών.
Έν Κωνσταντινουπόλει, tvi 8 ’Ιανουάριου 1 8 7 3 .
01 μεταφρασταί

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΘΥΝΟΣ.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΙΓΓΥΞίΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι ΔΕΥΤΕΡΩι ΜΒΡΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ
καβχηδι κ^όυλλιγέ).

ΆρΟρ. 2ον. Πάσα πραξις κρίνεται κατά τον σκοπον, δι* δν
> /
•έγενετο.
Ό κανών ούτος έληφθη έκ του προφητικού λογίου ôL-Jl*

f^ iU I

ίννεμελ άμάλου πίν-νιγ^άτ = όντως at πράξεις κατά τον σκοπον κρίνονται* δύναται δέ νά έφαομοσθνί επί πάντων των έφεξη; κανόνων;
Λ'. παράδειγμα. Ό οφειλέτης διά να άπαλλάξνι την οικίαν τον»
άπο τούς δανειστάς του, πωλεΐ αυτήν είκονικώς εις άλλον και λαμ
βάνει παρ’ αύτου έγγραφον μαρτυρουν την είκονικότητα καί βέβαιου*
δτι η οικία δεν έξηλθε της κυριότητός του. ’Εάν λοιπόν 6 αγοραστή;
ακολούθως ζητησ-ρ να οίκειοποιηθτΐ την οικίαν διϊσχυριζόμενος, οτε
πρχγματικώς ηγόρασεν αυτήν, ό πωλητης παρουσιάζων το εγγρα'
φον, το όποιον έλαβεν άπό τάς χεΐράς του καί άποδεικνύων την εί
κονικότητα της πωλησεως αποκρούει τον διισχυρισμόν αύτου, ο δέ
δικαστής αποδίδει την οικίαν εις τον ιδιοκτήτην αύτίΐς, ώ ; πεισθείς
έκ της έγγράφου εκείνης άποδείξεως, δτι σκοπός του εικονικού συναλ
λάγματος ητο ή μη πώλησις της οικίας.
Β\ παράδειγμα. Έ πί τφ σκοπώ του να κηρύξν) εαυτόν εις καταστασιν πτωχεύσεως δίδει τις εις άλλον, εις δν ούύέν οφείλει, χρε
ωστικόν γραμμάτιον καί λαμβάνει παρ’ αύτου έτερον μαρτυρουν την
είκονικότητα του πρώτου καί βεβαιουν, δτι τα έν αύτφ χρήματα
δεν οφείλονται παρ’ αύτου. ’Εάν άκολούθως ό κρατών τό χρεωστι
κόν ομόλογον κινησν) αγωγήν κατά του ύπογραφέως, ούτος παρου
σίασών τό έγγραφον, δ έχει εις χεϊρα; αποκρούει την αγωγήν, διότι
έκ του έγγράφου τούτου άποδεικνύεται, δτι εν ολνι ταύτνι τ^ πρα-
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ξει ο σκοπός ητο νά μη χοεωθίΐ ό ύπογραφευς του δμολόγοϋ άπε•ναντι του λαβόντος αυτό.
Γ '. παράδειγμα. Μισθοί τις έργαστηριον χάριν εμπορίου και ακο
λούθως ζητεΤΐνα μετέλθνι έν αύτω την σιδηρουργικήν. Ό εκμισθω
τής άποδεικνύων, δτι σκοπό; τίίς μισθώσεως σίτο νά έμπορευθτΐ εν
τφ έργαστηρίω ό μισθωτής, κωλύει αυτόν του να μετελθ/) την
σιδηρουργικήν.
Δ\ παράδειγμα. Κυνηγών τις πυροβολεί κατά πτηνού και ή βολή
προσβάλλει άνθρωπον, δν και φονεύει' άποδεικνυομένου, δτι ό σκο*
πός του πυροβολησαντο; ητο να προσβάλη τό πτηνόν καί ούχί τον
άνθρωπον, δεν καταδικάζεται ούτος εις την τιμωρίαν του άντιποίνου.
'Ο σκοπός των πράξεων είναι αφανές τι, διό δεν άποδεικνύετχι
είμη διά των εξωτερικών αυτών σημείων καί περιστάσεων.

νΑρθρ. 3 ον. Έ ν τοίς συμβολαίοις καί ταίς συμβάσεσι παρατηρειται δ σκοπός καί τό πνεύμα, ούχί δά αί λέξεις καί αί
συνθέσεις του λόγου.
Τούτο μειέφρασται εκ του άραβικοΰ ^ ' λΙ ι ®

ο/*Η

|λ ^πρετου φίλ ούκούδ λίλμεκασητ βέλ-μεχ’νί λα
λίλ έλφάζ βελ μεπχνί = έν ταΐς συμβάσεσι παρατηρητεοι οί σκο
ποί καί αί εννοιαι, ού^ί δέ αί λέξεις καί αί του λόγου συνθέσεις. *0
κανών ούτος είναι είδικώτερος του άνωτέρω.
Α'. παράδειγμα. Δχνεισθείς τις παρ’ έτερου 1 0 0 0 γρόσια π ω λεϊ
άπέναντι αυτών έ π ί π ί σ τ ε ι η έ ξ ω ν η σ ε ι ( » l i j βεφχεν) ένα άδάμαντα άνωτέρα; άξίας, δν παραδίδει εις τόν δανειστήν. Έπιστρεφων δμως άιολούθως τά 1000 γρόσια καί ζητών τόν άδάμαντα
λαμβάνει άπάντησιν παρά του άγοραστού, δτι ό άδάμας άνηκει
αύτφ, διότι τόν ηγόρασε. Εις την πεοίστασιν ταύτην, εάν ό πωλητης άποδείξη, δτι τόν άδάμαντα έπώλησεν έ π ί π ί σ τ ε ι γίνεται
καταφανή; ό σκοπός τ η ; πωλησεως, βεβαιοΟται δηλαδη δτι ό άδάμας έδόθη ώ ; ένέχυρον καί ό άγοραστη; ύποχφεουται νά έπιστρέψσι
αυτόν. Τεκμηριον ύπερ της ιδέας, δτι ό άδάμας δεν έπωληθη, άλλ”
έδόθη ώ ; ένέχυρον είναι ενταύθα καί η μεταξύ τών 1 0 0 0 γροσίων
και της μεγάλης του άδάμαντος άξίας δυσαναλογία.
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B'. παράδειγμά. Δανεισθείς τις χρήματα πωλεΐ απέναντι αυτών '
την δεσποτείαν μόνην του κτήματός του

α^ *

ταρηκηλ-ιστιγλάλ)* σκοπός της πωλησεως ταύτης είναι η ύποθηκη,
διό καί ως ύποθηκη λογίζεται. Τό π ε ι ’ π ι λ ι σ τ ι γ λ α λ (πωλησις
τνίς δεσποτείας μόνης) δεν γίνεται εί μη επί των άκινητων κτημά
των. Μεταξύ της καθ’ αυτό πωλησεως, της πωλησεως τν5ς δεσπο
τείας μόνης

τεεί’ πίλ ιστιγλαλ) καί της ε π ί π ί σ τ ε ι

^ έ ξ ω ν η σ ε ι πωλησεως (lô^Jlj£^

7£'1^ βεφά) υπάρχει η έξης δια

φορά* η καθ’ αυτό πώλησις μεταβιβάζει άμετακλητως την κυριό
τητα* το π έϊ ’ π ί λ ι σ τ ι γ λ α λ μεταβιβάζει προσωρινώς την κυριό
τη τα μέχρις άποτίσεως των άπέναντι δανεικώς ληφθέντων χρη
μάτων* η χρ^σις καί αί ώφέλειαι του κτήματος άνηκουσιν είς τον
πωλητην, γ^τοι τον κύριον αύτου* ώστε το π έ ϊ ’ π ί λ ι σ τ ι γ λ ά λ δεν
είναι η άπλη ύποθηκη δυναμένη νά μεταβληθη είς κυρίως πώλησιν όταν ό οφειλέτης δεν έκπληρώση εγκαίρως την ύποχρέωσίν του.
Το π έ ϊ ’ π ί λ βεφά μεταβιβάζει έπίσης προσωρινώς την κυριότητα
μέχρις άποτίσεως των δανεισθέντων, άλλ’ εν τη πωλησει ταύτη ή
χρϋσις καί αί ώφέλειαι του κτήματος δύνανται νά άνηκωσιν έξ ο
λοκλήρου η κατά μέρος είς τον αγοραστήν (δανειστήν), δστις δι
καιούται νά κατέχη τό πρίγμα μέχρι τελείας έξοφλησεωςτου χρέους*
ώστε καί τό π έ ϊ’ π ίλ βεφά είναι είδος ύποθηκης % ενεχύρου. "Ορα
καί βιβλ. ά. Τίτλος 9. κεφ. ς . άρθρ. 3 9 6 καί εφεξής.

’Άρθρ. 4ον. Ή υποψία δεν καταστρέφει την βεβαιότητα·
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού illJÜÎ»J j j ^ i>ÂJI έλγ^ακη,νου λα γεζούλου π ί σ σ έ κ κ ι = Ή βεβαιότης ού καταστρέφεται τ$
υποψία.
Α\ Παράδειγμα. Κινεί τις αγωγήν

καθ’ έτέρου καί διά μαρ

τύρων άποδεικνύει δτι έδάνεισεν αύτω χρηματικόν τι ποσόν λαβών
απέναντι αύτου

χρεωστικόν ομόλογον*

εάν ό δικαστής άφου πει-

σθη περί του δικαίου της άπαιτησεως του ένάγο>»τος ύποψιασθη
μήπως ψεύδωνται οί μάρτυρες, η υποψία αύτη δεν δύναται νά καταστρέψη την άπόδειξιν ητις είναι η βεβαιότης.
Β\ Παράδειγμα. Ενάγει τις ετερον λέγων, δτι ούτος ώμολόγη-
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σεν οτι μοί χρεωστεΐ τόσα γρόσια. ’Εάν ό εναγόμενος άρνηθνί, η
άποδιδομένη αύτφ ομολογία (ενόσω δεν άποδειχθγί διά μαρτύρων)
είναι άμφίβολος, άποτελοΟσα απλήν υποψίαν. Επειδή δέ πρωτότυ
πος κατάστασις είναι το άχρεώστητον, ό δικαστής άφίνων κατά μέ
ρος την υποψίαν ταύτην κρίνει και άποφαίνεται δτι ό εναγόμενος
ούδεν χρεωστεΐ.

*Αρθρ. 5 ον. Πρωτοτυπία έστί το νά μένν] τι έν η εΰρίσκετα ι καταστάσει.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΰ :
ek άσλου πεκάου μά κιάνε άλ^ά μά κΐ.άνε = πρωτοτυπία έστιν η δια
μονή πράγματος εν ^ εύρηται καταστάσει.
ιΗ λέξις π ρ ω τ ο τ υ π ί α ένταΰθα σημαίνει την αρχικήν η άπο^εδειγμένην κατάστασιν πράγματός τίνος.
Παράδειγμα. Ενάγει τις έτερον άπαιτών παρ’ αυτού χρηματικόν
τ ι ποσόν. Ό εναγόμενος ομολογεί μεν, οτι ώφειλεν αύτο, αλλά διϊοχυρίζεται, οτι το έξώφλησεν, ό δε εναγών άρνεΐται, οτι έλαβε τα
χρήματα. Ενταύθα πρωτότυπος ήτοι αποδεδειγμένη κατάστασις
είναι η υπαρξις του χρέους, ώς άποδειχθεΐσα διά της ομολογίας του
χρεώστου, οφείλει δθεν ούτος ν’ άποδείξν), οτι έξώφλησεν αύτο (όρα
άρθρ. 7 7 ) . Ό λόγος δι’ δν άπαιτοΰνται δύο μάρτυρες είναι, δτι η
μαρτυρία του ενός είναι ακριβώς αντίθετος προς την πρωτότυπον
κατάστασιν* άλλα κατά γενικόν κανόνα τα αντίθετα εξουδετερούσιν άλληλα* άφ’ ού δθεν τό τε άχρεώστητον, νίτοι η πρωτότυπος
κατάστασις και η ύπερ του εναντίου κατάθεσις τού ενός μάρτυρος
άνταναιρέσωσιν

άλληλας, επέρχεται η κατάθεσις του ετέρου μάρ

τυρος, ητις άποδεικνύει την χρέωσιν.

*Αρθρ. 6 ον. Τό κατά δουλείαν ύπάρχον διατηρείται έν η
ευρέθη άνέκαθεν καταστάσει.
Τούτο μετέφρας·αι εκ τού αραβικού:

^Jji\ ελκαδίμου

γΐόύτρεκ^» άλ^ά κ η δ έμ ιχ ι= τό κατά δουλείαν υπάρχον άφίεται επί
τϋς αρχαϊκής του καταστάσεως.
Παράδειγμα. Δι’ άγρού τίνος υπάρχει οδός άγουσα εις τόν παρα
κείμενον άγρόν. Ό ιδιόκτητης του πρώτου άγρου ενάγει τόν τού
7.
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δευτέρου άπητών, δπως παύση του νά διέρχηται διά του άγροδ
αύτοΰ. Έάν ο δεύτερος ιδιόκτητης διϊσγυρισθη, δτι η οδός έκείνη
ύπηρχεν άνέκαθεν, ήτοι σώζεται άπο εκατόν ηδη ετών, δ πρώτος
δεν δύναται να έμποδίση αυτόν ούτε εις το έξ'ίς, ένόσιρ δεν άπο*
δείξη, δτι ή οδός είναι μεταγενεστέρα.

"Αρθρ. 7 ον. Ά λ λ ’ ή βλάβη ου λογίζεται ώς κατά δουλείαν
ύπάρχουσα.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου : U ο» £)·£·^ j

\ έζ-ζα-

ράρ ου λά γεκιόύν» καδίμεν = η βλάβη ου λογίζεται κατά δουλείαν
ύπάρχουσα.
Δηλαδη ό ζημιούμενος έκ τ$ς καταστάσεως άλλοτρίου πράγμα
τος δύναται νά άπαιτηση πάντοτε την παυσιν τνίς γενομένης αύτφ
ζημίας, χωρίς δ άντίδικος αύτοΟ νά δύναται νά διισχυρισθη δτι η
κατάστασις αυτή τΟΟ πράγματος υπάρχει κατά δουλείαν, ήτοι σώ*
ζεται έξ άμνημονεύτου χρόνου. Ή παυσις της ζημίας γίνεται η διά
της παντελούς άρσεως του προκαλουντος αυτήν, η καί δι* άλλης
τίνος θεραπείας. Παράδειγμα διά τό πρώτον, οΐον η άρσις της υπό
άλλότριον τοίχον διερχομένης υπονόμου* διά δε το δεύτερον, otov η
διά σανίδων περίφραξις παραθύρου έπιβλέποντος είς άλλότριον γυ*
ναικωνίτην.

’Άρθρ. 8 ον. Το άνεύθυνον και άχρεώςητον πρωτοτυπία èçL
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

ô»·!j J l^V j βλ άσλου

περαάτόζζιμε = η πρωτοτυπία ές-ί τό άνεύθυνον καί άχρεώστητον.
Διότι έκαστος άνθρωπος έπλάσθη ελεύθερος άπό πάσης πρός
τούς άλλους ύποχρεώσεως, δεν ύποχρεουται δέ η τνί Οικεία προαιρέσει η αιτία.
Α'. παράδειγμα. Έάν άπολεσθνί τυχαίως καί άνευ αίτιας τοδ
θεματοφύλακος η έμπεπιστευμένη αύτώ παρακαταθήκη, αύτός ού*
δεμίαν φέρει ευθύνην. Έάν δμως έζ αίτιας αύτου άπωλέσθη η πα
ρακαταθήκη, τότε εύθύνεται διά τάν πραζίν του καί οφείλει ν’ άπο*
ζημιώση τον παρακαταθέσαντα. Έν τοιαύτη περιπτώσει έάν δ πα*
ρακαταθέσας διίσχυρισθη, δτι η παρακαταθήκη $το άζίας 2 0 0 0
γροσίων, δ δέ θεματοφύλαζ, δτι δεν ϊίζιζεν εί μη 1 0 0 0 μόνον, ό
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πρώτος οφείλει νά φέριρ αποδείξεις διά το άνω των 1 0 0 0 ποσόν.
"Έάν δε δεν δυνηθνί ν* άποδείξη τον διϊσχυρισμόν του, 6 δικαστές
δέχεται ώς άληθη τόν λόγον του θεματοφύλακο;, άφου όρκίσνι αυ
τόν προς πληρεστέραν βεβαίωσιν (δρα άρθρ. 7 6 ).
Β'. παράδειγμα. Διϊσχυρίζεταί τις δτι έδάνεισεν έτέρω 1000
γοόσια* ούτος αποκρούει αυτόν λέγων, δτι τα χρήματα τφ έδόθη‘«αν ούχι ώ ; δάνειον άλλ’ ώς δωρεά. Έν τ^ περιπτώσει ταύτ-yj, ε 
πειδή τό άχρεώστητον είναι πρωτοτυπία, ο δικαστής δέχεται τον
λόγον του διϊσχυριζομένου, δτι έλαβε τα χρήματα ώς δωρεάν και
■άφίνει τον ένάγοντα ν’ άποδείξνι, δτι έδόθησαν ώς δάνειον. ‘Ο δρκος
δίδοται εις τόν έναγόμενον προς άρσιν της άμφιβολίας καί έδραίωσιν του δικαστου έν τνί κρίσει αύτου, ην σχηματίζει κατά τούς
δπ’ οψιν αύτου τιθεμένους λόγους.
Οί λόγοι έφ’ ών έδράζεται η κρίσις του δικαστου είναι : η έμ*
μάρτυρος άπόδειξις («Cl πεϊγινέ), η ομολογία (
ποποίησις όρκου, (

2κ.ράρ), η ά-

γεμινδεν νιίκΐιβλ), η άπόκλεισις άλ

λου (jL a^ -1 ίνχησάρ) μετά της ιδίας πεποιθησεως

Γλμι

καδη). Παράδειγμα δ ι κ α σ τ ι κ ή ς κρί σε ως βασιζόμενης επί τ ϋ ς
μαρτυρίας ·
‘Ο Βεκίρ δΛσχυρίζεται, δτι τό ζώον δπερ ό "Αμρ έπώλησεν είς τόν
Ζείδ είναι ίδικόν του καί άρνουμένου του *Αμρ, παρουσιάζει μάρ
τυρας δι* ών άποδεικνυει τον διϊσχυρισμόν του. Ό δικαστής στηριζόμενος εις την μαρτυρίαν ταύτην παραδίδει τό ζώον εις τόν Βεκίρ
καί επιτρέπει εις τόν Ζείδ νά κίνησή αγωγήν κατά του "Αμρ διά
την επιστροφήν του τιμήματος, διότι η μαρτύρια έχει μεταβατι
κήν ενέργειαν (δρα άρθρ. 7 8). Έάν ό Ζείδ όμολογησγι, δτι τό ζώον
«Τναι κτήμα του Βεκίρ δεν έχει άναγωγην κατά του ”Αμρ, διότι η
«ομολογία δεν έχει μεταβατικήν ενέργειαν (δρα άρθρ. 7 8).
’Α π ο π ο ί η σ ι ς δρκου. Μη δεχόμενός τις τόν έπιβαλλόμενον αύ·
τφ δρκον έξυπακουομένως ομολογεί τά κατ* αύτου λεγόμενα.
Ά π ό κ λ ε ισίς έστιν, δταν έπί περιστάσεως τίνος πάντα τά συμπαραμαρτυρουντα τεκμήρια καί ενδείξεις συμπίπτουσιν έφ’ ενός καί
μόνου υποκειμένου καί έπομένως πας άλλος άποκλείεται έναργώς
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της ευθύνης της αξιοποίνου έκείνη; πράξεως, ητις καθορίζεται εις
εκείνον, καθ’ ού ώς ανωτέρω είπομεν, συμπίπτουσι πάντα τα τεκ 
μήρια καί πάσαι αί υποσταταί ενδείξεις.
Π ε π ο ί θ η σ ι ς του δ ι κ α σ τ ο υ (ίλμ·καδη). ’Ά λλοτε ο σοφός δι
καστή; ήδύνατο ένίοτε να άποφασίζη χωρίς να άνατρέξν) εις τον
νόμον συμβουλευόμενος μόνον το ίδιον λογικόν’ σήμερον το τοιουτον
άπαγορεύεται ένεκα της έλλείψεως εμπιστοσύνης.

Άρθρ. 9ον. Έ ν ταΤς έπικτήτοις ίδιότησι πρωτοτυπία έστίν
ή άνυπαρξία.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού:

ôLLaJl

ελ άσλου φις σηφάτιλ άριζά ελ άδέμ = ή πρωτοτυπία έν ταΐς έπικτητοις ίδιότησιν η ανυπαρξία.
Αί ιδιότητες είναι δύο ειδών, ουσιώδεις η φυσικαί καί επουσιώ
δεις καί επίκτητοι vj συμβεβηκυΐαι (notse accin d entales, modi)*
ουσιώδεις ιδιότητες είναι αί φύσει ένυπάρχουσαι εις τό πράγμα,,
οιον τό λευκόν η μέλαν του ανθρωπίνου σώματος* επίκτητοι ιδιό
τητες είναι αί μη ένυπάρχουσαι έν τγί φύσει του πράγματος, άλλ’
ακολούθως προσκτώμεναι εία έστιν η παιδεία είς τον άνθρωπον, η
ίδιότης του εμπόρου κτλ.
Παράδειγμα. Πωλεΐ τις τον ίππον του εις άλλον δι’ απολύτου
πωλησεως

I

(πεϊ’ μουτλάκηλε), χωρίς δηλαδη να ανα

φέρω αν syvj ελάττωμά τι η ούχί. Έν τοιαύτη περιπτώσει άπαιτεΐται δπως ό ίππος ^ναι άπηλλαγμένος παντός έλαττώματος.Έάν
ακολούθως ό αγοραστή; διϊσχυρισθνί, δτι ό ίππος $το χωλός καί
ζητησνι να διαλύσνι την πώλησιν, έπειδη η χωλότης είναι ίδιότης
επίκτητος, ώ ; πρωτότυπος κατάστασις του ίππου λαμβάνεται η
ανυπαρξία αυτής, η'ο ι ό ίππος έκλαμβάνεται ώς πωληθείς υγιής,
μένει δθεν εις τον αγοραστήν ν’ άποδείξν) διά μαρτύρων τό έναντίον
κατά το άρθρ. 7 7 . ’Επίσης καί έν τ'/j έμπορικγΐ εταιρία το κέρδος
είναι ίδιότης επίκτητος.
Τεσσαρα είδη κυρίως εταιριών ύφίστανται κατά τό 'Ιερόν δίκαιον^
Πρώτον είδος είναι η εταιρία εκείνη, έν υ) ό εις τών συνεταίρων
καταβάλλει τα χρήματα, ό δέ έτερος την εργασίαν ενεργών ώς έ-
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πίτροπος του χρηματοδότου καί ονομάζεται 4ι j U 2* μ«ζαρεπέ. Δεύ
τερον είδος εταιρίας είναι, δταν άμφότερα τά μέρη καταβάλλωσιν
ι'σα ποσά χρημάτων καί συνεργάζωνται έν τ^ έταιρί^: άλληλεγγύως
"(όμόρρυθμος), ονομαζόμενη

μ«φαβεζέ. Τρίτον είδος είναι άί

εταιρία, εν ^ εκατέρωθεν έτέθησαν άνισα κεφάλαια, συνεργάζονται
δμως άμφότερα τα μέρη καί ονομάζεται

ηνάν. Καί τέταρτον

είδος είναι τη εταιρία, έν νΐ άμφότερα τα μέρη έργάζονται άνευ κε
φαλαίων καί διανέμονται ακολούθως το προϊόν των κόπων αυτών
καλουμένη

βουδζούχ. Έν τούτοις ύπάρχει καί έτερον είδος ε

ταιρίας τίνος όνομαζόμενον

σαναη’ (τεχνουργικη), καθ’ ην δύο

τινες βιομηχανοι η έργάται προμηθευόμενοι πάντα τα είς την τ έ 
χνην των αρμόδια εργαλεία ως καί την άναγκαίαν ύλην κατεργά
ζονται καί τεχνουργουσιν αυτήν καί το έκ τ·η; τέχνης αυτών παρα·
χθέν είδος πωλουντες, άφ’ού πληρώσωσι το χρέος των δια την προ
μήθειαν της πρώτης ύλης διανέμονται έξίσου μεταζυ των το προκυψαν όφελος.

’Άρθρ. ΙΟον. Το έ'ντινι χρόνιρ βέβαιον ον επιδικάζεται και
μ.ένει έν Υ] ευρίσκεται καταστάσει, ενόσω Εεν υπάρχει άπόδειξις
υπέρ του έναντίου.

^

Λ

Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου:*λ>·^) jil*
^
J J i μα θέπετε πί ζεμάνιν γιόύχκεμ» πί πεκάηχι μά λεμ
γ^υδζετ δελίλουν άλ^ά χηλάφιχι = το έν τινι χρόνιο βέβαιον έπιδικάζεται έν vi άν υπάρχν] καταστάσει, έάν δεν εύρίσκηται άπό*
δειξ ις έναντία.
Α'. παράδειγμα. Έάν τις δεσπόση (ως ιδιόκτητη;) έπί τέσσαρα
«τη (δστις είναι ό έλάχιστος δοος κατά τον νόμον) γειτονικού οίκο
πέδου, χωρίς ό καθ’ αυτό ιδιόκτητης του οικοπέδου ών γείτων να
Όμιλησν), δεν δύναται ούτος να άνακτησηται την κυριότητα αύτοΰ,
-άν μη παρουσιάσν) άποδείζεις άποδεικνυούσας το άβάσιμον της του
κατέχοντος τό οίκόπεδον κυριότητος.
Β'. Παράδειγμα. Κληρονομεί τις κτνίμά τι άπό τον πατέρα του
καί παρουσιάζεται άλλος διεκδικών τό κτήμα τούτο λόγω, δτι ό
άποθανών κατεΐχεν αυτό υπό ένοίκιον, η υπό τον τίτλον θεματο-
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φύλακος^«-^|>\ έμανετ)’ ένόσφ 6 δεύτερος δεν άποδείξνι την άγωγην του, ο κληρονόμος θεωρείτο» ώ ; κύριος του κτήματος* άφου δμως άποδειχθνΐ το ενάντιον, ηγουν δτι πραγματικώς το κτήμα ε
κείνο δεν ^το του άποθανόντος, άλλ’ ώς μισθωτή; η ώ ; θεματοφύ*
λαξ κατεΐχεν αύτο, η κυριότης του κληρονόμου πίπτει.

’Άρθρ. 11 ον. Έ ν τη άναφανήσει έπισυμβάματός τίνος πρω
τότυπος κατάστασις είναι ή εις την πλησιεστέραν έποχήν ανα
φορά τούτου.
Τούτο μετέφρασται έκ του άρχβικου : ο β\

J-eV|

ελ άσλου ίζαφετ «λ χαδίς ιλ^χ άκρεπι έβ κ ά τιχ ι= η άναφορά του έπισυμβάματός εις τον πλησιέστερον των χρόνων αύτου·
πρωτοτυπία έστί.
Έπισύμβαμα (ô-^U-y>\ êjxot χαδίς) ενταύθα σημαίνει την με
ταξύ δύο τινών έν γ ν ω σ τ ώ χρόνιο συμβάσαν πράξιν.
AV παράδειγμα. ’Οφείλει τις πέντε χιλιάδας γροσίων και δεν έχει
άπέναντι αυτών η μίαν οικίαν ί'σης άξίας. Την οικίαν ταύτην πωλεΐ εις έτερον συγκαταβατικώς (νίΛ ^Ιι'^- πέι’ πίλ μόυχαπάτ) (δρα
άρθρ. 3 9 3 ) άντί χιΧίων γροσίων καί μετ’ όΧίγον άποθνησκει. Οί δανεισταί αύτου κινουσιν άγωγην κατά του άγοραστου της οικίας και
διατεινόμενοι, δτι ό άποθανών οφειλέτης έπώλησε την οικίαν έν <*>
εύρίσκετο έν έπιθανατίφ καταστάσει άπαιτουσιν, δπως κατά τον
νόμον άκυρωθν) η πώλησις η ύποχρεωθγΐ ό αγοραστής να πλήρωσή
ολόκληρον την πραγματικήν άξίαν τΐ|ς οικίας δυνάμει της διατά*
ζεως, ητις ορίζει, δτι η πώλησις του έπιθανατίως άσθενουντος είναι
άκυρος (δρα άρθρ. 3 9 3 ) . Ά λ λ’ ό αγοραστής άπαντών προβάλλει δτι
ηγόρασε την οικίαν, δτε έτι ό άποθανών εύρίσκετο έν πληρει υγεία*
Έ κ των δύο έποχών ά; προτείνουσιν ύπερ εαυτών οί διάδικοι ένταΟθα, η της έπιθανατίου άσθενείας του άποθανόντος είναι πλησιεστέρα της εποχής της ύγιείας αύτου εις την δίκην, ητις είναι τό
έπισύμβαμα

( έ μ ρ ι χ α δ ί ς ) . Επομένως ό δικαστής δυνά

μει του άρθρ. 77 δέχεται τον λόγον των δανειστών καί προσκαλεΐ:
τον άγοραστην ν’ άποδείξνι, δτι ηγόρασε την οικίαν ύγιαίνοντος έτι
του πωλητοΰ. Έν τνί περιπτώσει ταύτνι έάν οι ένάγοντες δεν ijvat
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δανειστα! άλλά κληρονόμοι του άποθανόντος, μη δυνηθέντος του ά·
γοραστου ν’ άποδείξη, δτι ηγόρασε την οικίαν ύγιαίνοντος ετι του
πωλητοΰ και όρκιζομένων αυτών κατά τον νόμον, η πώλησις πάλιν
δεν άκυρουται καθ’ ολοκληρίαν (δρα όίρθρ. 3 S 4 ) αλλά μένει έγκυ
ρος διά τό τρίτον της οικίας, ό δε πώλησης ύποχρεουται η νά έπιστρέψνι τά δύο τρίτα αύτη; εις τούς κληρονόμους, % νά συμπλήρωσή
το τίμημα έκπιπτομένης της άξίας του ενός τρίτου.
Β\ παράδειγμα. Ό Ζε^δ πωλεΐ τόν παρά τφ "Αμρ παρακατατεθειμένον ίππον του εις τόν Βεκίρ, δστις μεταβάς ίνα παραλάβη
αυτόν παρά του "Αμρ καί ευρών αυτόν εμπαθή, νίτοι χωλόν η τυ
φλόν κτλ. απαιτεί παρά του "Αμρ άποζημίωσιν διά τό πάθος του
ίππου διϊσχυριζόμενος, δτι ό *Άμρ μετεχειρίσθη καί κατέστησεν έμ·
πάθη τόν ίππον μετά την σύστασιν της πωλησεως. Ά λλ’ ό Βεκίρ
τον άντικρούει λέγων— εγώ κατέστησα εμπαθή τόν ίππον πριν η
σύ τόν άγοράσης Ιτι, τό πάθος δε τούτο έκοινοποίησα εις τον Ζειδ,
δστις τό παρεδέχθη, δθεν ούδεμίαν ευθύνην φέρω ούτε άποζημίωσιν
οφείλω εγώ. Ενταύθα ό καιρός καθ’ δν γίνεται η δίκη είναι πλησιέστερος εις την εποχήν της άγορόές* δθεν ό δικαστής δέχεται τόν
λόγον του Βεκίρ καί προσκαλεΐ τον *Άμρ ν’ αποδείξει τον διϊσχυρισμόν του.

*Αρθρ. 12ον. Έ ν τ φ λόγφ πρωτοτυπία είναι ή κυριολεκτική
σημασία.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

6χ

άσλου φίλ κελάμι ελ χακηκά = έν τω λόγφ πρωτοτυπία η κυριο
λεξία.
Α '. παράδειγμα. Έάν είπν) τι ς: κύριος τ η ς οί κίας τ α ύ τ η ς
ε ί ν α ι ό δείνα, δεν δύναται ακολούθως παρερμηνεύων τόν λόγον
του νά διισχυρισθγί δτι λέγων κύριος τ ^ ς ο ι κί ας ένόει ούχί ιδι
όκτητης αλλά ένοικιαστής* διότι κατά τό Τερόν δίκαιον πρωτοτυ
πία είναι έν τω λόγω η κυριολεκτική σημασία, άπέναντι δ’ αυτής
δεν παρατηρεΐται η μεταφορική.
Β\ παράδειγμα. Έάν εΓπνι τις : παρεχώρησα την περιουσίαν μου
ε ις τ ά τ έ κ ν α μου, οι Ικγονοι αύτοϋ δεν δύνανται ν’ άπαιτησωσι
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μερίδιον, λόγφ δτι η λεξις τέκνον έννοεΐ μετωνυμικώς καί τους
έκγόνου;.

"Αρθρ. 13ονΛΑπέναντι της βεβαιότητος ουδόλως προσεκτέον
τω τεκμηρίω.
Τούτο μετέφρασταιεκ του αραβικού
λά ίπρετε πιδδελάλετι <ρι μόυκαπέλετιτ τασρηχ = ού προσεκτέον
τεκμηρίω άπέναντι της βεβαιότητος.
Τα παραδείγματα του προηγουμένου κανόνος έξηγοδαι και ταυτα.

’ΆρΟρ. 14ον. ’Απέναντι ρητής διατάζεως (νάσς) δεν επι
τρέπεται ερμηνεία.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού:
λα μετάγαι τίίλ ίτζτιχάδ φί μεβρίδιννάσς=ούκ επιτρέπεται ερμη
νεία επί ρητή διατάξει.
^jAS Νάσς σημαίνει : ρητη διάταξις* τό .*Ι^Γ>-| ί δ ζ τ ι χ τ ά τ =
ερμηνεία, είναι τό έξάγειν πορίσματα εκ ρητών διατάξεων διά λο
γικών συλλογισμών.
Α.'. παράδειγμα. "Οπου υπάρχει ρητη διάταξις δεν δύνανται οί
νομολόγοι νά τροποποιησωσι την διάταξιν ταύτην δ^ ερμηνείας.
Β'. παράδειγμα. Έν υποθέσει σαφηνισθείσνι άπαξ υπό του δικα
στηρίου δεν έπιτρέπεται πλέον εις τον δικαστήν περαιτέρω ερμη
νεία.
Ου δει μεταποιειν τά πρόδηλον ερμηνείαν έχοντα. Βασ. βιβλ. β.
τίτλ. ά. έδ. λγ.

’Άρθρ. 1 5ον. Το άντικανονικώς υπάρχον δεν δύναται χρη•σιμευσαι ώς τύπος και υπόδειγμα προς εφαρμογήν εις έτερα.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου: ·
μά θέπετε άλιά χηλάφι κηγιάς φε γάϊρουχου λά
γ^»\άσου άλέϊχ =

τφ άντικανονικώς ύπάρχοντι ούκ έφαρμόζοντα1

ετερα.
Παράδειγμα. Κατά την συγκρότησιν του συναλλάγματος ό νό
μος απαιτεί, δπως ύπάρχτι τό άντικείμενον αύτοΰ* έν τούτοις παρά
την διάταξιν ταύτην, δι* άλλους λόγους, επιτρέπεται η μίσθωσις
και ή προπώλησις (πώλησις ελπιζομένου πράγματος), έν αίς τέ
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άντικείμενον τού συναλλάγματος δεν υπάρχει κατά την σύσταβιν
αυτού. Δεν δύναταί τις δμως λαμβάνων ως παράδειγμα τά δύο
ταύτα νά διϊσχυρισθνί, οτι πρέπει να έπιτρέπηται και η πώλησις
παντός άνυπάρκτου πράγματος. Το δε παρά κανένας είσδεχθέν ούχ
ελκεται εις υπόδειγμα. Βασ. βιβλ. β\ τίτλ . ά. έδ. κδ\

"Αρθ. 16ον. Ούκ άκυροΰται ερμηνεία δι’ έτέρας ερμηνείας.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΟ:

έλ 2τζ-

τιχάδου λα γιβγκαζουπί μίσλιχι = ερμηνεία ούκ άκυροΰται δι’έτέρας.
Παράδειγμα. 'Ο δικαστής άποφαίνεται δτι η μαρτυρία του παφουσιασθέντος μάρτυρος δεν είναι δέκτη δια λόγον τινά. Έκλείποντος τού λόγου τούτου δ μάρτυς παρουσιάζεται ΐνα καταθέσνι αύθις
την μαρτυρίαν του. Έν τοιαύτη περιπτώσει κατά τον προκείμενον
κανόνα ό δικαστής δεν δύναται ν’ άκυρώσνι τ^ν προτέραν άπόφασίν
του καί δεχθνί την δευτέραν μαρτυρίαν. Τά άνωτέρω άρθρα 1 3 ,
1 4 , 15 και 16 είναι ρητραι των νομολόγων.

νΑρΘρ. 17ον. Ή δυσκολία προκαλειτήν διευκόλυνσιν.
Τούτο μετέφρασται έκ τού άραβικοΰ:

ελμεσάκ-

κατου τέδζλιπόυ τ-τεϊγ σ ίρ = η δυσκολία έφέλκει την διευκόλυνσιν.
Έ π ι της άρχης ταύτης στηριζόμενοι οί Μουσουλμάνοι νομολόγΟι
προέβησαν εις το να μετριάσωσι την αυστηρότητα άρχών τινων τού
'Ιερού δικαίου καί νά επιτρέψωσι πλεΐστα συναλλάγματα καί πρά
ξεις, αΐτινες ώς έκ των άρχων τούτων έφαίνοντο μη έπιτρεπόμεναι
ύπο τού νόμου* ούχ ηττον δμως άπέσχον αύστηρώς τού να έφαρμόσωσιν αυτόν καί έπι των άντικειμένων έφ’ ών ύπάρχουσι ρηταί
διατάζεις. Παραδείγματος χάριν, ό κανών 4£ic

JO

βε κ^-

όύλλι άχαδην γεντέφιού πι μίλκιχι = τ ο δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς χ ρ η σ ε ω ς
καί αί ώ φ έ λ ε ι α ι έ κ α σ τ ο υ π ρ ά γ μ α τ ο ς άνηκουσιν εις τον
κύριον αυτού φαίνεται άντικείμενος είς το δάνειον ( ΐ ) * έν τούτοις1

( 1 ) Δάνειον (

κάρζ) λέγεται τδ παραχώρησις τΟ; χρη*

σεως πράγματός τίνος κατά την γενικήν άξίαν του, τούτέστιν άντικαταστατού καί καταναλισκόμενου, γενομένη δωρεάν. Έν άλλαις

=
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οί νομολόγοι λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τάς χρηματικάς και άλλων
πραγμάτων άνάγκας, είς άς περιέρχονται πολλάκις οί άνθρωποι
και ένεκα των οποίων η θέσις αυτών καθίσταται ενίοτε λίαν δυσ
χερής έπέτρεψαν αυτό. Έ πί της αύτνις άρχης στηρίζεται και η δι
καστική άπαγόρευσις (^ Γ-> · χ.«^ζρ), ό διορισμός κηδεμόνος έπί τών
ένηλίκων ορφανών (

νάσπι βάση), η κατάσχεσις (πάλιν

( j>~'j>- χάδζρ), η μετάθεσις χρέους (

χαβαλέ) κτλ.

’Απαγόρευσις. "Οταν τις ηναι ανίκανος νά διευθύνη την περι
ουσίαν αύτου, ην σπαταλ£ έφ* ά μη δει, η δικαστική άρχη δικαι
ούται ΐνα στέρηση αυτόν της χρηαεως τών κτημάτων του, ών την
διεύθυνσιν άνατιθησιν εις άλλον άνθρωπον, δστις καλείται κηδεμων
του άπηγορευμένου.
Κ η δ ε μ ο νί α ορφανών. Πάντα τα άνηλικα ορφανά αυτοδικαίως
θεωρούνται ύπό του 'Ιερού δικαίου ως άπηγορευμένα, ένεκα τΐ|ς ά·
νικανότητος αυτών περί την διοίκησιν τών ιδίων κτημάτων* δεν
λαμβάνει δε την διοίκησιν τούτων τό ορφανόν η ένηλικιούμενον καί.
■επί προηγούμενη άδεια της δικαστικής άρχ*ης.
Κ α τ ά σ χ ε σ ι ς . "Οταν ό δανειστής παρατήρηση, δτι η άπαίτησις αύτου διατρέχει κίνδυνον, η δικαστική άρχη χωρίζει μέρος τών
κτημάτων του οφειλέτου Γσης προς τό χρέος άζιας και απαγορεύει
είς αυτόν την έκποίησιν του μέρους έκείνου, πριν η εξόφληση τό χρέος.
Μ ε τ ά θ ε σ ι ς χρέους λέγεται η μεταβίβασις τΐ|ς χρεωσεως απο
προσώπου είς έτερον. ’Επιτρέπεται χάριν της ευκολίας ην παρέχει
είς τόν δανειστήν καί τον οφειλέτην.
Δυνάμει της αύτης άρχης δεν θεωρείται ώς έγκυρος ή διαθηκη
η συνταχθεισα κατά την έπιθανάτιον άσθένειαν του διαθέτου, εί-

λέξεσι τό δάνειον δίδοται πρός κατανάλωσιν καί η άπόδοσίς του
οφείλει ίνα γείνη δι’ άλλου πράγματος του αύτου γένους καί τνίς
αύτης ποιότητος. Εννοείται δ’ ένταυθα τό άτοκον δάνειον, τό δε
επίτοκον δεν επιτρέπεται παντάπασι κατά τάς αύστηράς άρχάς
του Μουσουλμανικού δικαίου.

r

«
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μη καθ’ δσον άφορφ το τρίτον τνίς περιουσίας αύτου. Τούτο δε, δπως
|/ly) επωφελούμενος άλλος -τνίς άσθενείας τών διανοητικών δυνάμεων
του διαθέτου άποστερ^ τούς γνησίους κληρονόμους άπάσης καί
εις αυτούς άνηκούσης κληρονομιάς. Επίσης κατά την αύτην άρχην
επιτρέπεται η ανταλλαγή άφιερωμένου κτήματος (

βάκφ)

μ ετ’ άλλου κτήματος τελείας ιδιοκτησίας ( i2lU μόύλκ).

*Αρθρ. 1 8ον.Έπί των δυσεκτελέςτων γίνονται παραχωρήσεις.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΟ :

έλίμρου

ίζα δάκαι ίτ τ έ σ ε έ = δταν τι δυσεκτέλεστον, γίνονται παραχωρήσεις.
Ό κανών ούτος είναι παράρτημα της ανωτέρω άρχ^ς, η δε εφαρ
μογή αύτου είναι είδικωτέρα.

’Άρθρ. 1 9ον. Απαγορεύεται το βλάπτειν ως και ή διά βλά
βης έπανορθωσις του γενομένου άδικήματος.
Τούτο μετέφρασται έκ του προφητικού λογίου :

/
J

λα δαράρ βε λα δηρίρ = ο ύ βλάβη καί ούκ άντεπιβλάβη.
Δηλαδη, δπως ούδείς δύναται ν£ βλάψν) ετερον άρχόμενος χειρών άδικων, ούτω και ό αδικηθεί; δεν δύναται να άνταδικησνι
τον άδικησαντα αυτόν. Π. χ. "Οταν τις χαλάσγ) τόν τοίχον του
γείτονός του, ούτος δεν δικαιούται να έκδικηθγΐ χαλών τον τοίχον
«κείνου. Εις τον κανόνα τούτον φαίνεται άντικειμένη η άρχη, η έπιτρέπουσα την εφαρμογήν του άντιποίνου, καθ’ ην ό φονεύς κατα
δικάζεται εις θάνατον* άλλ’ ή έν λόγω άρχη δεν εχει σχέσιν προς
τον κανόνα τούτον. Κατά τό Μουσουλμανικόν δίκαιον η θανάτωσις
του φονέως επιτρέπεται ά. χάριν ψυχικής ώφελείας αύτου προς
«ξιλέωσιν των άνομημάτων του* καί β'. προς πρόληψιν καί άλλων
φόνων, οίτινες είναι ενδεχόμενον νά συμβώσιν άν μείνγι ό φονεύς έν
τγί ζωί), καθ* δτι είναι πολύ πιθανόν οί συγγενείς του φονευθεντος
νά φονεύσωσι καί αυτόν καί ούτω ν\άναπτυχθνί μεταξύ των δύο
οικογενειών έχθρα πολύ όλεθριώτερα έχουσα άποτελέσματα.
Έ κ της άρχης ταύτης άπορρεει καί το δικαίωμα προτιμη^εως
( 4λ (& σόυφα’), δπερ εχουσιν ό γείτων επί της άγορας γειτονικού
κτήματος καί ό συνέταιρος επί τ·ης άγορας μερίδος τίνος κτήματος
κοινού καί άδιανεμητου μεταξύ αύτου καί ετέρου. "Οταν πωληται
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κτγ)(χά τι πιθανόν ν’ άγορασθνί από άνθρωπον, δττις δεν συμφέρει
εις τον κύριον του γειτονικού κτήματος, διό ό νόμος εδωκεν αύτώ
τό δικαίωμα της προτιμησεως, το όποιον έξασκών άποβάλλει τον
άγοραστην, δν δεν θέλει, άγοράζων αυτός τό κτ·ημα. Επίσης η είς
τρίτον πώλησις ιδανικής μερίδος κτήματος κοινού εξ αδιανέμητου
πιθανόν νά ηναι επιβλαβής εις τον έτερον των συνεταίρων* διό ό
νόμος δίδωσι καί τούτφ τό προνόμιον της προτιμησεως έπί της άγο·
ρ4ς της πωλουμένης μερίδος. "Οθεν ούτε ό γείτων τό κτνίμα αύτοΰ
έν άγνοια τοΟ γείτονος, ούτε ό συνέταιρος την ιδανικήν μερίδα θύ
του έν àyvoicf του συνεταίρου του δύναταί ποτέ να πώληση είς τρί
τον. Καί άν γείνη τούτο, ό γείτων καί ό συνέταιρος δύνανται, έάν
θέλωσιν, άκυρουντες την πώλησιν να άγοράσωσιν αυτοί τό πωληθεν άντί της άξίας, εις ην έπωληθη καί εις τον τρίτον.
Τό εξ άδιανεμητου κοινόν ανήκει ολόκληρον εις πάντας συγχρό
νως τούς κοινωνούς χωρίς νά δύναταί τις αυτών νά διϊσχυρισθ^ ότι
τό δείνα μέρος του κτήματος ανήκει άποκλειστικώς εις αυτόν. Διό
αί μερίδες εις ας διαιρείται τό κτήμα λέγονται ί δανι κα ί .

Κατ’ έξαίρεσιν έν τοΐς άφιερωτικοϊς κτημασι

μεβκούφ)

τό δικαίωμα προτιμησεως δεν ισχύει.

’Άρθρ. 20ον. Πάσα βλάβη έξαφανιστέα ήτοι έπανορθωτέα
(και αν έ'τι κατά δουλείαν υφίσταται).
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

έζζα-

ράρου γ^'ζάλου βε. λέβ καδίμεν = η βλάβη εξαλείφεται καί άν έτι
κατά δουλείαν υφίσταται.
Παράδειγμα. "Οταν οικία τις άνηκη είς δύο κυρίους, οίτινες άμ·
φότεροι θέλουσι νά άπολαμβάνωσι τάς ώφελείας αυτής, η οικία ε
κείνη διαιρείται είς δύο δσον οιόν τε

Γσας μερίδας. Έάν δε ό έτερος

αυτών έπί τώ σκοπφ του νά ζημιοΤ τον άλλον, δεν συγκατκνεύη
είς τον χωρισμόν τ·/)ς οικίας, αναγκάζεται διά της βίας νά συγκατανεύσν) εί; τούτο. "Απασαι αί διατάξεις του περί» έκλογικών δι
καιωμάτων τίτλου του βιβλίου της Πωλησεως έπί της άρχίίς ταύτης στηρίζονται.'
Π. χ. Έάν άγοραση τις ύφασμα καί άφου τό κόψη άνακαλύψη
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εν αύτώ αρχικόν τι

ελάττωμα, δικαιούται ν’ άπαιτησν] παρά του

πωλητου έλάττωσιν του δοθέντος τιμήματος άνάλογον του ελα τ
τώματος. Έάν δε άνακαλύψν] τό ελάττωμα πριν κόψνι τό ύφασμα
επιστρέφει αυτό εις τον πωλητην και λαμβάνει όπίσω τό τίμημα.

’Άρθρ. 2 Ιον. Αί αναπόδραστοι άνάγκαι καθιστώσι θεμιτά
τά κεκωλυμένα.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΰ: ô

έζ·

ζαρουράτ τεπίχου-λ μαχζουράτ = αί άναπόδραστοι άνάγκαι καθιστώσι θεμιτά τά κεκωλυμένα.
*Η λέξις

μ ό υ πά χ , ην μεταφράζομεν διά του θ ε μ ι τ ο ύ ση

μαίνει κυρίως πραξιν, ητις είναι αδιάφορος εις τα όμματα της θρη
σκείας ούτε ώς καλή,'ούτε ώς κακή θεωρούμενη.
Παράδειγμα. Επιτρέπεται εις τον λιμοκτονουντα να κλεψγ) τό
σον άρτον, οσος αρκεί πρός έξάλειψιν της πείνης του* τούτο δέ διά
την βλάβην ύφ’ ης άπειλειται τό σώμά του ώς έκ της άσιτίας.
'Έτερον παράδειγμα. Πρός διάσωσιν της ιδίας ζωής, άναπόφευκτον κίνδυνον διατρεχούσης έκ βίας ετέρου, δύναταί τις να φονεύσνι
τον αίτιον του κινδύνου τούτου.

Άμφότεραι αύται αί πράξεις έπι-

τρέπονται ενεκα της άνάγκης, εις ην εύρίσκεται ό πασχών.

’Άρθρ. 22ον. Αί άναπόδραστοι άνάγκαι έκτιμώνται κατά
■το μέτρον αυτουν.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΰ : U>jjJû j -Xaj
ρουράτου τσκάδδερόυ πί καδέριχα = αί αναπόδραστοι άνάγκαι έκτιμωνται κατά τό μέτρον αυτών.
Ό κανών ούτος περιορίζει πως τόν άνωτέρω. Επιτρέπεται, ώς
ερρέθη, εις τον πεινώντα να κλέψ'/j άρτον, αλλά τόσον δσος άρκεϊ
διά νά κορέσνι την πεινάν του καί εις τόν άπειλούμενον να φονεύσνι
τόν άπειλουντα, άλλ’ ένόσω ύφίσταται ό κίνδυνος* τούτου δ’ έκλιπόντος δεν επιτρέπεται πλέον νά φονεύσνι αυτόν.

λΑρθρ.

23oV.

Πάν δ,τι επιτρέπεται διά λόγον τινά ( j j p ούζρ)

κατά τόν νόμον δεν συγχωρείται πλέον, άμα έκλιπόντος του
λόγου τούτου.

no
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΰ :
l1*
δζάζε têl οΰζριν πάτελε πί ζεβάλιχι = δ,τι επιτρέπεται δια \6γον
ού συγχωρεΐται έκλείποντος αύτοΰ.
Παράδειγμα. Τό κατασχεθεν πράγμα διά‘χρέος άποδιδεται είς
τον κύριόν του, άμα ώς ούτος απότιση το χρέος.

"Αρθρ. 24ον. Έκλείποντος του κωλύοντος, έπανερχεται το
κωλυόμενον.
Τούτο μετέφρασται εκ του άραβικοΰ:
Ji3 ^
ζάλε-λ-μανη’ άδε-λ-μεμνού’ = όταν έκλειψη το κωλΰον, επανέρχε
ται τό κωλυόμενον.
Π. χ. Έν τη άπαγορεύσει, τη κηδεμονία, τ$ί κατασχέσει κτλ.,
άμα ώς έκλειψη η αίτια δι’ *ftv έστερηθη τις της διοικησεως νΐ χρη*
σεως του κτήματός του, επανέρχεται το άπαγορευθεν αύτω δικαίω
μα, ήτοι αναλαμβάνει την διοίκησιν και την χρητιν του κτήματος.

’Άρθρ. 2 5 ον. Ή βλάβη δεν έπχνορθουται διά βλάβης.
Τούτο μετέφρασται εκ τοΰ άραβικου :

εζζαράρου

λάγιόυζάλ» τΐι μίσλιχι = βλάβη δεν εξαλείφεται διά βλάβης.
Το άρθρον τούτο είναι εύληπτον : Βλάβη διά βλάβης δεν έπανορθοΰται, άλλ’έπανορθοΰται η βαρύτερα διά τ έ ς έλαφροτέρας. Π. χ.
Έάν τις οίκοδομηση οίκον δυναστικώς επί ξένου οίκοπέδου, δεν έπανορθοΰται η του κυρίου του οικοπέδου βλάβη διά τ έ ς του οίκου κατε*
δαφίσεως, άλλά παρατηρεΐται η άξια άμφοτέρων καί ό την όλιγωτέ~
ραν βλάβην υφιστάμενος άποζημιοΐ τον μάίλλον βλαπτόμενον* επα*
νορθοΰται έτι η κοινή βλάβη διά τές ιδιαιτέρας* ούτως επί παραδείγματι, εάν εύρίσκηται επί δημοσίας όδου τοίχος, ού η κατάπτωσις άδιαφιλονείκητος καί βεβαία έστί, καταρρίπτεται παρά τές
Κυβερνησεως καί ούτω τό δημόσιον άπαλλάττεται άπό μιας κατα
στροφές, βλαπτομένου ενός μόνου άτόμου, του κυρίου του τοίχου.

"Αρθρ. 26ον. ΙΊρος άποσόβησιν τής κοινής βλάβης αίρετέον
την μερικήν.
Τοΰτο μετέφρασται έκ τοΰ άραβικου ^3.α)
γΐόυτεχάμμιλ» ζ-ζαράρβ-λ χάσς λί

δέφι* ζ*ράρι άμμ = ά"

νεκτέα η μερική βλάβη πρός άποσόβησιν τ έ ς γενικές.
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Δυνάμει rîjç διατάζεως ταύτης απαγορεύεται εις τον αμαθή ία*
τρόν τπ έζάσκησις της ιατρικές* ειδική ζημία ενταύθα είναι η τοδ
ίατρου, δστις κωλυόμενος στερείται των πόρων του ζ^ν* γενική δε
η βλάβη η προξενουμένη εις τούς άσθενεις, ως έκ τ η ; άπειρίας καί
ανικανότητας του ιατροί».
Κατά τούς λογικευομένους καί τούς νομικούς γ ε νι κ ό ν λέγεται τό
πράγμα δταν άναφέρηται εις περισσοτέρους τών δύο.
Παράδειγμα. ’Εάν πρόκηται νά ζημιωθη

εΤ; μόνον, ή εκατόν

άτομα προτιμάται η ζημία του ένός, προς άποσόβησιν της ζημίας
των εκατόν* τοΰτο δε δταν δεν ύπάρχη τρόπος ν’ άποφύγωσι την
ζημίαν άμφότερα τά μέρη.

Έκτος δε τούτου διά νά καταδικασθ^

τις νά ύποφέρη την ζημίαν χάριν άλλων πρέπει νά ύπάρχη σχέσις
τις καί αίτια. Σημειωτέον προς τούτοις, δτι δεν επιτρέπεται τό έ*
πιβάλλειν ειδικήν ζημίαν χάριν γενικής ώφελείας.
'"Ετερον παράδειγμα. "Οταν τριών τινων υποκειμένων, εις άναπόφευκτον θάνατον, vjvai δυνατόν ν’ άπαλλαγωσιν οί λοιποί δύο φονευομένου τοΟ ενός, επιτρέπεται ό φόνος ούτος.
"Ετερον. Έν ταϊς περί τοίχων διατάξεσιν άναφέρεται, δτι δταν
ποίχός τις 3ίναι έτοιμόρροπος, επιτρέπεται εις την άρχήν νά κατε
δάφιση αύτόν άνευ τής άδειας του ιδιοκτήτου πρός άποσόβησιν τής
βλάβης, ητις ητο δυνατόν νά προκύψη εις τούς διαβάτας, άν ό τοί
χος κατέπιπτεν άφ’ έαυτοΰ.
"Ετερον. "Οταν οί δμποροι πόλεώς τίνος συμφωνησαντες άγορά<τωσι πάντα τον ευρισκόμενον σίτον καί πωλώσιν αυτόν λ. χ. πρός
3 0 γρόσια άντί 2 0 , ως έτιμάτο πρότερον, η άρχη δικαιούται νά υ
ποχρέωση αύτούς νά ύποβιβάσωσι την τιμήν του σίτου.
’Ενταύθα γενική βλάβη εϊναι η άνατίμησις τοΟ σίτου, μερική δέ
η ύποτίμησις αύτου.
"Ετερον. ’Εάν τις χάριν ίδιοτελων σκοπών ύποκιννΐ ταραχάς εν
χώρ$ τινί δυναμένας νά επιφέρωσι γενικήν ζημίαν, πρός άποσόβη*
σιν αύτής προτιμάται η μερική βλάβη καί επιτρέπεται η εις θά
νατον καταδίκη του ανθρώπου έκείνου.

=

112

*Αρθρ. 27ον. Ή βαρυτέρα βλάβη επανορθουται διά τ ή ς ε λαφροτέρας.
Τοΰτο μετέφρασται έκ

του άραβικου :

^ \ j jS^\ jy à J l

θ>>·^Ι εζ ζαράρ»·λ-εσεδδ γ^«ζάλ» τίίζ ζαράρι·λ αχάφ<ρ=η βαρύ*
τέρα βλάβη εξαλείφεται διά της έλαφροτέρας.
*0 κανών ούτος είναι είδικώτερος τοΰ ανωτέρω, οστις είναι γε
νικές. Π. χ . Ό οφειλέτης άπαγορεύεται της επί των κτημάτων του
κυριότητος χάριν του δανειστοΰ του. Ελαφρότερα βλάβη ενταύθα
είναι η ζημία, ην ύφίσταται ο οφειλέτης στερούμενος της των
κτημάτων του κυριότητος, βαρύτερα δέ η βλάβη, ην θά υφίστατο
ο δανειστής, άν ο οφειλέτης άφίνετο ελεύθερος καί έξεποίει τα κτή
ματά του.
"Ετερον. Έκραγείσης πυρκαϊας καί ολοκλήρου συνοικίας διατρε*
χούσης βέβαιον κίνδυνον, επιτρέπεται προς άποσόβησιν του κινδύνου
τούτου η κατεδάφισις μιας οικίας άνευ της άδειας του κυρίου αυ
τής. ’Εάν όμως η οικία αυτή κατηδαφίσθη χωρίς να ύφίσταται
βέβαιος κίνδυνος, τότε ό κατεδαφίσας αυτήν ύποχρεοΰται ν’ άποζημιώοΎ] τον ιδιοκτήτην.
"Ετερον. Ό πατήρ ώς έκτου δικαιώματος της πατρότητος ( θ ^ 3
βιλαγετ = έπιτροπη) δύναται νά δεσπόσνι της περιουσίας των τέ
κνων του καί νά έξοδεύσνι αυτήν εις ιδίας άνάγκας. Έάν ό υίός κι·
νησνι αγωγήν κατά τοΰ πατρός του, η άρχη δεν δύναται διά τούτο
νά φυλακίσν) αυτόν ένεκα της επί των τέκνων κυριαρχίας του, άλλα
μόνον ύποχρεοΐ αυτόν ν’ άποζημιώστι τον ένάγοντα υιόν.
"Ετερον. Έάν ό πατήρ ώρνηται ν’ άποτίσνι το εις τά τέκνα αυτοΰ όρισθέν σιτηρέσιον ( ααφ ναφακά), προς άποσόβησιν της βαρύτέρας βλάβης, ην συνεπάγεται η άρνησις αύτη εις τά τέκνα μένοντα άσιτα, προτιμαται η έλαφροτέρα βλάβη καί ο πατηο φυλα
κίζεται.
Μεταξύ τοΰ C j ^3 β ι λ α γ ε τ (έπιτροπη) καί o U j β ι σ α γ ε τ
(κηδεμονία) υπάρχει διαφορά* τον κηδεμόνα διορίζει η δικαστική
άρχη’ ό πατήρ όμως έχει την επί των τέκνων του κυριαρχίαν εκ
θεοΰ. Έν τούτοις έάν έξοδεύνι εικ$ί την περιουσίαν των τέκνων
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του, η άρχη δικαιούται νά κωλύσν] αυτόν, χωρίς να επέλθνι έκ
τούτου βλάβη και εις τα πατρικά του δικαιώματα. “Ό τε χωρίς
βλάβης ούκ ενδέχεται γίνεσθαί τι, το ηττον άδικον έπιλεγόμεθα.
Βατ. βιβλ. β'. τίτλ . γ . έδ. σ'.

*Α ρθρ. 28ον: Δύο κακών προκειμένων,παραδεκτέον το έλα
φρότερον προς άποσόβησιν του βαρύτερου.
Τούτο μετέφρασται

έκ του αραβικού :

J U j j**a ls> .£ ** Jâis| ί'ζα τεάρεζε μεφσεδετάν ροΰηε άζάμ»χουμαζαράρεν πΐ ιρτικΐάπιάχάφφιχημα = όταν πρόκηνιαι δύο κακά
άποβάλλομεν το βαρύτερον παραδεχόμενοι το έλαφρότερον αυτών.
Τον κανόνα τούτον εξηγεί το ανωτέρω περί σιτηρεσίου παρά
δειγμα, παραθέτομεν δέ και τά έξης :
ά. Έάν ό οφειλέτης δεν άποτίνι τα χρέη αύτου, δυνάμει του δι
καιώματος επιτροπής καί έποπτείας

βιλαγετ), δπερ εχει

έφ’ολων των υπηκόων η άρχη λαμβάνει κατοχήν των κτημάτων αύτου και ώς άλλος κύριος αυτών εκποιεί αυτά και έκ του άντιτίμου
των πληρόνει τά χρέη* ένταυθα ηττον κακόν είναι η υπό της άρχνίς
κατοχή τών κτημάτων του οφειλέτου καί έκποίησις αυτών υπέρ
των δανειστών* χείρον κακόν είναι ό κίνδυνος, δν διατρέχει τό δί
καιον του δανειστου.
β'. Κάτοχός τις δημοσίας γης δίδωσιν έτέρ<ρ την άδειαν ΐνα οι
κοδόμησή έπ’ αύτης* ετη τινά μετά την άνέγερσιν της οικοδομής,
« κάτοχος της γης έλθών εις έριδα μετά του κυρίου του κτιρίου άπαιτεϊ δπως κατεδαφισΟνί η οικοδομή λόγω, δτι ή γη έφ’ ης κεΐτα ι άνηκει άποκλειστικώς είς αυτόν. Έν τοιαύτη περιπτώσει η
άρχη οφείλει ΐνα έκτιμησγι ιδίοε το οίκόπεδον καί την οικοδομήν
καί έάν εύρΥ) την άξίαν ταύτης άνωτέραν της εκείνου διατάττει
τον κύριον της οικοδομάς νά άγοράσγ τό οίκόπεδον πληρόνων την
έκτιμηθεΐταν άξίαν* τούτο δ’ ένεκα τνίς άπατης, vjv μετεχειρίσθη
ο κύριος του οικοπέδου δούς άδειαν είς τον έτερον νά άνεγείρν) την
οικοδομήν. Έάν δέ η αξία του οικοπέδου νίναι άνωτέρα άπό την
τ^ς οικοδομής, διατάττει τόν κύριον αύτης η νά λάβτρ τό οίκόπε
δον δίδων την άξίαν του, η νά κατεδαφίσν) την οικοδομήν του.

8.
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Αιτία τούτου είναι οτι ενταύθα ύπάρχουσι δύο κακα* η πρεπει να
κατεδαφισθνί τό οικοδομή (δπερ δέν δύναται νά έπιβληθίί δια τ^ς
βίας προς βλάβην του κυρίου αύτ·ης), § να παραχωρηθ^ το οίκόπεδον δωρεάν εις τον κύριον της οικοδομής (δπερ ζημιοί τον κύριον
του οικοπέδου). Διό εν τοιαύτνι περιπτώσει η άρχη λεγει εις τον
κύριον του οικοπέδου — άφου έδωκας την άδειαν να άνεγερθ^ η οι
κοδομή, εάν νίδη θέλης νά εχης το οίκόπεδόν σου, πληρωσον καί
την άξίαν εκείνης και λάβε άμφότερα.
Ή άνάπτυξις αύτη άφορώσα μόνον τάς δημοσίας γαίας δεν ισχύει
έπ’ εκείνων, αίτινες είναι τελείας ιδιοκτησίας (cSlU μόύλκ). Έάν
τις εχνι δένδρον έπί άλλοτρίας γης του είδους τούτου (τελείας ιδιο
κτησίας) και έτερός τις άνεγείρας οικοδομήν έν αύτνί κατακαλύψφ
τό δένδρον, επί τΐί αιτήσει του κυρίου του δένδρου, ύποχρεουται νά
πληρώσγ) την άξίαν αύτου, διότι χάριν του δένδρου δεν κατεδαφί
ζεται η οικία, δπερ θά προύξένει μεΐζον κακόν.

*Αρθρ. 29ον. Έ κ δύο κακών προτιμητέον τό μή χείρον.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοίΚ ÿ

γιουχ*

τάρου εχβενόυ σ σερέϊν = προτιμητέον τό έλαφρότερον δύο κακών.
Τά ανωτέρω παραδείγματα σαφηνίζουσι καλώς καί τον κανόνα
τούτον.

’Άρθρ. 30ον. Αίρετωτέρα ή του κακού άποσοβησις, ή ή έπίσπασις ώφελείας.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου:

J L J i l l j j j*

ill δέρου-λ·μεφασίδ Ιβλ^α μίν δζέλτίι-λ-μεναφη’ =: ή των κακών
άποσόβησις προτιμοτέρα τ·ης έπισπάσεως ωφελειών.
Παράδειγμα, θρησκευτικώς το ψευδός θεωρείται ως αμάρτημα*
έάν δμ«ς γινώσκη τις έν τινι περιστάσει, δτι λέγων την άληθειαν
θέλει προξενήσει κακόν τι, οφείλει ΐνα άποκρύψη» αυτήν προς άποσόβησιν του κακού.

’Άρθρ. 3 Ιον. Ή ζημία προλαμβάνεται καί άποκρούεταε
δσψ τό δυνατόν.
Τοΰτο μετέφρασται έκ του άραβικου : ό & 'ή j JÙL jà a ,
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έζζαράρου γ^όύδφεούπί κάδερι-λ·ιμκιάν = ηζημία άποκρούεται κατά
το δυνατόν.
Παράδειγμα. ’Αγοράζει τις ζώον και άκολούθως ανακαλύπτει,
δτι ίτ ο εμπαθές, άλλα μετ’ ολίγον θνήσκει το ζώον. Κατά τον κα
νόνα τούτον, η ζημία του άγοραστοΰ πρέπει να έξαλειφθίί κατά τό
<δυνατόν. Διό εάν τό ζώον υγιές μεν υποτιθέμενον ηζιζε λ. χ. 500
■γράσια, εμπαθές δέ μόνον 3 0 0 , ό πωλητης οφείλει ίνα άποζημιώση τον άγοραστην, έπιστρέφων αύτφ την διαφοράν τών δύο τιμών
■ήτοι 2 0 0 γρόσια.

*Αρθρ. 3 2 ον. Ή χρεία, είτε γενική έστιν είτε μερική θεω
ρείται ώς άνωτέρα άνάγκη.
Τούτο μετέφρασται εκ του αραβικού *.
ελχάδζετου τόυνέζζελ« μενζίλετε ζ ζαρουρέ άμμετεν εβ
χ ά σ σ α τεν = η χρεία κατέρχεται εί; την θέσιν άνωτέρας άνάγκνις
κάντε γενική $ μερική ή.
Χ ρ ε ί α λέγεται εκείνο, δπερ έπιβάλλουσιν εις τούς άνθρώπους αν
κοινωνικαί σχέσεις. Γ ε ν ι κ ή λέγεται, δταν έπιβάλληται εις πάντα
τά μέλη τ*νΐς κοινωνίας, μ ε ρι κ ή δέ δταν εις εν η τινά έξ αυτών. Ή
χρεία δέν είναι άνάγκη* θεωρείται δμως ώς τοιαύτη, δταν, ώς έρρέθη, άπορρένι εκ τών κοινωνικών σχέσεων, οΐα η επί πίστει (η
έξωνησει) πώλησις (δρα τό εν τφ κειμένω παράδειγμα)* άνάγκη
λέγεται η εκ της φύσεως του πράγματος άπορρέουσα συνέπεια.Π.χ.
δ που υπάρχει πυρ, άνάγκη νά ύπάρχνι καί θερμότης, δπου δύο έκεν
ζεύγος, η Ιδέα τ>5ς υίϊκότητος προκαλεΐ άναγκαίως την ΐδέαν τ^ς
πατρότητος κτλ. Οι άνθρωποι ώς κοινωνικοί εχουσι πάντοτε χρείαν
τ^Ις βοήθειας καί ύποστηρίξεως άλληλων* έκ της χρείας ταύτης
επηγασε το δάνειον, δπερ είναι συνδρομή είς τον πλησίον έν άνάγκνι
ευρισκόμενον. Έάν δθεν ζητησγ τις αμοιβήν διά την συνδρομήν ταύτην, δέν εκτελεΐ το χρέος δπερ επιβάλλει αύτώ η φιλανθρωτ;ία*
διά τούτο τό Μουσουλμανικόν δίκαιον άπαγορεύει τον τόκον, δστις
είναι κέρδος μη άποκτηθέν δι’ εμπορικές πράζεως παρά του δανειστοΟ. Ή άπαγόρευσις

αύτη έγέννησε παρά τοΐς Μουσουλμάνοις

■την πώλησιν ε π ί π ί σ τ ε ι $ έ ξ ω ν ι α σ ε ι , ητις είναι είδος ύπο-
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θήκης προς έζασφάλισιν του δανείου. Είς εποχήν τινα μεμακρυστενήν τής σημερινής, ο λαός τής Βουχάρας περιέπεσεν εις βαρύ
τατα χρέη* συνεπώς ή πίστις πανταχου εζελιπε καί οί άνθρωπον
μή δυνάμενοι να ευρωσι χρήματα επασχον δεινώς* προς ευκολίαν
του εμπορίου οί νρμολόγοι της εποχής εις τον έν λόγω κανόνα στηριζόμενοι έπενόησαν είδος πωλήσεως σύμφωνον -προς τάς άρχας
του Μουσουλμανικού δικαίου καί επέτρεψαν αυτό. Τό είδος τούτο
είναι η πώλησι; ε π ί πίς·ει (η έ ξ ω ν ή σ ε ι )

τίέϊ’ πίλ βε-

φά).Κατά την πώλησιν ταύτην ό πωλητής παραδίδει το πραγμα είς
τον αγοραστήν επί τω δρω δμως όψεποτ’ αν επιστρεψτ} το τίμημα
' λάβγι καί αυτός όπίσω τό πραγμα. 'Ο αγοραστής οφείλει νά τηρησν) τον δρον τούτον καί άμα έπιστρεφοντος του πωλητοΰ τό τίμη
μα οφείλει ΐνα παραδώστ) αύτφ τό πραγμα. Τό συνάλλαγμα της
ε π ί π ί σ τ ε ι (η έ ξ ω ν ή σ ε ι ) πωλήσεως δεν μεταβιβάζει τελείως
την κυριότητα διότι είναι συνωμολογημένον οίονεί ύπο έξουσιαστικην ανατρεπτικήν αΐρεσιν

βά’δι μόυαλλάκ). Διό ουδέ

τερος αυτών δύναται νά πωλησν] είς τρίτον τό πραγμ.α ένόσφ η αίρεσις ηρτηται. *Η ευκολία, ην παρέσχεν είς τό έμπόριον της Βου
χάρας καί έν γένει είς τό Μουσουλμανικόν έμπόριον τό lô^îl

τίέϊ’

σίίλ βεφά είναι δτι ήνέωξε τά ταμεία των κεφαλαιούχων είς τούς
στερούμενους κεφαλαίων κτηματίας, διότι είς τον δια τοιαύτης πω“λήσεως κάτοχον κτήματος αγοραστήν έπετρέπετο νά άπολαμβχνν*
μέρος η καί ολοκλήρους τάς ώφελείας του κτήματος. Έ κ των ανω
τέρω εξάγεται οτι το π ε ι ’ π ι λ βεφά είναι

υποθήκη διαφέρουσα

αυτής κατά τούτο, καθ’ δτι αί ώφέλειαι καί έπομένως καί οί κίνδυ
νοι του πράγματος άναφέρονται είς τόν δανειστήν ενόσω διαρκεΐτό
συνάλλαγμα καί καθ’ οτι δυναται να μετατραπή είς τελείαν πώλησιν, εν ύ\περιπτωσει ο οφειλέτης δέν πληρώσγ) το γρέος είς την
>ήξιν τής προθεσμίας, εάν ύπάρχν] τοιαύτη’ (δρα καί άνωτέρω άρθρον 3ον).
Προς έξασφάλισιν δανείου δύνανται να πωληθώσι κατά τόν ά 
νωτέρω τρόπον παντός είδους γαΐαι, είτε τελείας ιδιοκτησίας (ttlU
μόύλκ) είναι, είτε άφιερωτικαί

βάκφ), είτε δημόσιαι ( * j^\
"

-Μ

=

ni

εμιριγέ). ’Ονομάζεται δε

=
πει* π ίλ βε φα κυρίως η πώλη-

βις γαιών τελείας ιδιοκτησίας* η δέ πώλησις γαιών τών δύο άλλων
κατηγοριών καλείται

^1^,3 φι ράγη τίίλ βε<ρά = ητοι έκχώ

$>ησις προς έξασφάλισιν δανείου. *0 λόγος τ·ης διαφόρου ονομασίας
είναι ό έξης*

αί τελείας ιδιοκτησίας γαΐαι άνηκουσιν άποκλειστι-

κώς εις τον κάτοχον αυτών, δστις είναι άνενόχλητος κύριος καί ε
πομένως δύναται να πώληση αύτάς. Των άφιερωτικών καί των δη
μοσίων γαιών κύριος είναι η το κατάστημα κλπ., εις δ άφιερώθη-σαν, η τό δημόσιον, ό δε κάτοχος αυτών δεν είναι η απλούς επικαρ
πωτής, άπολαμβάνων ούχί την κυοιότ/ιτα, άλλά την χρησιν μόνον
του πράγματος, ην τό δημόσιον παραχωρεί αύτώ έπ’ άόριστον χρό
νον, έξ ού πηγάζει καί το δικαίωμα μεταβιβάσεως αυτής εις τούς
κληρονόμους. ‘Όθεν ό κάτοχος αυτών δεν δύναται νά τάς πώληση
άλλα μόνον εκχωρεί τό δικαίωμα της χρησεως, δ έχει έπ’ αυτών
καί τούτο δε τη άδεια του κυρίου, τ^τοο -του Κράτους. Παραλείπομεν την περαιτέρω άνάπτυξιν των περί δημοσίων καί ιδίως τών περί
άφιερωτικών γαιών διατάξεων, διότι εν τώ ύπ’ δψιν Άστυκώ Κώδηκι δεν γίνεται λόχος η περί της τελείας ιδιοκτησίας γαιών* διό
καί εν τώ κειμένω έγένετο μνεία^μόνον του Μ ?

π έ ϊ ’ π ί λ βεφά.

Τό είδος τούτο της πωλησεως λοιπόν έπενοήυη πρός έξασφάλισιν τών δανείων καί ευκολίαν του εμπορίου, συνεπείς άνωτέρας άνάγκης. Ενταύθα κρίνομεν καλόν νά προσθέσωμεν οτι τό Μουσουλ
μανικόν δίκαιον επιτρέπει τό δάνειον,

την μ ε τ ά θ ε σ ι ν χρέους

καί την μ ί σ θ ω σ ι ν καί άλλα τοιαυτα συναλλάγματα δυνάμει μό
νον τ·ης έν τω 17ω άοθρω περιεχομένης άρχης : ' Η δ υ σ κ ο λ ί α
π ρ ο κ α λ ε ΐ την δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ ι ν . Καί περί μεν του δανείου ερρέθη
άνωτέρω. Ή μ ε τ ά θ ε σ ι ς χρέ υυς

χαβαλέ) δεν έπρεπε νά

έπιτρέπηται, διότι άφου έκαστος δεν ένέχεται η έξ οικείας βουλησεως καί έκ τών οικείων πράξεων δεν δύναταίτις νά έπιφορτισθη
την ύποχρέωσιν άλλου.

Καθ’ οσον άφορη την μίσθωσιν,

έν παντί

συναλλάγματι απαιτείται δπως τό άντικείμενον αυτής ηναι πράγμα
υπαρκτόν καί εντός συναλλαγής. Ά λ λ ’ έν τη μισθώσει ούδεν λαμ"
βάνει εις την κυριότητά του ό δίδων τό μίσθωμα. Πάντα ταΐίτα τά
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συναλλάγματα έπετράπησαν έν τούτοις, διά τον λόγον δτι, δπου ύ«άρχει δυσκολία πρέπει να παρέχηται
όμως το ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώς

η δυνατή ευκολία. Επειδή

ύπάρχον δεν δ ύ ν α τ α ι να χρησι-

μ ε ύση ως κανών καί ύ π ό δ ε ι γ μ α

προς ε φαρμο γ ή ν ε ί ς έ ·

τ ε ρ α, κατά το Μουσουλμανικόν δίκαιον δεν επιτρέπεται η μίσθω
σις πράγματος δι’ ετέρου όμοιου' π. χ. δεν δύναταί τις νά μισθώ*
σηται ίππον έκμισθών άπέναντι αύτου έτερον 'ίππον του αύτου γέ
νους καί της αύτης άξίας, διότι ούδεμία ανάγκη υπαγορεύει την
τοιαύτην μίσθωσιν. Έ κ της αύτης αρχής πηγάζει καί τό νόμιμον
τνίς πωλησεως έλπιζομένου πράγματος (^Li σελεμ=προπώλησις).

’Άρθρ. 33ον. Ή άκρα στενοχώρια τίνος δεν καταστρέφει
το δίκαιον του ετέρου.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :
ελ ϊζτιράρου λα γέπτουλ» χάκκσκ-λ γαιρ = η άκρα στενοχώρια
καταστρέφει το δίκαιον του έτέρου.
*Άκραν στ ε νοχώρι αν εννοεί ένταδθα την ύπερτάτην άνάγκην^
ην αν μη προλάβη να θεραπεύση τις θέλει πευιέλθει εις άναπόδραστον κίνδυνον. *0 κανών ούτος είναι συνέχεια του άνωτέρω ρηθέντος.
Ή ανάγκη κ α θ ί σ τ η σ ι θ ε μ ι τ ά

τ α κ ε κ ω λ υ μ έ ν α . ’Εάν τις.

ένεκα τοικύτης ώνάγκης καταστρέψη άλλότριον πράγμα, παρελ·
θούσης της άνάγκης οφείλει ίνα άποζημιώση τον κύριον του πράγ
ματος, διότι η άνάγκη, εις ην αυτός εύρέθη δεν δύναται να καταστρέψη τό δίκαιον του άλλου. Π. χ. Έάν τις έξ άνάγκης άνοίζη υ
πόνομον υπό τον τοίχον άλλου καί ένεκα τούτου καταπέση ό τοί
χος, οφείλει ίνα άνοικοδομηση αυτόν ίδια δαπάνη.

*Αρθρ. 34ον. Παντός πράγματος του οποίου ή ληψις είναι
άπηγορευμένη καί ή δόσις επίσης άπηγορευμένη εστί.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

—Ια&\

μά χάρουμε άχζουχου χάρουμε ίτάουχου = ού η ληψις άπηγόρευταυ
άπηγορευμένη έστί καί η δόσις.
Εις τό ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν η έννοητέον, υπό του νόμου, του ορθού λό
γου, της έξουσίας καί της θρησκείας ( \cj^ σέρέν).

s ■
·' < · · /

N

=

119

Παράδειγμα. *H δωροληψία άπαγορεύεται και τιμωρείται υπό
τοΟ νόμου* επειδή δε άνευ του δότου δεν θα υπήρχε ληπτης, επετα ι δτι ό δότης υπήρξε τό δογανον τ^ς πράξεως. Και επειδή τό ποι
νικόν δίκαιον καταδικάζει καί τόν ώς δργανον χρησιμεύσαντα εις
αξιόποινον πραξιν, μετά το3 δωροδβκηθέντος τιμωρείται καί ό δωροδοκησας.

'

*Αρθρ. 35ον. Παντός οδτινος ή ποίησις καί έκτέλεσις είναι
άπηγορευμένη καί ή έκζήτησις είναι έπίσης άπηγορευμένη.
■ Τούτο μετέφρασται εκ του αραβικού : 4 - 1 1 γ μ ά

χά-

ρουμε φιηλουχου χάρουμε ταλέπουχου = ου η εργασία άπηγόρευται
καί ^ έκζητησις άπηγορευμένη έστί.
Καί εις τούτον τόν κανόνα δύναται να χρησιμεύσνι ώς παράδειγ
μα η δωροδοκία. Οΐον απαγορευμένης εις τον δικαστήν της δωρο
δοκίας, απαγορεύεται αύτφ καί τό ζητείν δώρα. Κατά τον νόμον ου
μόνον ό δωροδοκούμενος, άλλά καί ό ζητών δώρα δικαστής τιμω 
ρείται.

*ApOp. 36ον. Το έθος κρατεί.
Τούτο μετέφρασται εκ του άραβικοΟ: <u ^5Îô L-jJ 1

άδετου μουχ-

κέμ ετουν = τό έθος ισχυρόν.
Έ π ί τών διαφορών όμως περί ών δεν υπάρχει ρητη διάταξις του
νόμου. Καθ’ δσον δ’ αφόρα την ίσχύν του έθους, αύτη δεν είναι άπόΧυτος, άλλά περιορίζεται έπί μόνης τί5ς κοινωνίας, ητις εχει αυτό,
δπως η άπόφασις του διαιτητου δεν ισχύει η ώς προς τούς έκ τών
προτέρων οίκείοκ βουλησει ύποβληθέντας εις αυτήν. Διά τούτο καί
τό αραβικόν κείμενον Χέγει, δτι τό έθος είναι

μ ο υ χ κ ε μ ήτοι

2χει δύναμιν άνάλογον προς την τ^ίς διαιτητίας, ητις καλείται
^ > · χ α κ έ μ . Έ θ ο ς λέγεται τό καθιερωθεν διά της συχνής έπαναληψεως, εννοείται δε δτι πρέπει να στηρίζηται έπί της κοινής
παραδοχές φρονίμων άνθρώπων. Γενικόν είναι τό έθος δταν έπικραεις δλας τάς πόλεις Κράτους τίνος, μερικόν δέ δταν ίδιάζν) εί'ς
τινα η εί'ς τινας μόνον.
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α γ ε ν ι κ ο ύ έ θ ο υ ς . Δίδωσί τις τόν υιόν του εις
τεχνίτην καθ’ ου μετά τινα ετη κινεί άγωγην άπαιτών μισθόν δι*
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όσον χρόνον είργάσθη παρ’ αύτψ τδ τέκνον του* δ τεχνίτης άρνεΐται
διισχυριζόαενος, ότι αρκεί ώς άμοιβή είς τδν παΐδα η τέχνη ήν iμκθε. Πρδς λύσιν της διαφοράς ταύτης δ δικαστής λαμβάνει ύπ*
δψ'.ν το τοπικόν έθος. Έάν έν τω τόπω ύπάρχη συνήθεια παρά τοΤς
τεχνίταις δπως καθ’ έβδομάδα η κατά μήνα δίδωσιν άμοιβήν τινα
εις τους μαθητευομένους των, καταδικάζει τδν έναγόμενον τεχνί
την νά πράζ’ρ τδ αυτό’ εάν δε ούδεν δίδωσιν, άπορρίπτει την άγωγην του έν άγοντος.
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α με ρι κ ού έ θ ο υ ς . Νυμφεύων τις την θυγατέ
ρα του δίδωσιν αυτί) πράγματά τινα, χωρίς νά ειπνι £ν τα χαρίζτι
η τα δανείζν] αυτή* οί λοιποί κληρονόμοι, μετά τδν θάνατον το3
πατρδς άπαιτουσιν, δπως τα πράγματα ταυτα συγκαταλεχθωσιν
είς την κληρονομιάν, άλλ’ η θυγάτηρ δι ισχυρίζεται, δτι δ πατήρ τ?1
έδωρησεν αυτά" 6 δικαστή; καί ενταύθα λαμβάνει ύπ’ δψιν τδ εθιμον τής πόλεως καί άν μεν κατά συνήθειαν τά εις την νύμφην ύπδ
του πατρδς διδόμενα θεωρωνται ώς δωρεά, επιδικάζει τά

πράγ

ματα είς την κόρην* εάν δέ δίδωνται ώς χρησιδάνεια, συγκαταλέ
γει αυτά μετά τής λοιπής κληρονομιάς.
"Ετερον. ’Εάν ό άγοραστής παραπονήται, δτι ό ίππος δν ήγόρα·
σεν έχει οΐον δήποτε ελάττωμα ( j Ôîs ούζρ), δεικνύεται δ ίππος είς
πραγματογνώμονας* καί εάν ούτοι άποφανθώσιν δτι τδ εις τδν ίπ
πον ύπάρχον κατ’ έθος τοπικδν θεωρείται ώ ; έλάττωμα, ύπαβιβάζον την άξίαν αύτοΰ μέχρι του ήμίσεως, δ δικαστής διαλύει την
πώλησιν* jS a ούζο (αφορμή προς τό ποιήσαι ή μή ποιήσαί τι) δυναται νά όνομασθή έν τή πωλήσει ού μόνον τδ πραγματικόν πάθος,
δπερ καθίστησιν αδύνατον ή έλλειπή τήν χρήσιν, οΐον είναι ή
χωλότης του ίππου (

άΐπ = πάθος, ελάττω μα) αλλά καί 6?

κείνο δπερ ουδόλως παοαβλάπτον τήν χρήσιν, μόνον κατ’ έθος
θεωρείται ως έλάττωμα* οΐον τδ

ν ε τ α μ ε (ή των τριχών

άντίθετος συμβολή), δπερ εν τισι τόποις θεωρείται ώ ; αφορμή πρδς
διάλυσιν τής πωλήσεως, έν όιλλαις δε ούχί.
"Ετερον. Έχν ό άγορασθείς σίτος εχ·#ΐ τόσον χώμα, δσον κατ’εθος
τοπικδν θεωρείται πέραν του έπιτρεπομένου, ό δικαστής έπί τ·?ί

=
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γνωμοδοτησει των πραγματογνωμόνων διαλύει την πώλησιν. Κ ατ’
έθος γενικόν εν τνί άγοροπωλησία καρύων, το ελάττωμα θεωρείται
πέραν του επιτρεπόμενου ώς

ούζο και

άίπ, δταν τα σε-

σηπότα ύπερβαίνωσι τα δέκα τοΐς εκατόν* κάτω δε της άναλογίας
ταύτης το ελάττω μα δεν λαμβάνεται υπ’ οψιν. Είς τό έθος στηρίζε
τα ι και η παραγγελία έργου. Έν τνί άγοραπωλησίικ άπαιτεΐται,
ώ ; εέδομεν, όπως το πράγμα ύπάρχν], καθ’ ην στιγμήν αύτη συνομο
λογείrat* ή παραγγελία λοιπόν, ητις δεν είναι η πώλησις δεν έχει
τα υπό του νόμου άπαιτούμενα συστατικά, διότι το άντικείμενον
αύτ^ς δεν υπάρχει, άλλα μέλλει νά κατασκευασθν) βραδύτερον* έν
τούτοις το έθος έκαμε να έπικρατησωσι τά τοιαυτα συναλλάγματα.
*0 δικαστής

δθεν τψ έθει

επόμενο; αναγκάζει τον την έκτέλεσιν

οίουδηποτε έργου άναλαβόντα

τεχνίτην (οΐον την κατασκευήν

πλοίου), δπω; εκπλήρωσή την ύποχρέωσίν του. Παοατηρητέον εν
ταύθα, δτι τό παραγγελθεν έργον πρέπει νά ύπάρχνι γνωστόν κατά
προσόντα ( I—

βάσφεν),

τούτέστιν οί συμβαλλόμενοι va ^vac

συνεννοημένοι περί των προσόντων τ η ; ποιότητος, του μεγέθους κτλ.
καί εν γένει περί των προσόντων, άπερ οφείλει νά έχγι τό έργον. Έν
τν5 των νόμων έρμηνεί^ τγί

συνήθεια δει προσέχειν τ η ; πόλεως.

Βασ. βιβλ. β'. τιτλ. ά. έδ. μς-'.

’Άρθρ. 37ον. Ή κοινή χρήσις κρατεί, καί κατ’ αυτήν οφεί
λει τις πράττειν καί ένεργειν.
Τούτο μετέφρας-αι έκ του άραβ. :

4>·_>·

ιστιμάλϊί-ν νάς χόδζ δζετόυν γέδζιπβ λ-άμέλ π ίχ α = Ή

του δημο

σίου χρησις κανών, καθ’ δν οφείλει τις πράττειν.
Ό κανών ούτος είναι παράρτημα του ανωτέρω* εννοεί δε ου μό
νον την γενικήν του δημοσίου χρησιν, άλλα καί την μερικήν.
Παράδειγμα. Ένοικιάζων τις έργαστηριον προς σιδηρουργίαν δι
καιούται ν’ άνάψνι έν αύτω τόσον πυρ, δσον άνάπτεται συνήθως έν
τοις τοιούτοι; έργαστηρίοις. Έάν δε πυρποληθνί τό έργαστηριον καί
ό ιδιόκτητη; διϊσχυρίζηται, δτι η πυρκαϊά προηλθεν έκ του υπέρ την
συνήθειαν άφθέντος μεγάλου πυοός, διορίζονται πραγματογνώμονες
καί άν άποφανθώσιν, δτι ό διϊσχυρισμός ούτος είναι άληθης, ό μι*
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σθωτης άποζημιοΐ τον ίδιοκτητην. Ενταύθα χρησις τοΟ δημοσίου
είναι ό βαθμός του συνήθως άναπτομένου πυρός, δν λαμβάνων ύπ*
«ψιν ό δικαστής άποφαίνεται περί της ένοχης ^ μη του εναγόμενου.
Ή αύτη διάταξις ισχύει καί έπί τνίς άγωγ^ς, έν *3ί ο κύριος ζώου
θανόντος διϊσχυρίζεται, δτι ο θάνατος προνίλθεν έκ της υπέρ το σύνηθες φορτώσεως του ζώου παρά του μισθωτού αύτου.

’Α,ρθρ. 38ον. Το κατ’εθος αδύνατον ταύτόν τφ φύσει αδυ
νατώ έστίν.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου : αα.ο=»-

ελ

μ»μτέ\ηου άδετεν κελ-μ»μτένηϊ χακηκατεν = τό κατ’ έθος άδύνατον
ως το φύσει άδύνατον.
Φύσει άδύνατον είναι η συνύπαρζις του λευκου μετά του μελα
νός. Άποδειχθέντος οτι υπάρχει που το εν τούτων, συμπεραίνεταϊ
αναγκαίος, δτι έκεΐ δεν υπάρχει το ετερον. Κ ατ’ έθος αδύνατον εί
ναι να ομολογώ π. χ. τις δτι χρεωστεΐ, έν ω ούδεν οφείλει. Έάν δθεν
όμολογησνι τις δτι έκ της άγορας, ην έκαμεν οφείλει έτι τω πωληττί
μέρος του τιμήματος, δ π ο λ ίτη ς ένάγων αυτόν καί επικαλούμενος
την ομολογίαν του έναγομένου λαμβάνει το ώς όφειλόμενον όμολογηθέν. Διότι δ δικαστής άπορρίπτει τον διϊσχυρισμδν του αγοραστού,
διατεινομένου δτι ψευδώς ώμολόγησεν, δτι οφείλει, διά τον λδγον,
δτι είναι παρά την συνήθειαν να δμολογ*/? τις
ÿ »
Γ
ην οεν εσχε ποτέ.

έαυτφ

ύποχρέωσιν,

νΑρθρ. 39ον. ’Αδύνατον άρνήσασθαι, οτι τή του χρόνου με
ταβολή συμμεταβάλλεται και ή εφαρμογή των νομικών κα
νόνων.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού:

&

λα γ ^ γ κ ερ υ τεγαϊγΐίΟυρ^-λαχκιαμ πί τεγαϊγιδυρι-λ εζμάν = ούδυ
νατόν άρνήσασθαι την των νομικών κανόνων μεταβολήν συν τ$
τοΟ’χρόνου μεταβολή.
Είπομεν ανωτέρω, δτι το έθος χρησιμεύει ώς βάσις προς άπδδει*
ζιν του πνεύματος καί έφαρμογην του νόμου* τούτο δε ένόσω τό
έθος έπικρατεΓ μεταβαλλομένου δε αυτοί?, συμμεταβάλλεται καί η
άφαρμογη.

=
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Παράδειγμα. Έν τή άγοραπωλησίοι: τό πρΧγμα πρέπει và γιναι
γνωστόν τφ άγοραστ*/]. Έν τγί άρχαία έποχνί, άμα ο αγοραστής 8*
βλεπεν εν μόνον δωμάτιον της αγοραζόμενης οίκιας έθεωρεΐτο ώς
λαβών τελείαν αυτής γνώσιν, διότι κατ’ 8θ;ς πάντα

τα δωμάτια

των οικιών κατεσκευάζοντο Ισομεγέθη κα'ι δμοια. ’ΐδών δθεν το εν
ηδύνατο νά σχηματίσνι ιδέαν κα'ι περί των λοιπών. "Οθεν άγοράζων
τις οικίαν ης είδε μόνον το εν δωμάτιον, δεν είχε πλέον το έ£ δψεως
εκλογικόν δικαίωμα (δρα άρθρ. 3 2 0 ) . Σήμερον δμως αί οίκίαι κατα
σκευάζονται κατά διάφορον τρόπον, τά δωμάτια αυτών δεν όμοιάζουσιν άλληλοις* διά να σχηματίσνι δθεν ό αγοραστής τελείαν γνώ
σιν της οικίας, ην άγοράζει πρέπει να ί'δγι πάντα αυτής τα δωμά
τια. Ίδών δε το εν μόνον δεν χάνει τό ές δψεως έκλογικόν δικαίωμα.

"Αρθρ. 40ον. Τή οδηγία του έθους παραλείπεται ή κυριολε
κτική σημασία τής λέξεως.
Τούτο μετέφρασται εκ του άραβικου : SiL.*)!

ελ·

χακηκατου τόύτρεκ« τΐίδελάλετι-λ ά δ ε= η πραγματική σημασία
έγκαταλείπεται τή οδηγία του έθους.
Παράδειγμα. "Οταν λέγν) τις δτι ηγόρασε τόσας ρίζας ελαίας η
τόσα κεφάλια πρόβατα, έννοουμεν ούχί δτι ηγόρασε μόνον τας ρίζας
τών δένδρων η τας κεφαλάς τών ζώων, άλλ’ολόκληρα τα δένδρα
καί τά πρόβατα.

"Αρθρ. 41ον. Το έθος τότε ισχύει όταν ηναι κοινόν ή επι
κρατούν κατά τό πλεΤστον.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού :

ώΐ

—r V

ίννεμα τόυτέπερ» λ-άδε ιζε τ-τέρεδετ εο γ ά λ επ ετ= ισχύει
τό έθος δταν κοινόν η επικρατούν
Πραξίς τις δηλαδη τότε θεωρείται ώς έθος δταν έπαναλαμβάνητα ι συχνά εν τνί πόλει καί έκτεληται υπό τών περισσοτέρων πολι*.ών.

*Αρθρ. 42ον. Τό συνεχώς συμβαινον, ούχι δε τό σπανίως
λαμβάνεται ύπ’ οψιν.
Τούτο μετέφρασται έκ τοΰ αραβικού:
ελ ίπρετόυ λίλ γάλιπι σ σαη’ λα λίν νάδιρι = λαμβάνεται ύπ’ οψιντό συνεχώς συμβαινον ού τό σπάνιον.

t
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*0 κανών ούτος άναπτύσσει την έννοιαν του άνωτέοω.
Παράδειγμα. Ή οικία, η τις ενοικιάζεται άπαξ κατά δεκαετίαν,
δεν θεωρείται ώ ; δι1 έμμεσον χρησιν ώρισμένη,

διότι η ένοικίασις

αύτν|ς δεν δύναται να θεωρηθη ώ ; συνεχώς συμβαίνουσα.
Έτερον. Έαν έν πόλει τινί

οί έμποροι έν τα ΐ; άγοραπωλησίαις

αυτών συνηθίζωσιν ώς επί το πλεΐστον να πληρόνωσι το τίμημα
«ύχί αμέσως, άλλ’ εί; δόσεις εβδομαδιαίας η μηνιαίας, ό δικαστής
προσκληθείς ΐνα λύση διαφοράν ύφισταμένην μεταξύ αγοραστού καί
πωλητου περί προκαταβολής η επικαταβολης του τιμήματος, λαμ
βάνει ύπ’ οψιν το συνεγέστερον τούτο έθος καί άποφασίζει κατ’ αυτό.
Έτερον. ’Εν τη άγορα οικίας άκολουθοΰσιν αυτήν καί τα παραρ
τήματα

μ»στεμιλάτ) αυτής, οΐον η εις αυτήν άγουσα ο

δός κτλ. Τό εις την οικίαν ρέον ύδωρ εν τισι πόλεσι . συμπωλεΐται
τη οικία, έν άλλαις δε πωλείται ιδιαιτέρως* έν περιπτώσει δθεν δια
φοράς, ό δικαστής αποφασίζει κατά το έν τη πόλει έθιμον.

’Άρθρ. 43ον. Το κατ’ έθος γνωστόν ισχύει ώς και ή ιδιαι
τέρα συμφωνία.
Τούτο μετέφρασται έκ τού αραβικού :

IsjC·

ελμα’ρούφου όρφεν κελμεσρούτι σάρτεν = το κατ’ έθος γνωστόν ώ;
το συμπεφωνημένον συμφωνία.
Οΐα είναι η ανωτέρω ρηθεΐσα συνήθεια των έμπορων ώς προς την
πληρωμήν τού τιμήματος.
Έτερον παράδειγμα. Έν Κωνσταντινουπόλει τό ύδωρ της οικίας
δεν συμπωλεΐται αύτη διότι άνηκει εις έτερον (όακούφιον καί επο
μένως δεν είναι παράρτημα αυτής. 'Η θύρα, τά

παράθυρα συμπω·

λοΰνται τη οικία, διότι κατ’ έθος γινώσκει ό άγοραστης, δτι-άγορά·
ζων την οικίαν συναγοράζει καί αυτά, ώστε

είναι περιττή ιδιαι

τέρα περί αυτών συμφωνία.

’Άρθρ. 44ον. Τό κατ’ έθος άνεγνωρισμένον μεταξύ των εμ
πόρων ισχύει ώς τό είδικώς συμφωνηθεν μεταξύ αυτών.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :
ελ μα’ρόύφου πειν ετ-τ»δζ δζάο κελ μεσρούτι πέϊνεγβμ = τό
μεταξύ εμπόρων είθισμενον ώς τό συμπεφωνηαένον μεταξύ αυτών.
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wApGp. 45ον. To επί της συνήθειας βασιζόμενον ισχύει ώζ
και το επί ρητής διατάξεως ( u»a » νάσς) στηριζομενον.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

Jl

εττεα ’γίνου πίλ ό'ρφι κεττεα’γίνι πίν νάσςι = τό κατ’ έθος ώρισμενον ώ ; το ρητή διατάξει ώρισμένον.
*Η άπόφασις δθεν του δικαστου στηριζομένη έπι τ η ; συνήθειας
είναι επίσης ισχυρά, ώς καί εί έβασίζετο επί ρητης του νόμου διατάξεως. Ή παλαιά συνήθεια άντί του νόμου κρατεί καί φυλάττεται. Βασ. βιβλ. β\ τιτλ. ά. εδ. μά.

νΑρθρ. 46ον. 'Όταν συνυπάρχωσι κώλυμα καί χρειώδες
προηγείται το κώλυμα.
Τούτο

μετέφρασται έκ

του

άραβικου :

Il

τεάρεζε-λ μανή’ β ελ-μουκταζή γ!*«κάδδεμ0 -λ·

£ )ll!

μανή’ = δταν άντίκηνται κώλυμα καί χρειώδες προηγείται

το

κώλυμα.
Κώλυμα

( £)U μανή’) λέγεται εκείνο, οπερ επισύρει ευθυνην

καιί ενοχήν είς τον έκτελοΰντα πραξίν τινα, ην άλλως τε είναι έλευθερο; νά έκτελέονι η νά παραλείψν). Χρειώδες

μουκταζη)

είναι εκείνο, οπερ ούδεμίαν ευθύνην καί ενοχήν έπισύρει εις τον πράττοντα αυτό, δταν ό πράττων ήναι ελεύθερος νά το πράξνι η μη,
οΐον το περιπατεΐν, κινεΐσθαι κτλ. “Όταν δθεν θέλνι τις νά πράξν) τ ι
εις δ εχει τό ελεύθερον, χωρίς νά προέρχηται ευθύνη τις εκ της πραξεως εις αυτόν, άλλ’ εις
κώλυμα, δπερ καθίστησιν

την έκτέλεσιν της

πράξεως υπάρχει τι.

αυτόν ένοχον διά την έκτελεσιν, απα

γορεύεται εις αυτόν η πραξις εκείνη' εν συντόμφ δεν επιτρέπεται
τινι νά πράξν] τι, δταν υπάρχω κώλυμά τι εις τούτο.
Παράδειγμα. Ύποθηκεύσας τις την οικίαν του απέναντι χρέους,
πωλεΐ άκολούθως αυτήν εί; έτερον. Εις την περίπτωσιν ταυτην εί
καί ό πωλητής ένεκα της πωλήσεως, οφείλει την παράόοσιν της
οικίας (χρειώδες),

δεν δύναται δμως νά παραδώσν] αύτην, διότι

κατά τόν νόμον, ό οφειλέτης δεν δύναται νά πωλησν] την υποθή
κην άνευ τ η ; συγκαταθέσεως τού δανειστου και πριν η εξοφλησιρ
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τ δ χρέος

(κώλυμα) ( 1 ).

’Αδυνάτου

δΟεν ούσης

τί|ς άμεσου

παραδόσεως, η μεταξύ του πωλητου καί του άγοραστου διαφορά
κανονίζεται ώςέξνίς. ’Εάν δ άγοραστης ηγδρασε την οικίαν έν ά
γνοια τη ; υποθήκης ών, καί δ δανειστής δεν άναγνωρίζν] την άγο·
ραπωλησίαν εχει την επιλογήν μεταξύ των δύο τούτων, να περιμείVY] την διάλυσιν της υποθήκης, ^ νά διαλύσνι την πώλησιν λόγω
δόλου έκ μέρους του πωλητοΰ άποκρύψαντος το κώλυμα, δπερ ύπ*5ρ·
χεν είς την παράδοσιν. Έάν δε άποφασίσνι νά περιμείννι την διάλυσιν της ύποθηκης, δ άγοραστης ύποχρεουται νά πληρώσν) εγκαί
ρως το χρέος του. Δίδοντος του

δανειστου την συγκατάθεσίν του,

ποέσα διαφορά εκλείπει και η οικία παραδίδοται τφ

άγοραστν).

’Εάν δμως δ άγοραστης ^το έν γνώσει της ύποθηκης, τότε οφείλει
νά περιμείννι μέχρι της διαλύσεως της ύποθηκης.
Έτερον παράδειγμα. Μίσθωσα; τι; τον μυλωνά του (κώλυμα
διά την παράδοσιν) δι’ εν ετο;, πωλεΐ αυτόν έν τφ μεταξύ χρόνω
εις έτερ:ν (χρεία παραδόσεως). Καί ένταυθα, έάν δ άγοραστης ή·
γνόει την μίσθωσιν εχει την άνωτέρω έπιλογην, έάν δε έγίνωσκεν
αυτήν οφείλει ίνα περιμείννι τήν ληξιν του χρόνου της μισθώσεως.
*Όταν η παράδοσις του πωληθέντος πράγματος έμποδίζηται άπό
τοιουτο κώλυμα η πώλησις ονομάζεται

=

νη άπό την θέλησιν άλλου* (δρα άριθ. 1 1 1 ) .
Ένταυθα παρατηρητέον δτι περιμένων δ άγοραστης την πτώσιν
της μισθώσεως, δεν δύναται ν’ άπαιτησιρ τάς έν τφ μεταξύ ώφε·1

( 1 ) Έν δσφ τό χρέος ύφίσταται, τό επί τϋς ύποθηκης δικαίωμα
διαθέσεως μένει έκκρεμές* διό ούτε δ εΐς ούτε δ άλλος δύνανται νά
πωλησωσιν αυτήν άνευ τ*7ί; του ετέρου συγκαταθέσεως’ η κατοχή
μόνη ύπάρχει εις τον δανειστήν. Έαν οθεν έν τφ μεταξύ άπολεσθίί
ηύποθηκη τυχαίως ( λ* ι Μ; πίλ^« τεάδδιν = άνευ αιτίας τινός), τό
χρέος καί η ύποθηκη συμψηφίζονται καί ούτε δ δανειστής δύναται
νά ζητησν) τά χρήματά του, ούτε δ οφειλέτης τό περιπλέον της
άξίας της ύποθηκης.
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'λείας του κτήματος* διότι ενόσω ηρτηται τό συνάλλαγμα, αί ώφέ7εια ι του πράγματος άνηκουσιν είς τον κύριον αύτου.
Τα συναλλαγματα ώς προς την ενέργειαν και το κΟρος αυτών
διαιρούνται : εις έγκυρα (^ U . δζαΐζ), άποτρεπόμενα υπό του νό
μου, άκυρα

γάϊρι δζαίζ), άμετάκλητα

λιαζίμ)

και μετακλητά ( ^

j γάϊρι λία ζίμ). "Εγκυρον είναι το συνάλ

λαγμα, δταν ό συναλλαττόμενος ^ναι έννίλιξ και έχέφρων καί
π. χ ., έν τ/ί πωλησει, τό πράγμα ^ναι κτήμα αύτου* άκυρον δταν ό
συναλλαττόμενος δεν έχν) σώας τάς φρένας, και τα τοιαυτα* άμετάκλητον

εκείνο, δπερ δεν δύναται να διαλυθί) vj τνί άμοιβαί<£

των συναλλαξαμένων συναινέσει* μετακλητά είναι η επιτροπή
βεχίαλετ),

η παρακαταθήκη,

το χρησιδάνειον και

τά

δμοια* μετακλητή λέγεται καί η αγοραπωλησία, δταν άφέθη εις
τόν ετερον των συμβαλλομένων τό δικαίωμα νά παραδεχθεί νί μΆ
«ύτην εντός ώρισμένου χρόνου* έν τούτοις το

βεκ^α-

λ έ τ ι δ ε β ρ ι ε (πληρεξούσιος επιτροπή) παρά τόν κανόνα τούτον
άποκτίΧ άμεσον καί άμετάκλητον ένέργειαν, άμα τ -ij συστάσει αύ
του* 4ι

β ε κ ί α λ έ τ ι δ ε βρ ι ε λέγεται η πληρεξουσιότης?

ην ό δανειζόμενος δίδει τφ δανειστή αύτου προς πώλησιν ενός των
πραγμάτων του εν περιπτώσει, καθ’ ην δεν ηθελεν άποτίσει τό
χρέος εις την ληξιν της προθεσμίας.

Οίον δανειζόμενός τις 1 0 0 0

γρόσια δίδει αύτφ ώς ένέχυρον ενα άδάμαντα με πληρεξουσιότητα
να πωλγί αυτόν μετά την ληξιν της προθεσμίας καί κρατών τό δά
νειόν του νά επιστρέφω τό περιπλέον της άξίας είς τόν οφειλέτην·
*0 οφειλέτης συγκροτηθέντος άπαξ του συναλλάγματος τούτου, δεν
δύναται πλέον νά αρνί ην εδωκε πληρεξουσιότητα τφ δανειστή του,
λέγων δτι παύει αυτόν της επιτροπές. Έάν δθεν είς την λνίξιν τίίς
προθεσμίας δεν πληρωθεί τό χρέος, ό δανειστής, δυνάμει της ην 2χεε
πληρεξουσιότητος πωλεϊ τόν άδάμαντα καί κρατών τά χρήματά
του δίδωσι τό περιπλέον τ^ς άξίας είς τόν οφειλέτην. Έάν δε η ά
ξια δεν καλύψνι τό χρέος άπαιτεΐ άπό αυτόν τό υπόλοιπον.

*Αρθρ. 47ον. Το κατ’ ουσίαν υποκείμενον είς τι καί κατά τήν
κρίσιν υπόκειται αύτφ.

·
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Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού:

b UJ \ έτ·τάπη’ου τά·

σίη’ουν = τό υποκείμενον ύπόκειται.
Παρά τοΐς άοαψι λογικευομένοις τά γνωρίσματα (η χαρακτήρες,
notae) ούτίας τίνος
ματα

δζεβχερ) ονομάζονται, π α ρ α κ α τ η γ ο ρ η -

άράζ) αύτης. *Η υπαρξις των γνωρισμάτων τούτων

στηρίζεται εις την ύπαρξιν τη ; ουσίας, η ; έκλειπούσης και ταύτα
παύουσι του ύπάρχειν. Otov η λευκότη; η η μελανότης σώματός τί
νος εκλείπει άμα ώ ; εκλείπει το σώμα. Τών γνωρισμάτων τούτων
λοιπόν υποκειμένων τνί ουσία κατά την ύπαρξιν, ό νοΰς δεν δύνα
μαι να άντιληφθνί, χωρίς συγχρόνως να άντιληφθνί και της ουσίας.
Και τούτο εννοεί η ανωτέρω άρχη λαμβανομένη ως κανών της
λογικές. Ενταύθα δμως δεν πρόκειται περί της λογικής σημα
σίας άλλ’ έκληπτέον αυτήν εις νομικήν σημασίαν, καθ’ ην εννοεΤ,
</
δτι παν πράγμα οπερ διά να ύπάρχν) χρίζει της ύπάρξεως ετέρου
πράγματος, δεν δύναται να χωρισθνί απ’ εκείνου δικαστικώς, ήτοι
δεν είναι άνάγκη νά γίνγι ιδιαιτέρα περί αύτου άπόφασις, άλλ’ δ,τι
άπεφασίσθη περί εκείνου, εκείνο ισχύει και περί αύτου. Εννοείται
δ ’ δτι ό κανών ούτος υπό νομικήν έννοιαν δεν είναι γενικός, άναφέρεται δε ίδί<£ εις δικαιώματα κατά συνήθειαν η κατά δουλείαν συν·
ηνωμένα. Έρρέθη εις τό τέλος του ά. μέρους του προλόγου τού ά.
Βιβλίου, δτι ενιοι τών κανόνων τούτων μονομερώς λαμβανόμενοι εχουσιν εξαιρέσεις τινάς, άλλ’ δτι επειδή προσδιορίζουσιν άλληλους,
η γενικότης αυτών μένει ούχ ηττον άθικτος, δταν συσχετίζωνται
προς άλληλους. Έ κ τών κανόνων τούτων είναι καί ό προκείμενος.
Παράδειγμα* εκτός του έν τω κειμένω άναφερομένου περί κυοφο*
ρουντος ζώου παραδείγματος σημειουμεν καί τά έξης :
Παρά τον άγρόν τίνος υπάρχει ρύαξ, άπό τόν όποιον δικαιούται
κατά δουλείαν νά ποτίζνι αυτόν, μίαν λ. χ. ώραν την ημέραν. Πωλών τόν άγρόν τούτον δεν δύναται νά χωρίσν] άπ’ αύτου τό διδικαίωμα άρδεύσεως καί νά τό κράτησή δι’ εαυτόν η νά τό πώληση
ιδιαιτέρως’ διότι τό δικαίωμα της άρδεύσεως στηρίζεται εις την
ύπαρξιν του άγροΰ’ άν δέν εϊχε τόν άγρόν δεν θά είχε καί τό δικαί
ωμα τούτο.
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'"Ετερον. Άγοράζων τις άγρόν τινα συναγοράζει καί τό δικαίωμα
&αβάσεως^διά του παρακειμένου ξένου άγρου, δπερ κατά δουλείαν
η άλλως έκέκτητο δ πωλητης.

*Αρθρ. 48ον. Δεν γίνεται ιδιαιτέρα κρίσις περί του υποκει
μένου πράγματος.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού :

ετ*τά-

πηού λάγιόύφρεδ» πίλ χόύκμι = τό υποκείμενον ου χωρίζεται έν
τ>5 κρίσει.
Οΐον δεν δυναται νά πωληθγί ιδιαιτέρως το έν τ$ί κοιλί^ του ζώου
εμβρυον, η το δικαίωμα άρδεύσεως καί διαβκσεως κατά τά ανωτέρω
παραδείγματα.

*Άρθρ. 49ον. Ό κύριος πράγματός τίνος είναι επίσης κύ
ριος καΐτών άπολύτως αναγκαίων αύτψ.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού :
μεν μέλεκε σέγεν μέλεκε μα χούβε μίν ζαρουρέτιχη = ό
κύριος πράγματος κύριος καί των άπολύτως άναγκαίων αύτώ.
Άποκτών τις την κυριότητα πράγματός τίνος δι’ άγοραπωλη·
σίας, κληρονομιάς, δωρησεως, η οπωςδηποτε άλλως γίνεται συγχρόνως κύριος καί των άπολύτως άναγκαίων δια την χρησιν καί
άπολαυην των ωφελειών αύτου, άπερ θεωρούνται ώς άποτελουντα
μέρος αύτου.
Κατά τό έν τώ κειμένφ παράδειγμα, άγοράζων τις οίκίαν τινά
γίνεται συγχρόνως κύριος καί της όδοΰ ητις άγει εις αυτήν* διό τι
άνευ αύτίίς δεν θά ηδύνατο νά μεταβ-îj εις την οΙκίαν καί επομένως
ουδέ νά λάβν) αυτήν εις την κατοχήν του. ’Επίσης γίνεται κύριος
καί πάντων των παρακολουθημάτων τϋς οικίας, ήτοι πάντων των
σταθερώς καί μονίμως έπ’ αυτής καί έν αύτνί προσηλωμένων πραγ
μάτων, oîov οροφών, τοίχων, παραθύρων, θυρών, κλειδών κλπ. ων
τό σύνολον άποτελεΐ την οίκίαν, ούχί δε καί τών μετακινητών έπίπλων αύτης.

*Αρθρ. 50ον. Πιπτούσης της αρχής πίπτει καί το παρακο
λούθημα.
9
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Τούτο μετέφρκσται έκ τοϋ άραβικου: £ jâJ|

JaîLlSl

8ζα σάκατε-λ άσλου σάκατε-λ-φέρ’ = πιπτούσης τ^ς άρχης, πί
π τει και το παρακολούθημα.

Παράδειγμα. Οΐον το ανωτέρω μνημονευθέν περί κυοφορούντο;
ζώου.
"Ετερον. Καταβάλλοντος τοΰ οφειλέτου το χρέος και άπαλλατ*
τομένου άπό της ύποχρεώσεώς του, συναπαλλάττεται και ο έγγυητης της έγγυησεως. Ενταύθα άρχη είναι το χρέος, παρακολούθημα
δε η έγγύησις. Του πρωτοτύπου μγι έρρωμένου, ουδέ τα

παρακο

λουθήματα ερρωται. Βασ. βιβλ. β\ τίτλ . γ/. έδ. ρκθ\

"Αρθρ. 5 Ιον. Το πεσον δεν έπανίσταται.
Τοΰτο μετέφρασται έκ του άραβικου '·

έσ-σάκητου

λα γεούδου=τό πεοόν ούκ έπανίσταται.
Παράδειγμα. Ή ύποχρέωσις του οφειλέτου αΓρεται άνεπιστρε*
π τει άμα άποτίσαντος τό χρέος αύτου.
"Ετερον. Ώ ς έρρέθη άνωτέρω δεν δύναταί τις νά κληρόδοτησ^
διά διαθήκης πλέον του ένός τρίτου της περιουσίας αύτου. ’Εάν 8"·
8εν τις εχων περιουσίαν εννέα μόνον χιλιάδων γροσιων διαθέσνι τάς
πέντε υπέρ τίνος, η διαθηκη ισχύει διά τάς τρεις μόνον, αί δε λοι·
παι δύο άνηκουσιν εις τούς νομίμους κληρονόμους του. ’Εάν όμως
©ύτοι άναγνωρίσωσιν άπαζ την διαθήκην ώς ίσχυράν, δεν δύναντκι
άκολούθως, καλοΰντες είς βοήθειαν αυτών την είρημένήν διάταξιν
τοΰ νόμου, ν’ άπαιτησωσι την άκύρωσιν αύτϋς* διότι δεν δύνανται
να έπανακτησωσι πλέον, ο,τι οίκείφ προαιρέσει άπεβαλον. Επίσης
δ δανειστής άφοΰ συμβιβασθνί μετά των κληρονόμων του όφειλετου
του, παραχωρών αύτοίς μέρος της άπαιτησεώς του δεν δύναται
πλέον βραδύτερον ν’ άπαιτησνι τό παραχωρηθεν λόγφ, οτι ^ κλήρονομία εύρέθη έπαρκοΰσα είς τόν κανονισμόν πάντων των χρεών τβΰ
άποβιώσαντος.

9,Αρθρ. 52ον. "Ακυρόν έστι το άκύρφ συνυπαρχον.
Τοΰτο μετέφρασται έκ του άραβικου :
Ϊζα πάτελε σ’-σέγιόυ, πάτελε μά φί ζη μ ν ιχ η = τό άκύρφ πράγματι
«υνυπάρχον άκυρόνέστι.

f

s
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ϋαράδειγμα. Άκυρωθείσης τ*ΐ5ς πωλησεως πράγματός τίνος, λόγ«ρ οτε τό πράγμα άπεδείχθη κλοπιμαίον και επιστραφέντος είς
*ΐδν κύριόν του, άκυροΰται και ^ επί του τιμήματος δεσποτεία του
πωλητοΰ, διό οφείλει και ούτος νά τό έπιστρέψ/] εις τον άγοραστην.
^Ετερον. Παρουσιάζεται τις ώς κληρονόμος τινδς και πέμπεται
είς διακατοχέιν της κληρονομιάς* άποδεικνυομένου ακολούθως, οτι
δεν είναι αύτδς άλλ’ άλλο; δ άληθης κληρονόμος, οφείλει να έπι-

στρέψη την κληρονομιάν, ην διακατείχε, λόγω άκυρου αίτιας.
^Ετερον. Έάν πώληση τις τδ αΤμά του και ό άγοραστης λόγω
ί τ ι ηγόρασεν αύτδ, φονεύση τδν πωλητην, η πώλησις αυτή είναι
άκυρος* κατά συνέπειαν τδ τίμημα έπιστρέφεται είς τδν άγοραστην,
δστις καταδικάζεται κατά τδν νόμον είς τδ άντίποινον ώς φονεύς.
“Έτερον. Άποτίσας τις τδ χρέος του λαμβάνει εκ των χειρών
του δανειστου τόυ άπόδειζιν έζοφλησεως, ην άποβάλλει* ό δανει
στής μαθών την απώλειαν της έξοφλησεως απειλεί τδν οφειλέτην,
δτι θέλει έναγάγει αύτδν, ουτος δε φοβηθείς έρχεται είς συμβιβα
σμόν μετ’ αύτου πληρόνων αύθις ποσόν τι έκ του ·ηδη έζοφληθεντος
χρέους. Έάν άκολούθως άνευρη την έξόφλησιν καί κίνηση άγωγην
κατά του δανειστου, ό δικαστής κηρύττει άκυρον τδν συμβιβασμόν,
ώς στηριζόμενον είς πράγμα άκυρον, τουτεστιν είς χρέος μη υφι
στάμενον, καί καταδικάζει τδν δανειστήν νά έπιστρέψη τά άχρεωστητω ς δοθέντα αύτω.

*Αρθρ. 53ον. Του μή δυναμένου αύτουσίως έπιστραφηναι
δίδοται τδ άντίτιμον.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου : J j J l J i j L - äjJ ^ ' J - ^ ^ 1
£ζα πάτελε-λάσλου γ^ουσάρου ιλελ πεδέλ = τοΟ άρχικου μεταστάντος είς άχρηστίαν έπιστρέφεται τδ άντίτιμον.
Παράδειγμα. “Ο θεματοφύλαξ δεν εύθύνεται μέν διά την τυ·
χαίαν απώλειαν της παρακαταθήκης, ύποχρεουται δμως είς άποζημίωσιν, έάν η άπώλεια αύτη προηλθεν έξ ίδιας αύτου αιτίας*
*Τον άν ητο ίππος καί έψόφησε διότι μετεχειρίσθη αύτδν είς ιδίαν
χρησινκτλ. Έν τοιαύτη περιπτώσει, επειδή η άπόδοσις αύτοΟ τούτου
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του παρακατατεθέντος πράγματος οίον του ίππου είναι άδύνατος,
δίδοται εις τον παοακαταθέτην η άξια αύτου.

νΑρθρ. 54ον. Το αμέσως καί άρχικώς μή έπιτρεπόμενον δύναται νά έπίτραπγ) έν ακολουθία και δευτερευόντως.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου:
γ^ούγτεφερου φίτ-τεβάπη μα λά γςούγτέφερου φί γ ά ϊρ ιχ α = επι
τρέπεται έν άκολουθί^, δ ούκ έπιτρέπεται άλλως.
Ό κανών ουτος είναι συνέπεια του 48ου : Δεν γ ί ν ε τ α ι

Ιδ ια ι

τ έ ρ α κρ ί σι ς περί του υ π ο κ ε ι μ έ ν ο υ π ρ ά γ μ α τ ο ς .
Παράδειγμα. Το δικαίωμα ύδρεύσεως δεν δύναται νά πωληθ$
Ιδιαιτέρως, πωλείται όμως μετά του εί; δν άνηκει άγρου.
“"Ετερον. "Ορα το έν τψ κειμένψ άναφερόμενον.

’Άρθρ. 5 5ον. Εκείνο δπερ δέν έπιτρέπεται έν άρχ9] νά γείVY] δύναται νά έπιτραπί) άφου άπαξ έκτελεσΟγ).
Τούτο μετεφρασται εκ του αραβικού :

V\^*V—ôJ\ ^

γιουγτέφερου φίλ πεκάη μά λα γ^ούγτεφερου φίλ ίπτιδά=*
επιτρέπεται έν διαμονή, δ ούκ έπιτρέπεται άρχικώς.
Έάν κοινωνές τις είς κτήμα άδιανέμητον ένοικιάσνι την μερίδα
αύτου εις άλλον τινά έκτος του συγκοινωνου αύτου, η ένοικίασις ούκ
έρρωται* άλλ’ έάν τις ένοικιάσ/, έτέρω έξ ολοκλήρου τό κτνίμα καί
ετερος παρουσιασθ-ρ καί άπαιτησγ) την αύτω άνηκουσαν μερίδα του
κτήματος καί έκνικητη αυτήν, η ένοικίασις μένει έρρωμένη καί
ισχυρά επί τνίς μενούσης έτέρας μερίδος.

’"Αρθρ. 56ον. Εύχερέστερον το διατηρείν τι έν
καταστάσει ή το έπαναρχίζειν αύτό.
Τούτο μετεφρασται έκ του άραβικου :

yj

περιηλβε

1

έλ-

πεκάου έσχελου μίν-ελ ΐπτιδά==ή διατηρησις εύχερεστέρα του έπανάρχεσθαι.
Παράδειγμα. Έκνικηθεντος μέρους του δωρηθέντος πράγματος η
δωρεά ισχύει διά το λοιπον, γίτοι τ ο ύ τ ο δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι έν ^ πε 
ρί 3 λθ ε κ α τ α σ τ ά σ ε ι , χωρίς νά νιναι άνάγκη νά γείννι νέα πράξις δωρεάς δι* αύτό, δπερ δυσκολώτερον, τουτό έστι τό έπαναο/V
χιζειν.
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*Αρθρ. 5 7 ον.
παραλαβήν.

Ή δωρεά δεν θεωρείται τελεία ή μετά την

Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΟ:

λα γε-

τίμμβ-τ-τεπερρού’ίλα-πί κά π ζι= ο ύ τελειουται η δωρεά η τνί παρα
λαβή.
Ή δωρεά συνίσταται είς την παραχώρησιν πράγματός τίνος άνευ άντιτίμου, περιλαμβάνει δε καί την έλεημοσύνην καί την άφιέρωσιν. Ό δωρητης πριν ïi παραδώση το δωρηθέν δυνατοί νά
ανακαλέση την δωρεάν* παραδους

δμως άπαζ αυτό δεν δύναται

πλέον να τό ζητηστρ όπίσω. 'Η αύθορμητως καί άνευ διαταγή; του
οφειλέτου διδομένη έγγύησις είναι είδος δωρεάς, διότι αποτελεί φι
λάνθρωπον πράζιν, εις ην ούδείς ηνάγκασε τον έγγυητην. Ε π ο μ έ
νως ούτος καταβαλών άπαζ τό χρέος δεν εχει πλέον αναγωγήν
κα τά του πρωτοφειλέτου, διότι απαιτών τά χρήματα, άπερ κατέβαλεν υπέρ άγαθοΰ σκοπού θά έπραττεν άπάνθρωπον πράζιν. *0
άφιερωτης επίσης δυναται νά άνακαλέσνι τό αφιέρωμα προ τ*?,ςέκδόσεως της σχετική; άποφάσεως τοΟ 'Ιεροδικείου καί τ η ; πάροδό*
σεως αύτοΰ εις τον έπίτροπον. Άφου δμω; έκδοθ-yj ή άπόφασις καί
παραδοθή τό πράγμα,

δεν άνακαλεΤται πλέον ή άφιέρωσις. Κατ ά

τινα άσθενη γνώμην ( J y i κ ά β λ )(ΐ) ή άφιέρωσις άπαράλλακτα ώ ;
η άπελευθέρωσις δούλου καί η διάζευζις γυναικός, θεωρείται τελεία,
άμα ώς προφέρω ό άφιερωτης την λέζιν

βάκφ ίτδίμ)

ά φ ι έ ρ ω σ α . Έζωδίκως παρατηρουμεν δτι οί δροι, ου; επιβάλλει
ο άφιερωτης ώ ; προς την έκτέλεσιν τγίς άφιερώσεως εισίν επίσης
σεβαστοί ώ ; καί αί νομικαί διατάζεις.

*Αρθρ. 58. Ή έπί των ποιμαινομένων ήτοι υπηκόων έζουσία έκ τής χρησιμότητος έζήρτηται.
Τούτο μετέφρας-αι έκ του αραβικού:

(Ο

κάβλ = λόγος, λέγεται η άτομικη γνώμη των νομοδιδα

σκάλων των δευτερευουσών τάζεων, είς ην γενικώς δεν άποδίδεται
κύρος.
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ίττεσάρρουφου άλερ-ριάγ^ά μενούτουν πίλ μασλάχατι = η έπι τών
ποιμαινομένων (υπηκόων) έξουσία έξηρτηται εκ της χρησιμότητος.
Δηλαδη η έπί τών υπηκόων εξουσία τοΰ άρχοντος βασίζεται έπί
της ώφελείας αύτών, νίγουν του δημοσίου συμφέροντος. Ούτως η υπό
τών κυβερνήσεων

ομένη είσπραξις φόρων, η στρατολογία κτλ.

προτίθεται ^είποτε το κοινόν όρελος.Άρχαιότερον η είς πολίτας πα"
ραχωρουμένη γ-îj δεν μετεβιβάζετο κληοονομικώς η εις τα άρρενα τ έ 
κνα του κατόχου αυτής* βραδύτερον όμως τά κληρονομικά δικαιώ
ματα έπεξετάθησαν καί είς άλλους συγγενείς τοΰ κατόχου της γίίς,
ώ ; άναφέρεται έν τφ περί γαιών νόμω, διότι τούτο άπεδείχθη δτι
διευκολύνει περισσότερον την άναπτυξιν τη ; γεωργίας καί την προα
γωγήν τνίς ευημερίας του τόπου.
Έ κ rîjç έπεκτάσεως τών κληρονομικών δικαιωμάτων το δημό
σιον ζημιουται, διότι at έπαναγωγαί τών γαιών είς την κστοχην
αύτου

(J^ ls i μαχλούλ) καθίστανται σπανιώτεραι, άλλ’ η έξ αύ-

τνίς προσγινομένη ωφέλεια είς τον λαόν είναι πολύ άνωτέρα. Τό
μεγαλητερον μέρος τών περί αφιερωμάτων ( ^ l î j ! έβκάφ) διατά
ξεων άπορρέουσιν έκ του κανόνος τούτου.
Παράδειγμα. Έάν τις άφιερώσν) την οικίαν του

τελείας ιδιοκτη

σίας ούσαν καί κειμένην είς θέσιν, ητις άναγκαιοΐ διά την κατα
σκευήν κοινωφελούς τίνος έργου, η άρχη δικαιούται εναντίον τών
διατάξεων του άφιερωτου ν’ άνταλλάξν) αυτό με άλλο κτ^μα είς
καλλιτέραν κείμενον θέσιν* τούτο δε διά τό κοινόν καλόν καί τό
συμφέρον αύτου του αφιερώματος.
‘'Ετερον. Ό ταν τό αφιέρωμα νιναι κατηρειπωμένον καί δεν έχ·{|
εισοδήματα δπως επιδιορθωθώ έξ αύτου, επιτρέπεται, έάν vivat
μονοτελες

ίδζαρέϊ βαχηδελη=άναπαλλοτρίωτον)

νά μεταβληθγί είς δ ι τ ε λ ε ς ( ^1’Α*jU-l ίδζαρετεϊνλη = άπαλλοτριώσιμον) καί έπισκευασθνί έκ τών χρημάτων τά όποια θέλουσι λη*
φθνί έκ τ η ; μετατροπής ταύτης. Ή μετατροπή σήμερον δεν έπιτρέπεται η δυνάμει Αύτοκρατορικου Διατάγματος.

*Αρθρ. 59ον. Ή ειδική κηδεμονία είναι ίσχυροτέρα τής γε
νικής.
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Τοΰτο μετέφρασται εκ του αραβικού ·
λ

**^*11

ελ βιλάγετου-λ-χασσά άκβχ μιν-ελ-βιλάγετι λ άμμε

=πή ένδικη κηδεμονία ίσχυροτέρχ τη ς γενικής.
Κ η δ ε μ ο ν ί α (C u V j βιλαγετ) λέγεται η εξουσία ήν έχει τις επί
ετέρου, είτε έκ θεού δοθεΐσα, οΐα είναι η επί του ανηλίκου τέκνου
έξουσία τοθ πατρος, είτε δυνάμει δικαστική; άποφάσεως, οικ ές-ίν
ά) έπι όρφανοΟ εξουσία τοΟ κηδεμένος. Είναι δέ ε ί δ ι κ η η γενική.
Π. χ. ο Τεροδικαστης είναι γενικός κηδειών καί επιστάτης τών
ευλαβών αφιερωμάτων, ο δε επίτροπος (

μόυτεββελί) αυτών

είναι ειδικός κηδεμών* κατά συνέπειαν ό Τεροδικαστης δεν δύναται να έπέμβ-ιρ εις την διαχείρισιν του επιτρόπου άφιερώματός τ ί 
νος ή του κηδεμόνος ορφανών, έκτος έν περιπτώσει, καθ’ ην ούτοι
ηθελον άποδειχθή καταχρασταί της δοθείσης αύτοΐς εξουσίας.
Τα ειδικά τών γενικών επικρατέστερα. Βχσ. βιβλ. β'. τίτλ. γ '.
εδάφ. π'.

*

’Άρθρ. 60ον. Ό λόγος προτιμότερου νά έξηγηται μάλλον
ή νά παραλείπηται ώς κενός σημασίας.
Τούτο μετέφρασται έκ του άρχβικου :

J '^ l

Ιμάλ» λ-κελάμ εβλιχ μίν ί£μάλιχη = η του λόγου χρησις προτιμοτέρα της παραλείψεως,
Δηλαδή δταν ό λόγος, δν ειπεν άνθρωπός τις σώας εχων τάς φρένας, δύναται να έξηγηθ^ καθ’ένα η κατά πολλούς τρόπους δεν πχραλείπεται ώ ; κενό; σημασίας, άλλ* αποδίδεται αύτώ σημασία τις.
Π. χ. εάν εί'πη τις, δτι καθίστησιν επιτρόπους του άφιερώματός του
τά τέκνα του καί δεν εχν) τέκνα, άλλ’ έκγόνους, ώ ; επίτροποι του
άφιερώματός άναγνωρίζονται οί έκγονοι ούτοι, η δε ένστασις τών
λοιπών κληρονόμων, δτι δήθεν, μη εχοντος του άφιερωτοΟ τέκνα, η
έπιτροπεία του αφιερώματος άνήκει εις δλους έν γένει τούς κληρο
νόμους άπορρίπτεται, διότι διά τής λέξεως τ έ κ ν ων δταν τοιαΰτα
δεν ύπάρχωσι, δυνανται νά έννοηθώσιν οί^ύπάρχοντες έκγονοι.
"Ετερον παράδειγμα. "Οταν δωρήτρ τις προ τοΟ θανάτου αύτου
πράγματι εις έτερον, ούτος παραλαμβάνει τό πράγμα ώ ; κληρονό,·
μος ex.διαθήκης. Ενταύθα εις την λέξιν δωρε ά ( ο * χητίε) δίδοται.

.
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η σημασία της διαθήκης* άν έλαμβάνετο εις την κυριολεκτικήν αύ·
τϋς <r>î(AQt<Ttocv ή λέξις, ο δωρολήπτης δεν θά αδύνατο να λάβν) τδ
πρ£γμα μετά τον θάνατον του δωρητου, διότι ή δωρεά εμεινεν άτελή ; ενεκα’ τοΰ θανάτου αύτου, μη λαβούσης χώραν τϋς παραλα
βής. ’Επειδή δμως δεν πρέπει να μείνγ) κενή σημασίας η λέξις δω
ρεά εκλαμβάνεται εις έννοιαν τ ι ς διαθήκης.

*Αρθρ. 61 ον. "Όταν ηναι αδύνατον λόγος τις να έκληφθη
έν τη κυριολεκτική αύτου σημασία λαμβάνεται εις τήν με
ταφορικήν.
Τούτο μετέφοασται* έκ του άραβικου ι j Lä J

Oj-ÂmJ|S|

j i - A i i « « τεάζζερετ έλχακηκά γι»σάρουιλέλ μ εδζά ζ= δτα ν κα
θίσταται άδύνατον το να έκληφθνί εν τίί κυριολεξία λόγος, τρέπεται
είς την μεταφορικήν.
*Η αρχή αυτή είναι άπδρροια τν|ς προηγθυμένης. Π. χ. *Οπως
η δωρεά καταστή τελεία, πρέπει να λάβγι χώραν η παραλαβή*
άλλ’ η δωρεά ήν έκαμεν ό άποθανών προ του θανάτου αύτου θεω·
ρεΐται ώ ; τελεία καίτοι μη λαβούσης χώραν της παραλαβής, διότι
η λέξις δωρεά (

χηπέ) εκλαμβάνεται ενταύθα μεταφορικως

άντί τ^ς διαθήκης.

"Αρθρ. 62ον. Ό άνεξήγητος λόγος παραλείπεται.
Τούτο ρετέφρασται έκ του άραβικου :

J £1

ιζα τεάζζερε Ιμάλ»*λ-κελάμ φε γ^0χ μ ελ = δ τα ν η του λόγου χρησις καθίσταται αδύνατος παραλείπεται.
Π. χ. Έάν εί'πνι τις, δτι δωρεΐ πρ&γμάτι εις τδν κληρονόμον του,
ό λόγος του ούτος παραβλέπεται ώς κενός σημασίας, διότι φυσικώς
τδ πρ&γμα εκείνο θά περιέλθνι είς την κατοχήν τοΟ κληρονόμου και
επομένως είναι περιττόν να έκλάβωμεν την δωρεάν είς την κυριο
λεκτικήν αυτής σημασίαν, $ νά την έξηγήσωμεν μεταφορικως διά
τίΐς διαθήκης.

"Αρθρ. 63ον. "Οταν μνημονεύσω τις το μέρος όλου άδιαιρέ*του έννοητέον το ολον.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου ·

J a *) J >

/
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ζίκρ« τίχζη μα γετεδζεζζί κε ζίκρι κ^όύλλιχι = ή μνεία τίνος άδΐαιρετού, ώς η μνεία του δλου αύτου.
Τούτο εννοείται έπί τε των υλικώς και των ηθικώς άδιαιρέτων.
Παράδειγμα. 'Όταν ειπιρ τις: έ π ώ λ η σ α δ έ κ α κ ε φ α λ ά ς προ
β ά τ ω ν , έννοεΐται δτι έπώλητε δέκα πρόβατα.
"Ετερον. Έάν ό εΐ; των κληρονόμων του φονευθέντο; παραιτηθ-ΐί,
τ η ; κατά του φονέως περί άντιποίνου άγωγης, παραγράφεται καί
η περί αντιποίνου άγωγη των λοιπών συγκληρονόμων’ διότι τό αντίποινον, οΐον η εί; θάνατον καταδίκη του φονέως είναι τι άδιαίρετον καί δεν δύνανται ουτοι να διϊσχυρισθώσιν, δτι ό παραιτηθείς
της άγωγης κληρονόμο; έγχρισε [Λερός του άντιποίνου. Επομένως
δεν μένει αύτοις, η να ζητησωσι την τιμήν του αίματος, καί ταύτην ούχί δλην? άλλ’ δση αναλογεί αύτοις.
"Ετερον. ’Εάν Μουσουλμάνος τις ειπνι, δτι διεζεύζατο την γυναίκα
αύτου κατά το ηαισυ, η γυνή θεωρείται ώς καθ’ ολοκληρίαν διεζευγμένη άπ’ αύτου.

*Αρθρ. 64ον. Το άπόλυτον απολύτως έκληπτέον.
Τοΰτο μετέφράσται έκ τοΰ αραβικού :
έλμουτλάκ γέδζρι άλ^ά ιτλ ά κ η χ η = τό άπόλυτον ώς άπόλυτον εκ
λαμβάνεται.
Έάν δεν ύπάρχν) άπόδειξις οριστική, άπορρέουσα εκ ρητ·9ΐς διατάζεως η έπιδεικνύουσά τι σαφώς καί περιορίζουσα την άπόλυτον αύτου έννοιαν.
Έάν εν παραδείγματι όμολογησνι τις άπολύτως καί άδιακρίτως
δτι οφείλει τινί ποσόν τι, δεν δύναται επειτα να άναιρέση την ό*
μολογίαν του αύτην όρίζων την πηγην (

δζιχετ), έξ η ;

τό

χρέος αύτό προέρχεται καί άρνουμενος την πληοωμην αυτου.
"Ετερον. "Όταν δώσν) τις προσωπικήν εγγυ'ι^σιν
κεφαλέτι πιννέφ;) υπέρ τίνος, υποσχόμενος δτι δραπετεύσαντος αύ
του θέλει πληρώσει το χρέος του, μη δυνάμενος νά παραδώσν) αυ
τόν πληρόνει το χρέος.
"Ετερον.Έν τγί άπολύτως συγκροτηθείσγ άγοραπωλησί?, έν έκείτ
νγ δηλαδη κατά την σύστασιν της οποίας δεν έγεινε λόγος άν τέ>
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τίμημα θέλει καταβληθνί άμέσως $ έμπροθέσμως, πρέπει νά κατα*
βληθ'/j αυτό άμέσως* εάν δμως συμφωνησν) τις προηγουμένως νά
πληρώσνι έμπροθέσμως το τίμημα καί ακολούθως κατά την σύστασιν τής άγοραπωλησίας ειπν), δ τι ά γ ο ρ ά ζ ε ι το π ρ ά γ μ α κατ ά
τ η ν π ρ ο γ ε ν ε σ τ έ ρ α ν συ μφωνί αν πληρώνει έμπροθέσμως το τί
μημα.

*Αρθρ. 65ον. Ό έν άπουσίοκ του πράγματος χαρακτηρισμός
.αύτου λαμβάνεται ύπ’ δψιν ούχί δε και δ έπι παρουσία αύτου.
ϊουτο μετέφρασται έκ του άραβικοΰ :

> » U -l

έλ βάσφου φίλ-χάζηρι λάγβουν βε φί-λ-γάηπι μούτέπερουν=ό επί παρουσία του πράγματος χαρακτηρισμός ανίσχυρος
καί ο έν άπουσία ισχυρός.
Έκτος του έν τφ κειμένω παραδείγματος άναφέρομεν καί τό έξης.
Αγοράζει τις άγρόν ευρισκόμενος έντός αύτου, λόγω δτι είναι τό
σων στρεμμάτων* έάν ακολούθως ό αγρός εύρεθή μικρότερος, δέν δύναται νά άκυρώσν) την αγοραπωλησίαν διότι ό λόγος του πωλητοΰ,
δτι ό αγρός περιέχει τόσα στρέμματα (χαρακτηρισμός επί παρου
σία) δεν λαμβάνεται ύπ’ όψιν, ώ ; ρηθείς καθ’ ήν στιγμήν ό αγορα
στής έβλεπε τόν άγρόν καί τά σύνορα αύτου, ώστε εις την άγοράν
δεν έστηρίχθη εις τό ποσόν των στρεμμάτων, άλλ’ εις τά σύνορα
του αγρού. Έάν δμως ηγόρασε τόν άγρόν μακράν αύτου ευρισκόμε
νος λόγω, δτι περ'έχει τόσα στρέμματα (έν άπουσία χαρακτηρι
σμός), έν περιπτώσει καθ’ ην ηθελεν εύρεθη μικρότερος ό άγρός, έ
χει τό δικαίωμα της επιλογής (

χηΐ,άρ).

*Αρθρ. 66ον. Ή έρώτησις θεωρείται ώς έπιστραφεισα έν τή
απαντήσει.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΰ :

i L j*j» J l J - J l έσ·

σουάλου μόυάδόυν φί λ-δζεβάπι = η έρώτησις (θεωρείται) επεστραμμένη έν τνί απαντήσει.
Παράδειγμα. Έάν καταθέση τις ένώπιον του δικαστοΰ δτι
δείνα ώμολόγησεν άλλοτε, δτι οφείλει τόσα χρήματα εις τόν δείνα
καί έρωτήσαντος του δικαστοΰ τόν οφειλέτην, άν ώμολόγησε τό τοισΰτον, ούτος άπαντησνι ναι , η άπάντησις αύτη περιλαμβάνει άπα*
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«αν την έρώτησιν έν έαυτηκαί σημαίνει *. ώ μ ο λ ό γ η σ « , δτ ι όφ ει"λ«α ε ίς τον δ ε ί ν α τ ό σ α χ ρ ή μ α τ α . Επομένως καταδικάζεται είς
την άπότισιν αύτών.{

"Αρθρ. 6 7ον. Τφ σιωπώντι ούδείς άποδίδοται λόγος.
Τούτο μετεφρασται έκ τού αραβικόν :
γ^ύνσεπυ

λά

ΙΗά σάκιτιν κάβλουν = ούκ άποδίδοται τω σιωπώντι

λόγος.
Ά λ λ ’ η σιωπή, έν’ φ χρόνψ οφείλει ΐνα όμιληση τις είναι δη
λωσις. Δηλαδη, δταν τις σιωπ^, δεν δυνάμεθα νά διϊσχυρισθώμεν, ό
τ ι είπε τούτον η έκεινον τον λόγον, ά λλ’ δταν τηρη σιγήν, έν ώ
χρόνω ώφειλε νά όμιληση, η σιωπή του θεωρείται ώ ; ομολογία καί
πυγκατάθεσις.
Παράδειγμα. *Ω; άναφέρεται έν τφ βιβλίω τ*7ίς Μισθώσεως, έάν
-ο εκμισθωτής έργαστηρίου είπη είς τον μισθωτήν αύτου: άπό σ ή 
μερον θ έ λ ω νά μέ π λ η ρ ό ν η ς τόσον ένοίκιον, ά λ λ ω ς έ ξ ε λ θ β
του ε ργ αστ ηρί ου, καί ό μισθωτής σιωπησας διατηρηση το

έρ-

γαστηριον, οφείλει ίνα πλήρωσή ολόκληρον τό ζητηθέν ένοίκιον,
^ιότι η σιωπή του εμφαίνει συγκατάθεσιν.
"Ετερον. Έάν ό πατήρ πώληση την οικίαν του υίου του, γινώσκοντος^την πώλησιν καί σιωπώντος, δεν δύναται ούτος νά κίνησή
πλέον άγωγην κατά τοΟ πατρός, διότι η σιωπή του έμφαίνει συγκατάθεσιν. ’Εννοείται δε δτι το δικαίωμα της πωλησεως δίδει έν
μέρει είς τον πατέρα καί η έπί του υίου αοτου κυριαρχία του. ‘Ε
πομένως, εάν ό πωλησας ηναι ξένος, η σιωπή τού ιδιοκτήτου, όρ.ώντος την πώλησιν δεν θεωρείται ώ ; συγκατάθεσις. Έν τούτοις καί
ενταύθα τό δικαίωμα έκνικησεως του ιδιοκτήτου δεν είναι άπαρώ-γραπτόν, διότι έάν ό άγοραστης λάβη είς την κατοχήν του καί νεμηθη το κτήμα έπί τρία έτη, καί έάν ταΰτο ί) χωράφιον, γινώσκαν-*
τος καί σιωπώντος του Ιδιοκτήτου, ουτος δεν δόναται πλέον μετά
τα ΰτα νά έκνικηση τό κτίίμα, επειδή η τριετης σιωπή του έκλαμΧάνεται ώς συγκατάθεσις. Έάν δμως ό ιδιοκτήτης σιωπά εξ ανάγ
κης, οίον έάν άπουσιάζη η φοβηται τον νομέα $ άλλον τινά, ή τρι$τη ς νομή δεν παραγράφει τό δικαίωμα αύτου.
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‘"Ετερον. Ό πωλητης όταν συνεφώνησε την προκαταβολήν τοΰ*
τιμήματος έχει τδ δικαίωμα παρακατασχέσεως επί του πράγματος,
μέχρις ού πληρωθ/ί αυτό. Έάν όμως τις πωλησας

το ζώόν του εις

ετερον επί τοιαύτν) συμφωνία άφησγι αυτόν να λάβγ] το ζώον καί
εν γνώσει του άπέλθγ],

χωρίς να πληρώσγ το τίμημα,

άπόλλυ*

σι τδ δικαίωμα τ^ς έπισχέσεως, διότι η σιωπή του εμφαίνει συγ*
κατάθεσιν εις την μετά ταυτα πληρωμήν του τιμημκτος.
Ό κανών ούτος δεν είναι γενικδς. Ot Μουσουλμάνοι νομολδγοι άριθμοΰσι τριάκοντα καί τρεις μδνον περιστάσεις, καθ’ άς ^ σιωπή
εκλαμβάνεται ώς ομολογία καί συγκατάθεσις. Έ κ τούτων άναφέ
ρομεν τάς κυριωτέρας:
ά. "Οταν δωρησγ τις πρ&γμά τι εις ετερον καί παραλαμβάνοντος τούτου τδ πράγμα, σιωπησνι, η δωρεά είναι τελεία.
β'. Έάν δ Κωνσταντίνος εί'πν) ενώπιον του Γεωργίου: τδ πραγ*
μ α τούτ ο εί ναι του Γε ωργί ου, καί ούτος σιωπησν), τδ πραγμα
θεωρείται ώς άνηκον εις αύτδν.
γ '. Έάν διορίση τις τινά επίτροπον καί ούτος δεν άπαντησvj τι,,
θεωρείται ώς δεχθείς την επιτροπήν.
δ'. Τδ αυτό ισχύει καί έπί του διορισμού εκτελεστοί» διαθήκης.
έ. Έάν δύο τινές άστειευόμενοι συμφωνησωσί τι, καί έπειτα δ
Ιτερος αυτών προτείννι σπουδαίως την έκτέλεσιν τής συμφωνίας, δ
άλλος σιωπών εις την πρδτασιν ταύτην θεωρείται ώς συγκατανεύσας.
ς . Έάν άγοράσας τις πο£γμά τι άνευ ελαττώματος καί άνακαλύψας έν αύτώ άκολούθως πάθος τι σιωπησ»], ^ σιωπή του έμ^
φαίνει παραδοχήν.
ζ'. Έάν δ αγοραστής παραλάβν) τδ πράγμα, σιωπώντος τοΰ πω^
λητοΰ, η αγοραπωλησία είναι τετελεσμένη.
η . Έάν τις εχων δικαίωμα προτιμησεως έπί τ$1ς άγορας πράγματδς τίνος (ώς δ γείτων έπί της άγορ£ς τοΰ παρακείμενου οίκοπε*
δου), καί βλέπων αύτδ πωλούμενον σ ιω π ή ς , άπδλλυσι τδ δικαίω·
μα τϋς προτιμησεως.
θ'. Έάν έν φ συγχαίρονταί τινι ώς πατρί τέκνου γεννηθέντος
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•υπό γυναικδς, μεθ’

δεν είναι νομίμως συνεζευγμένος, δεν κάμνι

<την παρατηρησιν δτι το τέκνον δεν είναι ίδικόν του, θεωρείται ώς
πατήρ του παιδιού.
ί. Έάν προ τίίς συστάσεως τίΐ; άγοραπωλησίας ό πωλητης ειπιρ,
)δτι το πωλούμενον εχει το δείνα ελάττωμα και ο άγοραστης σιω
πήσει, η σιωπή του θεωρείται ώ ; παραδοχή

του ελαττώματος·

ιά. "Οταν δ άνηρ παρούσης της γυναικδς του πωλησν) άκίνητδν
τι αυτής, χωρίς ούτε αύτη ούτε τις των συγγενών της νά δμιλησωσι,

δεν μένει πλέον δικαίωμα αγωγής είς την γυναίκα* το

αυτά

συμβαίνει καί δταν η γυνή πωλησνι πράγμα τι του άνδρος εν γνωσει αυτου σιωπώντος.
ιβ7. Συγκατάθεσιν εμφαίνει καί η σιωπή του βλεποντος τά πράγ
ματα αυτου δημοπρατούμενα

υπό του δημοσίου κηρυκος και μη

δμιλουντος.
ιγ\ Ό Ιωάννης διοριζόμενος επίτροπος ύπδ του Γεωργίου διά
την αγοράν πράγματός τίνος

καί σιωπών δεν δυναται ν’ άγορασνι

τδ πραγμα εκείνο δι* ίδιον λογαριασμόν, διότι διά της σιωπάς του
παρεδέχθη την επιτροπήν.
ιδ/. *0 κηδερών βλέπων τον ύπδ την κηδεμονίαν αυτου συναλλασσόμενον καί σιωπών, θεωρείται ώς άναγνωριζων τας συναλλαε
γάς αυτου.
ιέ. Έάν τις βλέπων τινά βλάπτοντα το ίδιον πράγμα καί δυνάμενος να τον έμποδίσνι σιωπ^, δεν δικαιούται νά ζητηστρ άποζημίωσιν. κτλ. Ό σιωπών ου δοκεΐ όμολογεΐν, άλλ’ δμως ούκ άρνεΐται»
δασ. βιβλ. β'. τίτλ . γ'. έδ. ρμβ'.

"Αρθρ. 68ον. Τα αφανή κρίνονται κατά τά έξωτερικά αύτων σημεία.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου : ÄlLUl
oa

δελίλυ σ σέγι φί-λ- ούμούρι λ πατηνε γεκούμου μακάμε-

χου = η έν τοΐς άφανέσιν (εξωτερική) άπόδειξις πράγματός τίνος
ώς αυτό το πραγμα κρίνεται.
Δηλαδη έν τοΐς άφανέσιν, εις ών την ουσίαν είναι δύσκολον νά έμ^αθύνωμεν, σχηματίζομεν την περί αυτών κρίσιν κατά τά έξωτε-
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ρίκα αύτων σημεία. Άφανίΐ είναι ιδίως τά ηθικά* έμβαθύνει δέ τις
δ υ σ κ δ λ ω ς εις την ουσίαν πράγματός τίνος, δταν όπως σχηματίσει
πεποίθησιν περί αύτου χρνίζνι έξωτερικών τινων

σημείων, άπερ ά ·

ποτελοΟσι την άπδδειξιν. Π. χ . ή πρόόεσις καί προμελέτη είναι τι
άφανες* δεν πειθόμεθα δε περί της ύπάρξεως η μη ύπάρξεως αύτ$ς
•fa εκ των εις την κρίσιν ημών υποβαλλόμενων εξωτερικών σημείων
^τοι τεκμηρίων καί άποδείξεων.
Α'. παράδειγμα. 2κοπεύων τις κατά πτηνού κτυπ^ τυχαίως άν
θρωπον, ο πληγωθείς διισχυρίζεται, δτι δ πυροβολησας έκ προθεσεως έσκόπευσε κατ’ αύτοΟ, εκείνος δε άρνεΤτάι λέγων, δτι δεν είχε
τοιαύτην πρδθεσιν, άλλ’ δτι έσκδπευσε κατά του πτηνού* δπως πεισθτί δ δικαστής δτι υπήρξε πρδθεσις ζητεί παρά του ενάγοντος μαρ
τυρίας καί άποδείξεις. Έάν δθεν ούτος δεν δυνηθνί ν’ άποδείξνι, δτι
εκ προθέσεως έπυροβόλησεν εναντίον του δ άντίδικος, δ δικαστής
παραδέχεται, δτι δεν υπήρξε πρόθεσις, άφου έπιβάλνι εϊς πόν ένα*
γδμενον τον άπαιτούμενον δρκον.
Β '. παράδειγμα. ’Αγοράζει τις ίππον λδγφ δτι είναι άπηλλαγμένος παντός πάθους, καί άκολούθως εύρίσκων αύτδν εμπαθή δεν τδν
επιστρέφει εις τον πωλητην, άλλα τον μεταχειρίζεται*

η χρησις

αυτή άποδεικνυει την παραδοχήν του ελαττώματος, ητις είναι τι
άφανες, καί επομένως άφου άπαξ μετεχειρίσθη τον ίππον δεν δυ
νατοί πλέον να άκυρώση την πώλησιν έπιστρέφων αύτδν είς τον
πωλητην, καίτοι είχε το δικαίωμα τούτο, κατά τάς διεπούσας την
άγοραπωλησίαν άρχάς, έάν έπέστρεφε τον ίππον, χωρίς νά τον μ0·
ταχειρισθίΐ.

*Αρθρ. 69ον. Ή άντεπιστολή ισοδύναμε? τή συνομιλία.
Τοΰτο μετέφρασται εκ του αραβικού : *«Α—

ελ ^

πάπου κε-λ χητάπ = η αλληλογραφία ώς η συνομιλία.
Άντεπιστολή είναι η διά γραμμάτων έκφρασις της άμοιβαίας θελησεως. Έ κ της άρχης ταύτης άπορρέει η Ισχύς καί το κύρος πάν
των των εγγράφων συμβολαίων. Τδ έγγραφον δμδλογον Ισοδύναμε?
πρδς την προφορικήν ομολογίαν* δπως δε αύτη, ουτω καί εκείνο έχει
άμετάβατον ενέργειαν, ήτοι

δι’ αύτοΟ δεν δύναται νά υποχρεωθεί
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$ μόνον ό ύπογραφεύς. ’Απ' εναντίας η μαρτυρία έχει μεταβατικήν
Ενέργειαν. Το έγγραφον ομόλογον διαφωτίζει την άπαίτησιν του ένάγοντος.
Παράδειγμα. Έάν άποδειχθη ενώπιον του δικαστου, δτι ί)έν χρεω
στικά τινι ομολογώ υπογραφή είναι η ιδιόχειρος υπογραφή του ά*

ποθανόντος, το δικαστηριον άποφασίζει την πληρωμήν του χρέους
έκ τνίς κληρονομιάς αύτοΰ.

νΑρθρ. 70ον. Τά του βωβού γνωστά νεύματα και σημεία.
Ισοδυναμουσι τφ προφορικφ λόγφ.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου : ^
0 ^ * ^ ελ ίσαράτ» λ μάχουδε λί·λ άχρεσι κε λ πεγ^άνι πι·λ·
λισάν = τά του

βωβού γνωστά νεύματα ώς ή δηλωσις δι άτας

γλώσσας.
Γ ν ω σ τ ά , δηλαδη έκεΐνα τά νεύματα τά όποια συνηθίζει να κάμνη πάντοτε ό βωβός εις όμοιας περιστάσεις.
Οΐον βωβός τις διά νεύματος δίδει νά έννοηση είς τον άγοραστην^
δτι τφ πωλεΐ πρδέγμά τι* εάν άφου λάβη αυτό ό άγοραστης έγερθη
Ιρις, περί του άν ό βωβός έπώλησεν η ούχι το πράγμα, έρωτωνται
οι γινώσκοντες αυτόν και άν καταθέσωσιν, δτι τό σημεΐον δπερ Iκαμεν ό βωβός προς τόν άγοραστην

είναι αυτό έκεΤνο, δπερ κάμνει

πάντοτε οσάκις θέλει νά πώληση τι, η πώλησις θεωρείται έγκυρος.
Επίσης ό τυφλός ψαύων τό πράγμα δπερ άγοράζει, θεωρείται ως
ίδών αυτό και επομένως χάνει τό έζ δψεως εκλογικόν δικαίωμα*
(δρα βιβλ. β\ περί Εκλογικών δικαιωμάτων).

*Αρθρ. 71 ον. Ό του διερμηνέως λόγος δεκτός έστιν έν παντί*
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου : U L L *^ jU l

J J û γςούκ-

πελου κάβλΰ λ-μστέρδζιμι μούτλακα=παραδεκτός ό του διερμηνέως λόγος έν παντί.
Διερμηνεύς λέγεται ό μεταφέρων π ι σ τ ω ς μίαν Ιννοιαν άπό μ ι£;
γλώσσης εις έτέραν* ό διερμηνεύς ούδεμίαν φέρει ευθύνην διά τά λε*
γόμενα, δι’ άπερ εύθύνεται μόνος ό λέγων* εύθύνεται δμως διά π2·
σαν διαστροφήν αυτών. Διαφέρει δε του έπιτρόπου κατά τό άνεύθυνον τούτο. Π. χ . Ό πωλητάς δεν δύναται νά ζητηση παρά το3
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διερμηνέως τδ τίμημα, οπερ σονεφωνηθη μέσον «ύτοΰ. Έχν δμω; 4
μεσάζων ητο ούχί διερμηνεύς άλλ’ επίτροπος του άγοραστου, τότε
ενέχεται απέναντι του πωλητου διά την πληρωμήν του τιμήματος.

"Αρθρ. 72ον. Ή ύπόθεσις (εικασία), ής το πλημμελές είναι
προφανές ούδεμίαν έχει ίσχύν.
Τούτο μετέφρασται εκ του αραβικού :

<jU|

ey cV

λά Γπρετε πί· ζζάννι λ-πεϊγίν χατάουχου = ούκ ισχύει εικασία, ίίς
πο πλημμελές προφανές.
Αέγομεν δτι ύποθέτομεν η φρονοΰμεν, δταν δέν δυνάμεθα να βε*
βαιώσωμεν η να άναιρέσωμέν τι

δριστικώς* αί τοιαΰται είκοτολο-

γιαι (ζάνν) λοιπόν ούδεμίαν έχουσιν ίσχύν.
Παράδειγμα. *0 οφειλέτης χωρίς να ειδοποίηση τόνέγγυητην του
πληρόνει τδ χρέος του, δ δέ έγγυητη; αγνοώ ν του ίο πληρόνει και
Όυτος αύτό. Έαν άκολούθως κίνηση αγωγήν κατά του λαβόντο; δίς
την άπαίτησίν του δανειστου, δ δικαστής λαμβάνων ύπ’ δψιν δτι ή
«σφαλμένη ιδέα του έγγυητου νομίζοντος, δτι δ οφειλέτης δεν έπλη·
φωσε το χρέος, δεν έχει καμμίαν ίσχύν καί επομένως δέν ύποχρεοϊ
αύτδν, άποφαίνεται υπέρ της επιστροφής των χρημάτων, άπερ εδωκεν άναιτίως εις τον δανειστήν.

"Αρθρ. 73ον. Δέν ισχύει ή άπόδειξις, ούτε δύναται να θεωρηθη έγκυρος πράξίς τις δταν ύπάρχη υπέρ του εναντίου πιθανύτης στηριζομένη έπί ένδείξεως προφανούς ( j C- σενέτ).
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :
J J i λα χδδζδζετε μα’ έλ ίχτιμάλι ν νασί άνδελίλ = ούχύπάρχει ά*
πδδειξις ίσχυρά, δταν ύπάρχη πιθανδτης παραγομένη έκ τεκμηρίου.
Πιθανδτης είναι η άβεβα.ία κρίσις, ην κάμνει δ νους, λέγων δτι
τ ο ύ τ ο δυνατόν να ηναι τοι ^^ "'♦.χωρίς ν’ άποφαίνηται κατηγο*
ρικώς. Ή εις ούδενα λόγον στηριζομένη πιθανδτης είναι πάντη άνί*
Λχυρος, άποκτα δέ ίσχύν καί κύρος άναλόγως των λόγ^ν, εις οθ
•Ϊτηρίζεται καί καταντ^ είς την βεβαιότητα δταν ούτοι η ναι άρκούντως ισχυροί, ώστε νά πείσωσι τον νουν, οία είναι η άπόδειξις.
Άναπτυξωμεν ένταΰθα ολίγον το εν τω κειμένω παράδειγμα.
Επιθανάτιος άσθενεια είναι η φέρουσα τον πάσχοντα είς τον τάφον.

ê
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ϊϊατηα άσθενών έπιθχνατίως ομολογεί δτι οφείλει εις εν« τών υιών
του χρηματικόν τι ποσον, ό δε υιός μετά τον θάνατον εκείνου άπ α ιτεΐ τό ποσόν τούτο έκ της κληρονομιάς. Καίτοι υπάρχει υπέρ
τη ς άπαιτησεώ; του η ομολογία του άποθανόντος, δεν δύναται ό
μω ς να θεωρηθ-yj ως τελεία άπόδειζις, διότι είναι πιθανόν να έδόθη
η ομολογία αυτή προς ύπεξαίρεσιν μέρους της κληρονομιάς υπέρ
του ευνοούμενου υίου άποκλειστικώς, η δέ πιθανότης αΰτη στηρί
ζετα ι επί προφανούς λόγου, της επιθανάτιου άσθενείας του όμολογησαντος. Τό όμολογηθέν χρέος καί άν μόνον το τρίτον της κληρο
νομιάς άποτελ'/j, ποσόν δπερ πάντοτε δικαιούται ό άσθενών να δια^έαπρ κατά (όούλησιν (δρα βιβλ. ά. τίτλ. ζ\ κεφ. ς-'), πάλιν δεν πληρόνεται εις τον δανειστήν ύποδειχθέντα υιόν, όέν μη άναγνωρίσωσε
προηγουμένως το χρέος οί λοιποί κληρονόμοι. Έν ένί λόγφ η τοιαύτ η ομολογία του άποθανόντος δεν ισχύει ένεκα της ύπαρχούσης πιΦανότητος, δτι έγένετο προς ζημίαν των λοιπών κληρονόμων, οίτινες είχον ηδη τότε άποκτησει την έλπίδα δικαιώματος επί της
κληρονομιάς. Έχν οί κληρονόμοι έπιβεβαιώσωσι την ομολογίαν τοδ
άποθανόντος, ενέχονται ούχί δια την εκείνου άλλα δια την ίδιάν
αυτών ομολογίαν καί πληρόνουσι τό χρέος έκ της κληρονομιάς.
Έάνδμως ή ομολογία του άποθανόντος έδόθηύγιαίνοντοςέ'τι, ισχύει ^
$ιά τον λόγον, δτι τότε ούδέν δικαίωμα είχον οί κληρονόμοι επί της
περιουσίας αύτου, καί διότι ή υπέρ του εναντίου πιθανότης εις θυ
μένα λόγον στηριζομένη ένταυθα είναι άπλη καί άβάσιμος είκασία.

νΑρθρ. 74ον. Ή υπόνοια ούδεν έχει κύρος.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

λα ιπρετε

Τ,ι τ τεβεχχόύμ = ου κύρος τνί υπονοία.
Ό κανών ούτος σχετίζεται μετά του άνωτερω.
‘ Τπόνοια (

τ ®βεχχόύμ) είναι η περί τ η ; άληθείας πράγμα

τός τίνος άβάσιμος άμφιβολία έκείνη, ητις επέρχεται εις τόν νουν
του άνθρώπου άφοΰ έσχημάτισεν ηδη πεποίθησιν περί της άληθείας
αύτου. Ή τοιαύτη υπόνοια δέν δύναται νά καταστρεψνι την αποδειξιν, έφ’ης ό νους έστηοιζε την κρίσιν αύτοΰ.
Ούτως, έάν έπί παραδείγματος πατήρ τις υγιής καί σώας εχων
•τάς φρένας δωρησηταί τινι κατά νόμον μέρος της περιουσίας αυτοδ
10.
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ώρισμένον και άνεπίδεκτον διανομές και μετά ταύτα άποθανόντος
οι κληρονόμοι αύτου άπαιτήσωσι το δεδωρημένον παρά του λαβον*
τος αυτό, ό δικαστής δεν δύναται επί τνί άπλγί ύπονοίι^, ο τι ό δωρήσας έποίησε τήν δωρεάν μόνον και μόνον δια νά στερήσγ] τής κλη
ρονομιάς αυτής τού; κληρονόμους του να άποφασίσγ) και επιδικάστρ
τήν επιστροφήν του δεδωρημένου. Επίσης, εάν ό δικαστής r îj μαρ
τυρία δύο μαρτύρων άποφασίση τι, δεν δύναται τνί άπλνί ύπονοί?,
οτι οι μάρτυρες πιθανόν να ψεύδωνται, νά άναιρέσνι τό άποφασισμένον, διότι ή άπλή υπόνοια ούδεν εχει κύρος καί ίσχύν. Επειδή δέ
ό λόγος ενταύθα περί μαρτυρίας, είπωμεν ολίγα τινά καί περί αύτής.
Ό μάρτυς δια να νίναι δεκτός πρέπει να μήν £χνι κανέν συμφέ
ρον εις τήν ύπόθεσιν, ούτε νά γιναι άνιών ή κατιών συγγενής του
ύπερ ου καταθέτει. Ούτως, ούτε ό πατήρ υπέρ του υίου, ούτε όυίός
ύπερ του πατρός δύναται νά μαρτυρήσν], διότι είναι πιθανόν νά ψευδομκρτυρήτν] προς δικαίωσιν αύτου* καί ό υπηρέτης δεν μαρτυρεί
ύπερ του κυρίου αύτου* ούτε οι κεκηρυγμένοι εχθροί μαρτυροΰντες
κατ’ άλλήλων είναι δεκτοί, oTov οί έχοντες εκκρεμή δίκην περί τοί
χου τίνος γείτονες δεν δύνανται νά μαρτυρήσωσιν ό εις περί τού
άλλου* τούτο δε διότι υπάρχει πιθανότης, δ τι ο μάρτυς αγόμενος
υπό τού πάθους θέλει καταθέσει ψευδή μαρτυρίαν προς βλάβην τού
άντιδίκου αυτού. Αί διαφωνούσαι μαρτυρίαι εϊσίν ανίσχυροι* cîov, εάν
ά παϊτών τις 1 0 0 0 γρόσια παρουσιάστρ μάρτυρα, δστις καταθέτει,
οτι γνώριζε·, οτι ό ένάγων εχει λαμβάνειν 1 5 0 0 γρόσια, ή μαρτυρία
αύτη άπορρίπτεται, διότι διαφωνεί προς τήν άπαίτησιν του ένάγοντος. Επίσης εάν έκ δύο μαρτύρων ό εις καταθέση δτι το φιλονεικούμενον χρέος είναι 1 0 0 0 γρόσια, ή μαρτυρία αύτη άπορρίπτετα ι, διότι διαφωνεί προς τήν άπαίτησιν τθυ ένάγοντος. ’Επίσης
εάν έκ δύο μαρτύρων ό εις καταθέστρ δτι το φιλονεικούμενον χρέος
είναι 1000 γρόσια, ό δε έτερος 1500, άμφότεραι αί καταθέσεις εί·
οίν ανίσχυροι.

ΆρΟρ. 75ον. Το διά λογικής άποδείξεως ( -0 ^ ^ πόυρχάν)
άποδεδειγμένον θεωρείται επίσης βέβαιον, ώς καί εκείνο, ουτινος άντιλαμβανόμεθα διά των αισθήσεων.

Τοΰτο μετέφρασται εκ τοΟ άραβικου :
0^-**'\* έσσάτΐητου πί-λ πόυρχάνι κβ σ σάπητι πί λ άγ^άνι = τόδι’
ορθών συλλογισμών χ.αι άποδείξεων άποδεδειγμένον, ώς τό άποδεδειγμένον αίσθητώς.
j

πόυρχάν είναι ά. ό κατά τούς κανόνας της λογικές γινό*

μένος συλλογισμός και β'. η άπόδειξις. Ή έννοια του κανόνος τούτου
εΐναι: η πεποίθησις vjv ήθελε σχηματίσει τις σκεπτόμενος κατά τούς
κανόνας της λογικές καί στηριζόμενος εις τάς προβαλλομενας αύτψ
άποδείξεις, θεωρείται επίσης ισχυρά, οσον καί η πεποίθησις, ην
σχηματίζει βλέπων ϊδίοις όφθαλμοΐς τά πράγματα.

“Άρθρ. 76ον. Ό αϊτών δεικνύει, δ δε άρνούμενος ορκίζεται.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου:
£

aIx J î

I ελ πεϊγίνετου λί-λ μόυδδαη’ βε-λ γεμίνου άλ^ά μέν εγ κ ερ ε= η

μαρτυρία τφ αΐτουντι καί τω άρνουμένω δρκος.
Ό εναγών οφείλει νά φέρνι αποδείξεις προς β&βαίωσιν του διϊ
σχυρισμοΰ του, εάν δε δεν δύναται να πράξν) τούτο, προσκαλείται
ό εναγόμενος νά βεβαιώστ) την άρνησίν του δι’ όρκου. Καί ενόσω μεν
όχΐς των διαδίκων διϊσχυρίζεται την υπαρξιν συμβεβηκότος τίνος,
ό δέ ετερος άρνεΐται αυτό, είναι εύκολον εις τόν δικαστήν νά διακρί
VT) είς τίνα άνηκει ό δρκος καί εις τίνα η παρουσίασις μαρτύρων
*Οταν όμως άμφότεροι όμολογώσι μέν τό συμβεβηκός, έκάτερος δμως
άποδίδν) εϊς

αυτό άλλον χαρακτήρα, οΤον? δταν ό μεν εναγών διϊ

σχυρίζηται δτι εδωκεν ώς χρησιδάνειον πραγμά τι εις τόν έναγόμενον καί ηδη ζητγί την επιστροφήν αύτοΟ, ό δέ εναγόμενος ομολογώ
μεν δτι ελαβε τό πραγμα, αλλά διϊσχυρίζηται, δτι τφ έδόθη ούχί
ώς χρησιδάνειον άλλ’ώς δωρεά, είς την τοιαύτην περίπτωσιν η διά*
κρισις είναι ολίγον δύσκολος. Διό προς οδηγίαν των οί ίεροδικα3ται
Ιχουσι πίνάκάς τιν«ς, εν οις ύπάρχουσι διαγεγραμμέναι αί περιστά
σεις, καθ’ άς ό δικαστής οφείλει ζητ-ησαι την άπόδειξιν παρά τοΰ
ενός των διαδίκων. Τοιαυται περιπτώσ εις άριθμουνται περί τάς 42 0 ,
δνομαζόμεναι

j

τερδζηχ è\ πεϊγινάτ, ήτοι προτίμησις

αποδείξεων.

*Άρθρ. 7 7ον. Ή Ιμμάρτυρος άπόδειξις χρησιμεύει προς βε-
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βαίωσιν του έναντίου της πρωτοτύπου καταστάσεως, δ δε δρκος
προς βεβαίωσιν αύτής της πρωτοτυπίας.
ΤοΟτο μετεφρασται έκ του άραβικου :

—Lall

~

έλπεϊγίνετου λί-ισπάτι χηλάφι-ζ ζαχήρ, β ελγεμίνου λί ίπκάη-λάσηλ = η έμμάρτυρος άπόδειζις προς βεβχίωσιν
του εναντίου του πρωτοτύπου καί ό δρκος προς βεβαίωσιν αύτου (του
πρωτοτύπου).
’Ανωτέρω έρρέθη δτι το άχρεώστητον είναι πρωτοτυπία* άρα ή
οφειλή είναι έναντίον τής πρωτοτυπίας.

"Οθεν έάν, έπί παραδείγ

ματος, ό δανειστής δεν δύναται ν’ άποδείξν) την οφειλήν του ενα
γόμενου, ήτοι το έναντίον τής πρωτοτυπίας έπάγει αύτω δρκον. ’Εάν
δε ούτος δεχθή

τον δρκον, βεβαιουται ή πρωτότυπος κατάστασις

ήτοι το άχρεώστητον αύτου. Παρατηρητέον ενταύθα, δτι εάν δ ε
ναγόμενος εί'πνι — άς όρκισθή ό ένάγων καί πληρόνω τά άπαιτούμενα, ό “λόγος του ούτος ίσοδυναμεί προ; ομολογίαν του χρέους.
Τρία είδη δρκου ύπάρχουσιν : ό ψευδής, δστις συνίσταται εις τήν
βεβαίωσιν συμβάντος δήθεν λαβόντος χώραν εν τφ παρελθόντι, έν
ώ όόρκιζόμενος γινώσκει δτι δεν έγεινεν* ό τοιουτον δρκον λαμβκνων εύθύνεται. Ό άληθής, δστις έχει άντικείμενον την βεβαίωσιν
πράγματος συμβάντος πραγματικώς. Έάν τδ πράγμα

μεταβληθέν

άκολούθως έν άγνοί<£ του όρκιζομένου δεν ^ναι σύμφωνον με τήν
περιγραφήν αύτου, ούτος δεν εύθύνεται* οιον γινώσκων τις δτι ή υ
δρία ήτο πλήρης ύδατος διαβεβαιοΐ τό πράγμα δι* δρκου* εάν εν
άγνοια του έκενώθη ή υδρία καί vivat κενή, καθ’ ήν στιγμήν εδιδε τον δρκον, ούδεμίαν έχει έκ τούτου εύθύνην* άρκεΐ οτι ή κατάθεσίς του ήτο σύμφωνος προς τήν ενδόμυχον πεποίθησίν του.
Τρίτον είδος ορκου είναι ό διδόμενος διά μέλλουσαν πράζιν.

Ό

δρκιζόμενος, δτι θέλει πράξει τδ δείνα πράγμα έν τφ μέλλοντι δεν
άπαλλάττεται του δρκου του καθ’ δλην αύτου τήν ζωήν* δ παραβαίνων αύτδν καλείται έπίορκος. Έάν δ όρκιζόμενος προσδιορίσνι
χρόνον οφείλει εντός τής προθεσμίας νά εκπληρώσνι αύτδν.

’Άρθρ. 78. Ή έμμάρτυρος άπόδειξις έχει ένέργειαν μετα
βατικήν, ή δέ ομολογία άμετάβατον.
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Τοΰτο ρετέφρασται έκτου Αραβικού:
Z

Âs^_>- aIxJ I

^T-5’“ έλ-πεϊγίνετου χόδζ-δζετίΐν ρόυτεα’δδιγε, βέ·λ ικράρου

χόδζ-δζετ«ν κασηρε =

η ραρτυρία Απόδειξις ένεργητικη καί η ο

ρολογία αρετάβατος.
Παράδειγρα. Παρουσιάζετ αί τις εις τόν άγ'οραστην ίππου και
λέγει α ύ τφ — ό ίππος ούτος είναι ϊδικός ρου, ο πωλησαςσοι αυτόν
ροί τον έκλεψεν, η εγώ τον είχον έρπιστευθγί εις αυτόν ώς παρα
καταθήκην.

Έάν ο Αγοραστές όρολογησγ], δτι πραγρατικως ο

ίππος *ητο κλοπιραΐος η εύρισκετο ώς παρακαταθήκη εις χεΤρας
το3 πωλητου καταδικάζεται κατά τον κανόνα τόν λέγοντα : έκ α 
σ τ ο ς τγί ιδ ία ο ρ ο λ ο γ ία ά λ ίσ κ ε τ α ι εις την άπόδοσιν του ίππου,
χωρίς νά δύναται ν’ άπαιτησγι Από τον πωλητην την επιστροφήν
που τιρηρατος, διότι η ορολογία

άρετάβατον

έλουσα ενέργειαν

δεν δύναται να ύποχρεώσγι άλλον έκτος του όρο λογησαντος. Έάν
απεναντίας ό Αγοραστής άρνηθγί δτι ό ίππος δέν είναι κτηρα του
πωλητου καί ό έκνικων αυτόν άποδείξγ) τούτο, πάλιν Αποδίδεται
ρεν ό ίππος, Αλλ’ ό Αγοραστής έ/ει Αγωγήν κατά του πωλητου διά
το δοθέν τίρηρα, διότι η Απόδειξις έχει ενέργειαν ρεταβατικην.

’Άρθρ. 79ον. 'Έκαστος τή ίδι^ι ορολογία άλίσκεται.
Τούτο ρετέφρασται έκ του αραβικού: « jlf\i

jJJ\ έλ ρερου

ρουάχαζουν πί ικράριχη=έκαστος κατακρίνεται τγί όρολογί<κ αύτοΰ.
Είναι παράρτηρα του Ανωτέρω κανόνος. ‘Ο όρολογών Αντί καπακεκριρένου έστί. Βασ. βιβλ. η. τίτλ. δ\ έδ. ά.

*Αρθρ. 8 0 . Ή άντίφασις ούδεν ρέν έχει κύρος άλλάκαιδέν
ανατρέπει τήν κατά του άντιφάσκοντος εκδοθεΐσαν άποφασιν.
Τούτορετέφρας-αι έκ του Αραβικού: J 1^·^
λ * χόδζ δζετε ρ ά ’-ετ-τενακούζ λακίννε
εχίλλου πί ρα χούκιρε αλ^ά νεφσι λ ρ«τενακηζ=ούκ ισχύει η
άντίφασις, Αλλ* ούκ Ανατρέπει αύτη την κατΑ τονϊ Αντιφάσκοντος
άπόφασιν.
Κατά το έν τω κειρένφ παράδειγρα, οί ράρτυρες, οίτινες κατεΰηκαν προηγουρένω; δτι ό έναγόρενος οφείλει λ. χ. 1000 γροσια,
χαί αφοΰ έξεδόθη η δικαστική άπόφασις, Αναιρουντες την πρωτην
Αυτών κατάθεσιν ραρτυρουσιν ηδη δτι ούδεν οφείλει, καταδικα-
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ζονται ίνα άποτίσωσιν αυτοί τά 1 0 0 0 γρόσια, διότι η άπόφασις ,
δεν άκυροΰται ποτέ* τούτο δε διότι στηρίζεται -έπΐ τελείας άπαδείξ εως, η'τοι τΐ5ς μαρτυρίας.

"Αρθρ. 8 Ιον. Ενίοτε συμβαίνει νά θεωρηται ώς άποδεδειγμένον το παρακολούθημα, εν φ δεν είναι άποδεδειγμένη ή αρχή·
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικοΰ :
Ju»V(

£ ^δ)1C*~UJii

κάδ γέσπιτου-λ- φέρ* μά* άδεμι σουπούτι λ-

άσηλ = έ<ττιν

δτε θεωρείται ώς άποδεδειγμένον τό παρακολούθημα καίτοι μη άποδεδειγμένης της άρχης.
Οΐον, έάν ειπνι τις, δτι ο δείνα άνθρωπος οφείλει εις τόν δείνα
4 0 0 0 γρόσια και εγώ είμαι έγγυητης του χρέους τούτου, ο ώ ; δα
νειστή; όμολογηθείς, άρνουμένου του οφειλέτου, δύναται ν* άπαιτηcvj καί να λάβγι τα χρήματα από τον εγγυητήν.
Ιδού καί εν άνχλυτικώτερον παράδειγμα έπι τ^ς άρχ-ΐίς ταύτης.
Ό Γεώργιος καταθέτει ενώπιον τ η ; δικαστικές άρχης, δτι δ Πέ
τρος χρεωστει εις τον Παύλον 1 0 0 0 γρόσια, καί OTt αυτός είναι έγ
γυητης δια τά χρήματα ταυτα* η χατάθεσις αυτή καίτοι άτοβλέπουσα άμφοτέρους, τον Γεώργιον δηλαδη και τον Πέτρον, ενοχο
ποιεί μεν τον πρώτον κατά τον κανόνα τον λέγοντα: έ κ α σ τ ο ς τί|
ίδίφ ό μ ο λ ο γ ίφ ά λ ί σ κ ε τ α ι , ουδόλως δμως και τον δεύτερον,
διότι η όμολ ογ ί α έ χ ε ι έν έρ γ ει αν ά μ ε τ ά β α τ ο ν . Έτομένως
ό Παύλος είναι ελεύθερος έ νά ύποχρεώση τον Γεώργιον να πληρώσγ] το χρέος η να άποδείξνι το διαμφισβητούμενον χρέος του Πέ
τρου. Έάν προτιμησν) τό πρώτον, ό Γεώργιος πληρώσας τό χρέος,
ούτινος ώμολόγησεν δτι $\χο έγγυητης, δεν έχει αναγωγήν κατά
του πρωτοφειλέτου Πέτρου.
*Η ομολογία του έγγυητου δεν Ισχύει ώ ; μαρτυρία κατά του
πρωτοφειλέτου, διότι ό μάρτυς πρέπει να μη έχνι κχνεν συμφέρονέκ
τ η ; μαρτυρίας, ην δίδει, έν ω ένταυθα είναι πιθανόν ό μάρτυς νά
ψεύδηται έπί τφ σκοπφ του νά άπαλλαχθ^ αυτός.
Άρχη έν τφ παραδείγματι τούτω
τό χρέος, παρακολούθημα δε

άσηλ = άρχικόν) είναι

j s φέρ’) ή έγγύησις* κανονικώς

τό παρακολούθημα δεν θεωρείται ώς άποδεδειγμένον, έν δσω μένει

r·
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Αναπόδεικτος η άρχη* συμβαίνει δμως ένίοτε έναντίαν του κανόνος
να άποδεικνύηται το παρακολούθημα, πριν ετι άποδειχθτί η άρχη*
Ιστιν δτε δέ άποδεικνυομένου του πρώτου θεωρείται συναποδεδειγμενον και το δεύτερον. Otov δ Γεώργιος ενάγει τον Πέτρον λέγων,
δτι είναι εγγυητη; του άπόντος Παύλου διά χίλια γρόσια,τά όποια
«φείλει αύτφ δ τελευταίος και άποδεΓικνύει την Αγωγήν του ταυτην* δ δικαστής εις τοιαύτην περίστασιν καταδικάζει τον έγγυητην
Πέτρον να πληρώ σγ) τδ χρέος, διδτι άποδειχθείσης τ^ς έγγυησεω;
συναπεδείχθη καί αύτδ. ’Εννοείται δε δτι δ Πέτρος εχει αναγωγήν
κατά του Παύλου, διότι ή άπδδειξις εχει ένέογειαν μεταβατικήν»
Σημειωτέον προς τούτοις δτι μόνον έν τοιαύτν] περιπτώσει δύναται
νά έκδοθνί άπόφασις κατά άπόντος.

’Άρθρ. 8 2 ον. Βεβαιουμένου του δρου ή έξ αύτοΰ ήρτημένη
■πραξ'.ς βεβαιουται άναγκαίως.
Τούτο μετέφοατται έκ του άραβικου : JLIä

-I»

έλ μουά’λλακου πισ-σάρτι γέδζιπ» σουπούτουχου ίνδβ
«ουπούτι σ σάρτ = η του εις δρον έξηρτημένου έκπληοωσις οφείλε
ται, δταν δ ορος ούτος έκπληρωθνί.
Ά λλω ς, τότε δει έκπληροΰσθαι το είς δρον τινά ηρτημένον, δταν
δ δρος ούτος έκπληρωθνί.
Παράδειγμα. Ό Γεώργιος λέγει τω Πετρψ — δάνεισον εις τδν
Παύλον 1 0 0 0 Γρόσια καί εάν εις την ληζιν του μηνδς δεν σοί τά
έπυτρέψν}, εγώ σοί τα δίδω. ’Ενταύθα δ Γεώργιος θεωρείται ώ ; εγ
γυητής, διό μη πληρόνοντος του Παύλου τδ χρέος εις τδ τέλος τ*/ΐς
-προθεσμίας, δ Πέτρος απαιτεί καί λαμβάνει αυτό άπδ τδν Γεώργιον*
*Έτερον. Έάν δ Γεώργιος είτν) τφ Πέτρψ —Ιάν ύπάγνις εις τδ
£εΐνα μέρος θά σοί δώσω τόσα χρήματα, οφείλει νά εκπληρώσν) την
ύπόσχεσίν του άμα μεταβάντος εκεΐσε του Πέτρου.

"Αρθρ. 83ον. Τον ορον τηρητέον κατά τδ δυνατόν.
Τούτο μετέφρασται έκτου άραβικοΟ:

L·

γέλζεμου μυράα’του σ σάρτι πί κάδερι-λ-ΐμκιάν = ό δρος τηρητεος
κατά τδ δυνατδν.
Δηλαδη καθ’ δσον είναι δυνατή % καί άναγκαία η τηρησις αυτοΰ.
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Παράδειγμα. Δίδει τις έτέρω ως παρακαταθήκην ενα άδάμαντα,
επί συμφωνία ίνα φυλάξη αυτόν εντός λιθόκτιστου κτιρίου εαν ο
Φεματοφύλαξ παρά τήν ύποχρεωσιν, ήν ανελαβε, φύλαξη τον αδχ*
μαντα εν ξύλινη οίκί<£ καί πυρποληθείσης ταύτης άπολεσθή ο άδάμας, οφείλει ενεκα τής άμελείας του ταύτης νά άποζημιώση το·/'
παρακαταθέτην. Έαν δμω; ό δούς την παρακαταθήκην θέση ω ; ο*
ρον, δπως αυτή φυλάττηται εν ώρισμενω τινι δωμάτιο) ξύλινης τ ί
νος οικίας, δ δε θεματοφύλαξ

άντί νά φυλάζη αυτόν εν τφ υπο-

δειχθένχι δωματίω θέση έν έτέρω τής βύτής οικίας, χκαί πυρπολη
θείσης ταύτης, άπολεσθή δ άδάμας, δεν εύθύνεται διά την απώλειαν
ταύτην, διδτι Γσων δντων άμφοτέρων των δωματίων ώ ; προς την
άσφάλειαν, δ δρος δν έ'θηκεν δ παρακαταθέτης είναι ανίσχυρος. Περί
των αδυνάτων ούδεμία έστιν ένοχη. Βασ. βιβλ. β'. τίτλ. γ'. έδ. ρπέ.

’Άρθρ. 84ον. Αί υποσχέσεις έξαρτώμεναι άπο δρον τινχ
καθίστανται άμετάκλητοι και άναγκαίως έκπληρωτέαι (άφοδ
δηλαδή έκπληρωΟή δ δρος).
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου:

’.«.IÎ’j

έλμεβαίδ πί ίκτισάϊ σούβερι-τ τεάλήκ τεκ^δύνδυ λαζιμετεν = αί υποσχέσεις ύποβαλλόμεναι εις δρον καθίστανται έκπλη*
ρωτέαι άναγκαίως.
*Η άπδλυτος ύπόσχεσις, οΐον άν είπη τις: θά κάμω τοΰτο, θά
πάγω κτλ. ούδεμίαν επιβάλλει ύποχρέωσιν

εις τον ύποσχόμενον_

*Εάν όμως έξαρτηθή άπο δρον τινά, οιον έαν είπη τ ις— θά πράξω
τούτο, εάν καί συ πράξης εκείνο, δ λαβών τήν ύπδσχεσιν, έκπληρώ*
σας τον δρον, οστις έπεβλήθη αύτω απαιτεί παρά του δδντος την
ύπδσχεσιν νά τηρήση αυτήν.
Καί ενταύθα εφαρμόζονται τα έν τψ κανόνι 82φ άναφερόμεναε
παραδείγματα.

Άρθρ. 8 5 ον. Ή ωφέλεια πράγματός τίνος είναι άντίστοιχος προς τήν εύθύνην τής ζημίας αύτου.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου: <jl_ελ χαραάτ
δζου πι ζ-ζαμάνι = ή ωφέλεια άντίστοιχος τη ζημία.
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Δηλαδη δν τινα βαρύνει η ζημία κτλ. ως έν τω κείμενη.
Ό κανών ουτος είναι γενικός.
Παράδειγμα. ”0 αγοραστής έπιστρέψας δν ηγόρασεν ίππον εις τον:
σεωλητην ένεκα του άρχικού ελαττώματος δπερ άνεκάλυψεν εν αύτω,
κατά τας περί εκλογικού δικαιώματος άρχάς,· (δρα βιβλ. ά. τίτλ.
ς·', άρθρ. 3 3 6 κ τλ .) δέν ύποχρεοΰται να πληρώσγι μίσθωμα εις αυ
τόν δι’ δσον χρόνον μετεχειρίαθη τον ίππον* διότι κατά τάς περί α
γοραπωλησίας άρχάς, εάν ό ίππος έπασχέ τι έν τφ μεταξύ έκείνω,
η ζημία αύτου θά άνεφέοετο εις τον αγοραστήν, επομένως, ό πώλη
σης δεν δύναται να ζητησν) τας ώφελείας του ίππου δια τον χρό
νον καθ’ δν η ζημία αύτου άπέβλεπεν άλλον* διότι εις ούτινος λο
γαριασμόν κινδυνεύει

το πραγμα, εκείνος απολαμβάνει καί τούς

καρπούς αύτου.

"Αρθρ. 86ον. Δέν συνέρχονται εις το αύτο μισθός καί άποζημίωσις.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

V|«v

εδζρου βέ ζ ζαμάνου λα γετζτεμ ιά ν ι= ού συνέρχονται μισθός καί άσεοζημίωσις.
Δηλαδη, δεν δύναταί τις να ζητησν) συγχρόνως καί τό μίσθωμα
καί την αξίαν του πράγματός του.
Παράδειγμα. Καταλαμβάνει τις

αύθαιρέτως άλλοτρίαν οικίαν

μη ούσαν ώρισμένην εις έμμεσον χρησιν (δρα τούς δικανικσύς ορούς
του β'. βιβλίου) καί κατοικεί εν αύν/j. Έάν πυρποληθ’/j η οικία, η
ζημία βαρύνει τόν άρπαγα, καί διά τούτο ό κύριος αύτνίς δέν δύ
ναταί ποτέ να ζητησν) μίσθωμα άπό αύτόν, δι’ δσον χρόνον κατοί
κησή έν τν) οίκίι»:.
Έάν δμως η οικία πυρποληθνί καθ’ ον χρόνον κρατείται υπό ένοίκιον, ό ενοικιαστής δέν άποζημιοΐ τόν ιδιοκτήτην, διότι ουτος λαμβάνων τό ένοίκιον αύτης οφείλει να ύποστίί καί την ζημίαν της.
"Ετερον παράδειγμα, Έάν ό άχθοφόρος πεσών συντρίψνι τόν άσκόν,
δν έφερε καί χυθν) τό ελαιον οφείλει ν’ άποζημιώσνι τόν κύριον. Έν
τοιαύτν) περιπτώσει τό μίσθωμα του άχθοφόρου έκπίπτεται έκ τ^ς
αξίας του ελαίου.
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Άρθρ. 87ον. Ή ζημία α ντιστοιχείτή ώφελεία.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου:

^^iJl ελ-γούρμου πΐ-λ*

γούνουμι = η ζημία (άντίστοιχος) τ^ ωφελείς.
Είναι αυτός ουτος ό άνωτέρω κα ώ ν άντιστρδφως έκπεφρασμενός. Ό εχων δηλαδη την ωφέλειαν πράγματός τίνος ύφίσταται καί
Την ζημίαν αύτου. Ό την ωφέλειαν εχων του πράγματος και την
βλάβην αύτου έχειν οφείλει' Βασ. βιβλ. β\ τίτλ. γ'. έδ. έ.

Άρθρ. 88ον. Ή πένησις είναι άνάλογος τή άπολαυή και
ή άπολαυή άνάλογος τή πονήσει.
Τούτο μετέφρασται έκ τοΟ άραβικου : jwXjui*..aÜ^
Ä*aLJ( εν-νί'μετου πί κάδερι ν-νακμε, βε-ν νάκμε πί κάδερι-ν νϊμέ = ή
άπολαυη άνάλογος τγ πονησει καί ηπόνησις άνάλογος τγί άπολαυή.
"Οταν, παραδείγματος χάριν, πρόκηται να όριίθγ) η αμοιβή γενο*
μένης τίνος υπηρεσίας, αυτή ορίζεται άναλδγως της υπηρεσίας. Τό
αυτό γίνεται καί εις το κατ’ έκτίμησιν όριζόμενον μίσθωμα.

"Αρθρ. 89ον. Πάσα πράξις άνάγεται εις τον αυτουργόν αδτής, ουδέποτε δε εις τον δόντα τήν διαταγήν, αν δεν μετεχειρίσθη βίαν.
Τούτο μετέφρασται εκ του άραβ. : ^

J aJ '

γ5·ουζάφου λ φίλου ίλε-λ φάηλι-λελ άμιρι μα λεμ γεκ^βν
μόύδζπιρεν— πασα πραξις άνάγεται τφ αύτουργώ αυτής, ούχί τφ
δόντι την διαταγήν, έκτος εάν βί<γ έχρησατο.
Δηλαδη αί συνέπειαι πράζεώς τίνος βαρύνουσι τον αυτουργόν αύτ^ς* αυτός άποζημιοΐ τον κύριον πράγματος οπερ εφθειρεν, η ύφίσταται το άντίποινον (κησάς) δια φόνον, δν έςετέλεσεν. ’Εάν δε διε’
τάχθη εις τούτο υπό τίνος, ό διατάκτης είναι άνεύθυνος ένόσφ δεν
μετεχειρίσθη βίαν, δπως άναγκάσνι τον αυτουργόν εί; την έκτέλεσιν
τ η ; πράξεως.
Έν τοιαύτνι περιπτώσει αυτουργός λογίζεται ό δούς την διατα
γήν. ’Ενταύθα πρέπει να όρισθίί η σημασία τ η ; λέξεως βία* βία λέ
γεται τό ύποχρεοΰν τινα δι’ άπειλών εις την έκτέλεσιν πράξεως, ην
αύτος άποστρέφεται. Δύο ειδών είναι η βία* πρώτον είδος είνατ^
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περίοτασις, καθ’ ην 6 έκτελεστης ττίς πρχξεως κινδυνεύει την Ιδία*
ζωήν, εάν δέν έκτελέσν} την διαταγήν* εις τοιαύτην περίπτωσιν
δεν εύθύνεται διά την πραξιν, ην έξετέλεσεν έξ ανάγκης χάριν της
ίδιας αύτοΟ σωτηρίας. Δεύτερον είδος είνα?, δταν ο διατάκτης πειθα
ναγκάζει τον αυτουργόν δι’ απειλές ούχί φόνου, αλλά κακωσεως
οι ον φυλακίσεως, δαρμού κτλ. Ενταύθα τότε μόνον εύθύνεται ο διατάκτης, δταν το κακόν, δπερ ηπείλησεν εις τον αυτουργόν ^ναι Γυον
η άνώτερον έκείνου δπερ ύπεχρέωσεν αυτόν νά πράξιρ.
Έάν η πραξις ην έπιβάλλει ό διατάκτης εις τον αυτουργόν vivat
τ ι αθέμιτον, η εάν άπειλνί αυτόν με κακόν κατώτερον έκείνου, δ
περ τόν διατάττει νά διαπράξνι, εύθύνεται επίσης καί ό αύτουργός
δι’ αύτην.
Έάν διά βίας συνεκροτηθη συνάλλαγμα, ό βιασθείς, άφοϋ παρελ8vj ή βία, δύναται νά άκυρώστρ αύτό, η νά τό άναγνωρίσνι, άν θέλιρ,
ώς έγκυρον.
Ό γ ά μ ο ς δμως, η δ ιά ζ ε υ ξ ις καί η ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ις δ ο ύ λ ο υ
δεν άκυρουνται πλέον.

"Αρθρ. 90ον. *Όταν συνυπάρχωσιν αύτουργός καί αίτιος, υπόλογος είναι ό αύτουργός.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

SI

£*^>·Ιΐ2
1

ίζζε-τζτέμέε-λ μυπάσιρ« βέλ-μόυτεσεππίπ,
γΐΐίζάφου λ-'/ϋ'κμυ ίλέλ μόυπάσιρ=δταν συνυπάρχωσιν αύτουργός
καί αίτιος, εύθύνεται ό αύτουργός.
Ό κανών ούτος είναι παράρτημα του άνωτέρω.
Τό έν τφ κειμένφ άναφερόμενον παράδειγμα εξηγεί άρκούντως
τον κανόνα τούτον. Έν αύτφ αίτιος είναι ό όρύξας τον λάκκον, ocuτουργός δε ό ρίψας τό ζώον. Επειδή δε υπάρχει ενταύθα καί αίτιος
καί αύτουργός, η εύθύνη του εγκλήματος άναφέρεται είς τόν δεύτε
ρον* έάν δμως δέν υπάρχιρ αύτουργός, οΐον τό ζώον έπεσεν άφ’εαυτοδ
είς τόν λάκκον, ώς αύτουργός λογίζεται ό αίτιος καί επομένως δ
σκάψας τόν λάκκον εύθύνεται, διότι η οδός είναι κοινή καί προωρισμέ-η διά την διάβασιν του δημοσίου* επομένως 6 παρά π&σαν
συνήθειαν σκάπτων λάκκους έν αύτ^ εύθύνεται διά πάζσαν ζημίαν,
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ητις γφελε προκύψει. ’Απ’ εναντίας έαν εσκαψε τόν λάκκον έντός.
του ίδιου αύτοΰ κτήματος, ούδεμίαν φέρει ευθύνην δια πάσαν ζη
μίαν προελθουσαν έξ αύτου, οΐον έαν Ιπεσεν εν αύτω άφ’ εαυτοΰ άν
θρωπός τις η ζώον κτλ.

"Αρθρ. 9 Ιον. Ή θέμις άποκρούει την ευθύνην.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

*.~ ^

έλ-δζεβάζ» σ σερί’ γιουνάφη-ζ ζα μ ά ν = η θέμις άποκρούει την ευ
θύνην.
Οιον ούδεις εύθύνεται δια την ζημίαν ητις προέκυψεν εις άλλον
έν τφ ίδίω αύτοδ κτηματι.
Παράδειγμα. Έαν άλλότριον ζώον πεσόν έντός φρέατος δπερ ηνέωξέ τις έν τγί ίδίιγ γγί άπολεσθγί, ό κύριος τ η ; γη; δεν εύθύνεται,
διότι ούδεις κωλύεται υπό του νόμου να άνοιξή φρέαρ έν τω ίδίω
αύτου κτηματι.
Έαν δμως κατά τό ολίγον άνωτέρω παράδειγμα ώρυξε το φρέαρ
έν ιγΐ δημοσία όδω, τότε εύθύνεται διότι νομικώ; κανέν δικαίωμα
δεν είχε να άνοίξτρ τον λάκκον εκείνον. Εννοείται δε, δτικαί εκείνο
δπερ πράττει τις δυνάμει δικαιώματος δεν πρέπει να ύπερβαίνρ
τα υπό του νόμου καί της συνήθειας διαγραφόμενα δρια.

’Άρθρ. 92ον. Ό αυτουργός καί έκ προθέσεως ή έκ προμελέ
τη ς μη πράττων εύθύνεται.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου *
έλ μόυπάσιρ» ζάμινουν (is ίν λεμ γετεάμμεδ=όαύτουργός εύθύνεται
καί μη πράττων έκ προμελέτης.
*0 ποινικός νόμος διακρίνει την προμελέτην από την πρόθεσιν*
|κ προμελέτης γίνεται η πράξις δταν ό αύτουργός προσχεδιάζη αυ
τήν καί άκολούθως την έκτελνΓ η πρόθεσις σημαίνει, δτι ό αύτουργος έκτελων την πραξιν είχεν αύτόν τούτον τον σκοπόν του να έκτελέσνι αύτην* τό άντίθετον τ η ; προθέσεως είναι τό άκούσιον καί
τυχαΐον. Έν τούτοις τό Ιερόν δ καιον ούδεμ-ίαν διάκρισιν ποιεί με
ταξύ τ η ; προθέσεως καί της προμελέτης* κατ’ αύτό είτε έκ προμε
λέτης είτε έκ προθέσεως άπλως φονεύση τις ύπόκειται εις την τι
μωρίαν του άντιποίνου

κησάς).
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Το άκούσιον και τυχαΐον είναι δύο ειδών* πρώτον πυροβολεί τις
κατά τίνος και φονεύει ετερον* ενταύθα ό φονεύς δεν καταδικάζε-,
ται είςτό άντίποινον, άλλα φυλακίζεται επί μακρόν μόνον καί πληρόνει την τιμήν του αίματος* καί του co δε κατά διαταγήν του άρχοντος, οστις εχει το δικαίωμα της χοεριτος, δταν ούτος διορθωθεί.
Δεύτερον είδος του τυχαίου είναι η παντελής ελλειψις κακής
προθέσεως, οΐον δταν πυροβολνί τις κατά πτηνού καί φονεύτρ
χαίως άνθρωπον* κατά το Τερδν δίκαιον έκτος της άποζημιώσεως
καί τ η ; καταβολής τ η ; τιμϋς του αίματος ούδεμία άλλη ποινή, ούτε
φυλάκισις επιβάλλεται είς τον άκούσιον τούτον φόνον.

*Άρθρ. 93ον. Ό αίτιος ένόσω δεν πράττει εκ προμελέτης η
προθέσεως δεν εύθύνεται.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

έλ

μόυτεσέππιπου λα γέζμουνου ίλλα πίτ-τεάμμούτ=ό αίτιος ούκ εύ-·
θύνεται έν δσω δεν πράττει έκ προμελέτης.
Παράδειγμα. Έάν τις θέσνι λίθον τινά εις τόπον μη χρησιμεύοντα ώς δημοσία οδός καί τις διερχόμενος προσκόψνι τον πόδα καί
ουτω βλαφθ-ïj, ούδεμία οφείλεται άποζημίωσις. Έάν δέ θεσνι αυτόν
κατά την δημοσίαν οδόν εύθύνεται ό πράξα;, ώς πράζας έκ προθετεως η προμελέτης.

’Άρθρ. 94ον. Τό έγκλημα καί ή βλάβη άπερ προξενοΰνταε
υπό των ζώων ένεργούντων άφ’ εαυτών είναι άνεκλογιστα.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού :
νά γετίίλά δζμά

δζι-

δζόυπάρ0*ν = τό του κτήνους έγκλημα άνεκλόγο-

στον,ληφθέντος έκ του προφητικοί» λογίου(χαδης) jU>δζέρχ» λ-άδζμά δζυπάρ0ν = η του κ τή ν ο υ ς τ ρ α υ μ ά τ ισ ις ά ν εκ λ ό γ ισ τ ο ς .
Παράδειγμα. Έάν τό ζώον τίνος είσέλθγι εις άλλότριον άγρόν
καί προξενηστι βλάβην τινά, ούδεμίαν ευθύνην φέρει ό κύριος του
ζώου* έάν δμως τό ζώον όδηγούμενον υπό του βοσκού είσέλθν) καθ'
οδόν εις τόν άλλότριον άγρόν, η περίστασις αύτη δεικνύει, δ η έκ
προθέσεως άφέθη τό ζώον καί επομένως ό βοσκός, οστις είναι ό αί
τιο ς^τη ; βλάβης εύθύνεται.
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νΑρθρ. 9 5 ον. Ή Im άλλοτρίας περιουσίας διδόμενη διατα
γή είναι άκυρος.
Τούτο με'τέφρασται έκ του άραβικου :
JU

έλέμρου πίτ τεσαρρούφι φί ρ,ίλκι λ-γ^ρ πάτηλουν =

η έπϊ

άλλοτρίας περιουσίας διαταγή άκυρος.
Δηλαδή, όπως δέν δύναταί τις να έξουσιάζ-yj το άλλότριον πράγ
μα άνευ της άδειας του κυρίου αύτου, ούτω; ούτε νά διατάζνι τρί
τον τινά νά λάβγι αυτό εις την κατοχήν του, η να το ριεταχέιρισθνί δύναται* καί άν δώσνι τοιαύτην διαταγήν, αυτή είναι άκυρος
καί ώς μ.η δοθεΐσα.

*Αρθρ. 96ον.
χρήσιν

Ούδείς δύναται να ποιήσηται οίανδήποτε

τεσαρρούφ=έξουσιάζειν) του άλλοτρίου πράγ

ματος.
Τούτο μετέφρασται εκ

του αραβικού:

ciÜ-· λα γεδζούζου λί άχαδιν έν γετεσάορεφε φί μίλκι-λγαίρ τϊίλ^α ιζνιχη =

ούκ επιτρέπεται τινι η χρ*ησις άλλοτρίου πε

ριουσίας άνευ τ^ς του κτητορος άδειας.
Ό δέ μεταχειρισΟείς πράγμα τι άλλότριον άνευ της άδειας του
κυρίου αύτου οφείλει νά άποζημιώσν] αύτόν.
Παράδειγμα. Έάν κατοικησγι τις έν τ -yj οίκΐ£χ: άλλου, ην ούτος
εχει προς έμμεσον χρησιν ( ΐ ) , άνευ της άδειας αύτοΟν οφείλει νά
πληρώσγ) ένοίκιον. Επίσης έάν μεταχειρισθνί άλλότριον άγρον τ ε 
λείας ιδιοκτησίας (lilU μόύλκ) ,άποζημιοι τον κύριον αύτου. Έάν
δε το άδίκως κατασχεθεν κτήμα νίναι ορφανικόν, ό κάτοχος ου μό
νον πληρόνει ένοίκιον άλλά καί άποζημιοΐ τό ορφανόν διά πάσαν
βλάβην, ητις ήθελε προκόψει εις το κτήμα κατά την διάρκειαν
της άδικου κατοχές.1

( 1 ) Κτ^μα έμμεσου χρησεως

-λ** μ«άδδουν λίλ-ιστι-

γλά λ) λέγεται έκεΐνο το κτίίμα, το όποιον ηγόρασεν, $ έκτισεν, η άκολούθως ώρισεν όοιύριος αύτου δπως μεταχειρίζηται αύτό ούχί άμεοως, άλλ’ εμμέσως, ήτοι όπως έκμισθοΐ αύτό. δρα Βιβλ.β'.δρ.δικαν.

=
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Τα περί των δημοσίων, άφιερωτικών κα! της τελείας ίδιόκτηβίας γαιών όρίζουσιν ειδικό! νόμοι.

"ΑρΟρ. 97ον. Όύδεις Εύναται λαβεΤν το άλλότριον κτήμα
άνευ έννόμου αιτίας.
Τούτο μετέφρασται έκ του αραβικού:

J U «*>■·\»μ\ Jb^Vjytf.y

λά γεδζούζου λ! άχαδιν εν γέχουζε [λάλε άχαδιν
πίλ^α σέπεπιν σερί’ =

ούκ επιτρέπεται τινι το λαβεΐν την περιου

σίαν τίνος άνευ vop.ip.ou αιτία;.
Νόμιμος αίτια κατοχές είναι τά συναλλάγματα, οΐον η άγορα
πωλησία, η μίσθωσις, η δωρεά κτλ. η κληρονομιά κα! τά τοιαυτα.

*Αρθρ 98ον. Ή της αιτίας της κυριότητος άλλαγή εν τινι
πράγματι ίσοδυναμεΐπρος την αλλαγήν αύτου του πράγματος.
Τούτο μετέφρασται έκ του άραβικου :

ttd u i

wX-.

τεπέδδσλ» σεπέπι-λ μιλκ κάϊμουν μακάμε τεπεδδούλιζ - ζ ά τ = η ν95ς αιτίας τ η ; κυριότητος αλλαγή ίσοδυναμεΐ τνί άλΤαγνί αύτοΰ του πράγματος.
Αίτίαι της κυριότητος και κατοχές, ως είπομεν ανωτέρω, εΤναι
τα διάφορα συναλλάγματα και η κληρονομιά.
Παράδειγμα. "Έλαβε τις

άπό τον πατέρα

του πραγμά τι ώς

χρησιδάνειον. Άποθνησκοντος του πατρος, το πράγμα έκεινο δεν
θεωρείται πλέον ώ ; χρησιδάνειον, άλλ’ άποκτα τον τίτλον κληρο
νομιάς κα! άνηκει εις πάντας όμοΰ τούς κληρονόμου; του άποθανόντος.
“Έτερον. Δανείζεται τις χρήματα παρ’ ετέρου, δστις ακολούθως
δωρεΐ αύτω ταυτα, εν ω πρότερον ό δανεισθεις κατεΐχεν αυτά ώς
δάνειον,,ηδη τα κατέχει ώς δωρεάν* επομένως δεν δύναται να έπιστρέψνι αυτά εις τον δανειστήν.
,

Προς έξηγησιν του κανόνος τούτου αι πήγα! άναφέρουσι κα! το

έξης περίεργον παράδειγμα : Έάν δοθγί εις πτωχόν μία δρνις ώς ε 
λεημοσύνη κα! ό πτωχός ψήσας αυτήν προσφέρνι ώςδωρόν εις πλού
σιον, ούτο; δύναται να φάγνι την όρνιθα ταύτην χωρ'ις να φοβηθ-ρ
δτι πράττει αμαρτίαν, ώς ζών δήθεν έζ ελεημοσύνης, έν ω δεν εί
ναι άπορος. Διότι άν και εις τον πτωχόν προηλ^εν ή όρνις έξ έλεη-
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μοσύνης, ο πλούσιος όμως την απέκτησε διά δωρεάς* και επειδή
Αλλαξεν η αιτία της κυριότητος, το αυτό ώ ; αν ηλλασσεν αύτη η
όρνις.
Ό κανών ούτος στηρίζεται επί του έξης λόγου του Προφήτου εΐπόντος Âî JLa 'cJ j ÂâlJLetîü λ έ κ ε

σ α δ ά κ α το υ ν β ε λ έ ν α χ ε δ ί -

γ ε τ ο υ ν = σ ο ί μεν ελεημοσύνη, ημΐν δε δώρον,

"ΑρΟρ. 99ον. "Οστις έπισπεύδει καί βιάζει τι προ του καιρού
αύτου τιμωρείται διά τής στερήσεως εκείνου του πράγματος.
Τούτο

μετέφρασται

έκ του αραβικού :

JA

J 4 * “- J j ·

4ι*^\ μέν ιστεδζελεσέγε κάπλε άβάνιχη, ού/.ηπε πΐ
χηρμάνι/η=ος άν έπισπεύδει τι προ του καιρού αύτοΰ τιμωρείται
δια της στερησεώς του.
Παράδειγμα. Έάν τις φονεύσγι συγγενή του τινά, ούτίνος εΓναι
νόμιμος κληρονόμος, ΐνα κληρονομησνι αυτόν ταχέω ς, άποστερεΐται
των κληρονομικών του δικαιωμάτων, διότι ηΟέλησε να έπισπεύσνι
τον χρόνον της άποκτησεως κτημάτων, τα όποια βεβαίως θά περιηρχοντο ημέραν τινά ε’.ς την κατοχήν του δια του φυσικου θανάτου
του συγγενούς αύτου.

"Αρθρ. 1 0 0 ον. Ούδείς δύναται ν’ άνατρεψϊ] ή άναιρίστ[ τύ
υπ’ αύτου τελεσθέν.
Τούτο μετεφρασται εκ του άραβικου:
μεν σάά φί νάκζι μα τέμμε μίν δζιχετιχη φε
^άϊχου μερδούδουν άλΐίέχ = η του το τετελεσμενον ανατρεπειν πειρωμένου προσπάθεια άπορριπτέα αύτω.
Δηλαδη, έάν τις πράξνι τι καί ακολούθωςζη^™! ν’αναιρεσνι αύτό, η προσπάθεια του δεν λαμβάνεται ύπ’ οψιν* εαν δε εκ των
προσπαθειών του τούτων προκύψνι βλάβη τις, ιό εύθυνη αναγεται
εις αυτόν.
’Επίσης καί η άπόφασις, $ν έξέδωκεν ό Τερο^ι* αστΆ» ονδεποτε.
άνατρέπεται, ώς έρρέθη ανωτέρω άρθ. 80.
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Πρόλογος τουρκικός.
Σελ.
Σημει ώσεις τινες περ'ι προφορά; των διά χαρακτήρων έλληνίκών γεγραμμένων τουρκικών λέζεων.
*Εκθεσις τής συντακτικής Ιπιτροπής.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μέρος Πρώτον.— 'Ορισμός καί διαίρεσις τής Ιπιστήμης του Ίερονομικου δικαίου.
Μ:’ρος Δεύτερον.— Θεμελιώδεις άρχαί του Ίερου
δικαίου.
Βιβλίον Α'. Περί ’Αγοραπωλησίας. (Νομικοί οροί).
ΤΙΤΛ . ΠΡΩΤ. Περί συστάσεως τής πωλήσεως.
Κεφάλαιον Δ '. Συστατικά τής πωλήσεως.
Κεφάλαιον Β '. Περί τής άνάγκης τής συνδρομής τής παραδο
χής καί τής προτάσεως.
Κεφάλαιον Γ '. Περί ομηγύρεως τής πωλήσεως.
Κεφάλαιον Δ’. Περί τής δπό δρον πωλήσεως.
Κεφάλαιον Ε '. Περί άνατροπής ή διαλύσεως τής πωλήσεως.
Τ ΙΤ Λ . Δ ΕΓΤ · Περί των παρεπομένων τω πωλουμένφ.
Κεφάλαιον Α'. Περί δρων καί ιδιοτήτων του πωλουμένου.
Κεφάλαιον Β '. Τίνων πραγμάτων έπιτρέπεται ή πώλησις καί
τίνων οόχί.
Κεφάλαιον Γ '. Περί των τρόπων, καθ’ οϋς γίνεται ή πώλησις
των διαφόρων πραγμάτων.
Κεφάλαιον Δ’. Τίνα έκ των μή μνημονευΟέντων πωλουμένου δνομαστί κατά την διαπραγμάτευσιν έμπεριέχονται
είς την πώλησιν καί τίνα οόχί.
Τ ΙΤ Λ . Τ Ρ ΙΤ . Περί των παρεπομένων τφ τιμήματι.
Κεφάλαιον Α'. Περί των προσόντων του τιμήματος καί των έξ
αύτών άναφυομένων ζητημάτων.
Κεφάλαιον Β ’. Περί των έπί προθεσμία πωλήσεων.
ΤΙΤΛ . T E T ΑΡ. Περί τής κυριότητος των συμβαλλόμενων Ιπί του
πωλουμένου πράγματος καί του τιμήματος μετά
την συστασιν τής πωλήσεως.
Κεφάλαιον Δ\ Περί κυριότητος του μέν πωλητοΰ έπί τοίϊ τιμή-
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ματος, του δε άγσραστου Ιπί του πράγματος μετά
την σύστασιν του συναλλάγματος τής πωλήσεως
και προ τής παραλαβής.
Σελ. 54
Κεφάλαιον Β\ Περί αυξήσεως καί Ιλαττώσεως του τιμήματος
καί του πράγματος μετά την σύατασιν τής πω
λήσεως .
55
’ΤΙΤΑ.ΠΕΜΠ. Περί των παρεπομένων τή παραλαβή, ήτοι τή Ικτελέσει του συναλλάγματος τής πωλήσεως.
Κεφάλαιον Α\ Τ ( Ισχί παράδοσίς καί παραλαβή καί πώς Ικτελεΐται.
58
Κεφάλαιον Β\ Περί του δικαιώματος Ιπισχέσεως του πωληθεντος
πράγματος.
60
Κεφάλαιον Γ '. Περί του τόπουτής παραδδσεως.
61
Κεφάλαιον Δ'. Περί των βαρών τής παραδδσεως καί των προσόν
των τής συμπληρώσεως αυτής.
62
Κεφάλαιον Ε '. Περί των συνεπειών τής τυχαίας άπωλειας ή
„
φθοράς του πωλουμένου.
63
Κεφάλαιον Τ '. Τίνα βαρύνει ή άπώλεια πράγματος, το οποίον
δ άγοραστής ελαβεν ϊνα δοκιμάση ή Ώη ή δείξη
τινί καί επειτα άγοράση αύτό.
64
ΤΙΤΛ . ΕΚΤ. Περί Ικλογικών δικαιωμάτων ή Ιπιλογής.
Κεφάλαιον Α’. Περί τής έξ βρου Ιπιλογής.
65
Κεφάλαιον Β'. Περί τής Ιξ ίδιότητος Ιπιλογής.
67
Κεφάλαιον Γ /. Περί τής έκ πληρωμής του τιμήματοςΙπιλογής.
»
Κεφάλαιον Δ'. Περί τής Ιπιλογής μεταξύ δύο ή πλειδνων.
68
Κεφάλαιον Ε'. Περί τής Ιζ ό'ψεως επιλογής.
69
Κεφάλαιον Τ ', Περί τής εξ Ιμπαθείας Ιπιλογής.
72
Κεφάλαιον Ζ'. Περί δπερδγκου βλάβης καί δόλου.
77
ΤΙΤΛ.ΕΒΔΟΜ Περί των ειδών τής πωλήσεως καί του κύρους ενός
έκάστου αυτών.
Κεφάλαιον Α '. Περί τών ειδών τής πωλήσεως.
79
Κεφάλαιον Β'. Περί τοΰ κύρους καί τής Ινεργείας έκάστης τών
διαφόρων πωλήσεων.
80
Κεφάλαιον Γ '. Περί προπωλήσεως ήτοι Ιλπιζομένου πράγματος
(σελέμ).
82
Κεφάλαιον Δ '. Περί παραγγελίας.
83
Κεφάλαιον Ε '. Περί τής δπό Ιπιθανατίου άσθενους συνομολογουμένης πωλήσεως.
84
Κεφάλαιον Τ '. Περί τής Ιπί πίστει πωλήσεως (μπέϊ-λ-βεφά).
86
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Σημειώσεις (τιβζιχάτ).
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ρόλογος τών Μεταφραστών.
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ΠΕΡΙ ΜΙ5ΘΠ5ΕΠΣ*

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ,

1 8 7 3.
ΤΥΠΟΙΣ I. A. ΒΡΕΤΟΥ,

EN ONOMATI
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ KAI EAEHW10N05 ΘΕΟΥ.
α τ τ ο κ ρ α τ ο ρ ικ ο ν

α υτο γρα φ ο ν .

^ ΡΓ£ΙΖΘΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕ* οιΛ^ 0

ΒΙΒΑΙΟΝ Β'.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ.
(Σι5γκ«*ται 1\ ένος προλόγου και δχτώ τ(ιλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Δ1ΚΑΝΙΚΟΙ ΤίΝ ΕΣ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΙ

"Αρθρ. 404ον. Ο/Μ Ουδζρετ = Μίσθωμα,
Αντίτιμον χρησεως η ωφέλειας*
ί*ζάρ=5’
ένοίκιον, και

ίστιδζαρ=Μισθουν, λαμβ

*Αρθρ. 4 0 δον. Νομικώς η μίσθωσις δηλοί την π
τίνος ωφελεί ας άντί βεβαίου άντιτίμου ( 1 ) .
*Αρθρ. 406ον. 4-ej*^

• Î ô Î ii S è ''ί
w•V
*

Ίδζαρέϊ λ^ αζιμέ=Ά μετάκλητος μί-

«θωσις* είναι η νομίμως συστ£σα μίσθωσις, η ελεύθερα παντός εκ
λογικού δικαιώματος, εί'τε έξ δρου, είτε ές έμπαθείας η έζ δψεως
προερχόμενου, την Αποίαν ουδέτερος των συμβαλλόμενων δύναται
ν’ άκυρώσγι άνευ ελλόγου αιτίας.(l)

( l ) "H άλλως, εΐναι εναλλαγή χρησεως η υπηρεσίας αντί μισθοδ.
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νΑρθρ. 407ον.

j L l Ίδζαρέϊ μόυνδζιζε = ’Αμέσως έκτελε-

στγ) μίσθωσις είναι η άρχομένη ευθύς άπό τΐ5ς στιγμής της συνομολογησεως.
*Αρθρ. 408ον. A3Lâ *\)L.| ’[δζαρέ'ί μόυζαφέ = Μη άμέσως εκτε
λεστή μίσθωσις είναι η μίσθωσις, η άρχομένη άπό τίνος ώρισμένοι»
χρόνου έν τφ μέλλοντι, μ ίσ θ ω σ ις υπό δ η λ η ν η μ έρ α ν , η υ π ο
ημέραν α π λ ώ ς (βΧ die).

Οίον, δταν μισθουται οικία άντί τόσων

γροσίων διά τόσον χρόνον, επί τ /j συμφωνί^ δπως η μίσθωσις £<*χ^
άπό τη ; πρώτης του δείνα μηνός έν τώ μέλλοντι, η μίσθωσις αυτί®
λέγεται μη άμέσως εκτελεστή, η μίσθωσις υπό ημέραν.
"Άρθρ. 409ον. ^>-1 Ά δζίρ= Έ κμ ισθω της είναι ό δίδων εις ένοίκιον* λέγεται καί j >

μόυδζ ίρ=Έκι*.ισθωτης, δπερ το αυτό καί

ρί = ’Αγωγιάτης, (έπί εκμισθωτών ζώων).
*Αρθρ. 41 Οον.

Μόυστεεδζίρ = Είναι ό λαμβάνων ύπ’ έ-

νοίκιον.
"Αρθρ. 41 Ιον.

Μεεδζούρ=Μισθωτδν πραγμα είναι τό μ ι-

σθούμενον πράγμα (τό άντικείμενον της μισθώσεως)* λέγεται καί
μόυδζερ=Μισθωτόν καί
"Αρθρ. 412ον.

μόυστεδζερ = *Υπομίσθιον.
Μόυστεέδζερουν φηχ = Τό έφ’ ου η μί

σθωσις, είναι το πραγμα, τό όποιον δίδωσιν ό μισθωτής εις τόν μι
σθωτόν (δρα άρθρ. 4 1 3 ) διά να εκτελέσνι επ’ αύτου την εργασίαν
δι’ ην έμισθώθη.
Οίον είναι τό υφασμα,δπερδίδοταιείς τόν ράπτην διά να ράψν) φόρε
μα, καί τόφορτίον, δπερ δίδοται εις τόν αχθοφόρον ΐνα μεταφερνι που*
Άρθρ. 413ον.

Έδζίρ = Μισθωτός, είναι ό δίδων εαυτόν ύπά

μισθόν, ό εργαζόμενος άντί μισθού, άντί άμοιβής.
"Αρθρ. 414ον.
"Ε$ζρι μίσιλ = Μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν,
είναι τό μίσθωμα η ένοίκιον, τό όποιον προσδιορίζουσιν άμεοόληπτοι
στραγματογνωμονες η έμπειροτέχναι κατ’ έκτίμησιν.
"Αρθρ. 41 δον.
Έδζρι μόυσεμμά=Συνωμολογημένον μί
σθωμα, είναι έκεΐνο τό μίσθωμα, τό όποιον όνομάζουσι καί προσδιορίζουσι τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την
σθώσεως.

συνομολόγησιν τ ί ς μι-

*Άρθρ. 4 1 6ον.

Ζαριάν = Άποζηράωσις. Ή άποζηριίωσις δί-

Ϊο τα ι εις χρήματα μεν εάν το άνθ’ ού δίδοται δεν τιναι πράγμα άν·
τικαταστατόν* εις πραγρια δε έχν γναι τοιουτο (δρα Β'.β>* ά. άοθρ.
1 4 6 και 1 4 7 ).

Εννοείται δε δτι το διδόαενον χρτηαατικον ποσον

πρέπει να τιναι ί'σον τγί άξια: του άνθ’ ου δίδοται, το δε πραγ^α ο
ποίον έκείνου (κατά τε το είδος και την ποιότητα).
*Άρθρ. 417ον.

Μουάδδουν-λίλ ιστιγλάλ ==Κτηυ^ε

έμμεσου χρησεως, είναι εκείνο το πραγρια, το όποιον ώρισέ τις διά
\α έκριισθοΐ. Κ τ η ρ ια τ α έ(Α λέσου χ ρ η σ ε ω ς δύνανται νά όνοριασθώσιν η οικία, ό ξένων, ό λουτρών, τό έργαστηριον καί τα λοιπά
τοιαυτα άστυκά κτηριατα, τά όποια εκτίσθησαν η ηγοράσθησαν
επί τφ σκοπώ του να ένοικιάζωνται.
Τοιαυτα είναι καί ή άααξα καί οί ίπποι του αγωγιάτου κτλ.
Καί δταν πραγριά τι έκριισθωθ·^ επί τρία κατά συνέχειαν ετη,
θεωρείται ώς ώρισριένον προς ερερκεσον χρησιν κτήρια.
’Επίσης καί η οίκοδοριη την οποίαν έκτισε τις προς ίδιαν χρησιν
λαριβάνει τον χαρακτήρα κτηρυκτος έρ^έσου χρησεως, αφ’ ης στιγ
μ ές ό κύριός της κηρύξνι αυτήν ώ ; τοιουτον εις τον κόσριον.
*Αρθρ. 418ον.

Μόυστερζη,= : Μισθωτής θηλαστρίας=Ό

λαρ^άνων τροφόν διά θηλάζον βρέφος.
*Άρθρ. 419ον.

f

Μόυγαγιάτ = Χρνίσις έξ ύπαριοιβης* συνίστα

μαι εις την διανοριην της ώφελείας, (την έξ ύπαριοιβης άπολαυην
-της χρηοεως κοινοΟ πράγριατος).
Π. χ . Οία είναι η συριφωνία δύο κοινωνών οικίας έ ; αδιανέμη
του, δπως άπολαριβάνωσι την όίριεσον η ερψιεσον χρησιν αυτής άνά.
εν έτος έξ ύπαριοιβης έκαστος.

I QQm i

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΓΕΝΙΚΑΙ ΊΙΝΈΣ ΑΡΧΑΙ.

Άρθρ. 420ον. Έν τνί μισθώσει άντικείμενον του συγκροτούμενου
συναλλάγματος είναι η ωφέλεια (ήτοι η άμεσος η έμμεσος χρη τις).
Άρθρ. 4 2 Ιον. 'Ω ; προς το άντικείμενον αυτής iq μίσθωσις διαι
ρείται εις δύο διακεκριμένα είδη :
Πρώτον είδος είναι η μίσθωσις, η έχουσα άντικείμενον φανεράν
ωφέλειαν* το μισθούμενον πρκγμα λέγεται
^αι

ι>°άϊνι μεδζούρ,

—e^jfi-^xïvi μόυστεεδζεο=Αύ τουσίως μισθωτόν (1 ). Το εί

δος τούτο τη ; μισθώσεως υποδιαιρείται εις τρεις τάξεις :
Ε ις τ η ν ποώ την τ ά ξ ιν άνάγονται η μίσθωσις άστυκών $ άγροτικών κτημάτων ( j W

άκαρ) οΐον οικίας, άγροΰ κτλ.

Ε ίς τ η ν δ ευ τέρ α ν τ ά ξ ιν ανάγεται η μίσθωσις έμπορευσίμων
πραγμάτων

ούρούζ = m e rx ), οΐον φορεμάτων και άγγείων.

Ε ις δε την τ ρ ίτ η ν τ ά ξ ιν η μίσθωσις ζώων.
Δεύτερον είδος είναι η μίσθωσις, η έχουσα άντικείμενον την έργασίαν* τότε τό υπομίσθιον είναι άνθρωπος καί λέγεται μισθωτός, otx
είναι η μίσθωσις εργάτου η υπηρέτου κλπ.
Εις δε τό δεύτερον τούτο είδος ανάγεται καί η μίσθωσις τεχνί
του* οίον όταν ό ράπτης σοί κατασκευάζν] κατ’ εντολήν σου φόρεμα^έξ ΐδίου υφάσματος, η πράξις λέγεται παραγγελία (ορα Βιβλ.ά.
άρθ. 1 2 4 ). ‘"Οταν όμως δίδ •/ΐς συ τό ύφασμα, τότε συνίσταται μί
σθωσις έχουσα άντικείμενον την εργασίαν* ό τεχνίτης εις τοιαύτην
πεοίστασιν ονομάζεται εργολάβος, ό δέ μισθώσας αυτόν εργοδότης.
‘Άρθρ. 422ον. Δύο είδ ών μισθωτοί ύπάρχουσι :
Τ ου πρώ του είδ ο υ ς είναι ό ειδικός μισθωτός καί τοιοΰτος λέ- 1

( 1 ) Πρώτον είδος είναι η μίσθωσις πραγμάτων, δεύτερον δε εί
δος η μίσθωσις υπηρεσίας καί έργου.

7
γεται Ικεΐνος, ον ρασθοϊ τις ΐνα έργάζητχι δι’ αυτόν καί ρώνον, οίος είναι ο ριισθωτός υπηρέτης.
Του δ ε ύ τ ε ρ ο υ*εΓδους είναι ο γενικός ριιοθωτος, τοιοΰτος δελέγεται ο ρ^ύ ύποχρεούριενος ΐνα εργάζεται διά ριόνον τον μισθωσά(ASV0V αυτόν.
Π. χ. Γενικοί ριισθωτοί λέγονται, ό αχθοφόρος, ό κηουξ, ό ρά
πτης, ό ώρολογοποιός, ό χρυσοχόος, ό πορθριεύς, ό άααξαγωγιάτης,
ό ποψ-ην χωρίου κλπ., διότι ουτοι δεν υπηρετουσιν ενα ριόνον ειδικώς άνθρωπον, άλλα δύνανται νά έργάζωνται δι’ όντιναδηποτε εν
γένει. Έάν όμως τούτων τις μιαθωθνί επί τί) συριφωνία του νά έργάζηται εις τινα ώρισριένον χρόνον ριόνον διά τον ριισθωσάρι.ενον αυ
τόν, χατά τον χρόνον εκείνον θεωρείται ώς ειδικός μισθωτός. ’Επί
σης ό αχθοφόρος, ό άγωγιάτης καί ό πορθμεύς, δταν ριιαθωθώσιν ό
πως ριέχρις ώρισριένου τίνος τόπου άνηκωσιν άποκλειστικώς εις ριόνον τον ριισθωσάριενον αυτούς, ριέχρις ου φθάσωσιν εις τον τόπον εκεί
νον θεωρούνται ώς ειδικοί ριισθωτοί.
*Αρθρ. 423ον. Ό ριιοθούριενος τον ειδικόν ριισθωτόν δύναται να
γίναι εις ροόνος άνθρωπος η καί πολλοί θεωρούυιενοι ώς εις.

"Οθεν δ

ταν πάντες οί κάτοικοι χωρίου τίνος ριιοθώνται άπό κοινού ποιριένα
τινα, ΐνα έργάζηται δι’ αυτούς καί ριόνους, ό ποιριην θεωρείται ώς
ειδικός ριισθωτός. Έάν όριως έπιτρέψωσιν αύτω νά βόσκνι καί τ ά
ζώα άλλων, τότε ό ποιμην γίνεται γενικός ριισθωτός.
ζΑρθρ. 424ον. ‘Ο γενικός μισθωτός άποκτί£ δικαίωρ^ επί του ριισθώριατος διά ριόνης της εργασίας.
*Άρθρ. 425ον. Διά νά άποκτητν) ό ειδικός ριισθωτός δικαίωριαέπί
του ριισθώριατος, άρχει νά εύρεθν} παρών καί ετοιριος πάντοτε πρός
εργασίαν καθ’ άπαντα τόν χρόνον, δι’ δν έριισθώθη.
Δεν είναι ανάγκη δηλαδη καί νά έργασθνΐ, δπως απόχτησή τό
δικαίωρια τούτο.
Εύρισκόριενος δριως παρών δεν δύναται ν’ άποποιηθν) την εργα
σίαν καί πράττων τούτο εκπίπτει του επί του ριισθώριατος δικαιώ^.ατός του.
*Άρθρ. 426ον. Ό διά συναλλάγριατος ριισθώσεως εχων δικαίωμα
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επί ώρισμένης τίνος ώφελείας δύναται να άπολάβη την ω φέλεια*
ναύτην, η άλλην ί'σην $ καί ελασσόνα αυτής.
Ούχί δμως καί μείζονα.
H. χ. Ό μισθωσάμενος έργαστηριον ΐνα μετέλθη έν αύτω την
σιδηρουργικήν τέχνην δύναται να έργασθ/j έν αύτω έτέραν τέχνην
ιαης η έλάσσονος βλάβης πρόξενον. Επίσης ό μισθωσάμενος οικίαν
-προς κατοικίαν δύναται νά μεταχειρισθη

αυτήν ώς

αποθήκην

πραγμάτων.
Ό μισθωσάμενος δμως έργαστηριον χάριν μυροπωλείας (κοινώς
άχταρληκη) δεν δύναται να έργασθη την σιδηρουργικήν έν αύτφ.
νΑρθρ. 427ον. Ό προσδιορισμός (ατόμου) ισχύει δταν γίνηται.
t προκειμένου περί πράγματος, το όποιον άλλάσσει άλλάσσοντος τού
μεταχειριζομένου αυτό.
Π. χ. "Οταν μισθωθη ίππος δπως άναβ^ αύτόν ώρισμένοντι πρόσωπον δεν δύναται νά ίππεύση αυτόν έτερος.
"Αρθρ. 428ον. Ό προσδιορισμός είναι άκυρος, δταν πρόκηται
περί πράγματος, τό όποιον δεν άλλάσσει άλλάσσοντος του μετά*
χειριζομένου αυτό.
Π. χ. Δύναται τις νά κατοίκηση την οικίαν, ητις ένοικιάσθη χά 
ριν ετέρου.
Άρθρ. 429ον. Ό έξ αδιανέμητου χοινωνός δύναται μεν νά έκμίσθωση την άνηκουσαν αύτω μερίδα εις τον συνέταιρόν του, ούχί
δμως καί εις έτερον, είτε είναι δυνατή, είτε μη η διανομή του κοι
νού πράγματος.
Έάν δμως άπολαμβάνωσιν έξ υπαμοιβής τάς ώφελείας του πράγ
ματος, δύναται νά έκμισθώση τό πράγμα, δταν

ελθη εις αύτον Ά

σειρά της χρησεως.
"Αρθρ. 430θν. Έ μεταγενέστερα και άπρόοπτος άπόδειζις κοι
νωνίας εις πράγμά τι ούδόλως παραβλάπτει τό έορωμένον τί5ς μι
σθώσεως αύτου.
Π. χ. Έάν άφοΰ έκμισθώση τίς τινι την εαυτού οιία ν παρουσιασθη τρίτος τις δικαιούχος καί δι* άποδείξεως έπικρατεστέρω*
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δικαιωμάτων κυριότητος έκνικησγ] το ημισυ της οικίας, η μίσθωσις
μένει ισχυρά ώ ; προς το λοιπόν ημισυ.
*Αρθρ. 4 3 Ιον. Δύο εξ αδιανέμητου κοινωνοί πράγματός τίνος
δύνανται να έκμισθώσωσιν άπό κοινού το πραγμα τούτο εις έτερον.
"Αρθρ. 432ον. Επιτρέπεται η έκμίσθωσις πράγματός τίνος εις
δύο μισθωτάς.
Έ*άτερος δε των δύο μισθωτών πληρόνει μόνον τό εις αυτόν άναλογοΰν μερίδιον του μισθώματος καί δεν εύθύνεται διά τό του ε.·
Ίερου, έκτο; δταν άμφότεροι γιναι άλληλέγγυοι.

#5

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 4 3 3 ον. "Οπως ή πώλησις ούτω καί ή μίσθωσις συνίσταται διά προτάσεως καί παραδοχής.
*Αρθρ. 434ον. Έν τνί μισθώσει η πρότασις καί ή παραδοχή εκ
φράζονται διά των "λέξεων: έ ξ ε μ ίσ θ ω σ α και έ μ ίσ θ ω σ α ή ενοί
κ ι α σ α καί έλ α β ο ν ύπ ’ ένο ίκ ιο ν και δι’ άλλων παρομοίων φρά
σεων εύχρηστων εις τάς τοιαύτας περιστάσεις.
"Αρθρ. 435ον. Και γι μίσθωσις διά παρωχημένου χρόνου συνομολογεΐται, ούχί δέ καί δια μελλοντικού.
Π. χ. Έάν ό εΐς των

συμβαλλομένων εΓπγι: θ α ε κ μ ισ θ ώ σ ω

καί όέτερος άπαντησνι : έ μ ίσ θ ω σ α , ή μίσθωσις δεν θεωρείται ώς
συνωμολογγιμένν)’ το αυτό συμβαίνει καί δταν ό μέν εΤς ειπν) : έκμ ίσ θ ω σ ο ν καί ό έτερος άπαντησνι: έ ξ ε μ ί σ θ ω σ α .
”Αρθρ. 436ον. "Οπως δια λόγου, οΰτω καί δι’ άντεπιστολής καί
διά των γνωστών νευμάτων του βωβού συνομολογεΐται η μίσθωσις.
*Άρθρ. 437ον. Καί δι’ εμπράκτου συναλλαγής συνίςαται μίσθωσις.
Οιον, δταν έμβαίντ) τις εις ατμόπλοιου, η πορθμείου, η άναβαίντι
μισθώσιμον ίππον (κιρά

πεγκιρί)

ινα μεταβνί που, συνισταται

σιωπηρά μίσθωσις μεταξύ αύτου καί του κυρίου του ζώου κλπ. Έν
TÎj τοιαύτνι μισθώσει, εάν μεν το ρίσθωμα γναι ώρισμένον καί γνω
στόν, καταβάλλει αυτό* άλλως πληρόνει μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν.
νΑρθρ. 4 3 δον. ’Εν τνί μισθώσει η σιωπή εκλαμβάνεται ώς συναίνεσις καί παραδοχή.
Π. χ. Κρατεί τις ύπ’ ενοικίου έργαστήριον προς 50 γρόσια τόν
ο
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μήνα* μετά τινα, χρόνον Παρουσιάζεται πρωτομηνιάν τινά ο εκμι
σθωτής του εργαστηρίου καί προτείνει αύτω, άν θέλν] να μένη εις
το έργαστηριον, να πληοόννι 60 γρόσια, εί δ’ άλλως, να εξέλθτ*·
εάν ο μισθωτής άπαντήσας, ότι δεν π α ρ α δ έ χ ε τ α ι τ η ν το ια ύ τη ν α υ ξ η σ ιν

του μ ισ θ ώ μ α τ ο ς

εξακολούθησή νά μέννι έν τω

εργαστηρίω πληρόνει καί έν τω μέλλοντι μόνον 50 γρόσια τον μηνα ώς πρότερον.
’Εάν δμως δεν άπαντησνι τι καί έξακολουθήσνι κρατών το έργα*
στηριον πληρόνει εις το έξης 60 γρόσια κατά μήνα.
Επίσης, έάν ό μέν κύριος του έργαστηρίου ζητησνι 100 γρόσια, δ
δε μισθωτής άπαντησνι δτι δ ίδ ε ι

μόνον ό γ δ ο η κ ο ν τ ά καί δ

εκμισθωτής άφήσνι τον μισθωτήν νά μέννι έν τω έργαστηρίω, δεν
δύναται να ζητήσγι παρ’ αύτου πλέον των 80 γροσίων τον μήνα.
Έκν δμως έκάτερος έτιμείννι εις τον λόγον του καί ό μισθωτής
κρατησν) τδ έργαστηριον πληρόνεται μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν.
νΑρθρ. 439ον. Έάν μετά την σύστασιν της μισθώσεως γείννι
νέα διαπραγμάτευσή, καθ’ ήν ηύξήνθη η ήλαττώθη τδ μίσθωμα,
ίσχύει τδ δεύτερον τούτο συνάλλαγμα.
*Αρθρ. 440ον. 'Η ύπδ δήλην ημέραν συνομολογουμένη μίσθωσις
είναι έγκυρος καί έπιστάντος του ώρισμένου διά την έ'ναρξίν της
χρόνου καθίσταται άναγκαίως εκτελεστή καί άμετάκλητος. "Όθεν
-ουδέτερος των συμβαλλομένων δύναται νά διαλύσν) την τοιαύτην
μίσθωσιν διά μόνον τδν λόγον, δτι δεν επέστη έ'τι ό ώρισμενος δια
την εναρξιν αυτής χρόνος.
*Αρθρ. 4 4 Ιον. Μετά την σύστασιν τής έγκύρου μισθωσεως, δ
εκμισθωτής δεν δύναται ν’ αναχώρησή άπ’ αυτής λόγω, δτι τρίτος
τις προσφέρει αύτφ μεϊζον μίσθωμα.
^Οταν δμως όκηδεμών ορφανού, ή ό επίτροπος άφ·ερωματος έξε*
μίσθωσε τδ ορφανικόν ή άφιερωματικδν κτήμα αντί ενοικίου ελαττονος του κατ’ έκτίμησιν μιοθώμιτος αύτου, ή μίσθωσις είναι πλημμελής καί ό μισθωτή; οφείλει να συμπληρώσνι τδ έλλεΤπον έκ τοδ
κατ’ έκτίμησιν μισθώμ.ατος.
*Αρθρ. 442ον. Του μισθωτού άποκτήσαντος δικαίωμα κυριδτητ
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τος δια κληρονομιάς, η δωρεά; vi άλλως πως έπί του πράγματος,
οπερ κρατεί ύπ’ένοίκιον, η μίσθωσις καθίσταται άκυρος.
*Αρθρ. 443ον. Άναφαινομενου έμποδίου τίνος, κωλύοντος τη *
πραγματοποίησιν του σκοπού δι’ δν έμισθώθη τι, η μίσθωσις δια·*
δύεται αύτοπράκτως.
Π. χ. *Οταν μισθωθη μάγειρος διά γάμον καί έν τω μεταξύ ά*
στοθάνη δ εΐ; των μελλονύμφων, ιό μίσθωσις καθίσταται άκυρος.
Επίσης, δταν αλγών τις τον όδόντα συμφωνηση μετά τίνος όδον■τοΐατροϋ την έκρίζωσιν αύτου και έν τω μεταξύ θεραπευθη δ οδούς
αύτου, η μίσθωσις διαλύεται αύτοπράκτως.
‘Ομοίως, ένφ άποθνησκοντος του μισθωσαμένου τροφόν διά βρέφος
£èv διαλύεται η μίσθωσις, αυτή θεωρείται άκυρος άμα τω θανάτφ
του βρέφους η της τροφού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΒΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΟΙΤ1ΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΝ ΣΥΣΤΑΣ1Ν ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ.
*Αρθ. 444ον. “"Οπως η σύστασις της μισθώσεως % νδμιμο; άπαετεϊτα ι ΐνα άμ.φότεροι οί συμβαλλόμενοι έχωσι την προς τούτο ικα
νότητα, ήτοι ώσιν ενήλικες καί εχωσι σώας τάς φρενας.
*Αρθ. 445ον. ''Οπως έν τ9ΐ πωλησει ούτω καί έν τη τίίς μισθώ
σεως συστάσει άπαιτειται η συνδρομή, ήτοι ταυτότης της προτάσεως.
χαί της παραδοχής καί η ένότης της δμηγύρεως.
*Άρθ. 446ον. Ό έκμισθωτης οφείλει ίνα η ναι κύριος του πράγματος
οπερ έκμιοθοι η άντιπρδσωπος, η έπίτροπος, η κηδεμών του κυρίου
αύτου.
*Άρθρ. 447ον. Ή παρ’ αυθαιρέτου κατόχου

φουζουλί)γινό

μενη έκμίσθωσις δεν λαμβάνει νόμιμον σύστασιν, η άφοΟ δ άληθης
κύριος του έκμισθωθέντος πράγματος δώση ττίΐν προς τούτο άδειαν»
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Έάν δε ο κύριος τοΟ πράγματος ·Ι)ναι άνηλιξ η φρενοβλαβές, η μί
σθωσις λαμβάνει έγκυρον σύστασιν μετά την παραχώρησιν άδειας
άκ μέρους του έπιτρόπου η κηδεμένος αύτου* και τούτο μόνον, δίαν
πό συνομολογηθεν ένοίκιον νίναι ί'σον προς το κατ’ έκτίμησιν μίσθωμα
του πράγματος. 'Όπως δμως η συναίνεσις vjvai έγκυρος απαιτείται
η υπαρξις τεσσάρων τινών: η των συμβαλλόμενων, η του πράγματος
αύτου, η τν5ς ωφελεί ας (έμμεσου έ άμεσου γρησεως) καί η του μι
σθώματος, εάν τούτο γίναι συγκεκριμένΟν

ούρουζδάν).

Έάν δέ τό έν τούτων άπνί, η άδεια δεν είναι έγκυρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

r.

I I EPI ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΠΙΙΤΟΓΝΤΑΙ ΟΠΩΣ Η ΜΙΣΘΩΣΙΣ
ΗΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΣ.
*Άρθρ. 448ον. Ό π ω ς η μίσθωσις γί έγκυρος άπαιτεΐται η άμοι€αία των συμβαλλόμενων συναίνεσις.
*Αρθρ. 449ον. ’Ανάγκη δπως το άντικείμενον της μισθώσεως ^
ώρισμένον.
Ό θεν δεν είναι έγκυρος η μίσθωσις ένος έκ δύο εργαστηρίων, άν
μη ορισθν) περί τίνος εξ αυτών πρόκειται, η μη άφεθνί ρητώς εις τον
ετερον των συμβαλλόμενων η εκλογή μεταξύ των δύο.
*Αρθρ. 450ον. Ανάγκη δπωςτόμίσθωμα ν) βέβαιον, ήτοι γνωστόν
καί ώρισμένον.
*Αρθρ. 4 5 Ιον. Έντ^μισθώ σει άπαιτεΐται δπως η ωφέλεια vivat
γνωστή άκριβώς καί είς τρόπον μη έπιδεχόμενον διαμφισβητησιν.
"Άρθρ. 452ον. Έν τνί μισθώσει οικίας, εργαστηρίου, τροφού καί
άλλων όμοιων η ωφέλεια καθίσταται γνωστή προσδιοριζομένου το®
γρόνου τνίς μισθώσεως.
Άρ6ρ. 453ον. Έν τνί μισθώσει ζώου έκτος του προσδιορισμού το®
χρόνου καί τ η ; άποστάσεως, άπαιτεΐται ίνα δηλωθτί συγχρόνως
καί άν μισθουται προς μετακόμισιν φορτίου $ προς ιππασίαν* καί
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fiv μισθουται επί σκοπώ ίππεύσεως,· πρέπει να προσδιορίσθηκα! το
ίππευσον πρόσωπον η τέλος νά συμφωνηθγί ρητώς, δτι ο μισθούμενος
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αυτό συναται να ιππευσν] ο ιοιος η και να το οωσν) εις οντιναοηποτέ άλλον.
*Αρθρ. 454ον. Κατά την μίσθωσιν γαιών έκτος του χρόνου πρέ
π ει νά προσδιορισθνΐ καί ο σκοπός δι* δν γίνεται η μίσθωσις* έάν δέ
^ γη μισθουται επί σκοπώ καλλιέργειας, ορίζεται καί το είδος του
σπαρησομένου γεννήματος, η συμφωνεΐται, δτι δ μισθωτής δύναται
νά σπείρνι δ,τιδηποτε γέννημα θέλγι.
*Άρθρ. 4 5 δον. Κατά την μίσθωσιν τεχνίτου, η γνώσις τ$ίς ώφελείας συνίσταται εις την δηλωσιν της εργασίας, ήτοι τον προσδιο
ρισμόν του έργου, δπερ μέλλει νά έκτελέσν) δ τεχνίτης και του τρό
που, καθ’ δν οφείλει νά έκτελέσν} αυτό.
Π. χ. Ό ταν πρόκηται νά βαφγί φόρεμά τι πρέπει νά δειχθν) πρώ
τον εις βαφέα, η νά γνωστοποιηθεί αύτφ η λεπτδτη:, η το πάχος
δηλουμένου ταύτοχρόνως καί του χρώματος, εις δ το φόρεμα μέλλει
νά βαφη.
*Αρθρ. 456ον. Κατά την μετακόμισιν πραγμάτων, η ωφέλεια γινώσκεται δεικνυόμενων των μετακομιστέων πραγμάτων καί όριζομένου του τόπου εις δν μέλλουσι νά μετακομισθώσι.
Π. χ. *Οταν εί'πνι τις — τούτο τό φορτίον θέλεις μεταφέρει είς τό
δείνα μέρος — επειδή τό πράγμα θεωρείται ώς όραθέν καί η άπόστα«ις γίνεται γνωστή, επομένως καί η ωφέλεια καθίσταται ουτω φα
νερά.
*Αρθρ. 457ον. ’Ανάγκη δπως η άπολαυη της ώφελείας ηναι δυ
νατή.
*Οθεν δεν είναι έγκυρος η μίσθωσις ζώου δραπετεύσαντος*

«
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ ΔΚΓΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΪΙΜΜΕΑΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 458ον. Έλλείποντος ενός των διά την έγκυρον συστασιν
τη ς μισθώσεως άπαιτουμ-ένων ορών, η μίσθωσις είναι άκυρο;.
Π. χ . Ή παρά φρενοβλαβούς η άνηλικος γινόμενη έκμίσθωσις
είναι άκυρος.
Έαν όμως ό έκμισθωτης πάθη τας φρένα; μετά την σύστασιν
της μισθώσεως, αυτή δεν άκυρουται διά τούτο.
*Άρθρ. 459ον. Κατά την άκυρον μίσθωσιν δεν πληρόνεται μί
σθωμα δια την γενομένην χρησιν τοΰ πράγματος.
Έαν δμως το πράγρια ηναι άφιερωματικον η ορφανικόν, ο μισθω
τή ς πληρόνει μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν, δι’ ην εποίησε χρίίσιν του
πράγματος.
Καί ό φρενοβλαβής θεωρείται ώ ; ορφανός.
"Aföp. 460ον. "Οταν ύπάρχωσι μεν πάντες οι δια την σύστα*ιν της μισθώσεως άναγκαΐοι δροι, έλλείπη δέ τις έκ των άπαιτουμένωνΐ a αυτή η έγκυρος, η μίσθωσις θεωρείται πλημμελής.
*Αρθρ. 4 6 Ιον. Ή πλημμελής μίσθωσις είναι έκτελεστη.
Έν τη πλημμελει μισθώσει όμως ό εκμισθωτής

λαμβάνει μί-

•θωμά κατ’ έκτίμησιν, μη δυνάμενος ν’άπαιτηση το συνομολογηθέν.
*Άρθρ. 462ον. ΤΙ πλημμέλεια της μισθώσεως ότε μέν πηγάζει
άηο την άγνοιαν καί αβεβαιότητα του μισθώματος, ότε δε από
την ελλειψιν ενός των δρων, οίτινες απαιτούνται διά το έρρωμένον
«ύτης.
Έν τη πρώτη περιπτώσει πληρόνεται μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν
«σονδηποτε καί άν νί τό μίσθωμα τούτο.
Έν τη δεύτερέ πληρόνεται μεν επίσης μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν,.
άπί τφ δρ<υ δμως να μη ύπερβη το συνομολογηθέν μίσθωμα.

■k

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΩι ΜΙΣΘΩΜΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΩΡί
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΗΤΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ.
"Αρθρ. 463ον. "Ο,τι έν τν) πωλησει δύναται νά χρησιμεύσ^ ώς
πίμημα χρησιμεύει καί έν v/j μισθώσει ώς μίσθωμα* και δ,τι δεν
δύναται νά ληφθη ώς τίμημα, ούτε ώς μίσθωμα λαμβάνεται.
Π. χ. Δύναται τις νά μισθώσνι άγρδν δίδων τω έκμισθωττί εν
ζώον ή παραχωρων αύτω προς κατοικίαν οικίαν τινά.
νΑρθρ. 464ον. "Οταν ίο άντίτιμον της μισθώσεως σύγκηται έ)6
χρημάτων, η γνώσις, ήτοι ή βεβαιότης αύτοΰ συνίσταται εις το ν
προσδιορισμόν της ποσότητος τών χρημάτων τούτων.
"Αρθρ. 4 6 δον. "Οταν το άντίτιμον τής μισθώσεως σύγκηται εξ
εμπορευμάτων

νύρούζ = m e rx ), ή κοιλομετρουμένων, ή σταθ-

μωμένων, ή αντικαταστατών άριθμικων πραγμάτων, έκτος τοδ
προσδιορισμού τής ποσότητός των άπαιτειται καί ή περιγραφή
αυτών.
Έαν ή μετακόμισις του τοιούτου άντιτίμου απαιτή κόπον, "h
παράδοσις γίνεται εις τον συνομολογηθέντα τόπον.
Έαν δέ δεν συνωμολογήθη τόπο; παραδόσεως, αυτή γίνεται έν
ω εύρ'σκεται το μισθωθέν πράγμα τόπω, δταν τΟυτο γίναι άκίνητον
κτήμα’ δταν δέ το άντικείμενον τ ή ; μισθώσεως νίναι εργασία,
παράδοσις του μιοθώματος γίνεται έν ω τόπω έκείνη έξετελέσθκι
από τον μισθωτόν. Καί δταν νΐναι φορτίον, τό μίσθωμα πληρόνεταε
δπου είναι ανάγκη.
"Οταν δμως τό μίσθωμα σύγκηται έκ πράγματος, ούτινος ή μετακόμισι; δέν είναι επίπονος, ό μισθωτός λαμβάνει αυτό δπου άν θέλνι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'·
ΕΚ Τ1ΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΔΤΑΒΟΑΗ
ΤΟΓ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ
ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ ΑΓΓΟΓ.
*Αρθρ. 466ον. Ή απολύτως συνομολογουμένη μίσθωσις ( 1 ) δεν
χαθίστησιν άναγκαίαν την καταβολήν του μισθώματος. Δηλαδη δεν
είναι ανάγκη νά καταβληθεί ευθύς το μίσθωμα άμα τνί συστάσει.
τη ς μισθώσεως.
"Αρθρ. 467ον. Ή προκαταβολή καθίστησιν αναγκαίου το μ ί
σθωμα.
Δηλαδη δταν δ μισθωτής προπληρώσνι τδ μίσθωμα, δ εκμισθω
τής γίνεται κύριος αύτου καί δ πρώτος δεν δύναται πλέον να ζητηστ] την επιστροφήν του.
"Αρθρ. 468ον. ‘Ο δρος τ η ; προκαταβολής καθίστησι τδ μίσθωμα
4ναγκαίως καταβλητέου.
Δηλαδη δταν τεθνί ώς δρος η προπληρωμή του μισθώματος, £
μισθωτής οφείλει να τηρησνι αύτδν και προκαταβάλνι τδ μίσθωμα,
ε ίτ ε επί πραγμάτων, εί'τε επί εργασίας συνέστη η μίσθωσις.
Καί έν μεν τνί πρώτνι περιπτώσει δ έκμιοθωτης δύναται να μη
παραδώσν) τδ μισθωθεν πραγμα, άν μη λοεβγΐ προκαταβολικώς τδ
μίσθωμα* έν δε τ·5ί δεύτερα δ μισθωτός η εργολάβος δύναται νά
μη έργασθνί, ένδσφ δεν λάβτι προηγουμένως τδν συνομολογηθεντα
Και &ν έν άμφοτέραις ταΐς περιπτώσεσιν δ μισθωτής άρνηται νά
χαταβάλν] τδ μίσθωμα έίς τδν έκμισθωτην η τδν μισθωτόν καί
εργολάβον, ζητοίϊντες αύτδ ούτοι δικαιούνται νά άκυρώσωσι την
μίσθωσιν.1

( 1 ) Δηλ. έκείνη έν γ δεν έγένετο λδγος περί προκαταβολής %
$πικαταβολ?ίς του μισθώματος.

2.
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*Αρθρ. 4 69ον. *Η άπολαυη της ώφελείας (η χρϋσις) καθίστησινάναγκαίως καταβλητεον (άπαιτητον) το μίσθωμα.
Π. χ. "Ο ταντις άναβάς τον ίππον, δν έμίσθωσε μεταβη εις τον
συνομολογηθέντα τόπον, ό έκμιοθωτης του ίππου άποκτιγ δικαίωμα
£πί του μισθώματος.
"Αρθρ. 470ον. Έν τ$ί έγκύρφ μισθώσει η προς άπολαυην της ω
φέλειας ίκανότης καθίστησιν απαιτητόν τό μίσθωμα.
Π. χ. Καί αν δεν κατοίκησή τις έν τνί οικία ην έμίσθωσε καί πα
ρέλαβε παρά του έκμισθωτου, οφείλει ίνα πληρώσνι μίσθωμα.
*Άρθρ. 4 7 Ιον. Έν τη πλημμελει μισθώσει δεν αρκεί η προς ά
πολαυην της ώφελείας ίκανότης* διό ό μιοθωτης ένόσω δεν άπολαύση πραγματικώς την ωφέλειαν του μισθωθέντος πράγματος δεν"
είναι ύπόχρεω; νά πληρώσνι.
*Άρθρ. 4 7 2ον. 'Όταν τις μεταχειρίζηται πραγμα άλλότριον άνευ
συναλλάγματος η άδειας, έαν μεν το πραγμα ηναι κτήμα έμμεσον
χρησεως

μουάδδουν-λίλ-ίστιγλαλ) ( ΐ )

πληρόνει

μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν* άν δε δεν vjvai τοιοΰτον, ούδεν πληρόνει.
Έάν όμως μεταχειρισθη το πράγμα άφοΰ ό κύριος αυτοί» ζητηση
μίσθωμα, τότε υποχρεοΰται νά πληρώση καί άν ακόμη το πράγμα
δεν ηναι κτήμα έμμεσου χρησεως·
Διότι εις την περίστασιν ταύτην η χρησις εμφαίνει την εις την
πληρωμήν συγκατάθεσίν του.
νΑρθρ. 47 3ον. Καθ’ δσον άφορα την προκαταβολήν η έπικαταβολήν του μισθώματος ισχύει η περί τούτου γενομένη συνομολογία
μεταξύ των συμβαλλομένων.
*Άρθρ. 474ον. Ό τα ν τεθη ως ορος η έπικαταβολη του μισθώ
ματος, οφείλει πρώτον ό έκμισθωτης νά παραδωση το μισθωθεν
πράγμα καί ό μισθωτής να έκτελέσν) την εργασίαν, το δε μίσθωμα
δεν καταβάλλεται η κατά την ληξιν του προς τούτο ορισθεντος*
χρόνου.1

( 1 ) Όρα άρθρ. 4 1 6 .
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*Άρθρ. 47 δον. Ή άπόλυτος μίσθωσις, εκείνη δηλαδη έν vi δεν
ώρίσθη τι περί προκαταβολές η έπικαταβολές του μισθώματος, είτε
σπί πραγμάτων είτε έπί εργασίας συνέστη, έν άμφοτεραις ταϊς περιπτώσεσιν έκτελεΐται πρώτον παρά του έκμισθωτοΟ καί του μι
σθωτού η εργολάβου, έτοι Ο εκμισθωτές οφείλει να παραδώστρ το
πράγμα, η ό μισθωτός να έκτελέσνι την εργασίαν καί επειτα ό μι
σθωτής να καταβάλΥ) τό μίσθωμα.
"Αρθρ. 476ον. Έάν το μίσθωμα συνωμολογηθη κατά μένα, η
κα τ’ έτος, η κατ’ άλλον ώρισμένον χρόνον πληρόν&ται εις την ληξιν του χρόνου εκείνου.
Π. χ. Έάν .ώρίσθη μίσθωμα προς τόσα τον μένα πληρόνεται εις
την λέξιν έκάστου μηνός, έάν δέ προς τόσα το έτος καταβάλλεται
εις το τέλος του Ιτους.
*Αρθρ. 477ον. *Όπως το μίσθωμα καταστγ άναγχαΐον απαιτεί
τα ι η παράδοσις του πράγματος.
Δηλαδη τό ένοίκιον τρέχει άπό τ έ ς ημέρας τ έ ς παραδόσεως του
ένΟικιασθέντος πράγματος.
‘Όθεν ό εκμισθωτής δεν δύναται να λάβνι τό μίσθωμα τό άνα*
λογοΰν εις τόν προ τ έ ς παραδόσεως παρελθόντα χρόνον.
Καί άνπαρέλθεν άπας ό χρόνος τ έ ς μισθώσεως προ τ έ ς παραδόσεως του πράγματος, ό έκμισθωτης ούδεν λαμβάνει έκ του μι
σθώματος.
"Αρθρ. 478ον. Καθιστάμενης καθ’ ολοκληρίαν άδυνάτου τές^ά*
πολαυές τ έ ς ώφελείας (τ έ ς χρησεως) του μισθωθέντος πράγματος,
η μίσθωσις άργεΐ καί επομένως μίσθωμα δεν πληρόνεται.
Π. χ. Έάν λουτρών τις μεμισθωμένος μείνγι έπί τινα χρόνον κλει
στός ενεκα τ έ ς έξ άνάγκης γενομένης αύτω επισκευές, έκπίπτεται
άπο του ενοικίου αύτοΰ τό

εις τόν χρόνον, καθ’ δν εμεινεν αργός,

«ναλογοΰν μέρος.
Ε πίσης άργουντος υδρόμυλου τίνος ενεκα τές έλλείψεωςύδατος,
παύει τό ένοίκιον καθ’ ολον τόν χρόνον τ έ ς άργίας αύτοΟ.
Έάν δμως ό μισθωτής κατά τό διάστημα έκεινο επωφελέται εκ
του καταστήματος του μύλου άλλως πως η διά της άλεσεως άλεύ-
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pou, οφείλει ίνα πληρώσνι την εις την ωφέλειαν» έκβίνην άνά?Λθγουσαν μερίδα του ένοικίου.

’Άρθρ. 4 7 9 ον. Ό ενοικιαστής εργαστηρίου δεν. δύναται ν’ άποφύγνι την πληρωμήν του ένοικίου δι’ οσονδηποτε διαστη^μα φρένου,
λόγίρ δτι κατά το διάστημα έχεινο ύπϊίρζεν άπραξια ε ίς το έμπόριον ( i L - f κεσάτ) και κατά συνέπειαν τό, έργασ τηριον έμενε
κλειστόν.
"Αρθρ. 480ον. "Οταν μισθωθνί πλοΐον δ*ά τινα ωρισμένον χρόνον
καί ο χρόνος ούτος ληξνι έν τφ μεταξύ του πλοοΓ;j ^ μίσθωσις ισχύ
ει μέχρις ου το πλοϊον προσορμισθνί εις την ξτ,ράν.
'Ο δέ μισθωτής αυτοί» πληρόνει μίσθωμα ‘κατ’ έκτίμησιν διά τον
περιπλέον διανυσθέντα χρόνον.
"Αρθρ. 4 8 Ιον. "Οταν δώσνι τις τινι τά// οικίαν του προς κατοικίαν
ανευ μεν ένοικίου, άλλ’ έπί τφ δρφ ν ,χ έπισκευάσνι αυτήν, η πρΧξις αύτηδέν είναι μίσθωσις άλλα χρ*/ισιδάνειον γ|τοι δωρεά χρησεως,
εάν ό προς δν πρεσεφέρθη η οικία 'λάβνι αυτήν καί έπισκευάσας κα
τοίκησή χρόνον τινά, αί δαπάνα», άς έποίησεν εις την έπισκευην άναφέρονται εις αυτόν.
’Αλλά καί ό κύριος του οικου δεν δύναται νά ζητησνι τι ώς μί
σθωμα παρ’ αύτοΰ διά τ όν χρόνον εκείνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΑΝ ΔϊΝΗΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ Η ΟΓΧΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΣΧΗι ΤΟ ΔΓ Ο ΕΜΙΣΘΩΘΗ ΠΡΑΓΜΑ, ΜΕΧΡΙΣ
ΟΓ ΠΛΗΡΩΘΗι ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.
"Αρθρ. 482ον. Ό

ράπτης, ό βαφεύς, ό λευχαντης καί π&ς ερ

γάτης έκ τ ι ς έργασίας του όποιου λαμβάνει οίανδηποτε μεταβολήν
τό

πράγμα,

άν δεν συνεφώνησε νά έργασθ·ρ έπί πιστώσει, δικαιού

ται ίνα παρακατάσχνϊ το πρ&γμα, μέχρις ού καταβληθώ αύτφ τ4
μίσθωμα*

f f
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^ α ι εαν ev " ;φ μεταξύ τούτω άπολεσθνί το πραγμα, αυτό; δεν
ενέχεται, άλλ χ καί δεν “λαμβάνει πλέον μίσθωμα.
*Αρθρ. 48.r J ον. Ό αχθοφόρος, ό ναύτης και π£ς άλλο; εργάτης
της έργαι- ;ίας toq όποιου ούδέν ί'χνος μένει επί του πράγματος
δεν δύναται , ϊνα παρακατάσχνι αυτό ένεκα του μισθώματος.

Έαν δε

κρατησγι το πράγμα και άπο>εσθν1 είς χεΐρα; αύτοΰ,

^ενέχεται. ’ £ν τ^ περιπτώσει ταύτν) ό κύριο; του πράγματος έχει
•την έπιλο »γην μεταξύ των έξη ; δύο : η λαμβάνει

παρ’ αύτου την

έξίαν τοΓ j πράγματος όμοΰ μέ τα έξοδα τ η ; μετακομίσεω; λογιζομένην κο « πληρόνει άκολούθως το μίσθωμα, η λαμβάνει μόνον την

αξίαν α; ίτου άνευ μετακομιστικών εξόδων λογιζομένου, καί δεν
πληρόνί ;ι μίσθωμα.

ΚΕΦΑλΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ.
*Αρθρ. 484ον. 'Έκαστος' δύναται ΐνα εκμισθώσει τό πράγμα $
-το κτήμα αύτου μέ δσον θέ). « σύντομον η μακράν 'άλλ’ ώρισμένην
-προθεσμίαν, οιον δια τόσα; ημ
*Αρθρ. 4 8 δον. Ή προθεσμία

διά τόσα έτη κλπ.
^

μισθώσεως άρχεται ά*;ό το3

εν τνί συμφωνίας μνημονευθέντο; χρ ^ν0υ*
'Αρθρ. 486ον. "Οταν κατά τί]ν ο 'υ^ ωνίαν ^
*ρ χ η ς της προθεσμίας, αύτη άρχεται

Υ^ννΐ λόγ< >ς περί

τοΰ ΧΡ6νου τ ^ς flVuM öe

νιας
-Αρθρ. 487ον. "Οπως επιτρέπεται η έ; ‘•Ρ^ωσις κτήματός

τίνος

επ ί προθεσμία ενός έτους η επί συμφωνί^ τ^ ^σου^ενοικίου κάτι κ μηροθι ΐσμία
να, ούτως έγκυρο; είναι καί η μίσθωσις η γιν^
% av το έτος ] χωρίς
ενός έτους, συμφωνουμένου τόσου ενοικίου δι’
δηλαδη và γείννι μνεία περί μηνιαίου ενοικίου.
*Άρθρ. 4 8 8 ον. "Οταν κατά την πρώτην τουμηνό;
ύ’ eve* η πλειοτερους μήνας, εαν συνεφωνγ ’όη μηνι

γηθ*$

αΐον
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,ρσθωμα, πληρόνεται ολόκληρον το συμφωνηθεν μηνιαϊον,
άκόμη ο μην έχτρ όλιγωτέρας των τριάκοντα ημερών.
"Αρθρ. 489°ν. ''Οταν η μίσθωσις συνομολογηθνί μετά την ^ρω*ην του μηνός δι’ ένα ολόκληρον μήνα, ό μην θεωρείται ως συγκεί*
μένος εκ 30 ημερών.
*Άρθρ. 490ον. "Οταν η μίσθωσις συνομολογηται μετά τη ν πρω<ιην του μηνός δια πολλούς μ^νας, αί ελλείπουσαι ημέραι εκ του
πρώτου μηνός, εις τριάκοντα ημέρας λογιζομένου, άναπληροΰνται
εκ του τε}.ευταίου, τό δε μίσθωμα τούτου λογίζεται καθ' ημέρας.
Το μίσθωμα των μεταξύ μηνών λογίζεται κατά νουμηνίαν (μϋνα).
"Αρθρ. 4 9 Ιον. "Οταν η μίσθωσις συνομολογηται μετά την πρώτην του μηνός προς τόσον τον μήνα, άλλα χωρίς να μνημονεύηταε
διά πόσους μήνας, καί ό πρώτος καί πάντες οί μετ’ αυτόν λογίζον
ται ώς συγκείμενοι έκ τριάκοντα ημερών.
"Αρθρ. 492ον. "Οταν η μίσθωσις συνομολογνίται κατά την πρώτην του μηνός δι’ εν έτος, τό έτος λογίζεται ώς συγκείμενον έκ δώ 
δεκα μηνών.
*Αρθρ. 493ον. "Οταν η μίσθωσις συνομολογηται μετά την πρώπην του μηνός δι’ εν έτος, τό μίσθωμα του πρώτου μηνός πληρόνετας
α *θ’ ημέρας, τών δε λοιπών ένδεκα κατά μήνας.
’Άρθρ. 494ον.

"Εγκυρος είναι η μίσθωσις η συνομολογουμέννι

πρός τόσα τόν μήνα χωρίς νά μνημονεύηται πόσους μ^νας θέλει
διαρκέσει.
’Αλλά μετά την ληξιν του πρώτου μηνός

δύνανται οί συμβαλ

λόμενοι κατά τό πρώτον νυχθημερόν του δευτέρου καί πάντων τών
έπιόντων μηνών νά διαλύσωσι την μίσθωσιν.
Δεν δύνανται δε νά πράξωσι

τούτο, παρελθόντος του πρώτου

νυχθημέρου.
’Εάν έν τφ μέσφ του μηνός ό εις τών συμβαλλομένων κηρύξνι
την διάλυσιν της μισθώσεως, αύτη δεν διαλύεται η κατά τό τέλος
εκείνου του μηνός.
Έάν δε είπη δτι διαλύει αυτήν άπύ την πρώτην του προσεχούς
μ.ηνός, άμα έπερχομένου τούτου, η μίσθωσις θεωρείται διαλελυμένη.

V
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δμως προκατεβληθη ηδη τό μίσθωμα ενός η πλιότερων

μηνών, ουδέτερος των συμβαλλόμενων δύναται να διαλύσνι την μί
σθωσιν, πριν η έκπνεύσωσιν οί μήνες ούτοι.
’Άρθρ. 4 9 δον. Ό προς εργασίαν μισθούμενος εργάτης οφείλει
να άρχίσν] την έργασίαν άπό της άνατολης του ήλιου’ καθ’ δσον δ*
άφορ<^ την λνίξιν της εργασίας, αυτή δύναται νά γείνη περί την
δειλήν (

άσρ), η κατά την δύσιν του ηλίου. ’Επί του αντι

κειμένου τούτου λαμβάνεται υπ* οψιν η τοπική συνήθεια.
*Άρθρ. 496ον. Ό τέκτων δστις μισθουται ΐνα εργασθγ|, λόγοι*
χάριν, δέκα ημέρας, οφείλει ΐνα εκτελέσνι την έργασίαν έντδς των
μ ετά την ημέραν της συμφωνίας επομένων ημερών.
Έάν δε συνομολογηθγί έργασία δέκα θερινών ημερών, ή μίσθωσις
δεν έχει πλήρες κύρος, άν μη δρισθνί συγχρόνως καί η ημερομηνία,
πης ένάρξεως τ η ; εργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΈΜΠΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΑΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (1>
à

*Αρθρ. 497ον. ""Οπως έν τνί πωλησει, οΰτω και έν Tvj μισθώσει
ισχύει το εκ προσθέτου δρου πηγάζον έκλογικόν δικαίωμα. Ε π ο 
μένως δύναται νά συνομολογηθ^ μίσθωσις επί συμφωνία, όπως ο
εις η καί έκάτερος των συμβαλλομένων έχν) το δικαίωμα του διαλύσαι αυτήν εντός ώρισμένου χρονικού διαστήματος.
*Αρθρ. 498ον. Ό εχων την επιλογήν δύναται εντός του όρισθέντος χρονικού διαστήματος νά άκυρώσγι εάν θέΑνι την μίσθωσιν.
*Άρθρ. 499ον. “Ή ,τε άκύρωσις καί η έπικύρωσις γίνονται καί
διά λόγου καί δΓ έργου κατά τα άρθρα 3 0 2 , 303 καί 3 0 4 .
^Οθεν εάν ό έκμισθωτης έ#χγι τήν επιλογήν καί εντός του ωρισμενου δΓ αυτήν [χρόνου προβν) εις πράζιν τινα επί του πράγματος,
ητις θεωρείται ώς έν των παρεπομένων τ*ης κυριότητος, τούτο εκ
λαμβάνεται ως άκύρωσις δΓ έργου.
Έάν δε ό μισθωτής έχν) την επιλογήν καί προβγ εις πραζιν τινα
επί του πράγματος, ητις θεωρείται ώς εν των παρεπόμενων της.
μισθώσεως, τούτο θεωρείται ώς έπικύρωσις δΓ έργου.
*Αρθρ. 500ον. Έάν ό έχων την επιλογήν δεν επικύρωσή η ακυρώσν) την μίσθωσιν εντός του ώρισμένου χρόνου, κατα την ληζιν·
του χρόνου τούτου άπόλλυσι τό δικαίωμα αύτου και η μίσθωσις,
καθίσταται άμετάκλητος.1

( 1 ) Όρα τον περί εκλογικών
^Αγοραπωλησίας βιβλίου.

δικαιωμάτων τίτλον του περί
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νΑρθρ. 501 ον. Ό χρόνος τνίς εκ προσθέτου συμφώνου επ ιλ ο γ ή
έρχετα ι από της συνομολογησεως της μισθωσεως.
’Άρθρ. 502ον. Ή προθεσμία της μισθώσεως έρχεται άπο τνίς
Πήξεως του χρόνου τνίς επιλογής.
"Αρθρ. 503ον. Ό τα ν η γη η έκμισθωθεισα έπι τφ λόγω, [οτε
βύγκειται από ώρισμένον τινά άριθμόν πηχεων η στρεμμάτων ευ*
ρεθνί άκολούθως μεγαλειτέρα η μικρότερα, η μίσθωσις είναι έγκυ
ρος, πληρόνεται δε το συνομολογηθέν μίσθωμα. Έν τνί δεύτερα όμως
περιπτώσει, δταν δηλαδη η γη εύρεθνί ελάσσων, ο μισθωτής εχει
την επιλογήν μεταξύ της άκυρώσεως και

έπικυρώσεως της μι-

οθώσεως.
"λρθρ. 504ον. Κατά την μίσθωσιν γης προς τόσα το στρέμμα,
το μίσθωμα πληρόνεται κατά στρέμματα.
*Άρθρ. 50 δον. Επιτρέπεται η μίσθωσις έργάτου ·$ συνομολογου*
μένη έπι ώρισμένω μισθώματι και έπι τφ δρφ δπως η έργασία
τελειώσν] έντός ώρισμένου χρόνου και ότοιοΰτος δρος είναι ισχυρός.
Π. χ. Επιτρέπεται νά συμφωνησνι τις μετά του ράπτου την κα
τασκευήν ενός χιτώνος, έπι τφ δρω να τελειώσν) αυτόν έντός αύτ·ης έκείνης τ η ; ημέρας της συμφωνίας. Επίσης έπιτετραμμένη εί
ναι η μίσθωσις καμηλού, η συνομολογηθεΐσα έπι τφ δρω, δπως έντός
ώρισμένου άριθμοΟ ημερών φέρτ] τον μισθωτήν εις Μέκκαν.
Και έάν ό έκμισθωτης έκπληρώσνι τον συμφωνηθέντα δρον, λαμ~
βάνει τό συνομολογηθέν μίσθωμα* έάν δμως ούχί, λαμβάνει μίσθω
μα κατ’ έκτίμησιν έπ'ι τφ δρφ δμως δπως τούτο μη ύπερβαίννι πο
τ έ τό συνομολογηθέν.
’Άρθρ. 5 06ο λ ’Έγκυρος είναι η μίσθωσις η συνομολογουμένη έπΙ
διαφόροις συμφωνίαις ώς προς την έργασίαν, τον έργάτην, τό φορτίον, την άπόστασιν, τον τόπον κάι τον χρόνον, προσδιοριζομένου
Ιδιου μισθώματος δι’ έκάστην των σνμφωνιών.
*Ήτις δήποτε δε έκ των συμφωνιών τούτων έκπληρωθν), τί} δι5“
εκείνην συνομολογηθέν μίσθωμα πληρόνεται.
Π. χ . Ό τα ν συμφωνησνι τις μετά του ράπτου ίνα ράψνι αύτφ
φόρεμά τι η με ράψιμον άραιόν και τότε νά πληρόννι τόσα γρόσια,.
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$ με επιρραφην (γα ζί) και τότε περισσότερα, όποιον δήποτε ράψιμ,ον κάμη ό ράπτης, τον δι* εκείνο συμφωνηθέντα μισθόν λαμβάνει.
‘'Ε τερον. Ενοικιάζει τις έργαστηριον επί συμφωνία tva μετέλθη
εν αύτω την

μυρεψίαν, η την σιδηρουργικήν, μετά του δρου όπως,

εάν μέν μετέλθη την πρώτην τέχνην πληρόνη ως μίσθωμα τόσα
γρόσια, άν δέ την δευτέραν τόσα. Ό υπό τοιαύτην διπλήν συμφω
νίαν κρατών τό έργαστηριον, όποτέοαν των δύο τεχνών μετέλθη έν
αύτω, το δι* εκείνην συμφωνηθέν μίσθωμα οφείλει νά πλήρωσή.
‘Έ τ ε ρ ο ν . Μισθοΰται ζώον φορτηγόν έπί συμφωνία ΐνα φορτωθη
σίτον καί τότε νά πληρόνηται μίσθωμα τόσων γροσίων, η σίδηρον,
και τότε νά πληρόνηται άλλο μίσθωμα. Έάν φορτωθη σίτος εις τό
ζώον, πληρόνεται τό διά την περίπτωσιν ταύτην συνομολογηθέν
μίσθωμα, εάν δε σίδηρος, τό της δευτέρας συμφωνίας.
Έ τ ε ρ ο ν . Ό άγωγιάτης προσφέρει τό ζώον αύτου εις οδοιπόρον
iiçi συμφωνία, όπως εάν μεν μεταβη εις Τυρολόην (Τζουρλουν) π λή
ρωσή αύτφ 100 γρόσια, έάν δέεις Άδριανούπολιν 2 0 0 , καί άν εις
Φιλιππούπολιν 3 0 0 . Εις ήντινα δήποτε τών τριών τούτων πόλεων
μεταβη ό μισθωτής τό δι* εκείνην ζητηθέν μίσθωμα πληρόνει.
Έ τ ε ρ ο ν . Έάν ό εκμισθωτής ει'πη : ε ν ο ίκ ια σ α τ α ύ τ η ν μεν
τη ν οικίαν ά ν τί έκ α τό ν γροσίω ν, έ κ ε ίν η ν δ ε ά ν τ 1 2 0 0 καί
ό μισθωτής δεχθείς την πρότασιν κατοίκηση είς την έτέραν αυτών,
πληρόνει τό δι* αυτήν ζητηθέν παρά του έκμισθωτοΰ μίσθωμα.
Επίσης δταν δίδωντις εις ράπτην φόρεμα προς ραφήν, συμφωνηση ίνα, έάν μέν τό φόρεμα pa<pf αυθημερόν πληρόνη 50 γρόσια,
sàv δέ την επιούσαν μόνον 3 0 , η τοιαύτη συμφωνία επιτρέπεται,
καί ό τεθείς δρος είναι Ισχυρός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ E S ΟΨΕΩΣ ΕΠΙλΟΓΗΣ (1)"Αρθρ. 507ον. Ό μισθωτής έχει το έξ δψεως έκλογικ.δν δικαίωμχ*Άρθρ. 508ον.

Τδ ΐδεΐν τδ μισθωθεν πράγμα ταύτδν έστι τω

iîe tv την ωφέλειαν αύτου.
*Αρθρ. 509ον. Ό μισθωτής, δστις ενοίκιασε πράγμά τι χωρίς
νά Γδνι αύτδ, άφου Γδν) το πράγμα έχει την επιλογήν μεταξύ τη ς
έπικυρώσεως καί της άκυρώσεως τ^ς μισθώσεως.
νΑρθρ. 5ΐ0ο ν. Ό ένοικιάζων οικίαν, ην εϊχεν ϊδεΐ έν προγενεστέρ;κ έποχνί δεν έχει πλέον την έξ δψεω; έ/αλογην.
Έάν δμως έν τφ μεταξύ έβλάβη μέρος τι της οικίας καθιστώ*
οχληράν την εν αυτί) οέκησιν, έάν δηλαδη μετεβληθη η άρχαίχ
κχτάστασις τνίς οικίας, τδτε δ εκμισθωτής έχει την επιλογήν.
"Αρθρ. 511 ον. Έν πάσνι έργασί^, ητις διαφέρει άναλδγως τοό
έφ* ού έκτελειται πράγματος η τδπου, δ μισθωτός έχει την έξ οψεως επιλογήν.
Π. χ Ό ράπτης δστις συνεφώνησεν άπλώς περί ραφής ένδς φο
ρέματος, άφου ιδν) τδ ύφασμα έξ ου μέλλει να κατασκευάσει το
φόρεμα, εχει την έπιλογην μεταξύ της έπικυρώσεως και της άκι»ρώσεως τνίς συμφωνίας.
*Αρθρ. 5 1 2 ον. Έν τΐ) έργασίιφ,'ητις είναι η αύτη πάντοτε έ<μ*
ούτινοσδηποτε πράγματος η τδπου έκτελεσθνί, δεν υπάρχει έπι“λογη έξ δψεως.
Π. χ. Έάν συμφωνησνι τις νά έκκοκκίσνι τδσας δκάδας βάμβακος
άντι τδσων γροσίων δεν έχει την έξ οψεως έπιλογην καί άν δεν
£δ$ τδν βάμβακα δν μέλλει νά έκκοκκίσνι.1

( 1 ) "Ορα άρθρ. 3 2 0 .
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ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ ·
ΠΕΡΙ ΤΗΣ E S ΕΜαΑΘΕΙΔΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
’‘Αρθρ. 513ον. "Οπως έν τνί πωλησει ούτω καί έν 'τΐ| μισθώσει
ώπάρχειη έκ πάθους ·ίίτοι ελαττώματος του πράγματος επιλογή ( 1)·■■■■
*Αρθρ. 5 1 4ον. Έν

τγ) μισθώσει το παρέχον το τ^ς επιλογής

-δικαίωμα ελάττωμα συνίσταται εις

εκείνην την κατάστασιν του

ταράγματος, ητις κωλύει παντελώς η παραβλάπτει οπωσδήποτε
-TYJV άπολαυην της εξ αύτου σκοπουμένης ώφελείας.
Π. χ. €Η παντελής καταστροφή της οικίας καί η αποκοπή του
ωδατος υδρόμυλου, κωλύουσι την άπολαυην τϋς δι* ην εγενετο 70Ι&ίοθωσις ώφελείας. Ή κατάπτωσις της

στέγης η άλλου μέρους,

της οικίας έκ του όποιου προέρχεται βλάβη εις τους ενοικουντας,

4κί επί της ράχεως του ίππου πληγαι
"λαυην της

παραβλαπτουσι την άπο-

σκοπουμένης ώφελείας’ επομένως

η υπαρξις ενός τού

τω ν δίδωσι το εκλογικόν δικαίωμα εις τον μισθωτήν. *Η πτώσις ο
|ΐως του κονιάματος των τοίχων της οικίας εις τρόπον, ώστε να μγ)
«ίσέρχηται ούτε βροχή, ούτε ψύχος, το κεκομμενον της χαίτης η,
τη ς ουράς του ζώου καί

άλλα τοιαυτα ελαττώματα,

ατινα δεν

τααραβλάπτουσι την άπολαυην της ωφέλειας δεν δυνανται να δω*
βωσι τό δικαίωμα της έξ έμπαθείας έπιλογης.
*Αρθρ. 51 δον. Έάνπρό της άπολαυης της ώφελείας έπισυμβτί
ττάθος τι είς το πράγμα, τό πάθος τούτο θεωρείται ως ει υπήρχε
-χαί ιεατά την συνομολόγησιν της μισθωσεως.
"Αφθρ. 51 δον. "Οταν έπισυμβνί πάθος τι εις τό μισθωθεν πράγ|ΐα, ό- μισθωτής άποκτά τό δικαίωμα της έπιλογϋς.
Κ( ti εάν μεν θέλνι εξακολουθεί χρώμενος τφ πράγματι όμοΰ μετ ό ε 7 αισυμβάν αύτώ ελάττωμα, καί τότε οφείλει ινα πληρωσν) ολόκληθ( >ν τό μίσθωμα, εί δε μη διαλύει την μίσθωσιν.

( ! ) < "Ορα άρθρ. 3 3 6 .

29
*Αρθρ. 517ον. Έάν, πριν ή

διχλύσνι ο μισθωτής την μίσθωσιν,

-α έκμισθωτής έξαλείψνι το έπισυμβεβηκος έλάττωμχ, δεν μένει
-πλέον εις τον πρώτον τδ δικαίωμκ τής διαλύσεως.
*Αλλ* ούτε ο εκμισθωτή; δύνχται νά κωλύσν) τον μισθωτήν θε' λοντα νά κρατήσνι το πράγμα μέχρι συμπληρώσεως του χρδνου τής
«μισθώσεως.
*Αρθρ. 518ον. Έάν ο μισθωτής διχλύσνι τήν μίσθωσιν προ τής
έξχλείψεω; του παραβλάπτοντος τήν τής ώφελείας άπολχυήν πά
θους, οφείλει νά πρκζν] τούτο επί παρουσία του έκμισθωτου.
Ούχί δε καί έν άπουσία χύτου.
Καί έάν διαλύσνι τήν μίσθωσιν έν άπουσίοε του έκμισθωτου, δη
λαδή άνευ είδήσεως χύτου, ή διάλυσις είναι άκυρος κχί το ένοίκιον
εξακολουθεί τρέχον.
"Οταν όμως το πράγμα κχτέστη πχντνι άχρηστον, τότε δύνχτχι
νά διχλύσνι τήν μίσθωσιν κχί έν άπουσία του έκμισθωτου.
Έν τοιαύτνι περιπτώσει μάλιστα είτε

διαλύσνι τήν μίσθωσιν

ε ίτε μή δεν χρεωστεΐ νά πληρώσνι μίσθωμχ συμφώχως προς το 47 S
άρθρον.
Π. χ. Ή κατάπτωσις μέρους τίνος ένοικιχσμένης οικίας παρα-■βλάπτοντος τήν άπολχυήν τής έξ αύτου ώφελείχς παρέχει εις τον
μισθωτήν το δικαίωμα τής διχλυσεως.
Όφείλει όμως να διχλύσνι τήν μίσθωσιν έπί παρουσί* ( ΐ ) του
«κμισθωτοΰ* διό έχν έξέλθη τής οικίχς χωρίς νά ειδοποίηση αύτδν,
«φείλει να πληρώσνι τδ μίσθωμχ, ώς εί έξηκολούθει καθήμενος.
Έ χν δμως ή οικία κχτέπεσε κχθ’ ολοκληρίαν, δεν υπάρχει άνάγκη τής παρουσίας του έκμισθωτου προς διάλυσιν τής μισθώσεως.
Καί έν τγί περιπτώσει ταύτνι ούδέποτε δύναται ινα ύποχρεωθνί
ο μισθωτής εις τήν πληρωμήν μισθώματος.
). 519ον. Έάν κατχπίπτοντος ενός μδνου δωματίου ή τοί-1

( 1 ) Το έπί παρουσίφ τ ο υ .. .
πάντοτε έν γνώσει το υ . . .

χουζουρουνδά) σημαίνει
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χου της οικίας, ο μισθωτής εξακολουθεί καθημενος έν αύν/j οφείλει
νά πληρώσνι τέλειον το μίσθωμα.
*Άρθρ. 520ον. Ό μισθούμενος δύο συγχρόνως οικίας άνθ’ ωρισμε*
νου μισθώματος, έν περιπτώσει καταστροφές της μι^ΐ δικαιούται
ίνα παραιτησϊ] άμφοτέρας.
*Άρθρ. 5 2 Ιον, ^Οταν ό αριθμός των δωματίων της οίκιας, tjtiç
έμισθώθη λόγφ δτι έχει τόσα δωμάτια, εύρεθγί ελασσων του υττοβχεθέντος, ό μισθωτής έχει την έττιλογην. Εάν θελνι, διαλύει την
μίσθωσιν, αν δέ κράτησή την οικίαν, οφείλει ινα πληρωσνι άτταν τα
συνομολογηθεν μίσθωμα.
Δεν δύναται δηλαδή έπικυρών την μίσθωσιν να άπαιτησνι 'τ η ν
έλάττωσιν του μισθώματος.

TITA 01 ΕΚΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΡ).

"Αρθρ. 522ον. Επιτρέπεται ή μίσθωσις οικίας § εργαστηρίου
οίνευ προσδιορισμού του μέλλοντος ένοικησαι προσώπου.
Άρθρ. 523ον. ’Έγκυρος είναι η μίσθωσις οικίας η εργαστηρίου, η
συνομολογουμένη έν $ ώρα ύπάρχουσιν έν αυτί) πράγματα άνηκοντα
εις τον οικοδεσπότην. Ά λ λ ’ ούτος άμα τγ) εκμισθώσει οφείλει ινοε
έκκενώσν] την οικίαν η το έργαστηριον και παραδώσνι αυτά είς
τον μισθωτήν.
νΑρθρ. 524ον. Πλημμελής είναι ήμίσθωσις άγροΰ, κατά την συνομολόγησιν της όποιας δεν ορίζεται ρητώς τΐ σκοπεύει να σπείρα
έν αύτφ ό μισθωτής, η δεν συμφωνεΐται, ότι έχει τό δικαίωμα νά
σπείρν) δ,τι άν θέλγ.
Ά λ λ ’ εάν προ της διαλύσεως ό μισθωτής ορίσν) το είδος του σπα·
ρησομένου γεννήματος και ό έκμισθωτης παραδεχθεί αυτό, αίρεται
η πλημμέλεια και η έκμίσθωσις άποκτα πλήρες κδρος.
Άρθρ. 5 2 δον. Ό μισθωσάμενος αγρόν έπι τνί συμφωνίιρ ίνα
σπείργι δ,τι άν θελγι, δύναται έντός του αύτου έτους να σπείρα τον
άγρόν κατ’έπανάληψιν διά θερινών και χειμερινών σπόριμων.
Άρθρ. 526ον. Αηγοντος του χρόνου της μισθώσεως προ τ^ς συγ
κομιδής του σπάρτου, ό μισθωτής δύναται νά κρατησγι αυτόν υπό
την κατοχήν του μέχρι της συγκομιδής, πληρόνων δια τον περίπλέον χρόνον μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν.
Άρθρ. 527ον. "Εγκυρον εϊναι τόμισθουσθαι οικίαν η έργαστηριον
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άνευ προσδιορισμού του σκοπού τΐίς μισθώσεως. Ά λ λ ’ ώς πρός την
χο*ησιν εν τη περιπτώσει ταύτη λαμβίάνεται ύπ’ δψιν η τοπική
συνήθεια.
*Αρθρ. 5 2 δον. Ό μισθούμενος οικίαν χωρίς να προσδιορίση τον
σκοπόν τνίς μισθώσεως δυνατό« ου μόνον αύτός νά κατοίκηση εν
αύτνί αλλά και εις ετεροννά δώση αυτήν ποος κατοικίαν.
Δύναται επίσης νά έναποθέση έν αύτη τα Γδια αυτού πράγματα.
Επίσης δύναται να μετέλθη έν αύτη παν έργον, εξ ού δεν προ
κύπτει βλάβη τις εις την οικοδομήν.
Δεν δύναται δμως να έργασθη εν αύτη εργασίαν, βλάπτουσαν το
κτίριον, άνευ της συγκαταθέσεως του οικοδεσπότου.
Καθ’ δσον αφορά την έν αύτνί φύλαξ.ν ζώων, λαμβάνεται ύπ’ δψιν
■η τοπική συνήθεια.
Αί αύτα'ι διατάξεις ίσχύουσι καί ώς προς τδ έργαστηριον.
νΑρθρ. 529ον. Ή έπισκευη των παραβλαπτό^των την τακτικήν
άπολαυην της σκοπουμένης ώφελείας πραγμάτων βαρύνει τον εκ
μισθωτήν.
Π. χ. Αύτος οφείλει να καθαρίση τον αύλακα του ύδρομύλου*
}
i

έπίσης και η έπισκευη καί διόρθωσις τ*?3ς οικίας καί των οχετών
καί των σωλήνων αύτης, η κατασκευή των πραγμάτων, άπερ άπαιτουνται διά την άβλαβΐί καί άτάραχον οικησιν καί έν γένει
παντός εις την οικίαν άναφερομένου είναι εις βάρος τού οίκοδε*
σπότου.
Καί έάν ούτος άρνηται νά κατασκευάσει καί έπισκευάση αύτά,
ό μισθωτής δικαιούται νά παραίτηση την οικίαν.
Έκτος έάν ^ οικία εύρίσκετο έν τί) άτάκτφ ταύτη καταστάσει
πριν ετι συνομολογηθη η μίσθωσις καί είδεν αύτην ό μισθωτής ού
τω ς εχουσαν, δπερ σημαίνει, δτι παρεδέξατο αύτην μετά τών ε
λαττωμάτων της, έπομένως δεν δύναται ακολούθως νά μεταχειρισθη τά ελαττώματα ταύτα ώ ; πρόφασιν ΐνα έξέλθη της οίκίας.
Έάν ό μισθωτής διορθώση έξ ίδιων του τάς έλλείψεις της οίκίας,
δεν δύναται νά άπαιτηση τά έξοδα παρά τού έκμισθωτού, διότι &
πραξίς του θεωρείται ώς δωρεά·
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"Αρθρ. 530ον. 'Όταν 6 μισθωτής τ -îj άδεί<£ τοΟ έκμισθωτου έπι■φερνι επισκευάς είς το πραγμα, έάν μεν αύται άφορώσιν εις την
διέρθωσιν η την προφύλαξήν του πράγματος άπο βλάβης (άναγy.«ia δαπάνη), τά έξοδα των έπισκευών άναφέρονται εις τον εκμι
σθωτήν, και άν ε'τι δεν έγένετο τοιαύτη τις συμφωνία.
Έάν δέ αί βελτιώνεις άφορώσιν εις την ωφέλειαν αυτοί» του μι
σθωτού, οΐα έστίν η επισκευή

του κλιβάνου της οικία; (χρήσιμος

καί έπιτερπης δαπάνη), δεν δύναται ν’ άπαιτησν) άπερ έποίησεν 2ξοδα παρά του έκμισθωτου, έκτος άνύπάρχΥ) μεταξύ αυτών τοιαύτη
•τις συμφωνία.
"Αρθρ. 5 3 Ιον. Έάν «5 μ,ισθωτης κτίστ) οικοδομήν,. η φυτεύσνι
δένδρα έν τφ κτηματι, δπερ έ'/ει μεμισθωμένον, κατά την λ'ηξιν
που χρόνου της μισθώσεως ό εκμισθωτής εχει την επιλογήν, δηλα
δή δύναται να ζητηση την κατεδάφισιν η έκρίζωσιν αυτών, η ν&
διατηρησν) αυτά καταβάλλων την αξίαν αυτών όσηδηποτε καί oivyj.
’Άρθρ. 532ον. 'Η καθάρισις του κτήματος άπο του κονιορτου*
που χώματος καί τών άλλων άκαθαρσιών, αΐτινες συνεσωρεύθησαν
κατά το διάστημα της μισθώσεως είναι εις βάρος του μισθωτού.
"Αρθρ. 533ον. Έάν ό εκμισθωτής βλέπων τον μισθωτήν κατα•στρέφοντα το κτ·?5μα δεν δύναται να κωλύσγ αυτόν άπο τούτου
■δύναται να ζητησν) διά της δικαστικής οδού την διάλυσιν τ>ίς
.^μισθώσεως.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β ·
ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΓΣ1ΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ούρούζ m e rx ).
’Άρθρ. 534ον. ’Επιτρέπεται η μίσθωσις ενδυμάτων, οπλών, σκη
νών και άλλων παραπλήσιων κινητών πραγμάτων επί ώρισμένον
^ρδνον καί άντί βεβαίου μισθώματος.

3.
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'A f 9p. 535ov. Έάν μισθωσαμενός τις ενδύματα ΐνα μίτκβη που
ένδεδυμένος αυτά, δεν μετχβη εις το ρηθεν μέρος αλλά φορεση αυ
τά εν v7S οίκία αύτοΟ, ^ και δεν ένδυθνί αυτά παντελώς, παλιν
οφείλει ΐνα καταβάλη το μίσθωμα.
"Αρθρ. 536ον. Ό μισθωσάμενος ενδύματα ΐνα φορεσνι «ύτα ο
ίδιος δεν δύναται νά ένδύση δι’ αυτών έτερον.
"Αρθρ. 537ον. Αί αύταί διατάζεις ίσχύουσι καί Ιπ ί τ ί ς μισθώ
σεως πολυτίμων κοσμημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Γ.

ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΖΩΩΝ.
"Αρθρ. 538ον. ''Οπως είναι έγκυρος η μίσθωσις ώρισμένου ζώου,
ούτως έγκυρος είναι καί γ) συμφωνία περί μετχβάσεως είς ώρισμε
νον τόπον, ην ^θελε ποιήσει τις μετά του άγωγιάτου.
*Αοθρ. 539ον. Έαν ζώον, το όποιον έμισθώσατό τις ΐνα μεταβ^
είς ώρισμένον τόπον, καθ^όδον έζασθενηση καί καταστη άδύνατον
πρός οδοιπορίαν, ό μισθωτές έχει την επιλογήν* δύναται δηλαδη νά
περιμείνη μέχρι τνίς άναρρώσεως του ζώου, η να διάλυση τνιν μί
σθωσιν καί εν τοιαύτη περιπτώσει οφείλει ΐνα καταβάλη τνιν με
ρίδα έκ του συνωμολογνίμένου μισθώματος, ητις αναλογεί εις τνιν
διατρεχθεισαν άπόστασιν.
*Άρθρ. 540ον. "Οταν τό μισθωθέν ζώον προς μεταφοράν ώρισμενου φορτίου εις ώρισμένον τόπον έζασθενηση καθ’ οδόν, ό άγωγιατης
οφείλει ΐνα μεταφέρη τό φορτίον είς τον προς δν δρον του δι’ ετέ
ρου ζώου.
"Αρθρ. 5 4 Ιον. Δεν επιτρέπεται η μίσθωσις ζώου απροσδιορίστου.
*Εαν δμως μετά την συνομολόγησιν τνίς μισθώσεως προσδιορισθη
το ζώον καί ό μισθωτής παραδεχθη αυτό, η μίσθωσις γίνεται επι
τετραμμένη.

μ
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Ά λ λ ’έπιτρέπεται η μίσθωσις ζώου άπροσδιορίστου, προσδιοριζό
μενου μόνον τοϋ είδους αύτοΟ κατά την έπικρατοΟσαν συνήθειαν
καθ’ ην και κανονίζεται αυτή.
Π. χ. ’Εάν, ώς συνήθως συμβαίνει, μισθώσηταί τις ίππον ίνα με*
ταβ>5 που, ό άγωγιάτης οφείλει ίνα μεταφέρω τον μισθωτήν εις το
μέρος έκείνο δι’ ίππου.
"Δρθρ. 542ον. Δεν άρκεΐ έν τγί μισθώσει ό προσδιορισμός της άποστάσεως διά του ονόματος μόνον τμήματος χώρας, οΐον επαρχίας
$ νομού, έκτός άν το δνομα τ η ; χώρας έκεινης άποδίδηται κατ’
έθος καί είς πόλιν τινά.
Π. χ. Δεν είναι έγκυρος η μίσθωσις ζώου, λόγψ ίνα μεταβνί τις
εις Βοσνίαν η Αραβίαν* πρέπει να όνομασθνί καί η πόλις, η κώμη
η το χωρίον τνίς μελετωμένης μεταβάσεως. Επειδή δμως ή λέξις
Δ Σσάμ, ητις κυρίως σημαίνει την Συρίαν, κατά τό επικράτησαν
έθος, χρησιμεύει καί εις την δηλωσιν τνίς πόλεως Δαμασκού, έγκυ
ρον είναι το μισθουσθαι ζώον, λόγω μεταβάσεως είς

Σσάμ.

*Αρθρ. 543ον. Έάν μισθωθνί ζώον λόγω μεταβάσεως είς τόπον
τινά, το δε δνομα του τόπου τούτου άποδίδεται καί είς έτεραν πό*
λιν, δ μισθωτής είς όποτέραν των δύο ομωνύμων πόλεων μεταβνί
πληρόνει μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν.
Π. χ. Έάν μισθώση τις ζώον λόγω μεταβάσεως από Κωνσταν
τινουπόλεως εις Ρηγιον

Τσεκμεδζε),

χωρίς να προσδιο

ρίσει, άν θέλνι νά μεταβνί είς τον Μεγαν η είς τον Μικρόν ΐ*ηγιον,
είς οποτέραν τών κωμών τούτων μεταβνί, πληρόνει μίσθωμα κατ’
έκτίμησιν άναλόγως της άποστάσεώς της.
*Άρθρ. 544ον. "Οταν μισθώσηταί τις ζώον, ίνα μεταβνί είς πόλιν
τινά, ό αγωγιάτης οφείλει ίνα μεταφέρν) αύτόν μέχρι της εν τνί
πύλει έκείννι οικίας του.
Άρθρ. 545ον. Ό μισθωσάμενος ζώον ίνα μεταβνί εις ώρισμένον
τόπον, δεν δύναται νά ύπερβη τον τύπον έκεΤνον άνευ τνίς άδειας
του αγωγιάτου.
Καί έάν ύπερβνί τον τόπον, εύθύνεται διά την άσφάλειαν τοΟ
ζώου μεχρις ού παραδώσν) αυτό είς τόν κύριόν του σώον καί άβλα
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βες’ διό εάν το ζώον άπολεσθνί κατά την μετάβασιν η την επάνο
δον «χύτου οφείλει ΐνα πληρώσν) άποζημίωσιν.
"Αρθρ. 546ον. Ό μισθωσάμενος ζώον ΐνα μεταβνί που, δεν δύναται νά μεταβνί άλλαχόσε δι’ εκείνου του ζώου.
Καί εάν μεταβνί άλλαχι5σε καί πάθνι το ζώον, άποζημιοΐ τδ *
κύριον αύτοΰ.
Π. χ. Έάν τις δια του ζώου, δπερ έμισβώσατο ΐνα μεταβνί εις
Ραιδεστόν, άπέλθν) εις Σηλύχνον, καί καθ’ οδόν θανατωθνί το ζωον,
οφείλει ΐνα πληρώσνι την άζίαν του.
’Άρθρ. 547ον. Έάν μισθώσηταί τις ζώον ΐνα μεταβνί είς ώρς~
σμένον τύπον, εις ον πολλαί άγουσιν οδοί, δύναται να άπελθ^ δι.*
ης τινοσδηποτε θέλν] εκ των συνήθων τω λαφ

οδών. Ά λλ* εάν α

κύριος του ζώου προσδιορίσν) αύτω την οδον, ην οφείλει ΐνα διέλθν^
καί ούτος μη άκούσα; λάβγι έτεραν οδον καί έν τφ μεταξύ πάθνι τς
το ζώον, ο μισθωτής οφείλει μεν άποζημίωσιν,

εάν η οδός αύτγι

vivat μακροτέρα η δυσβατωτέρα της προσδιορισθείσης υπό του έ·κμισθωτού, ούδεν δέ πληρόνει εάν vjvai ?ση, η βραχύτερα, η εύβατωτέρα.
"Αρθρ, 548ον. “Όταν μισθώσηταίτις ζώον ΐνα μεταχειρισθνί αυτό
ώρισμένον τινά χρόνον, δεν δύναται να εξακολούθησή μεταχειριζδμενος αύτό πλέον του χρόνου τούτου* πράττων δέ τούτο ένέχεταε
καί άποζημιοΐ τον κύριον, έαν τό ζώον πάθνι τι εις χειρας αύτοδ
ευρισκόμενον.
"Αρθρ. 549ον. "Οπως είναι έγκυρος η μίσθωσις ζώου προς ΐππευσιν ώρισμένου άτόμου, ούτως έγκυρός έστι καί η συνομολογουμέντι
επί συμφωνία ίππεύσεως ούτινος δήποτε άορίστως.
"Αρθρ. 550ον. Τό πρόςΐππευσιν μισθωθέν ζώον δέν δύναται τ ις
ΐνα μεταχειρισθνί ώ ; φορτηγόν. Έάν δέ θέσνι επ’ αύτοΰ φορτίονκαί
πάθνι έκ τούτου τό ζώον, άποζημιοι τον κύριον αύτοΰ. Άλλ*έν τ §
περιστάσει ταύτνι δέν πληρόνει μίσθωμα ("Ορα άρθρον 8 6 ).
"Αρθρ. 5 5 Ιον. Δέν δύναται ν’ άναβνί έτερος τό ζώον, δπερ εμισθώθη ΐνα άναβνί αύτό άλλος.
Καί έάν άναβνί αύτό καί άπολεσθνί τό ζώον, οφείλεται άποζημίωσις-
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"Αρθρ. 552ον. Ό μισθωσάμενος ζώον έπί συμφωνία, ΐνα ού μό·
-νον αυτός αλλά και άλλος δύνηται νά ίππεύσγ) αυτό, η απορεί κατά
την συμφωνίαν καί αυτός ν’ άναβγί το ζώον κα'ι εις έτερον νά δώσιρ
αυτό.
Άφου οικως αυτός, είτε οστις δήποτε άλλος ίππεύσν), τότε προσ
διορίζεται αύτοπράκτως χάριν τίνος έμισθώθη τό ζώον, καί επομέ
νως δεν δύναται πλέον ν’ άναβγί τό ζώον άλλος έκτος του ηδη ίπ«εύσαντος.
*Άρθρ/553ον. Κατά την μίσθωσιν ζώου, άν δεν προσδιορισ6νί
το μέλλον νά ίππεύσρ πρόσωπον, η δεν συμφωνηθ·?) οτι ό μισθω
τ ή ς δικαιούται νά άναβιβασγ) εις το ζώον οντινα δήποτε θελγ), η
-πραζις της μισθώσεως είναι πλημμελής.
Έάν όμως προ της διαλύσεως αύτη; συνεννοηθώσι περί τούτου
οί συμβαλλόμενοι, η μίσθωσις άποκτα τό έρρωμένον αυτής. ’Αλλά
χαί τότε ούδείς άλλος δύναται ν’ άναβ-yj τό ζώον έκτος του προσ*
διορισθέντος προσώπου.
νΑρθρ. 554ον. Κατά την μίσθωσιν φορτηγού ζώου, ώ ; προς τό
σάγμα, τά σχοινιά καί τούς σάκκους, άπερ απαιτούνται διά τό
φορτίον λαρ.βάνεται ύπ’ οψιν τό τοπικόν εθιμον.
Άρθρ. 5 5 δον. *Όταν κατά την μίσθωσιν φορτηγού ζώου δεν
προσδιορισθγί τό ποσόν του φορτίου (διά δείξεως η δηλώσεως), κα
νονίζεται αυτό κατά την τοπικήν συνήθειαν.
Άρθρ. 556ον. Ό μισθωτής ζώου δεν δύναται νά τύπτη αυτό
όίνευ της άδειας του κυρίου του. Έάν δε τυψιρ αύτο καί έκ τούτου
στάθνι τό ζώον, ενέχεται.
Άρθρ. 557ον. Ό μισθωτής ζώου άφου λάβγι άδειαν παρά του
χυρίου του ΐνα τύπτν) αυτό, μόνον εις τό μέρος ένθα τύπτονται τά
ζώ α δύναται νά τύπτν) αυτό.
Καί έάν τύψϊ) αυτό εις άλλο παρά τό συνηθισμένον μέρος, οΐον
εάν άντί των γλουτών τύψνι αυτό εις την κεφαλήν καί έκ τουτου
πάθνι τό ζώον, ενέχεται.
Άρθρ. 5 5 δον. Τό διά φορτίον μισθωθεν ζώον δεν ιππεύεται.
Άρθρ. 559ον. 'Ο τ α ν μισθωθγ, ζώον, προσδιοριζομένου συγχρόνως

38

ä

-

καί τοΟ βίκους καί του βάρους του έπιτεθησομένου- αύτφ φορτίου,
δύναται ο μισθωτής νά φορτώστρ είς αύτδ καί άλλο πράγμα ίσον $
έλαττον κατά την ζημίαν πρδς το συμφωνηθέν.
Ούχί δμως καί φορτίον ζημιωδέστερον εκείνου.
Π. χ. *Όταν μισθώσηταί τις ζώον ίνα φορτώσιρ εις αυτό πέντε
κοιλά σίτου, δύναται νά φορτώσιρ ε?ς το ζώον τδ ποσδν τούτο είς
δντιναδηποτε καί άν άνηκιρ ο σίτος. ’Επίσης δέ δύναται να φορτώ
σει καί πέντε κοιλά κριθης.
Δεν δύναται δμως νά φορτώσιρ πέντε-κοιλά σίτου είς τδ> ζώον δ'
περ έμισθώσατο ΐνα φορτώστ) πέντε κοιλά κριθης.
Επίσης, εάν συνεφώνησε νά φορτώσιρ 1 00 δκάδας βάμβακος,δεν
δύναται νά άντικαταστησιρ αύτδν δι* εκατόν οκάδων σίδηρου.
*Άρθρ. 560ον. ‘Η έκφόρτωσις του ζώου είναι χρέος του άγωγιάτου.
*Αρθρ. 5 6 Ιον. Ή τροφή του μεμισθωμένου είναι εις βάρος τοδ
έκμισθωτου.
Π. χ. Τον ύπομίσθιον ίππον ο κύριος αύτοδ τρέφει καί ποτίζει.
Έκν δμως δ μισθωτής άνευ τν5ς άδειας εκείνου δώσνι τροφήν εις
το ζώον, η πρ&ζις του αύτη θεωρείται ώς δωρεά.
Επομένως δεν δύναται νά ζητη'σιρ την άζίαν αυτής παρά του
κυρίου τοΟ ζώου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ\
ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΝΘΡΩΠΟΓ (ΓΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΡΓΟ Γ.)
νΑρθρ. 562ον. Επιτρέπεται ^ μίσθωσις άνθρώπου, χάριν υπηρε
σίας $ προς έζάσκησιν τέχνης τίνος προσδιοριζόμενου, συμφωνως
προς τάς διατάζεις του τρίτου κεφαλαίου του δευτέρου Τίτλου, του
χρδνου τ^ς υπηρεσίας η του είδους τνίς εργασίας.
"Αρθρ. 5 6 3ον. Έάν τις υπηρέτησή τινά, επί τνί αίτησει αύτου, άνευ
συμφωνίας μισθού, άν μεν δ υπηρέτη σας ^ναι άνθρωπος υπηρετών
τοΤς άλλοις επί μισθω πρέπει νά πληοωθνί μισθόν κατ’ έκτίμησιν.
"Αν δεν γναι τοιουτος, ούδέν λαμβάνει.
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Άρθρ. 564ον. Έάν τις ε?πητινί ά ο ρ ίσ τω ς:έκ τέλ εσ ό ν μ ο ι τ η ν
•υπηρεσίαν τ α ύ τ η ν κ α ί σε ά ν τ α λ ε ί β ω , και έκεΐνος έκτελέσγΐ
-την εργασίαν, άποκτ£ δικαίωμα έπί μισθού κατ’ έκτίμησιν.
"Αρθρ. 5 6 δον. Ό μεταχειριζόμενος εργάτην χωρίς νά συμφωνή
σει περί τοϋ μισθού αυτού, έάν το ημερομίσθιον του έργάτου vjvai
γνωστόν, πληρόνει κατ’ αυτό, είδε ούχί, κατ’ έκτίμησιν.
*Η διάταξις αυτή εφαρμόζεται καί ώς πρός τούς τεχνίτας.
"Αρθρ. 566ον. "Οταν συμφωνηστρ τις με τον μισθωτόν ν\ εργολά
βον, ίνα δώσν) αυτω ώ ; άμοιβην τΐΐς εργασίας πράγμα τι εκ των μη
Αντικαταστατών

κηγεμί) άπροσδιορίστως, πληρόνει μισθόν

κ α τ ’ έκτίμησιν.
Π. χ. Έάν τις είπνι τινί: έ λ θ έ , ύπη ρ έτη σόν μοι τό σ α ς η μ έ 
ρας κ α ί σοί π ρ ο μ η θ εύ ω εν ζεύ γ ο ς βοών, δεν είναι άνάγκηνά
δώστρ τούς βόας, άλλα μισθόν κατ’ έκτίμησιν. Επιτρέπεται όμως
κατ’ έθος η μίσθωσις τροφού επί συμφωνία κατασκευής ενδυμάτων*
καί άν δεν προσδιορισθ·?) το είδος τών φορεμάτων τούτων, ο μισθω
τής οφείλει νά δώσν] αύττί τοιαυτα μέσης ποιότητος.
Άρθρ. 567ον. Τα είς τούς υπηρέτας έζωδίκως διδόμενα δώρα
■δεν λογίζονται άπέναντι του μισθοί» αυτών.
*Άρθρ. 568ον. Κατά την μίσθωσιν διδασκάλου προς έκμάθησιν
άπιστημης η τέχνης τίνος, έάν συνε^ωνηθη χρόνος, η μίσθωσις συνομολογεΐται επί του χρόνου τούτου.
"Ωστε ό διδάσκαλος καί μόνος ευρισκόμενος εις τόν προσδιωρισμε■νον τόπον καί ών έτοιμο; δια την παράδοσιν άποκτ^ δικαίωμα
επί του μισθού* ουδόλως δε λαμβάνεται ύπ’ δψιν, äv ό μαθητης λαμβάνν] μάθημα η ούχί.
Καί έάν δεν συνεφωνηθη χρόνος, η πράζις της μισθωσεως είναι
-πλημμελής.
Έν δε τ -ïj περιπτώσει ταύτη ό διδάσκαλος δέν άποκτ$ δικαίωμα
«π ί του μισθού, η έφ’ δσον ό μαθητης λαμβάνει μάθημα.
Καί έάν ούτος δέν λαμβάννι μάθημα, δέν λαμβάνει καί ό διδά
σκαλος μισθόν.
"Αρθρ. 569ον. "Οταν π. χ. δώσγι τις τον υιόν του είς τεχνίτην
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tva έκμάθνι τέχνην τινά, χωρίς νά συμφωνησγ) π:ρί μισθού, εάν α
φού «5 παΐς έκμάθνι την τέχνην, ό ετερος αυτών, η ο τεχνίτες η ύ
-πατήρ του παιδός άπαιτησνι παρά του έτερου μισθόν, η διαφορά;
“λ ύεται κατά την έν τώ τόπω επικρατούσαν συνήθειαν.
*Αρθρ. 570ον.

"Οταν οί κάτοικοι χωρίου τίνος μισθώσωσι

δι

δάσκαλον, η εφημέριον (^Ul ίμάμ),η εύχοκλητορα ^ ^ ·* μόυεζζίν)^,,
ούτοι έκπληρώσαντες την δι’ ην εμισθώθησαν υπηρεσίαν λαμβάνοο«ι το μίσθωμα αυτών παρά τών κατοίκων εκείνου του χωρίου.
’Άρθρ. 5 7 Ιον. Ό μισθωθείς δπως αυτός ίδίαις χερσίν έκτελέσ-φ·
εργασίαν τινά, δεν δυναται νά έκτελεση αυτήν δι’ έτερου.
Π. χ. Έάν τις συμφωνηστρ μετά ράπτου, δπως ίδίαις χερσί ράψγ*
αύτω επενδυτήν, δ ράπτη; δεν δύ ναται να δώσνι εις άλλον νά ράψν^
τον επενδυτήν τούτον, άλλ’ οφείλει ΐνα ράψν) αυτόν δ ίδιος. Έάν δέδώσνι αύτδν έτέρω προ; ραφήν καί άπολεσθνί, δ ράπτης ένέχεται.
*Αρθρ. 572ον. "Οταν η συμφωνία νΐναι αόριστος, δ μισθωτής
δυναται νά έκτελεσνι την εργασίαν δι’ έτερου.
"Αρθρ. 573ον. ’Αοριστία, ήτοι απόλυτον συμφωνίας λέγεται, δταν·<5 μισθωτής ειπν] εις τον μισθωτόν άπλώς: έκτέ> *εσον τ α ύ τ η *
τ η ν ερ γ α σία ν.
Π. χ. Έάν τις συμφωνησ-yj μετά ράπτου περί ραφής ένδύματδς
τίνος άν.τί τόσων γροσίων, χωρίς νά προσθέσνιτόν δρον του νά ρχψγι τόενουμα ο ράπτης ιόιαις χερσιν, ουτος είτε αυτός ρα·φν) αυτό, είτε οι
■ενός τών παρ’ αυτώ ΰπηρετούντων, είτε καί δι’ ούτινοςδηποτε άλ
λου, δικαιούται να λάβνι το συνομολογηθέν μίδθωμα. Καί έάν τ&
ένδυμα άπολεσθνί άνευ αιτίας αύτοΰ, δεν ενέχεται.
*Άρθρ. 574ον. Περί πάντων τών παρεπομένων τρ εργασία, περί
έον δεν έτέθη δρος δπως καταβληθώσι

παρά του εργολάβου, λαμ-

£άνεται ύπ’ όψιν το τοπικόν εθιμον.
Π. χ. Κατά την επικρατούσαν

συνήθειαν η κλωστή είναι εις

βάρος του ράπτου.
"Αρθρ. 575ον. Ό άχθοφδρος οφείλει νά είσκομίσν] τδ φορτίου
εντός της οικίας, αλλά καί δεν υποχρεουται νά τοποθέτησή αυτόεις την οίκείκν θέσιν.

'
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Π. χ. *0 άχθοφόρος δεν ύποχρεοΰται να άναβιβάση το φορτίον
εις την δευτέραν οροφήν η νά χύση τον σίτον εντός τη ; άποθηκης.
*Αρθρ. 576ον. Ό

μισθωτής δεν εχει χρέος νά τρέφη τόν pu*

σθωτόν, έκτος άν ύπάρχη τοιαύτη συνήθεια έν τη πόλει.
*Αρθρ. 577ον. Έ ζν κηρυξ περιαγαγών πράγμα προς πώλησιν
δεν καχορθώση νά εκποίηση αύχο, δεν δικαιούται να λάβη άμοιβην, δταν άκολούθως ό κύριος του πράγματος πώληση αυτό. Καί
*άν ετερος κηρυξ πώληση το πράγμα, ούτος λαμβάνη άπαν το δι
καίωμα κηρυκος, ο δέ πρώτος ούδέν λαμβάνει.
*Άρθρ. 578ον. Έόν δώση τω κηρυκι πράγμά τι υπό διατίμησιν
τερος διαπώλησιν και ο κηρυξ πώληση το πράγμα αντί τιμής άνω*
τέρας της,προσδιορισθείσης, τό περιπλέον δεν ανήκει εις αυτόν, άλλ*
εΪς τον κύριον τοΟ πράγριατος. *0 κ*?5ρυξ δεν λαμβάνει η μόνον το
δικαίωμά του.
*Αρθρ. 579ον. Έάν, άφου κατά την διαπώλησιν πράγριατός τ ί
νος, ό κνίρυζ λάβη το δικαίωμά του, συνεπεία έκνικησεως, η άνακαλυφθέντος εις τό πράγμα ελαττώματος, διαλυθη η πώλησις καί
έπιστραφη τό πράγμα, το δικαίωμα δπερ ελαβεν 6 κνίρυζ δεν έπι*
«τρέφεται πλέον.
*Αρθρ. 580ον. "Οταν τις μισθώσηται θεριστάς όπως θερίσωσι το
εν τφ άγρω αύτου σπαρτόν αντί ώρισμένου μισθώματος, καί πριν
ουτοι τελειώσωσι τόν θερισμόν ενεκα της πτώσεως χαλάζης η άλ
λης άνωτέρας βίας άπολεσθη το λοιπόν σπαρτόν, οί θερισταί πληφόνονται μόνον εν μέρος του συνωμοΧογημένου μισθώματος, άνάλο*
γον προς τό ποσόν του σπάρτου δπερ συνέλεξαν.
"Αρθρ, 5 8 Ιον. 'Η γαλακτοτρόφος ασθενούσα διαλύει την μίσθω
σιν’ επίσης καί ό μέσθωτης δύναται νά διαλύση αυτήν, δταν η
γαλακτοτρόφος άσθενη $ καταστη έγκυος, η τό βρέφος δεν βυζάνη ποσώς η έξεμη τό γάλα αύτη;.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΟΜΟΑΟΓΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙ
ΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΘΕΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ.
"Αρθρ. 582ον. Ή εις τδν μισθωτήν πχράδοσις του πράγματος
εκπληρουται διά τής πχραχωρήσεως άδειας εις χυτόν έκ γέρους του
έχμισθωτοΰ, δπως άπολαμβάνγ) τάς ώφελεία; αύτοΟ άνευ κωλύματός τίνος.
"Αρθρ. 583ον. “Όταν συνομολογήται μίσθωσις επί χρόνου ή
ποστάσεως, άπαιτεΐται δπως το πραγμχ παραδοθ·ΐ$ εις τδν μισθω
τήν, εις τρόπον δπως μέχρι τής λήςεως του χρόνου τούτου ή τή ς
συμπλνιρώσεως τής άποστάσεως τό πράγμα ευρίσκηται διαρκώς
καί άδιαλείπτω; είς χεϊρας αύτου.
Π. χ. “Όταν μισθώσιητκί τις άμαξαν διά τόσον χρόνον ή διά νά
μεταβί] εις το δείνα μέρος, δύναται να μεταχειρίζεται τήν άμαξαν
ταύτνιν μέχρι τής λήξεως του συνομολογηθέντος χρόνου ή μέχρις
ου μεταβν) εις τον συμφωνηθέντα τόπον. Ό δε κύριος τής άμαξας
δεν δύναται έν τω μεταξύ νά λάβ*/) αύτήν καί τήν μεταχειρισθγί
εις Ιδίαν χρήσιν.
"Αρθρ. 584ον. Έάν τις εκμισθώσνι χτήμα τι αύτου, εν ω χρδνφ
εύρίσκονται έντος αύτου ίδιά του πράγματα, τό ένοιχιον δεν τρέχεε
ή άφ’ ού παρχδώΐνιτό χτήμα κενόν

jlô φαρήγ) είς τόν μισθωτήν.

’Εκτός άν έπωλησε καί τα πράγματα έκεΐνα είς τον μισθωτήν.
"Αρθρ. 585ον. "Οταν ό έκμισθωτής οικίας, παραδίδων αυτήν δεν
παραδώσνι ουγχρόνως χχί εν δωμάτιον εν <ρ εχει εναποτεθειμενβε
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ίδια αυτού πράγματα, τδ εις το δωμάτιον έκεΐνο άναλογούν μί
σθωμα έκπ ίπ τετζι έχ τοθ δλου μισθώματος.
Καί ώ ; προς τδ λοιπόν δετιΐς οΙκίας ο μισθωτής έχει την έπιλογην.
Ά λ λ ’ εζν πριν 9ι διαλύσνι την μίσθωσιν έκκενώσν) το δωμάτιον
ο εκμισθωτής, η πραζις της μισθώσεως καθίσταται άμετάκλητος,
δηλαδη ο μισθωτής άπδλλυσι το δικαίωμα χνίς διζλύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β\
ΠΕΡΙ ΚΓΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΣΓΜΒΑΛΑΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΓ
Μ1ΣΘΩΘΕΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ.
Άρθρ. 586ον. Έαν το ύπομίσθιον πραγμα 3ίναι ακίνητον κτίίμα,
ο μισθωτής πρίν η παραλάβτρ ετι αυτό δύναται να ύπεκμισθώσνι
αύτδ εις έτερον.
Δεν έχει δμως τδ αυτό δικαίωμα και δταν τδ πραγμα vivat
κινητδν.
Άρθρ. 587ον. Τδ πράγμα, oîmvoç εν μδνον είδος χρησεως υ
πάρχει κοινώς, 6 μισθωτές, άφοΰ μισθώσηται αύτδ, δύναται νά τΑ
ύπεκμισθώσνι είς έτερον.
Άρθρ. 588ον. *0 έκμισθωσάμενος πράγμά τι δια πλημμελούς
μισθώσεως επιτρέπεται ίνα ύπεκμισθώσνι αύτδ είς έτερον δι* έγ
κυρου μισθώσεως.
Άρθρ. 589ον, Έάν άφου έκμισθώσν) τις τδ πράγμα αυτου δι’ ώρισμένον τινά χρδνον είς τινα δι’ άμετακλητού μισθώσεως, έκμισθώση αύτδ άκολούθως δια τδν αύτδν χρδνον καί είς έτερον, η δεύ
τερα μίσθωσις είναι άνίσχυρος και άνεκτέλεστος.
Άρθρ. 590ον. "Οταν δ εκμισθωτής πωλησν) τδ πράγμα άνευ τίίς
άδειας του μισθωτού, η πώλησις δεν ισχύει μέν ώ ; πρδς τδν μισθω
τήν, ώς προς τδν πωλητην δμως καί τδν άγοραστην είναι ισχυρά
και εκτελεστή.
"Ωστε κατά την ληξιν τοΰ χρδνου τί5ς μισθώσεως, η πώλησις γ£-
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<νεται άμετάκλητος ώ ; προς τον άγοραστην, δστις δεν δύναται ν9
«ποποιηθγΙ την παραλαβην του πράγματος. Έκτος ocv προ τη ςλ η ξεω ς του χρόνου τούτου ο άγοραστης άπαιτησν) την παράδοσιν του
πράγματος, και ώς μηούσης ταύτης δυνατής κηρυχθνί διαλελυμένη
ΤΟπώλησις παρχ της δικαστικής άρχ*?ίς.
Καί εάν ο μίσθωσης δώον] την συγκατάθεσίν του εις την πωληmv, αύτη καθίσταται εκτελεστή ώς προς πάντας. Ά >λά πριν η έπιστραφγί εις τον μισθωτήν το μέρος των χρημάτων, άπερ προεπληρωσε, το όποιον δικαιούται να λαβν] ώς παραιτών το πράγμα προ
της ληξεως του συνωμολογημενου χρόνου, ούδείς δύναται να υποχρεώσν) αυτόν εις την επιστροφήν του πράγματος.
Άπόλλυσιν δμως άφ’ έαυτου το δικαίωμα της έπισχεσεως, εζν
πριν η πληρωθί) τα χρήματά του, παραδωσνι το πράγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ·
HEPI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟ Ϊ ΪΠΟΜ1ΣΘΙΟΪ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ.
’Άρθρ. 59 Ιον. "Αμα τνί λήξει της μισθώσεως, ό μισθωτής οφεί
λει ίνα άρν) την χεΐρα αύτοΰ άπό του πράγματος.
’Άρθρ. 592ον. Μετά την ληξιν της μισθώσεως, ό μισθωτής δεν
δύναται πλέον να μεταχειρισθνί τό πράγμα.
*Αρθρ. 593ον. *Όταν κατά την ληξιν της μισθώσεως ό έκμισθω^
τη ς ζητησνι την παράδοσιν του πράγματος, ό μισθωτής οφείλει νά
άπακουσν) αμέσως.
*Άρθρ. 594ον. Ή επιστροφή του πράγματος δεν είναι εις βάρος
-roö μισθωτού, άλλ’ ό εκμισθωτής οφείλει νά παραλάβτρ αυτό κατά
την πτώσιν τνίς μισθώσεως.
H. χ. ‘'Οταν ληξνι ό χρόνος της μισθώσεως οικίας τίνος, ό κύριος.

4χύτν)ς οφείλει ίνα ελθν) καί παραλάβνι αυτήν.
Επίσης εάν μισθώσηταί τις ζώον ίνα μετάβνί εις ώρισμένον τώ-
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Tsov, 6 κύριος του ζώου οφείλει, ΐνα εύρεβγί εκεί και παραλαβή αύτσ,’
καί εάν [/.η πράξνι τούτο κ α ίτ ό ζώον άκολεσθ·^ έν ταϊς χερσί ταδ
μισθωτού όίνευ αιτίας έέλλείψεωςαύτοίϋ, ούτος δεν ένέχεται.
Ά λ λ ’ εάν μισθώσηταί τις το ζώον επί συμφωνί^ μεταβάσεως καί
επιστροφές, οφείλει ίνα έπαναφέρνι αύτό εις τόν τόπον, δθεν ελαβεν
αυτό, καί äv μη πράττων τούτο κρατησνι το ζώον εν τνί οικία αότου καί άπολεσθνί, η άποζημίωσις βαρύνει αυτόν.
"Αρθρ. 595ον. "Όταν το πράγμα ^ναι δυσμετακόμιστον, τα βάρκι
της μετακομίσεως καί τα έξοδα κατά την επιστροφήν αύτου άφα,φώσι τον έκμισθωτην.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ.
*Αρθρ. 596ον. Έάν τις μεταχειρισθν5 πράγμά τι άνευ της άδειας
του κυρίου αύτου, δεν χρεωστεΐ νά πληρώσω) εις αύτόν το άντίτιμον
τ ί ς ώφελείας της πράγματος (δηλαδή μίσθωμα), διότι η πράξίς του
συνίστησιν αυθαίρετον αρπαγήν. Έάν δμως τό πράγμα γιναι άφιερωμα ( v- ä9_j βακφ) ω\άνηκωι είς ορφανά, οφείλει εξ άπαντος νά κα*
ταβάλω) την άποζημίωσιν της ώφελείας, δηλαδη να πληρώσω) μί
σθωμα κατ’ έκτίμησιν. Ή αύτη έξαίρεσις εφαρμόζεται και εις τά
αύθαιρέτως κατασχεθέντα έμμεσου χρησεως κτήματα και πράγ
ματα, δταν δεν υπάρχω) λόγος κτήσεως η συναλλάγματος ( 1 ) .
Π. χ . Έάν τις χωρίς να συνομολογήσω) μίσθωμα καταλάβω) αύ?
θαιρέτως την οικίαν άλλου καί κατοικήσω) έν αυτί), δεν ύποχρεουται
νά πληρώσω) ένοίκιον. Έάν δμως ή οικία εκείνη 3)ναι άφιέρωμα, η
άνηκω) εις άν ηλικα ορφανόν, είτε υπάρχει λόγος κτήσεως η συναλ
λάγματος, εί'τε μη, έν πάσω) περιπτώσει οφείλει ίνα πληρώσω) μί
σθωμα κατ’ έκτίμησιν, δι’ δσον χρόνον μετεχειρίσθη την οικίαν·1

( 1 ) ^Οταν κατέχω) τις υπό ίδιαν μόνον χρ·ησιν το πράγμα τό ό
ποιον είναι κοινόν αύτψ καί άλλψ τινί, τότε λέγεται δτι μεταχει
ρίζεται

τό πραγμα λόγφ η προφάσει κυριότητος

τεε-

βίλι μόύλκ). Λόγω συναλλάγματος μεταχειρίζεται τις τό πράγμα,
δταν άπέκτησεν αυτό δι’ αγοράς η άλλης νομίμου συναλλαγές παρά
του μη άληθους κυρίου αύτου

j)*l» τεεβίλι άκδ).
Σημ. Μεταφρ.

’Επίσης, έάν λάβνι τις υπό την κατοχήν του οικίαν έ^ έσ ο υ χρή
σ ε ι ς (την οποίαν δηλαδη δ κύριός τ η ; ωκοδόμησε χαριν εισοδήμα
τος καί ίνα ενοικιάζει), οφείλει να πληρωσνι μίσθωμα κατ εκτιμη*
σιν, έάν δεν κατέχνι αυτήν λόγφ κτήσεως η συναλλάγματος (δη
λαδή άν η οικία δεν vjvai κοινή μεταζυ αυτου και άλλου τινός, vi
δεν ηγδρασεν αυτήν).
K a i παρομοίως, έάν τις λαβών ίππον τοΟ ενοικίου (
χιρά πεγκιρί) μεταχειρισθνί αυτόν άνευ της άδειας του κυρίου
αυτου, νίτοι του αγωγιάτου, οφείλει ίνα πλήρωσή μίσθωμα κατ*
έκτίμησιν.
"Άρθρ. 597ον. Καί άν άκόμη έμμεσου χρησεως κτήμα vjvai το
πραγμα, το οποίον μετεχειρίσθη τις λόγφ κυριότητος, πάλιν δεν
ύποχρεοΰται νά πληρώσγ) μίσθωμα.
Π. χ. Έάν κοινόν τι πράγμα ό έτερος των κυρίων αύτοΰ μεταχειρισθνΐ προς ιδίαν μόνον ωφέλειαν επί τινα χρόνον, ό έτερος σύν
τροφος δεν δύναται νά άπαιτησνι το εις αυτόν αναλογούν μέρος του
ένοικίου, καί άν άκόμη το πρδέγμα $ναι έμμέσου χρησεως κτήμα,
επειδή ό πρώτος μετεχειρίσθη αυτό λόγω δτι είναι ίδιον αύτοΰ
κτήμα.
"Αρθρ. 59 δον. Διά τό πραγμα, τό όποιον μετεχειρίζεταί τις λόλ φ συναλλάγματος δεν ύποχρεοΰται είς άποζημίωσιν ωφελεί ας, νίτοι πληρωμήν μισθώματος, καί άν ετι τό πραγμα τούτο vivat κτνίμα έμμέσου χρησεως.
Π. χ. Κ έκ τη τα ίτις άπό κοινού μεθ’ ετέρου έργαστηριον, τό όποι
ον πωλει είς τρίτον δίνευ άδειας του κοινωνοΰ αύτοΰ. Ό άγοραστης
λαμβάνει τό έργαστηριον υπό την κατοχήν του, άλλα χρόνον τινα
μετά τούτο παρουσιάζεται ό κοινωνός του πωλητοΰ καί μη άναγνωρίζων την πώλησιν έκνικγ; δικαστικώς τό είς αυτόν άναλογοΰν μέ
ρος του εργαστηρίου. Έν τοιαύτνι περιπτώσει ό κοινωνός ούτος άν
χαί λαμβάνγι όπίσω τό μερίδιόν του, δεν δύναται όμως ν’ άπαιτη<rvj δι’ αυτό ένοίκιον, δι’ δσον χρόνον κατεΐχεν αυτό ό άγοραστης καί
αν άκόμη τό έργαστηριον ijvat έμμέσου χρησεως κτίίμα* διότι ό
άγοραστης έχρησατο αύτφ λόγφ συναλλάγματος, νίτοι δυνάμει τοΰ
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δικαιώματος κυριότητος, δπερ άπέκτησε διά τής

αγοραπωλησίας;

Επίσης, πωλεΐ εις ετερον ώ ; ίδιον δήθεν κτήμα ^ενα μυλωνάς
άφου δέ μετεχειρίσθη

αυτόν χρόνον τινά ό άγοραστης, τρίτος τις

παρουσιάζεται ώ ; έ'χων επικρατέστερου δικαίωμα κυριότητος επν
του μυλώνος καί έκνικόΕ δικαστικως αυτόν. Ααμβάνων όπίσω τον
μυλωνά του ό τρίτο; δεν δύναται συγχρόνως νά άπαιτησνι παρα
του αγοραστού καί ένοίκιον δι’δσον χρόνον κατεϊχεν αυτόν, διότι καο
ενταύθα υπάρχει λόγος κυριότητος εκ. συναλλάγματος.
’Άρθρ. 599ον. Έάν τις μεταχειρισθγΐ εις υπηρεσίαν του ύπεζουσιον άνηλικα, άνευ τής άδειας του επιτρόπου αύτου, ό νέος ένηλν
κιούμενος δυναται ν’ άπαιτησιρ μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν διά την ύπηρεσίαντου εκείνην. Καί εν πεοιπτώσει άποβιώσεως του άνηλικος
δύνανται οί κληρονόμοι αύτου να λάβωσι τό μίσθωμα μετά τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΓ ΜΙΣΘΩΤΟΥ*.
"Αρθρ. 609ον. Είτε έγκυρος είναι, εί'τε μη ή μίσθωσις, τό ύπομίσθιον πραγμα ευρίσκεται ώ ; παρακαταθήκη έν ταΐς χερσί τον»
μισθωτού.
?,Αοθρ. 60Ιον. Έάν το πραγμα άπολεσθνί εις χεΐρας του μισθω
τού, ούτος ουδόλως ενέχεται, εάν ή άπώλεια δεν εγένετο εξ αίτιας νι
έλλείψεως

τακσηρ) αύτου, η δεν ύπερέβη την δοθεΐσαν αύτίμ

άδειαν ώς προς την χρήσιν.
’Άοθρ. 602ον. Έάν τό πράγμα

άπωλέσθη, ή ύπέστη

βλάβην

τινά ελαττουσαν την αξίαν του έξ αίτιας του μισθωτού, ή άπωλεια καί ή βλάβ/) αυτή είναι ύπ’ εύθύνην του.
Π. χ. Έάν ό μισθωτής ζώου τύπτων ή τρέχων υπερβολικώς αυτά
τό φονεύσνι, οφείλει νά πληρώσν) την άξίαντου.
"Αρθρ. 603ον. Αίτια του μισθωτού είναι ή παρά την συνήθεια»
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χρήσις τού πράγματος, η δέ ευθύνη τϋς τοιαύτης χρησεως βαρύνει
αυτόν.
Π. χ. Έάν τις τά ενδύματα, άπ'ερ έμισθώσατο, μεταχειρισθη
εναντίον τϋς κοινές συνήθειας καί έκ τν5ς χρώσεως ταύτης διαρραγωσιν, εύθύνεται διά την τοιαύτην βλάβην τών ενδυμάτων.
Επίσης, έάν τις άνάψη έν τνί οίκία, $ν κρατεί 6π* ένοίκιον, πΟρ
μεΐζον του συνήθως καί κοινώς άναπτομένου καί ένεκα τούτου πυρποληθη η οικία, εύθύνεται.
*Αρθρ. 604ον. Έάν τό πράγμα φθάρη ^ ύποστη βλάβην τινά
ένεκα έλλείψεως τού μισθωτού ώς προς την φύλαζιν αυτόν, ούτος
εύθύνεται.
Π. χ . Έάν ό μισθωτής άφηση το ύπομίσθιον ζώον λυτόν καί ά·
πόλεσθίί, οφείλει ν' άποζημιώση τον κύριόν του.
’■ Me· 605ον. Ή έκ μέρους του μισθωτού ύπέρβασις της δοθείσης αύτφ άδειας καί καταπάτησις του τεθέντος δρου εφελκύει έπ’
αύτου την ευθύνην. Έάν όμως "h παράβασις συνίσταται είς χρησιν
άλλην μεν της συμφωνηθείσης, πλην ομοίαν, $ έλαφροτέραν έκείνης, ο μισθωτής δεν εύθύνεται.
Π. χ. Έάν ο μισθωτής φορτώση 100 οκάδας σίδηρου είς ζώον,
τύ οποίον έμισθώσατο ινα φορτώση 100 οκάδας ελαίου καί έκ τού
του πάθη το ζώον, ο μισθωτής καθίσταται υπεύθυνος.
Έάν δμως φορτώσιρ πράγμα ίσον η υποδεέστερον του έλαίου ώς
πρές την ζημίαν καί πάλιν πάθνι το ζώον, τότε δεν εύθύνεται.
-Αρθρ. 606ον· Καί μετά τάν πτώσιν τνίς μισθώσεως τό πράγμα
δεν μένει $ ώς παρακαταθήκη παρά τφ μισθωτή.
*0θεν,έάν μετά την λίζιν τν5ς μισθώσεως μεταχειρισθη αυτό καί
τό πράγμα φθάρη, εύθύνεται.
Επίσης εύθύνεται ό μισθωτές, έάν ζητοΟντος του έκμισθωτου
κατά την λϋξιν τί]ς μισθώσεως τό πράγμα, κατακράτηση αύτό καί
άπολεσθη είςχεϊράςτου.

ι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 
Κ Ρ Ι ΒΤΘΤΝΗΣ ΤΟΓ ΜΙΣΘΩΤΟΙ' ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ'.
Άρβρ. 607ον. Ό μισθωτός εύθύνεται, εάν τό έφ’ ου ή μίσθωσις,
το πράγμα δηλαδη διά το οποίον έμισθώθη, άπολεσθνί έζ αιτίας
η έλλείψεως αύτου.
"Αρθρ. 60δον. Αιτία του μισθωτού είναι το να πράζη τό έναντίον τις ρητης η έξυπακουομένης διαταγής του μισθωτού.
Π. χ. Έάν τις ειπνι εις ποιμένα, δστις είναι ειδικός μισθωτός :
τα ζώα ταυτα βόσκε εις τούτο τό μέρος, εις ούδεν άλλο
μη φέρης αυτά, καί όποιμην εναντίον τίς ρητης ταύτης διατα*
γης, φέρη και βόσκηση τό ποίμνιον εις έτερον του ύποδειχθέντος
αύτφ μέρους, η πραζις αυτή θεωρείται ώς αιτία έκ μέρους του ποι·
μένος* δι* δ άν άπολεσθώσι τά ζώα, έ.ν’ω βόσκουσιν εκεί, εύθύνεται.
Επίσης, έάν τις ε?πη τώ ράπτη: λάβε αυτό τό ύφασμα καί
έάν ηναι άρκετον δι’ ένα μακρόν χειριδωτόν χιτώ να κόψον αυτό καί ράψον τον χιτώνα, ό δε ράπτης διαβεβαιών αυ
τόν οτι άρκει νά κόψητό ύφασμα, καί έπειτα Γδγ] δτι δεν άρκεΐ διά τον
μακρόν χειριδωτόν χειτώνα οφείλει ΐνα άποζημιώση τόν κύριον του
υφάσματος.
"Αρθρ. 609ον. "Ελλειψις του μισθωτού είναι τό άδικαιολόγητον
λάθος έκ μέρους του περί την φύλαζιν του δι’ δ έμισθωθη πράγματος.
Π, χ. Έάν ζώόντι φύγη έκ τηςάγέληςκαί άπολεσθη ένεκα της
ραθυμίας καί άμελείας του ποιμένος, μη σπεύσαντος εγκαίρως εις
άναζητησίν του, τούτο καλείται έλλειψις τοΟ ποιμένος, οστις ευθυνεται ένεκα αυτής. Έάν δμως δεν έπεδόθη εις την άναζητησίν του φυγόντος ζώου ένεκα φόβου, μη καί τα λοιπά μενοντα μόνα άπολεσθώσι,
τότε ή δικαιολογία αΰτη άρκεΐ ίνα αρνί άπ’ αύτου την ευθυνην.
*Άρθρ. 610ον. Ό ειδικός μισθωτός θεωρείται ώς θεματοφύλαξ.
*Ώστε δεν εύθύνεται διά την έν χερσίν αύτου γενομένην άπώλειαν
του πράγματος, άν η άπώλεια αυτή δεν προέκυψεν έκ τΐ5ς έργα*
σίας αύτου.
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Επίσης δεν εύθύνεται και δια τό πρ£γμα τό οποίον άπωλέσθη
έκ της Ιδίας αύτου εργασίας, άλΧ’ δχι καί ές αιτίας του.
"Αρθρ. 61 Ιον. Ό κοινός μισθωτός εύθύνεται πάντοτε δια την
ζημίαν, ητις προέκυψεν έκ τΐΐς ιδίας αύτου εργασίας, εί'τε ύπνίρξεν
αιτία ^ έλλειψις έκ μέρους του είτε μη.
Τΐί 1 Μουχαρρεμ 1287 —20 Μαρτίου 1870.

ΑΧΜΚΤ ΔΖΕΒΔΕΤ

ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΑΪΑ

Υπουργός τής Δικαιοσύνης.

Έζελεγκτής τούΥπουργείου των Αύτονρατορικών άφιερωμάτων.

Σ Ε ΙΦ -Ε Δ Δ ΙΝ
ΕΣΣΕΙΔ ΑΧΜ ΕΤ ΧΟ ΪΑ Ο ΤΣΗ
Μέλος του Συμβουλίου του Κράτους. Μέλος του ’Ανώτατου Δικαστηρίου*
ΕΣΣ ΕΙΔ ΑΧΜΕΤ ΧΗΑΜΙ

Μ ΕΧΜ ΕΤ ΕΜΙΝ

Μέλος τού Άνωτάτου Δικαστηρίου»

Μέλος τού Συμβουλίου τού Κράτους.

ΙΒΝΙ ΑΒΗΔΙΝ ΖΑΔΕ ΑΑΑΕΔΔΙΝ
Μέλοί τής Συντακτικής Επιτροπής.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TOr Β'. ΒΙΒΑΙΟΤ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δικανικοί τινες Spot άναφορικοί
την μίσθωσιν Σιλ. 3
ΤΙΤΛ. ΠΡΩΤ. Γενικοί τινες άρχαί.
6
ΤΙΤΛ. ΔΒΓΤ. Περί συστάσεως τής μισθώσεως.

Κεφάλαιον Λ'. Στοιχεία της Μισθώσεως.
Κεφάλαιον Β'· Περί των 8ρων, οΤτινεςαπαιτούνται δια την νό
μιμον καί έγκυρον σύστασιν της μισθώσεως.
Κεφάλαιον Γ'. Περί των δρων, οιτινες άπαιτοΰνται 8πως ή μί
σθωσις ήναι έγκυρος.
Κεφάλαιον Δ'· Περί άχυρδτητος καί πλημμελείας της μισθώ
σεως.
ΤΙΤΛ. ΤΡΙΤ. Περί των Ιν τψ μισθώματι σχετικών ζητημάτων.
Κεφάλαιον Δ'. Περί άντιτίμου τής μισθώσεως ήτοι μισθώματος.
Κεφάλαιον Β'. Έχ τίνων αιτίων χαθίσταται άναγχαία ή κατα
βολή του, μισθώματος καί πδτε δ έχμισθωτής άποχτφ δικαίωμα έπ* αύτοΰ.
Κεφάλαιον Γ\ Περί του &νδύναται δ μισθωτής ή ουχί và παρακατάσχη τδ δι*δ Ιμισθώθη πραγμα, μέχρις οΰ
πληρωθήτδ τίμημα.
ΤΙΤΛ. ΤΕΤΑΡ. Περί προθεσμίας τής μισθώσεως.
ΤΙΤΛ. ΠΕΜΠ. Περί έπιλογών.
Κεφάλαιον Δ'· Περί τού έκ προσθέτου ορού Ιχλογιχοΰ δικαιώ
ματος.
Κεφάλαιον Β'. Περί τής έξ οψεως Ιπιλογής.
Κεφάλαιον Γ\ Περί τής έξ έμπαθείας έπιλογής.
ΤΙΤΛ. ΕΚΤ. Περί των ειδών χαΐτών παρεπομένωντου μισθουμενου πράγματος.
Κεφάλαιον Α'. Περί μισθώσεως άστυχών χτημάτων.
Κεφάλαιον Β'. Περί μισθώσεως έμπορευσίμων πραγμάτων.
Κεφάλαιον Γί· Περί μισθώσεως ζώων.
Κεφάλαιον Δ'· Περί μισθώσεως άνθρώπου.
ΤΙΤΛ.ΕΒΔΟΜ. Περί των χρεών καί των δικαιωμάτων του έκμισθωτοΰ χαί του μισθωτού μετΑ την συνομολέγησιν τής μισθώσεως.
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ΠΙΝΑΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Κεφάλαιον Α'. Περί παραδύσεως του μισθωθέντος πράγματος.
Κεφάλαιον Β\ Περί χυρίδτητος των συμβαλλομένων επί του μισθωθέντος πράγματος.
Κεφάλαιον Γ\ Περί Ιπιστροφής του δπομισθίου πράγματος.
Τ Ί Α. ΟΓΔ. Περί ένοχης καί άποζημιώσεως.
Κεφάλαιον Α\ Περί άποζημιώσεως διά την χρήσιν.
Κεφάλα.ον Β\ Περί Ινοχής του μισθωτού.
Κεφάλαιον Γ'· Περί ευθύνης του μισθωτού καί Ιργολάβου.
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ΒΙΒΑΙΟΝ Γ .
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΠΣ.
(Σόγχειται 1\ ένος προλόγου και τριών τίτλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Δ1ΚΑΝΙΚΟΙΤΙΝΕΣ ΟΡΟΙ ΕΠ Ι ΤΗΣ ΕΓΓΓΗ ΣΕΩΣ.

*Αρθρ. 612ον. c J l i T Κεφαλετ=Έγγύησις εϊναιπροοθηκηχρεώσεως έτέρα χρεώσει άπέναντι άπαιτησεως.
Δηλα$η, έγγυώ{χενός τις τινχ προσθέτει οίονεί εαυτόν έκείνω άναδεχέμιενος μετ’ αύτοϋ το βάρος άπαιτησεώς τίνος.
*Αρθρ. 613ον.
^ΙβΓ^Κεφαλέτι πιν·νεφς ==Προσωπική έγγυησις εΐναι τό έγγυασθαι το ιάτομιάν τίνος.
*Αρθρ. 614ον. JUliwJUT^Κεφαλέτι πιλ μιάλ ~ Πραγματική εγγύησις είναι το έγγυίσθαι την καταβολήν πράγματός τίνος.
ΓΆρθρ. 615ον.
Κεφαλετι πΙττεσλίμ==Έγγύησις έπι
■παραδόσει είναι το έγγυΚσθαι την παράδοσιν πράγματός τίνος.
*Αρθρ. GlOov. ΙΪ^ ΙοΙ^ ά Γ^ Κ εφ α λέτι πι^·δερκ=Έγγύησις έπι
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άκολουθηματι (l), η έγγύητις έπί έκνικησει εΤναι τδ έγγυάσθχι την
καταβολήν του τιμήματος πράγματδς τίνος πωληθέντος, $ τδ άτομον του πωλητοί, έν περιπτώσει καθ’ην τρίτος τις ηθελεν εκνικησει
τδ πράγμα εκείνο παρουσιάζων έπικρατέστερον δικαίωμα κυριδτητος επ’ αύτου.
"Αοθρ. 617ον.
Κεφαλέτι μόυνδζιζε = Έγγύησις <2πρδθεσμος, η αμέσως άπαιτητη είναι ή μη συνοδευομένη ύπδ οροί*
τινδς έ μη έςαρτωμενη ύπδ μελλοντικές τίνος περιστάσεως.
*Άρθρ. 6i8ov.
Κεφίλ=Έγγυητης είναι δ προστιθείς την
ιδίαν χρέωσιν τνί του άλλου χρεώσει, ήτοι δ άναλαμβάνων τηναί»την ύποχρέωσιν ην έχει.και έτερός τις, δστις ονομάζεται πρωτοφέιλέτης καί δ υπ’ έγγύησιν έ πρωτότυπος (πρωθυπδχρεως) (
άσηλ και
μεκφούλουν άνχ).1

(1) iJjJ.il»
Κεφαλέτι πίδδέρκ = Έγγύησις επ’ ακόλουθημάτι κυριολεκτικό; καί έγγύησις έπι έκνικη σει κατ’ έννοιαν όνομά"
ζεται, δταν έν ώ άγοράζει τις παρά τίνος πράγματι, φοβούμενος μη
τις δικαιούχος παρουσιασθεις άπαιτησνι και καταλάβη τδ πράγμα
διστάζει να πλήρωσή τδ τίμημα αύτου, παρ'υσιαζόμενός τις έ κατά
τύχην έκεΐθεν διαβαίνων είπνι τω άγοράσαντι: Μείνε ησ
συ δδς τ α χ ρ η μ α τ α του τιμήματος καί άν παρουσιασθν|
δικαιοΰχός τις καί κ αταλάβνι τδ πράγμα, εγώ π λη ρ δνω αύτδ (τδ τίμημα)* ονομάζεται δε τδ είδος τούτο της εγγυησεως ilj^l» c JU-5 ώς έκ του τύπου αυτές κατά τάς 'ϊερονομικάς
Βίβλους εχοντος ούτω :
τεκεφφέλτου πί μα γ&ουδρίκόυκε=εγγυηθην δι’ δ,τι άν σοι άκολουθησιρ (έπί ζημίο*:), οπερ
παρέφρασται έπίσης άραβιστί :
εγίόυ γελχάκουκε φ'ι χέζελ·πεϊ’ = έγγυηθην δι’ δ,τι άν συμβνί σοι έν ταύττρ τν|
πωλησει* δ έστι αύτη είναι έγγύησις διδόμενη πρδς άπδτισιν τοίί
τιμήματος, έν περιπτώσει καθ’ ην δικαιούχδς τις ηθελεν έκνικησεε
καί καταλάβει τδ πωληθεν πράγμα.
Σημ. Μεταφρ.

5
Μ:κφούλουν λέχ=Έγγυημένος η έγγυο·
δόχος elvat ό λαβών την έγγύητιν πιστωτής·
"Αρθρ. 620ον.
Μεκφούλουν πηχ=Έγγυημένονηάντικε:·
μ,ενον της έγγυησεως είναι τό πράγμα, ου την παράδοσιν η την κα
ταβολήν άναδέχεται ο έγγυητης. Έν τνί προσωπική έγγυησει, ο
ττρ«οτότυπος (-Cü J
μεκφούλουν ανχ) και το άντικείμενον της
βγγυηοεως (4ι J ySZ μεκφούλουν πηχ) είναι εν και το αυτό.
"Αρθρ. 619ev.

Iττ*

IQ I

I - .-

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 62Ιον. Μίνη η πρύτασις, η'τοι η συναίνεσις του έγγυητου αρκεί προς νόμιμον σύστασιν της έγγυησεως. Ά λλ’ ό έγγυημενος ήτοι ό πιστωτής δύναται ν’ άπορρίψνι αυτήν. Ένόσφ δε δεν άπορρίπτει την έγγύησιν ό πιστωτής, αυτή εξακολουθεί υφιστάμενη.
Όθεν, εάν τις έν απουσία πιστωτου τίνος έγγυηθνί την παρά τί
νος άπαίτησιν αύτοΰ και πριν η η είδησις της έγγυησεως φθάσνι είς
τον πιστωτήν, ούτος άποθάνη, ο δούς την έγγύησιν ύποχρεοΰται v i
ύποβληθγ είς τάς συνέπειας αυτής.
"Αρθρ. 622ον. Ή πρότασις του έγγυητου, ήτοι η έκφρασις της
συναινέσεω; αύτου εις την έγγύησιν γίνεται διά των λέξεων δι’ &ν
κατ’έθος εκφράζεται η ύποχρέωσις.
Π. χ. Έάν εΡπνι*. έγγυηθην, η είμι εγγυητής, η έγγύησις
συνίσταται.
’Άρθρ. 623ον. Έγγύησις συνίσταται και δι’ έξηρτημένης άπύ δρον ύποσχέσεως. (Όρα άρθρ. 84).
Π. χ. Έάν ειπνι τίς τινι : άν ο δείνα δεν σοιδώσν) δ σ χ έ
χ ε ι ς λ α μ β ά ν ε ι ν παρ’ αύτου, έγώ σοι τα δί δω , ο δανει
στή; δύναται ν’ άπαιτηστι τά χρήματά του παρά του έγγυητου, εν
περιπτώσει καθ’ ην ο πρωτοφειλέτης ηθελεν άρνηθη να πληρώσει
αύτόν.
’Άρθρ. 624ον. ‘Όταν ειπνι τις: ε γ γ υ ώ μ α ι μ έ χ ρ ι τίίς δεΓνος ε π ο χ έ ς , συνίσταται έγγύησις προσωρινή (μέχρις ημέρας) άμέσως άπαιτητη.
‘"Αρθρ. 62 δον. Ή έγγύησις συνίσταται απολύτως (χωρίς δηλα-
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^4 να άναφέρηται άν *Jvai άμέσως η μη άμέσως άπαιτητη, άπρο^έσμως καί έμπροθεσμως. Άπρδθεσμος εϊναι ή άμέσως άπαιτητη.
Εμπρόθεσμος, η μη καθιστάμενη άπαιτητη η εις ώρισμένον τινά
Χρόνον έν τφ μέλλοντι (υπό ημέραν ex die).
*Άρθρ. 626ον. "Εγκυρόν εστι το έγγυασθαι άλλον έγγυητην.
"Αρθρ. 627ον. Επιτρέπεται η πολλότης των εγγυητών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ B'·
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΓΗ ΣΕΩ Σ.

"Αρθρ. 628ον. Κατά την σύστασιν τ^ς έγγυησεως, ό εγγυητής
^ρεπει νά ύ\at εννίλιξ και έχέφρων.
*Όθεν δεν έχει κύρος η έγγύησις του παράφρονος, του εσχατογη$>θυ
μχτούχ=νηπιάζοντος) και του άνηλικος.
“Όστε ό άνηλιξ καί όμολογών μετά την ένηλικίωσίν του την έγΥ^ησιν, yjv εδωκε πρίν η ετι ένηλικιωθνί δεν καταδιώκεται δι’ αυτήν.
"Αρθρ. 629ον. Δεν είναι άνάγκη, όπως ό πρωτοφειλέτης ήτοι ο
δι’ δν δίδοται η έγγύησις '/ivat ένηλιζ η έχέφρων.
"Όθεν έγκυρον είναι τό έγγυΧσθαι το χρέος παράφρονος η άνη*
λικος.
"Αρθρ. 630ον. "Όταν το άντικείμενον τη; εγγυησεως 3)ναι άτο
κον, πρέπει va -Jvai γνωστόν.
*Η άνάγκη αυτή δεν υπάρχει, όταν το άντικείμενον νΐναι πραγμχ.
"Όθεν, εάν τις ειπν): εγγυώμαι τό χρέος του δεϊνος άνθρω
πο υ, η έγγύησις εχει πλήρες κύρος και άν άχ,όμη το ποσόν του
χρέους '/jvaci άγνωστον.
"Αρθρ. 63Ιον. ’Εν τ^ πραγματική εγγυησει πρέπει τ5 άντικει.μενον τίίς εγγυησεως νά ^ναι εις βάρος του ποωτοφειλέτου, δηλα
δή va fivai άπαιτητόν παρ’ αύτου.
*Οθεν έ'γκυρον είναι το έγγυασθαι τ^ν πληρωμήν του τιμήματος
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πράγματός τίνος πωληθεντος, το ένοίκιον μισθωθέντος καί παν οίονίηπ οτε βέβαιον χρέος.
Επίσης έγκυρος είναι η έγγύησις περί άποδόσεως άρπαγεντος..
πράγματος* διό άρια ζητηθέντος του πράγματος τούτου, ο έγγυητης,
οφείλει,ίνα παραδώστι αυτό αύτούσιον η νά καταβάλνι την άζίαντου.
Επίσης, όταν λαμβάνηται πραγμά τι ΐνα παρατηρηθγ, η δόκιμα·
πθγί καί άγορασθγί άκολούθως,

έγκυρον είναι τό εγγυασθαι την ά-

πόδοσιν αυτού, έάν συνεφωνηθη προηγουμένως το τίμημα αυτοί)
(εάν έδόθη δηλ. ύπο διατίμησιν).
Πριν δμως παραδοθνί το πωληθεν πραγμα, δεν έπιτρέπεται να
έγγυηθγί τις αυτό αύτουσίως.
Διότι άν το πραγμα άπολεσθ·?] εις χειρας του πωλητου, η πω*
λιησις άκυρουται* επομένως ούτος δεν οφείλει να παραδώσ*/) αυτό,.
<&λλά να έπιστρέψνι το τίμημα, εάν το έλαβεν ηδη.
Επίσης δεν είναι έγκυρον το εγγυασθαι αύτουσίως πραγμα ύπο~

6 ηκευμένον, η ώς χρησιδάνειον δοθέν, η μεμισθωμένον καθώς καί
πασαν άλλην παρακαταθήκην, διότι ταυτα δεν μένουσι παρά τφ
πρωτοφειλέτνι υπ1ευθύνην του.
Έγκυρόν έστιν δμως το εγγυασθαι περί της μη απώλειας η έκποιησεως αυτών εκ μέρους του πρωτοφειλέτου. Ε πίσης

έγκυρον

είναι τό έγγυασθαι την παράδοσιν του πωληθέντος πράγματος κα-

8 ώς καί πάντων των ανωτέρω.
Καί δταν ζητηθώσι ταυτα, ό εγγυητής οφείλει ίνα παραδωσ'0
αυτά, έάν μη ύπάρχνι δικαίωμά τι έπισχέσεως.
^Οπως δμως έν τί) προσωπική έγγυησει άποθνησκοντος του πρω*
τβτύπου, εκείνου δηλαδη δι* βν έδόθη η έγγύησις, ό εγγυητής άπαλ“λάσσεται του βάρους της έγγυησεως* ουτω φθειρομένων καί των
■πραγμάτων τούτων, ούδεμία άπαίτησις δύναται να κινηθ-îj κατά
■του έγγυητοΰ.
“Άρθρ. 632ον. Έν τοΐς ποινικοΐς δεν είναι δέκτη ή άντικατά«τασις. "Όθεν δεν είναι έγκυρος η περί άντιποίνου ÇfjoLa 3 κησάς)
χαί πάσης άλλης προσωπικής ποινής έγγύησις.
Έγκυρον είναι δμως τό έγγυάσθαι τον φονέα η πληγωτην περί τ ί ς
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τιμνίςτου αίματος ( ο ο διγετ) η της του τραύματος

έρ<τ ( 1) ).

*Αρθρ. 633ον. Δεν είναι ανάγκη να εύπορνί ό δι’ δν δίδοται η
«γγύησις* επομένως δύνασαι να έγγυηθνί τις και χρεωκόπον.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
ΙΙΡ Α ΓΜ Α Τ Ε Υ ΙιΤ Α Ι Π ΕΡΙ ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ Σ ΤΗΣ ΕΓΓΥ Η ΣΕΩ Σ
Κ Α Ι Δ ΙΑ ΙΡ Ε ΙΤ Α Ι Ε ΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΗΤΟΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΑΙΤΗΤΗΣ,
ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ (ΥΠΟ ΗΜΕΡΑΝ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΡ
ΤΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΡΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.
Άρβρ. 634ον. Ενέργεια σης εγγυησεως είναι η άπαίτησις* δη>αδη τό δικαιουσθαι τον πισ τωτην άπαιτεΐν παρά τοΰ έγγυητου
το άντικείμενον της έγγυησεως.
*Αρθρ. 6 3 δον. Έντγί αμέσως απαιτητή έγγυησει εάν το χρέος
του πρωτοφεΛέτου νίναι άπροθεσμον η ληξιπρόθεσμον, δύναται α
μέσως νά κινηθνί αγωγή κατά του έγγυητου* είδ ε εμπρόθεσμος
μόνον κατά την λ·ηξιν σης προθεσμίας δύναται ό πιστωτής ν’ άπαι*
τησνι το δίκαιόν του παρ’ αύτου.1

( 1 ) j j i j l *Έρς ονομάζεται το άν-ιίτιμος δπερ πληρόνει ό τραυματίσας τινά καί καταστησας μέλος τι αύτου άνίκανον προς εργα
σίαν καί ενέργειαν.

>
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"Αρθρ. 636ον. Ή έγγύησις δμως, ητις έδόθη υπό δρον τινά $ επί
συμφωνί^ ΐνα μη ίσχύν) η μετά τινα ώρισμένον χρόνον, δεν γίνετοκ
άπαιτητη πρίν ^ εκπληρωθεί ό δρος εκείνος, η παρέλθ*) ό συμφωνηθείς χρόνος.
Π. χ. "Οταν εί'πν) τις τινι : σε π λ η ρ ό ν ω

ε γ ώ , έάν δ δ ε ί ν α

δεν σ ο ί π λ ή ρ ω σ ή τ η ν ά π α ί τ η σ ί ν σου, ό λόγος ούτος συνίστησιν έγγύησιν υπό δρον* δθεν τότε [/.όνον ό πιστωτής δύναται ν’ &πευθυνθνί προς τον δόντα την έγγύησιν ταύτην, άφοΰ πρώτον ζήτη
σή παρά του πρωτοφειλέτου τό δίκαιόν του καί λάβνι παρ’ αύτου
αρνητικήν άπάντησιν’ δεν δύναται δε να απευθυνθ-?) άμέσως εις τον
έγγυητην, χωρίς πρώτον νά δοκιμάσω τον πρώτο φειλέτην.
Επίσης δταν τις είπνι τινί: έ ά ν

ό δ ε ί ν α σοί κλέψνι τ ι , ê-

γ ώ ε γ γ υ ώ μ α ι δι* α ύ τ ό , η διά του λόγου τούτου συνισταμένη
έγγύησις είναι έγκυρος, καί εν περιπτώσει καθ’ ην άποδειχθνί, δτιδ
δι’ δν έδόθη η έγγύησις εκλεψέ τι, απαιτείται ό δούς την έγγύησιν·
'Ωσαύτως όταν έγγυηθνί τίς τινα, επί τφ δρω, δπω; η έγγύησις
του μη vj άπαιτητη η μεθ’ ώρισμένον τινα χρόνον άφ’ νι; ημέρας είδοποιηθνί άπό τόν πιστωτήν, ούτο; άφ’ ού προβάλν] την άπαίτησίν
του οφείλει ν’ άφησνι να παρέλθνι ό συ[/.φωνηθείς χρόνος καί τότε
νά κινησνι αγωγήν κατ’ αύτου* ό δε εγγυητής δεν δύναται πλέον
να ζητησν) καί όίλλην τόσην προθεσμίαν.
'Ομοίως, δταν ειπγι τις : ε γ γ υ ώ μ α ι τ ην ν ο μ ί μ ως ά π ο δ ε ι χ θ η σομένην ά π α ί τ η σ ί ν σου παρά του δεινός, η τ ο π ο σ ο ν δ π ε ρ
θ έ λ ε ι ς δ α ν ε ί σ ε ι α ύ τ ώ , η τό π ρ ά γ μ α , δπερ θ ε λ ε ι σοί άρπ ά σ ε ι διά τ η ς βί ας, $ τό τ ί μ η μ α το ΰ π ρ ά γ μ α τ ο ς δ π ε ρ
θέλει ς πωλησει αύτώ,
$τοι

μόνον άφου εκπληοωθώσιν οί δροι ούτοι,

βεβαιωθνί η άπαίτησις, η δοθ·?) τό δάνειον, η άποδειχθνί *1

παγη, η πωληθνί καί παραδοθΐ) το πράγμα καθίσταται άπαιτητ η η έγγύησις.
’Επίσης έάν τις ειπνι : έ γ γ υ ώ μ α ι νά π α ρ ο υ σ ι ά σ ω τόν δ ε ί
να κ α τ ά τ η ν δ ε ί ν α η μ έ ρ α ν , δεν δύναται να υποχρεωθί] ινχ
παρουσιάσω τόν δι’ δν εδωκε την προσωπικήν έγγύησιν πρό τ η ;
ταχθείσης ημέρας.

*Αρθρ. 637ον. ’E v rîj εκπληρώσει του ορού δέον £να έκπληρωθεί
χτυγχρίνως καί ο συνοδεύων αυτόν συμπληρωτικός χαρακτηρισμός
καί περιορισμός.
Π. χ . "Οταν τις είπ η : ε γ γ υ ώ μ α ι νά

πληρώσω

πασαν

ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ε ί ς η ν ή θ ε λ ε κ α τ α δ ι κ α σ θ η ο δ ε ί ν α , δεν
άρκεΐ νά δμολογησνι ούτος δτι οφείλει τόσα γρόσια, ίνα γείνη άπαιτητη η έγγύησις, άλλ’ είναι ανάγκη, δπως άναγνωρισθνί η οφειλή
του αυτή καί διά δικαστικής άποφάσεως.
νΑρθρ. 638ον. Ό τα ν έν τνί έγγυησει επί έκνικησει
κεφαλέτι πίδ δέρκ) τρίτος τις προβάλνι έπικρατέστερον δικαίωμα
κυριότητος επί του πωληθέντος πράγματος, δ εγγυητές δεν ενάγε
ται, η άφο\3 δι’ άποφάσεως καταδικασθνΐ δ πωλητης ΐνα έπιστρεψνι
το τίμημα του πράγματος.
"Αρθρ. 639ον. Έν τ $ προσωρινή (τγί μέχρις Ημέρας) έγγυησεε
δ έγγυητης μόνον εντός του χρόνου της εγγυησεως απαιτείται.
Π. χ. Ό ταν τις εί'πν] : ε γ γ υ ώ μ α ι ά π ό ση μ ε ρ ο ν μ έ χ ρ ι ς
ε νός μηνός, δ έγγυητης απαιτείται μόνον διαρκουντος τοϋ μηνδς
τούτου* παρερχομένου δε, άπαλλάττεται του βάρους τ η ; εγγυησεως.
*Αρθρ. 640ον. Μετά την σύστασιν τ*5ς έγγυησεως δ έγγυητης
δεν δύναται νά έξέλθν) αυτής.
Έν τη μη αμέσως άπαιτητγΐ δμως καί τνί έξηρτημένγι άπό ορον
εγγυησει δ έγγυητης δύναται πριν η πραγματοποιηθώ η χρέωσις
του δν έγγυαται νά άπαλλάξγι έαυτόν της έγγυησεως.
Π. χ. Άφου τις έγγυηθνί δι’ άμέσως απαιτητής εγγυησεως τδ
άτομον η τδ χρέος τίνος δεν δύναται νά έξέλθνι τ$ς έγγυησεως ταύτης. Επίσης καί έάν ειπη : έ γ γ υ ώ μ α ι ά π α ν τ ο ά π ο δ ε ι χ θ η σόμε νον χ ρ έ ο ς τ ο υ δ ε ι ν ό ς , δεν δύναται νά λάβτρ πλέον δπέσω τόν λόγον του* διότι άν καί $ άπόδειξις του χρέους εσται με*
ταγενεστέρα της έγγυησεως, ουχ ηττον όμως τούτο υπηρχεν, ητοε
ύπαρχε πρδ τ^ς συστασεως ταυτης.
Ά λ λ ’ δταν είπ*) τίς τίνι : έ γ γ υ ώ μ α ι δ ι ά π ά ν δ,τι π ώ λ η σ η ς
ε ι ς τ ο ν δ ε ί ν α άνθρωπον,

εύθύνεται μεν διά π«ν δ,τι πώληση

αύτώ δ λαβών την έγγύησιν ταύτην άφου συστ-ρ ί πώλησις, πριν
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όμως αυτή λάβνι χώραν, ο εγγυητής δύναται να έξέλθνι της εγ γυησεως.
Otov, εάν ό εγγυητής ειπν) ιω πωλητγί : ε γ ώ ά π ο σ ύ ρ ο μ α ι
-της έ γ γ υ η σ ε ω ς , ην έ δ ω κ α * μη π ωλ ν ί ς λο ι πό ν τ φ άνθρω*
•stiù έ κ ε ί ν ω τ ί π ο τ ε ,

όδέ πωλητης πωλησν] τ ι εις αυτόν, δεν

ΐύναται νά κίνησή άγωγην κατά του έγγυητου, ώς άπαλλάξαντο;
■ηδη εαυτόν της έγγυησεως.
"Αρθρ. 6 4 Ιον. Ό εγγυήσεις την άπόδοσιν άρπαγέντος πράγμα
τος η χρησιδανείου, επιστροφών ό ίδιος τό πρ&γμα εις τον κύριον
αύτου, εχει αναγωγήν κατά του άρπαγος, η του χρήστου δια τά
βάρη ν^ς μετακομίσεως’ δηλαδη λαμβάνει παρ’ αύτου τα μετακο*
μαστικά έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β\
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΓΓΓΗΣΕΩΣ.
wAp6p. 642ον. ’Ενέργεια της προσωπικής έγγυησεως είναι η ύπο·
χρέωσις του παρουσιάσαι τόν όντα άντικείμενον της έγγυησεω;
ταύτης.
Otov, ό εγγυητής οφείλει ΐνα παρουσιάσν) τόν δν έγγυηθη άμα
ώς ζητησνι αυτόν ό λαβών την έγγύησιν, άφου έπιστν} ό συμφωνη6είς χρόνος. Μη παρουσιάζων δέ αυτόν ύποχρεοΰται εις τούτο διά
τη ς βίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ·
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΓΗΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 643ον. Ό έγγυητης είναι υπεύθυνος διά την άποζημιωσιν"Αρθρ. 644ον. Ό π ιστω τή; έχει την επιλογήν ώς πρός την διευ·
θυνσιν των άπαιτησεών του* δύναται ν’ άπαιτησγι το δικαιόν του
παρά του έγγυητού η παρά του πρωτοφειλετου άδιαφόρω;. ’Απευ
θυνόμενος δε προς τον έτερον αυτών δεν χάνει το δικαίωμα της x x τά του ετέρου αγωγής* άφοΰ ζητηστρ τό δίκαιον αυτού παρά του
ενός, δύναται να ζητηστρ αύτο ακολούθως και παρά τον» άλλου."
τέλος δικαιούται ΐνα άπαιτνί αύτο καί παο* άμφοτέρων συγχρόνως*
Άοθρ. 645ον. “'Οταν τις

έγγυηθγΐ το χρέος δπερ βαρύνει εγ

γυητήν τινα ένεκα πραγματικής έγγυησεως, ην έδωκε προηγουμέ
νως, ό πιστω τή; δύναται ν’ άπαιτηστι το δίκαιόν του παρ’ όποτερου
θέλγ) εκ των δύο εγγυητών.
"Αρθρ. 646ον. "Οταν χοεώσταί τινες έγγυηθώσιν άλληλους διά.
το χρέος, δπερ ενεκα μιας καί τ η ; αυτής αίτιας έχουσιν άπό κοινοί»,
έκαστος αυτών είναι υπεύθυνος δΓ δλον το ποσόν τού χρέους τούτου"Αρθρ. 647ον. "Οταν ύπάρχωσι

πολλοί έγγυηταί ενός και του

αυτού χρέους, εάν μεν έγγυηθησαν αυτό Ιδιαιτέρως έκαστος, έκαστος
αυτών άπαιτειται δλον τό χρέος.
Έάν δε έγγυηθησαν αύτο άπό κοινού πάντες, έκαστος αυτών άπαιτεΐται μόνον τό εις αύτον άναλογούν μέρος εκ του χρέους.
Έάν όμως έκαστος εγγυητής έγγυηθη τό είς τούς άλλους άναλογουν μέρος (έάν δηλαδη vjvai άλληλέγγυοι), τότε έκαστος α ύτδν
άπαιτειται δλον τό χρέος.
Π. χ. Έάν, αφού έγγυηθη τις το έκ 1, 000 γροσίων χρέος Ttviç,
τρίτος τις δώσν) νέαν έγγύησιν διά το αύτό χρέος, ό δανειστής δύναται ν* άπαιτησν) τό ποσόν^ τούτο παρ’ όποτερου θέλνι έκ των δύ»
Εγγυητών.
Έάν δμως οι δύο έκεινοι έγγυηθώσιν όμού τά 1, 000 γρόσια, τ ί τ ε
άκάτερος αύτών άπαιτειται μόνον τό ημισυ τού ποσού τούτου* έκτδ ς
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âv έκάτερος αύτών εγγυήθη καί τδ εις τον συνεγγυητήν του άναλογουν μέρος, διότι είςτοιαύτην περίστασιν εκάτεροι απαιτούνται
τά 1 ,0 0 0 γρόσια.
"Αρθρ. 648ον. Ή έγγύησις μεταβάλλεται εις μετάθεσιν χρέους
χαβαλέ), δταν συνυπάρχνι δροςκηρύττων άνεύθυνον τον πρω*
τοφειλέτην.
"Αρθρ. 649ον. Ή μετάθεσις χρέους (4 llj> - χαβαλέ) η γινομένη
Ιπ ί δρω δπως ό μεταθετής

μουχήλ) ή υπεύθυνος διά την μη

παραδοχήν αυτής αποτελεί απλήν έγγύησιν.
*Όθεν, δταν τις εΓπνι τφ οφειλέτη αύτου: μ ε τ ά θ ε σ ο ν τ δ προς
χ ρ έ ο ς σ ο υ ε ί ς τ ό ν δ ε ϊ ν α ά ν θ ρ ω π ο ν , ε π ί τ φ δρω δμως
δ π ω ς κ α ί συ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή ς να ή σ α ι

υπεύθυνος

δι ’ αύτό,

ά<ρου ό οφειλέτης παραδεχθή την πρότασιν ταύτην, ό δανειστής
$ύναται ν’ άπαιτήση το δίκαιόν του παρ’ όποτέρου θέλν) έξ αυτών.
*Άρθρ. 650ον. *Όταντιςεχν] πα ρ’ έαυτφ πραγμα άλλότριον ώς
παρακαταθήκην (c^ U l έμανετ), επιτρέπεται αύτω να έγγυηθνί
χρέος τι του κυρίου του πράγματος επί τω δρφ, ινα εν άνάγκν) πληρόνν] αυτό έκ της άξίας της παρακαταθήκης. ’Αναγκάζεται δε ό εγ
γυητής ίνα πληρώστρ το χρέος έκ της παρακαταθήκης εκείνης.
9jBàv δμως η παρακαταθήκη άπωλέσθη, ούδεμία ευθύνη μένει
άπι τοΰ εγγυητου.
Ά λ λ ’ εάν ό θεματοφύλα ξ άφοΰ γείννι εγγυητής έπιστρέψνι την
•παρακαταθήκην εις τον κύριον αυτής, τότε αυτός εύθύνεται διά τδ
χρέος δπερ έγγυήθη.
Άρθρ. 6 5 Ιον. "Οταν έγγυηθνί τις τδ άτομόν τίνος επί τω δριρ
«πως, εν περιπτώσει, καθ’ ήν δεν ήθελε παρουσιάσει αυτόν κατά τόν
ώρισμένον χρόνον, ύποχρεοΰται εις την πληρωμήν του χρέους αύτου*
μή παρουσιάζων τδν άνθΓωπον εκείνον έν τω ώρισμένω χρόνω κα
ταδικάζεται εΪς την άπότι σιν του χρέους.
Καί εάν μετά τδν θάνατον τοΰ εγγυητου οί κληρονόμοι αύτου
παρουσιάσωσι τδν ύπ’ έγγύησιν άνθρωπον έντδςτοΰ ώρισμένου χρόνου,
εάν ούτος παρουσιασθη άφ’ έαυτοΰ, ό τδ χρηματικόν μέρος άφορών
«ρος τής εγγυήσεως μένει άνίσχυρος. ’JSàv δμως ούτε οι κληρονόμοι

=
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του έγγυητοΰ παρουσιάσωσι τον άνθρωπον, ούτε αύτός παρουσιασθνΐ
εντός του ώρισμένου χρόνου, τότε το έγγυημένον χρέος πληρόνεται
ex της κληρονομιάς τοΰ εγγυτάτου.
’Εάν δε άποθάντρ ό έγγυημένος ήτοι ό π ιστω τές, αί άταιτησεις
αύτοΰ μεταβιβάζοντας εις τούς κληρονόμους του.
Ά λ λ ’ έάν τοΰ έγγυητοΰ παρουσιάζοντος τόν δν έγγυηθη, ό έγ
γυημένος κρυβνΐ (πρός ματαίωσιν της παρουσιάσεως), ό έγγυητης
προσκαλεΐ την δικαστικήν άρχην, ίνα διορίστρ ενα αντιπρόσωπον
αύτοΰ είς δν παραδίδει τόν άνθρωπον.
*Άρθρ. 652ον. Έν tyj άπολύτφ έγγυησει, έάν το χρέος vjvat άμέ*
«ιως άπαιτητόν ως προς τον πρωτοφειλέτην, άμέσως άπαιτητόν
γίνεται καί ώς πρός τόν εγγυητήν. Έάν δε ^ναι υπό ημέραν διά τόν
τερωτον, ώς υπό ημέραν επίσης θεωρείται καί διά τόν δεύτερον.
*Άρθρ. 653ον. Έν τνί ύπό δρον έγγυησει ώς προς το άμέσως η
μ η άπαιτητόν αυτής Ισχύει ό συμφωνηθείς δρος.
*Αρθρ. 654ον. Έγκυρον είναι τό έγγυασθαι έμπροθέσμως χρέος
εμπρόθεσμον* η δε προθεσμία της έγγυησεως δύναται νά ντναι ου
μόνον ί'ση πρός την τοΰ χρέους, άλλά καί μακροτέρα αύτίίς.
νΑρθρ. 655ον. 'Ο πιστω τής παραχωρών προθεσμίαν εις τόν ό*
^ειλέτην αύτου παραχωρεί σ υγχρόνως αυτήν καί είς τόν έγγυητην
χα ί τόν έγγυητην τοΰ έγγυητοΰ αύτοΰ.
’Επίσης η είς τον πρώτον έγγυητην παραχωρουμενη προθεσμία
εννοείται παρακεχωρημένη καί διά τόν δεύτερον έγγυητην.
Ή είς τον έγγυητην δμως παραχωρουμένη προθεσμία δεν θεωρεΤπαι ώς παραχωρηθεΐσα καί είς τόν πρωτοφειλέτην.
*Αρθρ. 656ον. Ό εμπρόθεσμος οφειλέτης θέλων προ της ληξεως
πης προθεσμίας αύτοΰ νά άπέλθν) είς άλλην χώραν, έπί τνί αίτησει
ποΰ πιστωτου αύτοΰ ύποχρεοΰται υπό της άρχης ΐνα δώστρ έγγυησιν διά τό χρέος του.
*Άρθρ. 657ον. Έγγυώμενός τ ι; τό χρέος τινός, έπί τ^ αιτήσει
αύτοΰ καί συνεπείς της έγγυησεως

άναγκαζόμενος ΐνα πληρώστρ

-τό χρέος έκεΐνο άπαιτεΐ άκολούθω; παρά τοΰ πρωτοφειλέτου

ούχ

16
το πράγμα, το όποιον έδωκεν εις τον δανειστήν προς άπόσβεσιν
του χρέους, άλλ’έκεΐνο δι’ δ έδωχε την έγγύησιν.
Ά λλ’ εάν συνεβιβάσθη μετά του δανειστου πληρόνων μέρος μόνον του χρέους του πρωτοφειλέτου, τότε δεν δύναται ν* άπαιτησνι
παρ’ αύτοΟ δλον τό ποσόν, το οποίον έγγυηθη αλλά μόνον τό μέρος,
δπερ έπληρωσε κατά τον συμβιβασμόν.
Π. χ. Έάν έγγυώμενος νά πληοώση εις νό μ ΐμ ^ καθαρόν δώαιι
εις τον δανειστήν νόμισμα έπιμιγες

μαγσούς) λαμβάνει

παρά του πρωτοφειλέτου καθαρόν νόμισμα* και τ ’ άνάπαλιν, εάν έγ
γυώμενος έπιμιγες νόμισμα πληοώση καθαρόν, δεν δύναται ν’άπαιτησσ1 παρά του πρωτοφειλέτου η έπιμιγες νόμισμα.
’Επίσης, εάν άντι του ώρισμένου χρηματικού ποσού δπερ έγγυηθη
πληρώσν] εις τόν πιστωτήν, κατά συμβιβασμόν λαβόντα χώραν
μεταξύ αυτών, άλλο πραγμα, ό έγγυητης λαμβάνει παρά του πρ«τοφειλέτου τό χρηματικόν ποσόν δπερ έγγυηθη.
’βάν όμως δούς έγγύησιν διά 1 ,0 0 0 γρόσια εξόφλησή τό χρέος
τούτο πληρόνων εις τόν πιστωτήν μόνον 500, τότε δεν δυνατοί νά
άπαιτησνι παρά του πρωτοφειλέτου, η μόνον τά 500 ταυτα γρόσια.
νΑρθρ. 6 5 δον. ’Απατών τίς τινα επί τ^ συγκροτήσει συναλλα- γνϊς

άκδι μουάβεζε (1 ) ) εύθυνεται διά την γενησο-

μένην αύτω ζημίαν.
Π. χ. ’Αγοράζει τις παρ’ ετέρου οϊκόπεδον έπι του όποιου κτίζει
μίαν οικοδομήν* μετάδέτούτο τρίτος τις παοουσιάζων έπικρατέστερα
δικαιώματα κυριότητος έπι του οικοπέδου έκνικά αυτό* έν τνί πδριπτώσει ταύτνι ό άγοραστης λαμβάνει όπίσω παρά του πωλητοδ
ου μόνον τό τίμημα του οικοπέδου, άλλα καί την άξίαν ην είχεν
η οικοδομή κατά την στιγμήν τνίς παραδόσεως.1

( 1 ) 'Η λέξις αυτή παράγεται εκ του τριγράμμου άραβικου ονό
ματος
ηβάζ = άντάλλαγμα,
μουάβεζε δε τό άνταλλάσσειν πράγμα τι πρός πράγμα, η πραγμα προς χρήματα ώς εννοεί
ται ένταΟθα = Συναλλαγή.
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^Ετερον. Παρουσιάζεται τις εις έμπορόν τινα της αγοράς και
λεγει αύτφ : α π ό τ ο υ δ ε π ώ λ ε ι π ρ ά γ μ α τ α ε ι ς τον ά ν η λ ι κ α τ ο ύ τ η ν υιόν μου, δ ι ό τ ι

έ ' δ ω κ α α ύ τ ω ά δ ε ι α ν ν ά έμ-

π ο ρ ε ύ η τ α ι * ό έμπορος πωλεΐ εις τον άνηλικα διάφορα πράγματα,
αλλ’άκολούθως μανθάνει, δτι ουτος δεν ανήκει είς τον συστησαντα
αυτόν, άλλ’ είναι υιός ετέρου τινός* έν τοιαύτνι περιπτώσει ό εμ*
πορος απαιτεί παρά του συστησαντος τον νέον την άζίαν των
πραγμάτων, τα όποια έπώλησεν αύτω.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'·
ΓΕΝΙΚΑΙΤ1ΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
*Άρθρ. 659ον. Του ύπ’ έγγύνισιν πράγματος παραδιδομένου εις
τον έγγυημένον δανειστήν εί'τε παρά του πρωτοφειλέτου, εί'τε παρά
του έγγυητου αύτοΰ, ό εγγυητές άπαλλάττεται του βάρους τνίς έγγυησεως.
’Άρθρ. G60ov. Είπόντος του εγγυημένου : ά π η λ λ α ζ α τ ό ν ε γ 
γ υ η τ ή ν του βάρους τ η ς έ γ γ υ η σ ε ω ς , ^ ο ύ δ ε μ ία ν άπαί*
τ ν ι σ ι ν ε χ ω π α ρ ά του έ γ γ υ η τ ο υ , ό εγγυητής καθίσταταιάκαταζητητος.
’Άρθρ. 6 6 Ιον. Τό άκαταζητητον του έγγυητου δεν συνεπάγεται
άναγκαίως και τό άκαταζητητον του πρωτοφειλέτου.

2.
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"Αρθρ. 662ον. Το άκαταζητητον του πρωτοφειλέτου συνεπάγε
ται άναγκαίως το άκαταζητητον του έγγυητου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β\
ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ TOT ΒΑΡΟΓΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.
"Άρθρ. CG3ov. Ό έγγυητης παραδίδων τώ έγγυημένω το ύπ’ έγγόνισίν του άτοκον εν τόπι«), ένθα είναι δυνατή η εις δικαστηριον
παράστασις αύτοΟ (4 * ^ lîé μουχασεμέ) οΐον έν πόλει η κώμη ά·
παλλαττεται της έγγυησεως είτε δεχθη, εί'τε μά, ό έγγυημένος την
παράδοσιν ταύτην. Έάν δμως συνεφωνηθη προηγουμένως, δπως η
παράδοσις γείνη έν ώρισμένη τινί πόλει, δεν δύναται ν’ άπαλλαχθ·ΐ) τ^ς έγγυησεως παραδίδων το ύπ’ έγγύησίν του άτομον έν έ*
τέρα της συμφωνηθείσης πόλει. Έάν συνεφωνηθη δπως η παράδοσις
γείνη ενώπιον της δικαστικής άρχνίς, δ έγγυητης δεν άπαλλάττεται τίίς έγγυησεως παραδίδων το άτομον έν τη δδφ· άπαλλάττεται δμως ταύτης παραδίδων αύτδ ένώπιον της έκτελεστικης άρ·
χ9ίς $ της άστυνομίας,

ζαπητ χουζουρουνδά).

“Αρθρ. 664ον. Ό έγγυητης παραδίδων απλώς τον ύπ’ έγγύησίν
του έπΐ τη αιτήσει τού πιστωτου άπαλλάττεται τίίς έγγυησεως.
Δεν άπαλλάττεται δμ.ως αύτνίς παραδίδων αυτόν άνευ τίίς αίτησεως του πιστωτου, είμη δταν εί'πη κατά την παράδοσιν, ότι έκ*
τελεί αυτήν συνεπείς της *ην έδωκεν έγγυησεως.
"Αρθρ. 6 6 δον. Ό έγγυηθείς την παράδοσιν τίνος έν ώρισμένη
τινι ημέρ$ άπαλλάττεται τίίς έγγυησεως παραδίδων αύτδν καί
προ τίίς ημέρας έκείνης, και άν άκόμη δεν έδέχθη την παράδοσιν
δ έγγυημένος.
*Άρθρ. 666ον. Άποθνησκοντος του ύπ’ έγγύησιν ευρισκομένου ά·
τδμου άπαλλάττεται τίίς έγγυησεως ου μόνον δ έγγυητης αύτου,
άλλα καί δ έγγυητης του έγγυητοΰ, έάν ύπάρχη.
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Επίσης καί ο θάνατος τον» έγγυητοΰ οδ μόνον αυτόν άπαλλάττει
τής έγγυησεως άλλα καί τον εγγυητήν αύτοΰ, έάν εχη τοιοΰτον.
Ό θάνατος όμως του εγγυημένου (δανειστοΰ) δεν άπαλλάττει
τον έγγυητήν, δστις απαιτείται παρά των κληρονόμων εκείνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ\
ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΓΗ ΣΕΩ Σ.

"Αρθρ. 667ον. Κληρονομοΰντος του οφειλέτου άπασαν τγιν περι
ουσίαν τοΰ άποθανόντος δανειστοΰ αύτοΰ, ο έγγυητης άπαλλάττεται τής έγγυησεως.
Έάν ό δανειστής εχη καί άλλους κληρονόμους, ό έγγυητης δεν
άπαλλάττεται τής έγγυησεως, η μόνον ώς προς· την κληρονομικήν
μερίδα του οφειλέτου.
"Αρθρ. 6 6 8ον. Συμβιβαζομένου τοΰ έγγυητοΰ η του πρωτοφειλέ
του μετά του έγγυημένου (δανειστοΰ) έπί τ^ βάσει πληρωμές μέ
ρους μόνον έκ του χρέους, έάν πατά τον συμβιβασμόν συνεφωνηθη,
όπως άμφότεροι, ή ό πρωτοφειλέτης μόνον ηναι άκαταζητητοι, $
άν ούδεμία τοιαύτη συμφωνία έγένετο, άμφότεροι ήτοι δ,τε ό πρω*
τοφειλέτης καί ό έγγυητης άπαλλάττονται ό μεν τοΰ χρέους, ό δε
τής έγγυησεως. Έάν όμως συνεφωνηθη τό άκαταζητητον τοΰ έγ·
γυητοΰ μόνον, μόνος αυτός άπαλλάττεται* ό δε πιστωτής εχει την
έπιλογήν μεταξύ των έξής δύο, άν θέλη άπαιτεϊ το δλον τοΰ χρέους
παρά τοΰ πρωτοφειλέτου, η το μεν ποσόν τοΰ συμβιβασμοΰ παρά
τοΰ έγγυητοΰ, τό δε υπόλοιπον παρά τοΰ πρωτοφειλέτου.
"Αρθρ. 669ον. Τοΰ έγγυητοΰ παραπέμποντος διά μεταθέσεως
τόν έγγυημένον, ϊνα πληρωθη παρά τρίτου τίνος, τοΰ δε έγγυμηέ*
νου καί τοΰ άποδέκτου τής μεταθέσεως παραδεχομένων την μετά
θεσιν ταύτην, δ,τε έγγυητης καί ό πρωτοφειλέτης άπαλλάττονται
παντός βάρους.
"Αρθρ. 670ον. Άποθνησκοντος τοΰδόντος παργματικην έγγύησιν
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κεφίλι πίλ-μάλ), τό ύπ’ έγγύησίν του πράγμα άπαιτεϊται έκτης κληρονομικές αύτου ουσίας.
νΑρθρ. 67 Ιον. Ό έγγυηθε'ις το τίμημαπωληθέντος τίνος πράγμα
τος άπαλλάττεται τές έγγυησεως, άμα διαλυομένης τέςπωλησεως,
η έκνικωμένου του πράγματος παρά τρίτου τίνος, εχοντος έπικρατέστερον δικαίωμα έπ’ αύτου, η έπιστρεφομένου δι* ελάττωμα είς
τον πωλητην.
"Αρθρ. 6 7 2 ον. "Οταν μισθωθνί πραγμά τι δι’ ώρισμένον τινά χρ<5·
νον, το δε μίσθωμα αύτοΰ τεθ·γί ύπο την έγγύησιν ετέρου τίνος, ά
μα rîj λήξει του χρύνου της μισθώσεως συγκαταλήγει και η έγ·
γύησις* διο εάν ακολούθως μισθωθνί αύθις το αύτο πραγμα διά
νέας πράξεως, η προηγούμενη έγγύησις ούδεμίαν σχέσιν έχει προς
την νέαν ταυτήν μίσθωσιν.
ί>επι·όύλ.έββελ 1 2 8 7 - 7 Matou 1870.

ΑΧΜΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ

ΜΕΧΜΕΤ ΕΜΙΝ

'Υπουρίς τής Δικαιοσύνης.

Μέλος του Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΣΣΕΙΔ ΑΧΜΕΤ ΧΗΛΜΙ

Α ΧΜ ΕΤ ΧΟΤΑΟΥΣΗ

Μέλος του ’Ανώτατου Δικαστηρίου.

Μέλος του Άνωτάτου Δικαστηρίου.

ΣΕΙΦ-ΕΔ ΔΙΝ

ΑΑΑΕΔΔΙΝ ΙΒΝΙ ΑΒΙΔΙΝ ΖΑΛΕ

Μέλος του Συμβουλίου του Κράτους.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής.

T Ε A Ο Σ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TO T Γ '. ΒΙΒΛ ΙΟ Υ.

*
ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δικανικο( τινες£δροι Ιπί τής έγγυήσεως.

.

ΤΙΤΛ. ΠΡΩΤ. Περί συστάσεως της έγγυήσεως.
Κεφάλαιον Α\ Στοιχεία της έγγυήσεως.
Κεφάλαιον Β '. Περί των ορών τής έγγυήσεως.
ΤΙΤΛ. Δ Ε Γ Τ . Περί ένεργείας τής έγγυήσεως.
Κεφάλαιον Α\ Ενέργεια τής άπροθέσμου ήτοι άμέσως άπαιτητής,
τής έμπροθέσμου (δπδ ημέραν) καί τής έξηρτημένης άπδ δρον έγγυήσεως.
Κεφάλαιον Β '. Ενέργεια τής προσωπικής έγγυήσεως.
Κεφάλαιον Γ '. Ενέργεια τής πραγματικήςέγγυήσεως.
ΤΙΤΛ. Τ Ρ ΙΤ . Περί άπαλλαγής άπδ του βάρους τής έγγυήσεως.
Κεφάλαιον Α \ Γενικαί τινες διατάξεις.
Κεφάλαιον Β '. Περί άπαλλαγής άπδ του βάρους τής προσωπικής
έγγυήσεως.
Κεφάλαιον Γ '. Περί άπαλλαγής άπδ τής πραγματικής έγγυήσεως.

*

Σελ.
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

ΑΣΤΥΚΟΣ ΚΩΔΗΙ,
Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ Σ Θ ΕΙΣ Ε Κ Τ Ο Υ ΤΟ Υ ΡΚ ΙΚ Ο Υ

*

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ Β1ΘΥΝΟΥ
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΑΔΕΙΑι ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

β ι β α ι ο ν α '.

ΤΤΕΡ1 Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Ε Π Σ Χ Ρ Ε Ο Υ Σ .

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ,

1 8 7 3.
ΤΥϋΟΙΣ I. A. ΒΡΕΤΟΥ.

EN ONOMATI
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜ0Ν05 ΘΕΟΥ.
α τ τ ο κ ρ α τ ο ρ ικ ο ν

α ττο γρα φ ο ν

.

ε* £ΡΓ&ΖΘη ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟ»«'0" -

ΒΙΒΑΙΟΝ Δ'.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΠΣ ΧΡΕΟΥΣ
( i \ y ΧΑΒΑΛΕ)·
(Σύγκειται Ιζ ενδς προλόγου και δυο τίτλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΙΝΕΣ ΟΡΟΙ ΕΓΧΡΗ ΣΤΟ Ι ΕΝ ΤΗι ΜΕΤΑΘΕΣΕΙ
Χ ΡΕ Ο ΓΣ
’Άρθρ. 673ον. A \ y

j> -

ΧΑΒΑΛΕ).

Χ α β α λ ε= Μ ετά θ εσ ις χρέους, είναι ί μ ετα 

φορά χρεώσεως άπό προσώπου εις ετερον πρδσωπον ( ΐ ) . 1

( 1 ) Τον 4 l j> · χα β α λέ μεταφράζουσί τινες εκχώρησιν, ά λλ’ γ)
μετάφρασις αυτή είναι έσφαλμένν)* διότι άντικείμενον τη ς έκχωρη·
σεως είναι η ά π α ί τ η σι ς, έ ν ω του
σις* έκχω ρεϊ τις τα ς

χα β α λέ είναι ηύπ οχρέω -

άπ αιτησεις του, έν ω δεν δύναται να

κάμν)

χα β α λέ, $τοι νά μεταθέσγιη τα ς υποχρεώσεις του. Έ ν αλλαις
λ έξεσ ι την έκχώρησιν ποιεΤ ο δανειστής, τον δέ

χα β α λέ

ο ο

φ ειλ έτες* 4)]^>· χα β α λέ δε ονομάζονται προς τούτοις και τά εντάλ-

*Αρθρ. 674ον.
Μ ουχΙλ=Μ εταθέτης, είναι ο μ ετα τιθ ει; τδ
Γίιον χρέος εις ετερον, ήτοι ο οφειλέτης.
*Άρθρ. 675ον. 4JJ15Î Μ ουχάλουνλεχ=Ό υπέρ ου γίνεται η μετάθεσις* εϊναι δ δανειστής.
"Αοθρ. 676ον.

Μουχάλουν ά λ έ £ χ = Ό έφ’ού γίνεται A

μετάθεσις* είναι ο τρίτος, δστις δέχεται το μετατιθέμενον εϊ* αυ
τόν χρέος, ο άποδεκτης τ^ς μεταθέσεως.
*Αρθρ. 677ον. ^ J l s i Μ ουχάλουνπίχ=Τδ άντικείμενον τνίς με
ταθέσεως* εϊναι το μετατιθέμενον πραγμα, νίτοι χρέος.
Άρθρ. 678ον.
Χαβαλέϊ μουκαϊγ^εδε = Περιωρισμενη μετάθεσις* εϊναι η μετάθεσις, η γινομένη έπι τφ δρφ, δπως ο &ποδέκτης πλήρωσή το μετατιθέμενον αύτω χρέος εκ. των χρημάτων,
άπερ οφείλει εις τον μεταθέτην, η εκ πράγματος τοΟ μεταθέτου εϊς
χειρας αύτοΰ (του αποδέκτου) ευρισκομένου* (Δηλαδη δταν υπάρχω
η έν τνί έκχωρησει π ρόβλε ψ ις λεγομένη) ( ΐ ) . '
Άρθρ. 679ον.

Χαβαλέΐ μουτλακά =

’Απεριόριστος

μετάθεσις* εϊναι ^ μετάθεσις η γινομένη απολύτως, ήτοι άνευ τοδ
δρου νά πληρώσνι δ αποδέκτης έκ της παρ’ έαυτω ευρισκόμενης πε
ριουσίας τοϋ μεταθέτου.

■ΤΤΜ

>00

ματα πληρωμές, άπερ εκδίδει το κεντρικόν ταμεΤον του δημόσιό»
έπι άλλων επαρχιακών κτλ.

Σημ. Μεταφρ.

(1 ) Τδ εϊδος τούτο της μεταθέσεως συμπίπτει μετά τ«ς έκχωρήσεως.

Μεταφρ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ.
*Αρθρ. 680ον. Ή μετάθεσις συνίσταται διά τής συνεννοήσεως
και συναινέσεις και των τριών προσώπων ήτοι του μεταθετού
(χρεώστου), του δανειστου και του αποδέκτου.
*Αρθρ. 6 8 Ιον. Μετάθεσις χρέους δύναται να συνομολογνιθτί και
μόνον μεταξύ του δανειστου και του αποδέκτου.
Π. χ. Έάν ειπν) τ ι; έτέρφ: ά ν α δ έ χ θ ν ι τ ι τό έκ τ ό σ ω ν γ ρο 
θ ι ώ ν προς έ μ ε χρέος του δεινός, καί εκείνος άπαντήσνι : ά ν ε δέχθνίν αύτό* ή άν ό δεύτερος ειπνι : δ έ χ θ η τ ι ν α μ ε τ α τ ε θ ν ί
ε ις έ μ ε ή έκ τ ό σ ω ν γροσί ων ά π α ί τ η σ ι ς ή ν έ χ ε ι ς παρά τ ο υ
δ ε ι ν ό ς καί ό πρώτος άπαντήσνι : έ δ έ χ θ η ν , ή μετάθεσις συνίστα*
τα ι έγκύρως* ώστε καί εάν άκολούθως μεταμελν)θγί ο άποδέκτνις,
δεν δύναται να άπαλλαχθνί άπο τή ; ύποχρεώσεως ήν άνεδέχθη.
*Αρθρ. 682ον. Τότε καθίσταται έγκυρος ή μεταξύ του δανειστου
καί του οφειλέτου μόνον συνομολογουμέννι μετάθεσις, δταν κοινοποινιθεισα εις τον τρίτον γίνν) δεκτή π«ρ’ αύτοΰ.
Π. χ. Έαν ό οφειλέτες τή

συγκαταθέσει του δανειστου αύτου

μεταθέσγι το χρέος του εις τρίτον τινα ευρισκόμενον έν άλλνι χώρα,
ή μετάθεσις δεν άποκτα κύρος ή άφοΰ λάβν] αύτής γνώσιν ό τρίτος
καί έκφράον) καί αυτός τήν συναίνεσίν του.
νΑρθρ. 683ον. *Η μεταξύ του μεταθέτου καί του Αποδέκτου συνομολογουμένη μετάθεσις δεν δύναται νά έχνι ενέργειαν τινα επί του
δανειστου ή άφου ούτος έκφράσγ) τήν συναίνεσίν του.
Π. χ . *Υ)ταν ειπν) τίς τινι: ά ν α δ έ χ θ η τ ι σ ύ τ ο προς τόνδεν*
να χ ρ έ ο ς μου καί έκεΐνος άπαντήοη: άνεδέχθνιν α ύ τ ο , ή με·
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τάθεσις συνίσταται έγ<ύρως (λεν $t’ αυτού; τού; δύο, άλλά δεν γινεται εκτελεση, η άφ’ού èx^ppacnvi και ό δανειστής την συναίνεσίν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ·
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ.
’Άρθρ. 684ον. Κατά την συνομολέγησιν τ η ; μεταθεσεως απαι
τείται, δπω; δ (λέν μεταθετής καί ό δανειστής ώσιν εχεφρονες, ο δε
τρίτος έφ" ού γίνεται η μετάθεσις του χρέους εχεφρων και ενηλιζ
συγγρένως.
“Όθεν ο μη 2χων έτι άναπτυγμένην την κρίσιν άνηλιξ
cxt. ä

γάϊρι μ έυμ εϊγίζ= έ πλησιέστερος εις την νηπιέτητα infan·

tiœ proxim us) δεν μεταθέτει έγκύρως εις ετερον το ίδιον χρέος,
ούτε δύναται να δεχθ·?) την εις τρίτον τινα μετάθεσιν των εις αυτόν
οφειλομένων. Είτε δέ εχει άνεπτυγμένην την κρίσιν, είτε μη, και
είτε εύρίσκεται ύπο νομικήν άπαγέρευσιν είτε μη, έν ουδεμκφ περιπτώσει άναδέχεται έγκύρω; διά μεταθεσεως άλλέτριον χοεος.
"Αρθρ. 685ον. ‘Όπως η μετάθεσιςεχνι πλήρες κύρος, άπαιτιίται
ινα ό οφειλέτης και ό δανειστής ώσιν ένηλικες.
“Όθεν δταν δ άνεπτυγμένην την κρίσιν έ'χων

σαπιϊμέυ-

μεϊγίζ=δπρέσηβος pubevtatse proxim us) άνίίλιξ μεταθέσγ) ίδιον
χρέος, η δεχθ*?ί την εις τρίτον μετάθεσιν των εις αυτόν χρεωστου
μένων, η μετάθεσις δεν άποκτίγ πλήρες κύρος η μετά την συναίνε
σήν του κηδεμένος αύτου.
Μετά της διαφορά; οτι, καί δταν δ άνηλιζ δέχεται μετάθεσιν τδν
->’ς αυτόν οφειλομεΝων, διά νά νίναι έγκυρος η μετάθεσις, άπαιτεΐται.
έκτος της συναινέσεω; του κηδεμένος η έπιτρέπου αύτοΟ νά $ιναι
καί ο άποδέκτης εύπορώτερος του μεταθετού, νίτοι του πρωτοτύπου»
-οφειλέτου.
Αρθρ. 6 8 6 ον. Δεν άπαιτεΐται νά οφείλν) τι ο άποδέκτης eîç

Vl·

τον μεταθετήν διά νά vjvai έγκυρος η μετάθεσις* επομένως αυτή
εχει πλήρες κύρος και όταν ούδεν έχή λαμβάνειν ο μεταθετή; παρχ
του άποδέκτοϋ.
"Αρθρ. 687ον. Π£σα ύποχρέωσις ητις δεν επιδέχεται έγγοη*πν,
ούτε μετάθεσιν επιδέχεται.
*Άρθρ. 688. Π2σκύποχρέωσις έπιδεχομένηεγγύησιν έπιδέχετχ
και μετάθεσιν.
Πρέπει δμως να fivxi γνωστόν το μετατιθέμενον* δθεν άιυροςι
είναι η μετάθεσις αγνώστου χρέους.
"Αρθρ. 689ον. Ή μετάθεσις του έ ; έγγυησεως η μεταθεσεως
ττροεοχομένου χρέους είναι έπίσης έγκυρος ώς καί η μετάθεσις
ρίου χρέους* (δηλαδή 6 δια μεταθέ σεως άναδεχθείς άλλότριον χρέος
καί ο έξ έγγυησεως άπαιτούμενος

μεταθέτουσι τά χρέη ταΰτα £■*

στίσης έγκύρως ώ ; εί υπηργον πρωτότυποι όρειλέται αυτών).

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
Ε Ν Ε ΡΓΕΙΑ ΤΗ Σ Μ ΕΤΑΘ ΕΣΕΩΣ.

Άρθρ. 690ον. *Η ενέργεια τνίς μεταθέσεως χρέους συνισταται
εις το δτι δ,τε πρωτότυπος χρεώστης και δ εγγυητής αύτου, έάν
ύπάρχν], άπαλλάττονται δ μεν του χρέους, δ δε της έγγυησεως.
Αίδε του πρωτοτύπου οφειλέτου προς τον δανειστήν υποχρεώνεις
μεταφέρονται είς τον αποδέκτην.
Προς δε, δ ένεχυρουχος δανειστής δεχόμενος την εις τρίτον μετά·
θεσιν του χρέους του οφειλέτου του, άποβάλλει παν δικαίωμα τίίς
περαιτέρω διακρατησεως του ενεχύρου.
’Άρθρ. 6 9 Ιον. Κατά την απεριόριστον μετάθεσιν (
χαβαλέϊ μουτλακά, δραάρθο. 6 7 9 ) δταν δ μεταθετής δεν εχνιλαμ*
βάνειν τι παρά του αποδέκτου, ούτος καταβάλλων το χρέος, οπερ
άνεδέχθη διά της μεταθέσεως, δικαιούται ν’ άπαιτησνι ακολούθως
παρά του μεταθέτου τά καταβληθέντα.
Έάν δε δ μεταθέτης εχνι λαμβάνειν, καταβάλλων δ άποδεκτης
τδ διά της μεταθέσεως άναδεχθεν συμψηφίζει αυτό με τδ χρέος του.
"Αρθρ. 692ον. Κατά την περιωοισμένην μετάθεσιν
χαβαλέϊ μουκαϊγεδέ, δρα άρθο. 6 7 8 ) δ μεταθέτης άπόλλυσι παν
δικαίωμα επί του μετατιθεμένου. Επομένως δ αποδέκτης δεν οφεί
λει πλέον νά δώσνι αύτδ εις τδν μεταθέτην. Καί εάν τδ δώσνι εύθύνεται.
Άφου δμως ύποστγί την ευθύνην, εχει αναγωγήν κατά του μεταθέτου.
«tf
Έάν δε πριν η πληρωθγΐ τδ χρέος άποθάννι ο μ.εταθετης κατα*
λείπων χρέη άνώτερα της κληρονομικής του ουσίας, οί λοιποί δανεισταί δεν δύνανται νά έπέμβωσιν εις τδ μετατεθειμένον πράγμα»
"Αρθρ. 693ον. Έν τνί μεταθέσει χρέους, ητις γίνεται επί τγί ω>·
φισμένν) συμφωνία δπως δ άποδεκτης πλήρωσή έξ δσων οφείλει εις
τδν μεταθέτην έ\εκα άγορας πράγματός τίνος, καί έάν άκόμη άπο
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λεσθ·?1 το πωληθέν αύτω πράγμα προ της παραδώσεω; (δπερ απαλ
λαχτεί αυτόν της ύποχρεώσεως του να πληρώση τδ τίμημα) 9ι ε*
πιττρα^νί το πράγμα εις τον μεταθετήν πωλητην δυνάμει εκλογι
κού τίνος δικαιώματος (δρα τον περί έκλογικων δικαιωμάτων τι.
τλον του πρώτου βιβλίου, άρθρ. 3 0 0 και περαιτέρω) $ δι’ οίανδηποτέ τέλος άλλνιν αιτίαν διαλυθνί η πώλησις, πάλιν η μετάθεσις
δεν άκυρουται* άλλ’ ο αποδέκτες οφείλει ίνα καταβάλν) το χρέος,
δπερ άνέλαβε διά της μεταθέσεως καί άκολούθως να κίνηση άγωγην κατά του μεταθέτου δηλαδη νά ζητηση παρ’ αύτου τα καταβληθέντα. Έάν όμως το πωληθέν πράγμα έκνικηθη, ήτοι άφαιρεθη
των χειρών του άποδέκτου άγοραστοΰ παρά τρίτου εχοντος έπικρατέστερον δικαίωμα κυριότητος έπ’αύτοΰ, ό αποδέκτης απαλλάσσε
ται του βάρους της μεταθέσεως άποδεικνύων, δτι ούδέν οφείλει τφ
μεταθετή ένεκα της άκυρωθείσης αγοραπωλησίας.
"Αρθρ. 694ον. Έν τη μεταθέσει χρέους, ητις γίνεται έπί τη ώρι*
σμένη συμφωνία όπως ό αποδέκτης πληρώση έκ της παρ’ αύτφ ευ
ρισκομένης παρακαταθήκης, έκνικωμενης ταύτης δικαστικώς παρά
τρίτου, η μετάθεσις καθίσταται άκυρος καί το χρέος επανέρχεται,
εις τον μεταθέτην.
"Αρθρ. 695ον. Έν τ·η μεταθέσει, ητις γίνεται επί τη ώρισμένη
συμφωνίιη όπως ό άποδέκτης πληρώσνι το χρέος έκ των παρ’ αύτφ
ευρισκομένων χρημάτων του μεταθέτου, άπολλυμένων των χρημά
των τούτων, η μετάθεσις άκυροΰται καί το χρέος έπανέρχεται εις
τον μεταθέτην, εάν ο άποδέκτης δεν δφείλη αύτφ άποζημίωσιν διά
την άπώλειαν των χρημάτων του.
Έάν όμως δφείλη αύτφ άποζημίωσιν, η μετάθεσις μένει έγκυρος.
Π. χ. Μεταθέτει τις το χρέος αύ^υ εις έτερον επί συμφωνία ό
πως πληρώσνι αύτο έκ των παρακατατεθειμένων αύτω χρημάτων
του. Έάν πριν η πληρωθη 6 δανειστής, άπολεσθη η παρακαταθήκη
άνευ αιτίας του θεματοφύλακος άποδέκτου, η μετάθεσις άκυρουται
καί ό δανειστής οφείλει ίνα έπανέλθη εις τον μεταθέτην δπως ζη·
τηση τά οφειλώμενα αύτφ. Έάν δμω; τά χρήματα έκεΐνα κατεκρχτουντο αδίκως παρά του άποδέκτου, η -/ίσαν μεν παρ’ αύτω παρα*
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κατατεθειμένα, άλλ’ άπωλέσθησαν έξ αιτίας του θεματοφύλακος,
εν άλλαις λέξεσιν, εάν ο άποδέκτης όφείλν) άποζημίωσιν εις τον
μεταθέτην διά τα χρήματα εκείνα, η μετάθεσις και άπολλυμένων
αυτών μένει έγκυρος.^
'Άρθρ. 6 9 6 ον- Έαν μεταθέσν) τις τινι το χρέος αύτου έ π ί τ φ δρω,
δπως δ άποδέκτης πωλησν] ώρισμένον τι πράγμα αύτου (του μετά·
θέτου) και έκ του τιμήματος πληοώσν) το χρέος, η μετάθεσις είναι
έγκυρος* έπομένως δ αποδέκτες δύναται και δια της βίας νά ύποχρεωθνΐ ΐνα πωλησν) το πράγμα εκείνο και πληρώ σνι το μετατεθεν
αύτώ χρέος έκ του τιμήματος.
*Άρθρ. 697ον. Έν τγ άμφιβόλω μεταθέσει δηλ. έκείννι, ητις γί
νεται δίνευ συμφωνίας περί του πότε εσται άπαιτητη κατά του ά·
ποδέκτου, εάν τδ χρέος ητο αμέσως άπαιτητδν κατά του ^μεταθετού,
καί η μετάθεσις είναι άμέσως άπαιτητη κατά του αποδέκτου, καί
έπομένως ουτος οφείλει ΐνα άποτίσν) άμέσως το χρέος δπερ άνεδέχθη. ’Εάν δμως το χρέος δεν γναι ακόμη ληξιπρόθεσμον, δ δανει
στής οφείλει ΐνα περιμείνν) την ληξιν τ η ; προθεσμίας διά νά άπαιτηογ) παρά του αποδέκτου την πληρωμήν αύτου.
νΑρθρ. 698ον. *0 αποδέκτης ούδέν δικαίωμα εχει κατά του με
ταθετού πριν η άποτίσν) τδ χρέος, δπερ άνεδέχθη διά της μεταθέσεως.
Καί δταν έκπληρών τδν δρον τούτον κίνησή άγωγην κατά τοδ
μεταθετού δέν δύναται ν’ άπαιτησνι παρ’ αύτοΰ η έκεΐνο δπερ αετετέθη αύτώ.
Δηλαδη όποιον είδος χρημάτων άνεδέχθη να πληρώσνι, εκείνο
καί άπαιτεΐ παρά του μεταθέτου.
Ούχί δε τδ είδος δπερ αύτδς έπληρωσε.
Π. χ. Έάν άνεδεχθείς διά μεταθέσεως να πληρώσνι εις άργυρέ
νομίσματα πληοώσν) εις χρυσά, δικαιούται ν’ άπαιτηση παρά τον»
μεταθέτου άργυρα* ούδέποτε δέ χρυσά.
Επίσης καί έαν άποτίσν) τδ χρέος δι’ έμπορευμάτων η άλλων
πραγμάτων, δεν λαμβάνει ν\τα μετατεθέντα αύτώ χρήματα.
). 699. Ό άποδέκτης άπαλλάσσεται του μετατεθέντος
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αύτώ χρέους ού μδνον άποτίων αύτδ, η μετατιθε'ις αύτδ εις ετερον
-η άλλως πως έξοφλών μετά του δανειστου, άλλ’ άκόμη καί δταν
προσφέρω αύτφ το χρέος δ δανειστή; ώ ; δώρον ^ ελεημοσύνην* εις
την τελευταιαν ταύτην περίπτωσιν διά νά ^ναι έγκυρος η εξόφλησις,
πρέπει πρώτον δ άποδέκτης να διχκηρύξνι, δτι άποδέχεται την
δωρεάν η την ελεημοσύνην.
’Άρθρ. 700ον. Του άποδέκτου κληρονομοΰντος τον μεταθέτην
.άποθανδντα, ούδέν κύρος μένει εις την μετάθεσιν.

ΑΧΜ ΕΤ ΔΖΕΒΑΕΤ

Σ Ε ΙΦ ΕΔ ΔΙΝ

'Γπουργος τής Δικαιοσύνης,

Μέλος του Συμβουλίου του Κράτους.

ΣΕ1Δ ΑΧΜ ΕΤ Χ Ο ΪΛ Ο Τ Σ Η

Σ ΕΙΔ ΑΧΜ ΕΤ ΧΗΑΜ1

Μέλος του ’Ανώτατου Δικαστηρίου.

Μέλος του ’Ανώτατου Δικαστηρίου.

Μ ΕΧΜ ΕΤ EMIN

ΙΒΝΙ ΑΒΗΔΙΝ ΖΑΔΕ ΑΑΑΕΔΔ1Χ

Μέλος του Συμβουλίου του Κράτους.

Μέλος τής Συντακτικής Επιτροπής.

ΤΕΛΟΣ.

___ i.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚίΙΔΗΙ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ TOT ΤΟΤΡΚΙΚΟΤ
ΥΠΟ

Κωνσταντίνου ι . φ ω τϊα δ ο υ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ Β1ΘΥΝΟΥ
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ
Α Δ Ε ΙΑ ι Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε ΙΣ
ΜΕΤΑ 2 X 0 A IÛ X , ΕΡΜ Π Χ ΕΙΠ Χ KAI Σ ΙΙΜ Ε ΙΏ Χ Ε ύΧ
Ε Π Ι TOY Κ ΕΙ3ΙΕΧΟ Υ.

B lB A ïO N Ε '.

(

)

ΠΕΡΙ Ε Ν Ε Χ Υ Ρ Ο Υ .

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ,

1 8 7 3.

-A

T Y aIOIS I. A. ΒΡΕΤΟΥ.

EN ONOMATI
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΕΟΥ.
α ϊτ ο κ ρ α τ ο ρ ικ ο ν

αυτογραφ ον.

ΚΑΤΑ ΤΟ Π Ε Η Ε Κ Ο » « ^ ·

ΒΙΒΑΙΟΝ Ε\
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΕΧΥΡΟΥ
(Συγκειχαι

ρε ΧΙΝ.)

ένος προλόγου χβϊ τεσσάρων τίτλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΔΝΤΩΜΕΝΩΝ
ΕΝ 1Ω . ΒΙΒΛΙΩι ΤΟ ΓΤΩι.

’Άρ£ρ. 7 0 Ιον.

Ρέχιν=Ένεχυρίασις είναι το θέτειν

υπό

τνιν κατοχήν τίνος πρα;γρ.άτι άπεναντι άπαιτνίσεώς τίνος, ο>ττε έν
άνάγκνι v i έζοφληθ·^ η άπαίτιησις αυτή έκ του πράγματος εκείνου.
Το πραγρια λέγεται ενέχυρον ( ^ j ρέχιν) και ενεχυριατ^ένον
( ù > V » άρχουν).
*Άρθρ. 702ov.
νΑρθρ. 703ον.
ίδιον πρ2γμα.
"Αρθρ. 704ον*
ως ενέχυρον.

Ίρτιχάν=Λ«ριβάνειν ενέχυρον.
'Ραχιν = Ό ένεχυριαστης* ο ένεχυριάζων το
^

Μόυρτεχιν = Ένεχυροΰχος* ό λαριβάνων τι

’Άρθρ. 705ον. J jæ "Αδιλ = Μεσεγγυούχος* είναι εκείνος, εις δν
c i δυο συμβαλλόμενα μέρη εμπιστεύονται το ενέχυρον.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ*
ΠΕΡΙ ΣϊΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΣ
(ΔΙΑ ΙΡΕΙΤΑ Ι ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΧΓΡΙΑΣΕΩΣ.
’Άρθρ. 706ον. Ή ένεχυρίασις συνίσταται δια της προτάσεις καί
παραδοχές των συμβαλλόμενων

ΐδζάπβέκαπούλ).

Δεν θεωρείται δμως τελεία, ούτε ύποχρεωτικώς εκτελεστή και ί~
μετακλητός προ της παραλαβής.
"Οθεν δ ενεχυριαστής δύναται νά άναχωρησνι άπδ τ η ; ένεχυ*
ριάσεως πριν η παραδώσγι το πραγμα.
"Αρθρ. 707ον. Ή πρδτασις καί παραδοχή εκφράζεται διά των
λέξεων: σοί έ δ ω κ α τ ο ύ τ ο ώς έ νέχυρον

α π έ ν α ν τ ι τ ο υ προς

σε χρέους μου, παρα του ένεχυριαστου καί των λέξεων: έ δ έ χ θ η ν
αύτο, η συν^νεσα παρά του ένεχυρούχου, η καί δι* άλλων την
αυτήν έννοιαν έκφραζουσών φράσεων.
Δεν εϊναι δηλαδη απαραίτητος άνάγκη να προφερθνί η λέζις:
έ νέχυρον.
Π. χ. "Οταν δ άγοραστης άγοράσαςτι παρά του εμπδρου παρχδώσνι αύτφ έτερον πραγμα λέγων: κ ρ ά τ η σ ο ν α ύ τ δ μ έ χ { κ ς οι»
σοί φέρω τα χρήματα, τδ παραδοθεν εις τον έμπορον πράγμα θεω
ρείται ώς ένέχυρον.

5

ΚΕΦΑΛΑ10Ν B'·
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΑ1ΤΟΤΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΝ
ΣΓΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΕΧΓΡΙΑΣΕΩ2.
*Αρθρ. 708ον. *Αμφέτεροι οI συνομολογοΰντες την ένεχυρίασιν
πρέπει νά τιναι έχέφρονες.
Δεν άπαιτειται όμως νά |ιναι και ενήλικες.
Επομένως ο άνεπτυγμένην εχων την κρίσιν άνηλιξ

σαπίΐ

μουμεΐγίζ) έγκύρως δίδει καί λαμβάνει ένέχυρον.
"Αρθρ. 709ον. Το ένέχυρον πρέπει νά tjvji πράγμα δυνάμενον νά
χρησιμεύσγ] ώς άντικείμενον πωλησεως.
*Οθεν πρέπει νά ύπάρχγι καθ’ ην στιγμήν ένεχυριάζεται, νά yjvai
Ιντος συναλλαγής, ήτοι πράγμα ούτινο; η χρησις δεν απαγορεύεται
υπό του νόμου (^ jla o JU μάλι μόυτεκαββιμ) καί του οποίου η πα·
ράδοσις είναι δυνατή.
*Αρθρ. 710ον. Το δι’δ δίδοται το ένέχυρον πρέπει νά vjvai
πρ&γμα έξ ου πηγάζει ένοχη.
"Οθεν επιτρέπεται τό λαμβάνειν ένέχυρον απέναντι άρπαγέντος
η δυναστικως κατακρατουμένου πράγματος.
Δεν ισχύει όμως το ένέχυρον, δπερ έληφθη απέναντι παρα
καταθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ·
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΑΟΤΘΗΜΔΤΩΝ
ΖΕΒΔ1ΔΙ ΜΟΓΤΤΑΣΗΑΕ) ΤΟΓ ΕΝΕΧΓΡΟΓ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΕΗΣΕΩΣ ΑΓΤΟΓ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΣΓΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΕΧΓΡΙΑΣΕΩΣ.
*Αρθρ.71 Ιον. Πάντα τα έμπεριεχέμενα πράγματός τίνος
μόυστεμιλάτ) τά οποία καί άνευ ειδικής συμφωνίας ακολούθου ?ιν
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αύτφ έν τη πωλη^ει συνέπονται αύτφ καί έν τη ενεχυριάσει’ οθεν
κατά την ένεχυρίασιν γης συνενεχυριάζονται και τα επ αυτής δέν
δρα καί φυτά μετά αοΰ καρύου αυτόν, âv και δεν εγενετο ειδική
τερί αυτών μνεία κατά την συνομολόγησιν του συναλλάγματος της
ένεχυριάσεως.
Άρθρ. 712ον. Δυναται νά άντχλλάξη τις τδ ένέχυρον δι*άλλου.
Π. χ. Έ άν ο χρεώστης άντί ωρολογίου, οπερ είχεν ενεχυριαβ^ένον
άπέναντι του χρέους του

προσφέρη είς τον δανειστήν ξίφος καί 6

δανειστή; συγκατατεθεις εις την αλλαγήν ταυτην κράτηση το ξί
φος καί άποδώση εις τον οφειλέτην το ώρολδγιον, ώ ; ένέχυρον δια
το χρέος θεωρείται το εις χειρ*; του δανειστοΰ μεΐναν ξίφος.
Άρθρ. 713ον. 'Ο οφειλέτης δυναται μετά την σύστασιν της έ·
νε/υριάσεως νά αύξηση το ένέχυρον, ήτοι νά πρόσθεσή καί άλλο τι
εις αύτδ.
Δηλαδη εάν, της

ένεχυριάσεως υφιστάμενη;, δ οφειλέτης προσ*

θέση καί άλλο τι πράγμα εις το προηγουμένως δοθεν ένέχυρον, η
προσθήκη αυτή ισχύει θεωρουμένη ώς άναπόσπαστον μέρος της
κυρία; πράξεως τ η ; ένεχυριάσεως* ήτοι τά δύο πράγματα θεωρούν
ται άμφότερα δμου ώς ένέχυρον απέναντι του καθ’ ην ώραν έγένετο
η προσθήκη υφισταμένου χρέους.
Άρθρ. 714ον^ Έάν δ ένεχυροΰχος η ένυπδθηκος δανειστής αύ
ξηση το δάνειον άρκούμενος εις τδ έν χερσίν αυτοί» ευρισκόμενον
ένέχυρον, η αύξησις αυτή είναι έγκυρος.
Π. y. Έάν δ οφειλέτης 1, 0 0 0 γροσίων, δστις εδωκεν απέναντι
αυτών ώ ; ένέχυρον ώρολδγιον άξία;

2 , 0 0 0 γροσίων ζητηση καί

λάβη έτερα πεντακδσια γρδσια παρά του δανειστοΰ αύτου, έπί
συμφωνί^ δπω; το αυτό ώρολδγιον χρκισιμεύση ώ ; ένέχυρον καί των
πεντακοσίων τούτων γροσίων, η πρ&ξις είναι έγκυρος καί τδ ώραλδγιον θεωρείται ώ ; ένεχυριασμένον διά 1,5 00 γρδσια.
’Άρθρ. 7 1 5ον. Τά προσαυξηματα του ένεχύρου, ήτοι τα καθ’ ä
τοΰτο αυξάνει έν τφ μεταξύ, θεωρούνται καί ταΰτχ ώ ; συνενεχυριασμένα μετ’ αύτου.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ.

*Αρθρ. 716ον. Μόνη η θέλησις του δανειστοΰ άρκεΐ προς άκύφωσιν τ “ης ένεχυριάσεως.
νΑρθρ. 717ον. "Ανευ τ η ; συγκαταθέσεως του δανειστοίϊ ό όφειτ/ι;

δεν δύναται ν’ άκυρώ<τρ την ένεχυρίασιν.

*Άρθρ. 718ον. Ό οφειλέτης και ό δανειστή; κοινν) γνώμνι άκυφουσι την ένεχυρίασιν. Ά λ λ ’ ό δανειστής δύναται να παρακατάσχνι
τό πράγμα μέχρις ου πληρωθνί τά χρήματα, άπέναντι των οποίων
είχε δοθγΐ αύτψ ώς ένέχυρον.
Άρθρ. 7 1 9 ον. ’Επιτρέπεται νά δώσν) ό έγγυηθείς παρά τίνος (ο 
φειλέτη;) ένέχυρον εις τόν εγγυητήν αύτου.
νΑρθρ. 720ον. Επιτρέπεται δύο δανεισταί ενός οφειλέτου να λά€ ω σιν έν καί το αυτό πραγμα ώς ένέχυρον απέναντι των άπαιτη*
βεών των, εί'τε είναι συνέταιροι, είτε ούχί.
Τό δε πραγμα τούτο θεωρείται ώς ένέχυρον άμφοτέρων των
δανείων.
"Αρθρ. 7 21 ον. Έ πιτρέπεται ό δανειστή; δύο διαφόρων οφειλετών
τ/ά λάβγι έν καί τό αυτό πραγμα δι’ άμφοτέρα; τας απαιτήσεις του.
Το δέ πραγμα τούτο θεωρείται ώς ένέχυρον απέναντι άμφοτέρων
^τών δανείων.

ΤΙΤΑΟΣ ΤΡΙΤΟΣΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΕΙΤΕ ΕΝΕΧΥΡΟΥ

^

ΜΕΡΧΟΪΝ). (ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ·
Π Ε Ρ Ι ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ Κ Α Ι ΕΞ Ο Δ Ω Ν ΤΟ Υ Ε Ν Ε Χ Υ Ρ Ο Υ .

’Άρθρ. 722ον. Το ένέχυρον οφείλει ΐνα φυλάττνι αυτός ο δανει.tyrr.Ç, η νά έμπιστευθνί την φύλαξιν αύτοΰ εις άνθρωπον r îj; εμπιστο
σύνης του, οΐοί εισι τα μέλη της οικογένειας του, οί συνέταιροι και
©ί ύπηρέται αύτοΰ.
*Άρθρ. 7 23ον. Τα τ η ; φυλάξεως του ενεχύρου έξοδα, οΐα είναι
το ένοίκιον άποθηκης και ο μισθός φύλακος βαρύνουν ι τον εχοντοε
αυτό εις χείράς του δανειστήν.
νΑρθρ. 724ον. Τα έξοδα της διατηρησεως και βελτιώ σεω ; του
ενεχύρου, (αί άναγκαϊαι και αί ωφέλιμοι δαπάναι) ©Τον η φορβη
και ο μισθός του βοσκού, έάν vivat ζώον, η επισκευή, η άρδευσις, η.
εγκέντρισις, ή άφαίρεσις των χόρτων και ό καθαρισμός των χαν
δάκων αύτοΰ, εάν νίναι αγροτικόν κτήμα, καταβάλλονται υπό του
ένεχυριαστοΰ.
’Άρθρ. 725ον. Έαν ό ει; των συμβαλλόμενων (ένεχυριαστοΰ και
ένεχυρούχου) καταβολή άφ’ έαυτου τα εις τον έτερον άνηκοντα έ 
ξοδα, η ποαξις αύτοΰ συνίστησι δωρεάν* επομένως δεν δυνατοί ν*
απαίτηση αύτα παρ’ αύτοΰ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'.
HEPI TOV ΔΙΑ. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΥ
ΡΕΧΝΙ ΜΟΥΣΤΕΑΡ).
"Αρθρ. 726ον. Επιτρέπεται νά δανεισθνί τις άλλότριον πραγμα
και νά ενεχυριάσει αυτό τ^ άδεί<£ σου κυρίου του.
Τούτο λέγεται ένέχυρον δια χ ρ η σ ι δ α ν ε ί ο υ

ρ®*

χνι μόυστεάρ).
"Αρθρ. 727ον. ’Εάν η άδεια του κυρίου του πράγματος νίναι άπόλυτος, ο δανεισθεις αύτο δύναται να το ένεχυριάσνι καθ’ οποίονδήποτε τρόπον θέλνι.
"Αρθρ. 728ον. Έάν ό κύριος του πράγματος προσδιορίσει τον τρό
πον της ένεχυριάσεως λέγων εις δν δανείζει αυτό, δτι τό δίδει, ό
πως το ένεχυριάσνι άπεναντι χρέους τόσων γροσίων, η τοιαύτης ύποχρεώσεως, η όπως ένεχυριάσνι αυτό εις τον δείνα άνθρωπον η έν τνί
δεΐνι πόλει, ό λαβών τό πραγμα δεν δύναται νά ενεχυριάσει αυτό,
η συμφώνως προς τούς διαγρα «ρέντας αύτω όρους.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ,
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΣ.
(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A/
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΌΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΣ.
"Αρθρ. 729ον. Ή ενέργεια της ένεχυριάσεως είναι, δτι μέχρι τ^ς
διαλύσεως αυτής, ό ένεχυρουχος δανειστής δικαιούται να κρατεί το
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ένέχυρον* άποθνησκοντος δε του οφειλέτου, έχει το δικαίωμα προτιμησεως επί πάντων τών λοιπών συνδανειστών του, δπως πληοωθνί
την άπαίτησίν του έκ του εις χείράς του ενεχύρου.
"Αρθρ. 730ον. Το ένέχυρον δεν κωλύει την άπαίτησίν του χρέους·
και μετά την επιστροφήν δέ αύτου το δικαίωμα του άπαιτεΐν παρά
του οφειλέτου τα χρεωστούμενα εξακολουθεί υφιστάμενον διά τον
δανειστήν,
"Αρθρ. 73 Ιον. Ή άπότισις μέρους έκ του χρέους δεν συνεπάγε
ται την άνάγκην τής επιστροφής μέρους έκ του ένεχύρου, δπερ δι
καιούται νά κρατν) ολόκληρον ό δανειστής μέχρι τής τελείας έξαφλησεως των όφειλομένων αύτω.
"Όταν δέ ύπάρχωσιν ένεχυριασμένα δύο πράγματα, ών έκάτε*
ρον είναι ώρισμένον δι’ έν μέρος του δανείου, ό οφειλέτης άποτίων
τδ έν των μερών τούτων, άπαλλάττει μόνον τό εις αύτδ άνταποκρινόμενον ένέχυρον.
'*

"Αρθρ. 732ον. Ό δανείσας πράγματι εις έτερον ίνα δώσϊ) αύτδ

ώς ένέχυρον έπί τω δρω του νά άπαλλάξν) καί έπιστρέψνι αύτδ δύναται να έναγάγνι αύτδν άπαιτών την έπιστροφην του πράγματος
τούτου.
Καί έαν ό δανεισθείς αύτδ άπορος ών άδυνατνί να πληρώσν) τδ
χρέος του, ό κύριος του ένεχυριασμένου πράγματος δύναται πληρόνων τδ χρέος τοΰτο να άπαλλάξν) τδ πράγμα τής ένεχυριάσεως.
"Αρθρ. 733ον. Ό θάνατος του δανειστου ή τού οφειλέτου δεν
άκυροι την ένεχυρίασιν.
"Αρθρ. 734ον. Άποθ ησκοντος του οφειλέτου οί κληρονόμοι
αύτου, έαν vivat ένηλικες κατέχουσι την θέσιν του, επομένως όφεί·
λουσιν ίνα πληρώσωσι τδ χρέος άπδ τή ; κληρονομική; ούσίας καί
άπαλλάξωσι τδ ένέχυρον.
Έαν δε οί κληρονόμοι vy-ai άνηλικες, ή *})ναι -μεν ένηλικες, άπο*
δημουσιν δμως εις μεμακρυσμένην χώραν, ό επίτροπος η κηδεμών
αύτών πωλεΐ τ'/j συγκαταθέσει του δανειστου τδ ένέχυρον καί εξο
φλεί τδ χρέος έκ του τιμήματος αύτου.
"Αρθρ. 735ον. Είτε ζν), είτε ποδ τής διαλύσεως τής ένεχυριά σεω;
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άπέθανεν ό οφειλέτες, δττις ένεχυρί«σεν άλλότριον πράγμα τή ουγκαταθέσει του κυρίου του πριν ή άποτιθή το χρέος, ο τελευταίος
ουτος (δ κύριος δγ]λ. του πράγματος) δεν δύναταί ποτέ ν’ άφαιρέσγι
το ένέχυρον άπδ των χειοών του ένεχυρούχου δανειοτοΰ.
Άρθρ. 736ον. Άποθνή^κοντος έν καταστάτει πτωχεύσεω; τού
ένεχυριάταντος άλλότριον πραγμα, το ένέχυρον εξακολουθεί μένον
είς χεΐρας του έχοντος αυτό δανειοτοΰ.
’Αλλά δεν πωλείται άνευ τής

.

συγκαταθέτεω; τοΰ δανείσαντος

αύτο, ήτοι του κυρίου αύτοΰ.
Έάν δε ουτος θελήτνι νά πωλήτνι αύτο διά τήν άπδτιαιν τοΰ
χρέους, δταν το τίμημα του πράγματος ^ναι "τον πρδς το χρέος,
πωλείται και χωρίς τής συγκαταθέσεω; του κρατοΰντος αύτδ δανειστοΰ* δταν 8μω; ή αξία του δεν καλύπτνι το χρέος, δεν δύναται
νά πωληθή άνευ τής συγκαταθεσεως αύτοΰ.
Άοθρ. 7 37ον. Έάν εκείνος ούτινος τδ πράγμα εύρίσκεται ένεχυ,ριασμένον απέναντι άλλοτρίου χρέους άποθάννι καταλιμπχνων χρένι
άνώτερα τής κληρονομικής του ουτίας, διατώττεται δ ένεχυριχοας
τδ πρχγμα εκείνο δπως άποτίτη τδ χρέος του καί άπαλλάξας έπιστρέψν) τδ ένέχυρον.
Έάν όμως ουτος άπορο; ών αδύνατή νά πληρώσν] τδ χρέος του,
τδ πράγμα εξακολουθεί μένον εϊς χεϊρας του κρατουντος αύτδ δανειστου ώ ; ένέχυρον.
Δύνανται δμως οι κληρονόμοι του κυρίου του πράγματος ν’ άπαλλ,άξωτιν αύτδ πληρδνοντες τδ χρέος εκείνο.
Έάν δε οί δανεισταί τοΰ κυρίου του πράγματος άπαιτησωτι τήν
πώλησιν αύτοΰ, τδ πραγμα πωλείται άνευ τής συγ καταθέσεως του
κρατουντος αύτδ, δταν ή αξία του άρκή πρδς κάλυψιν του χρέους, ά*
πεναντι του οποίου είναι ένεχυριατμένον.
Έν εναντία ομω; περιπτώτει δεν δύναται νά πωληθή άνευ τής
συγκαταθέσεω; αύτοΰ.
Άρθρ. 738ον. Άποθνήτκοντος τοΰ ένεχυρούχου δανειστοΰ, τα επί
του ενεχύρου δικαιώματα αύτοΰ μεταβαίνουτιν εις τού; κληρο
νόμους του.

'"'Όφβφ'ϊΧ·
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Άρθρ. 739ον. Ό ένεχυριάσας εν και τό αυτό πράγμα εις δύα
βυγχρένως δανειστάςέξοφλώνμετάτοΟ ενός δεν δύναται να ζήτησή
«την επιστροφήν του ημίσεω; εκ του ενεχύρου του, το οποίον δεν α
παλλάσσεται η μετά την έζόφλησιν. άμφοτέρων των χρεών.
Άρθρ. 740ον. Ό λαβών εν και μόνον ένέχυρον άπό δύο διαφόρους
οφειλέτας, δεν χρεωστεΐ να έπιστρέψνι αυτό, η μετά την έζόφλησιν
άμφοτέρων των δανείων του.
Άρθρ. 7 4 Ιον. Έάν τό ένέχυρον άπολεσθίί η ύποστνί βλάβην
τινά έξ αιτίας του οφειλέτου, η ευθύνη της απώλειας η της βλά
βης άναφέρεται είς αυτόν. Επίσης, έάν η άπώλεια η η βλάβη προ•ηλθεν έκ του κατέχοντος το ένέχυρον δανειστου, αυτός εύθύνεται*
εις την τελευταίων ταύτην περίστασιν ή άζία του ενεχύρου λογί
ζεται απέναντι του χρέους.
Άρθρ. 742ον. Έάν τρίτος τ ι;

καταστρέψη η βλά}γ το ένέ

χυρον, πληρόνει την άζίαν ην εΐχε τό πράγμα καθ’ ην ημέραν ά·
πωλέσθη.
Ή δε άζία αύτη μένει ώ ; ένέχυρον παρά τω δανειστγ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΤΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΓ ΟΦΕΙΛΕΤΟΓ ΚΑΙ TOT
ΔΑΝΕΙΣΤΟΓ ΕΠΙ ΤΟΓ ΕΝΕΧΓΡΟΓ.
Άρθρ. 743ον. Ούτε ό οφειλέτης άνευ της άδειας του δανειστου,
ευτε ούτος πάλιν άνευ της άδειας του οφειλέτου, δύνανται να ένε·
χυριάσωσιν εις τρίτον τινά τό ένέχυρον* άν δε γείνν) τοιαύτη τις
δεύτερα ένεχυρίασις είναι άκυρος.
Άρθρ. 744ον. Έάν ό οφειλέτης τν} άδεια τοΟ δανειστοΰ αύτοΰ*
ένεχυριάσν] έκ νέου εις τρίτον τινά τό ένέχυρον,

η πρώτη ένεχυρία-

οις άκυρουται και ισχύει μόνη η δευτ έρα.
Άρθρ 7 4 δον. Έάν ό δανειστής τνί άδείι^ του οφειλέτου αύτου 6‘
πενεχυριάσν] εις τρίτον τινά τό ένέχυρον, η πρώτη ένεχυρίασις άκυ-
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ροΰται και η δεύτερα ισχύει ώ ; ένεχυρίασις διά χρησιδανείου* (ορ*
-άτλ. γ\ κεφ. β'. άριθ. 7 2 6 και εφεξής).

«

*Αρθρ. 746ον. ’Εάν ο δανειστή; πωλησνι το ένέχυρον άνευ τη ς
άδειας του οφειλέτου, ουτος έχει το τϋς επιλογές δικαίωμα μ ε
ταξύ της έπικυρώσεως και της άκυρώσεως

της πωλησεως, ώ στε

εάν θέλνι, διαλύει αυτήν, είδε δίδων την άδειαν καθίστησιν αυ
τήν έγκυρον και εκτελεστήν.
\
νΑρθρ. 747ον. ‘Όταν ο χρεώστης άνευ της άδειας του δανειστοί»
αύτοΰ πωλησνι το ένέχυρον, η τοιαύτη πώλησις είναι άνίσχυρος”
ούδεμία δε βλάβη προσγίνεται έξ αυτής εις το δικαίωμα ει« σ χ έσεως, οπερ έχει ο δανειστής επί του ενεχύρου. Άποτίοντος όμως του
χρεώστου την οφειλήν αύτοΰ, η πώλησις τοΰ ενεχύρου άποκτ^ δλον
αυτής το κύρος.
Επίσης έγκυρος καθίσταται ή πώλησις αύτη άμα ώ ; ο δανει
στής διακηρύξνι, δτι άναγνωρίζει αυτήν ώ ; τοιαύτην* εις την περίστασιν ταύτην το πωληθέν πράγμα εξέρχεται τνίς ίδιδτητος του
ενεχύρου, λαμβάνει δμως την θέσιν αύτοΰ το τίμημα. ’Εάν δε δ δα
νειστής δεν άναγνωρίστρ την πώλησιν, δ άγοραστης δικαιούται $
νά περιμείννι μέχρι τνίς διαλύσεως της ένεχυριάσεως, $ να άπαιτησνι διά της δικαστικής δδου την άκύρωσιν της πωλησεως.
"Αρθρ. 748ον. Ό οφειλέτης τνί άδεί<γ του δανειστοΰ καί δ δα
νειστή; τνί άδεια του οφειλέτου δύνανται να δανείσωσιν εις τρίτον
το ένέχυρον.
Έκάτερος δε αυτών δύναται πάλιν άκολούθω; νά έπαναφέρτι
-αύτδ εις την κατάστασιν ενεχύρου.
"Αρθρ. 749ον. Ό δανειστής δύναται νά δανείση τδ ένέχυρον εις
τδν οφειλέτην.
*£ν τνί περιπτώσει ταύτν) καί άποθνησκοντο; τοΰ οφειλέτου 5
δανειστής ουτος έχει δικαίωμα προτιμησεως έπί τοΰ ένεχύρου παρά:
τούς λοιπούς δανειστάς τοΰ οφειλέτου.
"Αρθρ. 750ον. Ό δανειστής άνευ της άδειας τοΰ οφειλέτου, δεν
‘δύναται νά κάμνι οίανδηποτε χρησιν τοΰ ενεχύρου.
"Οταν δμως έχνι την άδειαν αύτοΰ μεταχειρίζεται αύτδ καν

n il

=

I > * » · * - , * « * · ■'■· -

14 =

λαμβάνει τον καρπόν αυτού, οιον οπώρας, γάλα κλπ. χωρίς η ά
ξια αυτών να λογίζεται απέναντι του χρέους.
’Άρθρ. 7 5 Ιον. Ό δανειστής μεταβαίνων άλλαχόσε δύναται νά
συμπαραλάβη καί το ένέχυρον δταν η οδός δι’ ης μέλλει να διέλθη viναι άσφαλης.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΕΓΓΓΗΣΕΩΣ.
*Αρθρ. 752ον. Ή μεσεγγύησις έχει την αυτήν ένέργειαν μετά
τ έ ς ένεχυριάσεως.
Δηλαδη, όταν δύο τινες παραδώσωσι πράγμα τι πρός φύλαξιν
εις άνθρωπον της εμπιστοσύνης των και ούτος δεχθείς λάβη αυτό,
τό πράγμα θεωρείται ως ένέχυρον. Ό δε με σεγγυουχος έπέχει την
6έσιν του ενυπόθηκου δανειστοΰ.
"Αρθρ. 753ον- *Η συνωμολογημένη ένεχυρίασις δύναται να μεταβληθη εις μεσεγγύησιν* δηλαδη, άφοΰ συμφωνησωσι τα συμβαλ
λόμενα μέρη δπως τό πράγμα δοθη εις χεϊρα; του δανειστοΰ δυ·
νανται κοινή γνώμη νά παραδώσωσιν αυτό εις χειρας τρίτου τινός.
’Άρθρ. 754ον. Ενόσω ύφίσταται το χρέος, ό μεσεγγυούχος

δεν

δύναται νάπαραδώση τό πράγμα ούτε εις τον δανειστήν άνευ τ η ;
άδειας του οφειλέτου, ούτε εις τούτον άνευ τ η ; άδειας εκείνου* καί
άάν δώση αυτό εις τον ενα έζ αυτών άνευ της άδειας του άλλου,
δικαιούται ν’ άπαιτηση την επιστροφήν αυτού.
Ά.ρθρ. 755ον. Άποθνησκοντος τού μεσεγγυούχου, τη άμοιβαία
των μερών συγκαταθέσει τό πράγμα παραδίδοται είς έτερον με
σεγγυητήν.
Καί εάν ό δανειοτης καί ό οφειλέτης δεν δυνηθώσι νά συμφω*·
νησωσι περί τούτου, τό πράγμα εμπιστεύεται είς τον υπό της δικα
στικές άρχές ύποδειχθησόμενον μεσεγγυούχον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣΤΟΓ ΕΝΕΧΓΡΟΓ.
’Άρθρ. 756ον. Ούτε ό οφειλέτης άνευ τής άδειας του δανειστού,
οΰτε ο δανειστής άνευ της άδειας του οφειλέτου δύνανται νά πωλησωσι το ένέχυρον.
"Αρθρ. 757ον. ‘'Οταν καταστάντος του δανείου ληξιπροθέσμου
ο οφειλέτης δυστροπνί περί την άπότισιν αύτού, διατάττεται ύπα
της δικαστικής αρχής δπως πωλησν] τό ένέχυρον καί πλήρωσή έξ
αύτου το χρέος του.
Δυστροποΰντος δε καί πάλιν του οφειλέτου η δικαστική άρχή
έκτίθησι το ένέχυρον εις καταναγκαστικήν έκποίησιν καί ένεργει
την πληρωμήν του χρέους έκ τού τιμήματος αυτού.
Άρθρ. 758ον. Άποδημοΰντος του οφειλέτου καί άγνωστου οντοςάν ζνί η άπέθανεν, ο δανειστής δύναται να ένεργηση την έκποίησιν
του ενεχύρου διά τής δικαστικής αρχής.
Άρθρ. 759ον. Ό δανειστής προβλέπων μέλλουσαν βλάβην η
φθοράν εις το ένέχυρον έκποιεΐ αύτο τνί άδεί^της δικαστικής άρχής.
Το δέ τίμημα αύτου μένει εις χεΐράς του ώς ένέχυρον. Άνευ δμως
της άδειας της δικαστικής άρχης δεν δύναται να πώληση το ένέ
χυρον, καί εάν πράξν) τούτο εύθύνεται.
Επίσης, εάν έπιστάσης τνίς ώρας της συγκομιδής τού καρπού υ
ποθηκευμένης άμπέλου η άλλου άγροτικού κτήματος, ο δανειστής
προβλέπει δτι μέλλει να άπολεσθν| ο καρπός άν μείνν) άσυγκόμιστος,
συγκομίζει καί πωλεΐ αύτον τή άδεί^ της δικαστικής αρχής* καί
έάν πωλησν] αύτον αύθαιρέτως εύθύνεται.
Άρθρ. 760ον. Αηγούσης τής προθεσμίας τού δανείου, ο οφειλέτης
δύναται νά καταστησ/j έπίτροπόντου προς πώλησιν τού ένεχύρου
ού μόνον τον δανειστήν ή τον μεσεγγυούχον, αλλά

καί δντιναδη-

ποτε άλλον.
Δούς δμως είς ένα την πληρεξουσιότητα ταύτην δεν δύναται
πλέον ν’ άποσύρτρ αύτην.
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Ή πληρεξουσιότης δεν άποσύρεται ούτε ενεκα του θανάτου τοΰ
δανειστου η του οφειλέτου.
"Αρθρ. 7 6 Ιον. Ό επί της πωλησεως του ενεχύρου επίτροπος ο
φείλει άμ,α ληγούσης τνίς προθεσμία; του δανείου νά πωλησνι τέ
s ενέχυρον και παραδώσν] το τίμημα αύτου εις τον δανειστήν.
Δυστροπουντος δέ και τούτου εκποιεί το ενέχυρον καταναγκαστώ
κώς η δικαστική άρχη.
Καί εάν ο οφειλέτης η οί κληρονόμοι αύτου ώσιν άγνωστου δια
μονής, βιάζεται ό έπίτροπος εις την πώλησιν του ενεχύρου.
’Εάν δέ δύστροπή ούτος, εκποιεί το ένέχυρον η δικαστική άρχη.
14 Μουχαρρέμ 1 2 8 8 — 24 Μαρτίου 1 8 7 1 .

Σ Ε ΙΔ Χ Α Λ ΙΑ

Ο Μ ΕΡ Χ Ο Υ Λ Ο Υ Σ Η

Πρόεδρο; τής Συντακτικής των παρόν Επίτροπος των ‘Ιερονομικών Μ ιθημάτων καί μέλος τοΰ έςεταστικοΰ
των νόμων έπιτροπής και μέλος
'Ιερονομικοΰ Συμβουλίου.

τοΰ έςεταστικοΰ Ίερονομικοΰ
Συμβουλίου.
Σ Ε ΙΦ ΕΔ -Δ ΙΝ

Α Χ Μ ΕΤ ΧΟΥΛΟΥΣΗ

Μέλο; τοΰ Συμβουλίου τοΰ Κράτους.

Μέλος τοΰ Ανώτατου Δικαστηρίου.

Α Χ Μ Ε Τ ΧΗΑΜ Ι

Α Β ΙΛ ΙΝ Ζ Α Δ Ε Α Α Α Ε Δ Δ ΙΝ

Μέλος τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου.

Μέλος τής Συντακτικής των παρόν
των νόμων Επιτροπής.

Η ΣΑ Ρ Ο Υ Χ Η

ΙΟ Υ Ν Ο Υ Σ Β Ε Χ Π Η

Μέλος τοΰ Ιξεταστικοΰ 'Ιερονομικοΰ

Διευθυντής τής Τερονομικής Σχολής.

Συμβουλίου.

ΤΕΛΟΣ.
■% .

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TOT

'

Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ. Νομικοί τινες

Λ '. Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .

οροί εύχρηστοι εν

τη μεταθέσει
Σελ.

χρέους.
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Τ ΙΤ Λ . Π ΡΩ Τ. Περί συστάσεως τής μεταθέσεως.
Κεφάλαιον Α\ Στοιχεία τής μεταθέσεως.
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δ

Κεφάλαιον Β '. Προσόντα τής μεταθέσεως.
Τ ΙΤ Λ . Δ Ε Γ Τ . ’Ενέργεια τής μεταθέσεως.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TOT

Ε '. Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Έξήγησις νομικών τινων όρων

άπαντωμένων έν

τψ βιβλίω τουτω.

Σελ.

3

Τ ΙΤ Λ . Π ΡΩ Τ. Περί συστάσεως τής ένεχυριάσεως.
Κεφάλαιον Α\ Στοιχεία τής ένεχυριάσεως.

4

Κεφάλαιον B f. Προσόντα άπαιτουμενα δια τήν νόμιμον συστασιν
τής ένεχυριάσεως.

5

Κεφάλαιον Γ '. Περί των άναποσπάσιων παρακολουθημάτων τοϋ
Ινεχόρου και περί τής άλλαγής καί αύςγ'ισεως
αδτοϋ μετά τήν συστασιν τής ένεχυριάσεως.
Τ ΙΤ Λ . Δ Ε Τ Τ . Περί των συμβαλλομένων.
Τ ΙΤ Λ . Τ Ρ ΙΤ .

5
7

Περί του ένεχυριασμένου είτε Ινεχόρου.

Κεφάλαιον Α'. Περί των βαρών καί έςόδων τοϋ ένεχυρου.

8

Κεφάλαιον Β '. Περί τοϋ δια χρησιδανείου ένεχυρου.

9

Τ ΙΤ Λ . Τ Ε Τ Α Ρ . Περί τής ένεργείας τής ένεχυριάσεως.
Κεφάλαιον Α '. Περί τής καθ’δλου ένεργείας τής ένεχυριάσεως.

9

Κεφάλαιον Β '. Περί τής κυριότητος τοϋ οφειλέτου καί τοϋ δανειστοϋ έπί τοϋ ένεχυρου.
Κεφάλαιον Τ '· Ενέργεια τής μεσεγγυησεως.
Κεφάλαιον Δ /. Περί πωλήσεως τοϋ ένεχυρου.

12
14
15

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

ΜΕΤΑΦΡΑ.ΣΘΕΙΣ ΕΚ TOT ΤΟΤΡΚΙΚΟΤ
ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΌΥΝΟΥ
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ
Α Δ Ε ΙΑ ι ΊΉ Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Μ ΕΤΑ ΣΧΌΛΙΏΝ, ΕΡΜ ΗΝΕΙΏΝ ΚΑΙ ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΩΝ
Ε Π Ι ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
—

—

ΒΙΒΛΙΟΝ ET'.
( o l 'l A υ .~ Γ )

Π Ε Ρ Ι Τ Π Ν [ ΠΑΡΑ Τ 1 ΝΙ Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Α · Κ Ρ Ι Θ Ε Ν Τ Ι Ε Υ Ρ Ι Σ Κ Ο Μ Ε Ν Λ Ν ΑΛΛΟΤΡΙΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑΝ.

ΕΝ ΚΩΝ ΣΤ ANTIN ΟΥΠΟΛΕΙ,
1 8 7 3.

ΤΥΠΟΙΣ I. A. ΒΡΕΤΟΥ,
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EN ONOMATI
T O Y O IK T IP M O N 0 2 ΚΑΙ ΕΛΕΗΜ 0Ν03 ΘΕΟΥ.
ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΤΤΟΓΡΑΦΟΝ.
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BIBÀION ΣΤ'.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩ Ν ΠΑΡΑ ΤίΝΙ ΑΕΙΟΠΙΣ ΤΠ ι ΚΡΙΘΕΝΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (όΐΛ.1 EMANAT).
(Σύγκειται i£ ένός προλόγου καί τριών τίτλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ΔΙΚΑ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ

ΒΙΒΛΙΩ. ΤΟΤΤΩι.

*Αρθρ. 762ον. «UL*' Έ μ α ν ε τ = Είναι το παρά τινι άξιοπίστω
(η πιστικφ) ( ΐ ) κριθέντι ευρισκόμενον άλλότριον πραγμα.
Είτε διά συναλλάγματος τον σκοπόν τούτον

προτιθεμένου, οΐκ

έστίν ή παρακαταθήκη, παρεδόθη αύτω, είτε δυνάμει οίαςδηποτε
άλλης συμβάσεως, οΐον έκμισθώσεως και χρησιδανείου κατέχει αύτο,
είτε τέλος πάντων περιηλθεν εις χειρας αύτου τυχαίως καί άνευ
τίνος συναλλάγματος, οΐον τό πραγμα δπερ ό άηρ έφερεν εις την1

( 1 ) Πιστικός λέγεται, εν ω εμπιστεύονται τινα πράγματα καί διά
τούτο καί τον κριθέντα άξιόπιστον είς φυλακήν πλοίου, πιστικόν
λέγουσι της νηός* Ν.

57. cod.

οικίαν ηυ Sjv εκ γειτονικές τίνος οικίας, δεν μενει εις χειρας ημών
ώς παρακαταθήκη, διότι δεν μας παρεδόθη προς φυλαζιν δια συναλ
λάγματος, ά> λ’ είναι απλώς εμπίστευμα
έμ α ν έτ.
Άρθρ. 763ον.
Β ε δ ι α’ = Παρακαταθήκη είναι τό προς «ρύ*
λαζιν παρατιθέμενόν τινι πραγμα ( ΐ ) .
Άρθρ. 764ον.

Ίδ α ’ = Παρατιθεναι, παραθηκη* είναι τό

έμπιττεύεοθαι την φύλαζιν ίδιου πράγματος εις ετερον ( 2 ) . Καί ο
μεν δους το πραγμα ονομάζεται
ρακαταθέτης, ό δε λαβών αυτό

μ ου δ η ’ καταθέσας η πα*
βεδίι’ καί

μ®υστεβδ’<ι*

= θεματοφύλαξ.
"Αρθρ. 7 6 δον. C-j j l c Ά ρ ιγετ=Χρησιδάνειον* είναι τό πράγ
μα, ουτινος παρέχει τις έτέρω την χρησιν δωρεάν* λέγεται πρός τουτοις καί j l * * μ όυ ά ρ καί

μόυστεάρ.

Άρθρ. 7 6Gqv. ejUl Ί άρ ε = Κίχρησις* είναι τό δανείζειν έπί
χρησει. Ό δους το πρ&γμα ονομάζεται j ^la μ ο υ ί ρ = χρηστης.
’Άρθρ. 767ον.

Ί σ τ ι ά ρ ε = Κ ιχ ρ α ,ΐθαι, δανείζεσθαι έπί

χρησει' ό λαβών καλείται j a ~~a μόυστείρ=χρησάμενος.

■ 0 8 *-!■■!

( 1 ) Παρακαταθήκη έστί,
(Έςάβ-.β.).

τό έπί παραφυλακνί τινι διδόμενον

( 2 ) Παραθηκην ώνομάσααεν ενταύθα καί έν τοϊς άκολούθοις
την πρ^ξιν του παρατιθεναι (£U »J ίδά’)* π α ρ α κ α τ α θ η κ η ν δ ε
τό παοακατιθέμενον πράγμα ( aju-î j βεδιά’)·

Σημ. Μεταφρ.
■*· -

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΓΕΝΙΚΟΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΑΑΛΟΤΡΙΑΣ ΧΕΪΡΑΣ
ΕΜΠΕΠΙΣΤΕΤΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ô liU l EMANAT).

*Αρθο. 768ον. Έ κ του C JU l έ μ α ν έ τ δεν γενναται ένοχη. ΔηΧαδη, εάν το παρά τινι έμπίστφ (C m I έμίν) ευρισκόμενον άλλότριον
πράγμα φθάρη άνευ αίτιας η έλλείψεως (

τακσηρ) αύτου, ό

φύλαξ δεν ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
"Αρθρ. 769ον. Έάν ευρών τις καθ’ οδόν η άλλαχόθι πραγμά τι
παραλάβη αύτδ επί τφ σκοπφ του να το οίκειοποιηθη, θεωρείται
ώς άρπαξ.
Επομένως, έάν το πρ£γμα εκείνο άπολεσθη, καί αν έτι δεν ύ•πηρξεν αιτία ηελλειψις αύτου εις τούτο, πάλιν ενέχεται

δια την

άπώλειαν.
*Οταν όμως παρέλαβεν αύτο έπί τω σκοπφ του να τδ παραδώτη
ε?ς τον κύριόν του, τδ πραγμα θεωρείται ώ ; άπλουν

έμανέτ

εις χεΐράςτου καί οφείλει ΐνα παραδώση αύτο εις τον άπολέσαντα,
έάν ούτος ηναι γνωστός.
Έάν δε ηναι άγνωστος ό κύριος του πράγματος, τδ πραγμα τότε
εΤναι {k&k λ ο υ κ α τ à) ερμαιον* μένει δέ πάλιν εις χεΐρας του εύρόντος

μόυλτεκητ) ώς έ μ α ν έ τ .

"Αρθρ. 770ον. Ό ευρών παραπεσόν τι πράγμα ( jakL» μόυλτεκ η τ) κοινοποιεί τδ εύρημά του.
Μέχρις ού δε παρουσιασθη ό κύριος του πράγματος, τούτο μένει
ΰπο την φύλαξιν αύτου ώς c j L*I έ μ α ν έ τ .

Όφείλει δε να τδ ά

ποδώση, άμα ώ ; παρουσιασθη τις και απόδειξη δτι είναι ίδικόν του.
"Αρθρ. 7 7 Ιον. Έαν πρδέγμά τς άπολεσθη τυχαίως εν ω εύρίσκετα ι εις άλλοτρίας χεΐρας, ό κατέχων αύτο οφείλει εξάπαντος να
άποζημιώση τον κύριόν του, έάν έλαβεν αύτδ άνευ της άδειας του.
Έαν δέ κατεΐχεν αύτδ τη άδεία του κυρίου του, δεν άποζημιοΐ αύ*

G
τόν* διότι έν τη περιπτώσει ταύτη τό πράγμα θεωρείται ώς «Z^Ul
έμανέτ.

Έάν ελαβεν όμως αυτό υπό διατίμησιν προς άγοράν η διαπώλησιν οφείλει άποζημίωσιν.
Π. χ. Έάν τις ευρισκόμενος εν ύελοπωλείω λάβη χωρίς την ά 
δειαν του κυρίου του εργαστηρίου εις χεΐρας εν ποτηριον, ύπόκειται
εις άποζημίωσιν, έάν τό ποτηριον πεσόν εκ των χειρών του συν
τριβή.
Έάν δέ ελαβεν αυτό τη άδεια του κυρίου καί έν ω έθεώρει αύτο
έ'πεσεν έκ των χειρών του τυχαίως καί συνετρίβη δεν ένέχεται. Έάν
δέ πέση έπί άλλων δοχείων καί θραύση καί ταυτα, ένέχεται δι*
αυτά τά τελευταία μόνον, ούχί δμως καί δι* έκεΐνο δπερ εύρίσκετο
εις χειράς του ώ ;

έμανέτ.

Έάν δμως ηρώτ/ισε περί της τιμής τον κύριον του εργαστηρίου
καί όοίσαντος τούτου αυτήν καί είπόντος άμα τό : λ ά β ε , πέση α 
κολούθως έκ των χειρών του καί συντριβή, ένέχεται.
Επίσης έάν, έν ω πίνει τις ποτόν τι (

σερπετ) ολίσθηση εκ

των χειρών του καί συντριβή τό ποτηριον, δεν ένέχεται, διότι έκράτει αυτό ώ ; χρησιδάνειον καί επομένως ητο 0>‘U\ έ μ α ν έ τ .
Έάν δμως τό ποτηριον επεσεν ώς έκ της κακής του χρησεως
ένέχεται.
*Άρθρ. 772ον. Ή έξυπακουομένη άδεια ίσοδυναμει προς την ρητ ώ ; διδομένην.
Έάν δμως ύπαρχη ρητή άπαγόρευσις, δεν ισχύει η έζυπακουορ'ένη άδεια.
Π. χ. Ό εΐσελ^ών εις οικίαν τή άδεια του κυρίου αυτής θι ωρεΐταε
ώ ; εχων άδειαν να πίη ύδωρ καί διά του έμπρός κειμένου ποτηριού.
Έάν δθεν, έν ω πίνει ολίσθηση τυχαίως τό ποτηριον, καί πεσόν
συντριβή δεν ένέχεται.
Έάν δμως ό οικοδεσπότης άπηγόρευσεν αύτφ ρητώς νά έγγίση
τό ποτηριον έκεΐνο, ούτος λαμβάνων αυτό εις χεΐρας, ενέχεται δια
την πτώσϊν καί θραυσίν του.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΠ ΕΡΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΗ3 ΠΔΡΑΘ5ΚΗΣ.
νΑρθρ. 773ον. Ή παραθηκη συνίσταται διά προτάσεως καί πα
ραδοχές

I ίδζάπ βε καπουλ) εί'τε ρητώς έκφραζομενης,

ει'τε και έξυπακουοριενης απλώς.
Π. χ. Έάν ο κύριο; της
σ οι τ ο ύ τ ο το

παρακαταθήκης είπτί] : π α ρ έ θ η κ ά

π ρ £ γ [Λα και ο θεικατοφύλαξ άπαντηστ) : έ δ έ-

χ θ η ν, συνίσταται παραθηκη δι’ αμοιβαίας συναινέσεως ρητώς έκφρασθείσης.
’Επίσης, εάν εϊσελθόντι τινί εις ξενώνα και έρωτησαντι που να
δ'έσγι το ζώον αύτοΰ, ο ξενοδόχο; δείξν) [χερος τι διά τούτο και εκεί
νος δέσ*/] εκεί το ζώον, συιίσταται έξυπακουοριένως παραθηκη.
Επίσης, εάν άφείς τις έν τω έργαστηρίω τινός ποαγ(/.ά τι άνα~
χωρησγ), ό δέ κύριος του εργαστηρίου ίδών αυτό σιωπησνι,το πραγρια
(λένει παρ’ αύτώ ώς παρακαταθήκη.
Έάν δριως ο κύριος του εργαστηρίου αποδώσνι το πραγρια λέγων,
δτι δεν δένεται αυτό, δεν συνίσταται παραθηκη.
’Επίσης, έάν τις άφησγ ώς παρακαταθήκην παράτισι π?&γριά τ ι,
ούτοι δε ίδόντες αυτό σιωπησωσι, πάντες θεωρούνται ώς θερι,ατοφύλακες αύτοΰ* έάν δριως άναχωρησωσιν εκ του τόπου εκείνου ό εΤ;
ρ.ετά τδν άλλον, ό τελευταίος ρ,είνας θεωρείται ώς ό ριόνος θεριατοφύλαξ.
*Άρθρ. 7 74ον. “Ό ,τε παραθέσας και ό θεματοφύλαξ δύνανται όπόταν θέλωσι νά διαλύσωσι ριονοριερώς την σύριβασιν της παραθηκης.
’Άρθρ. 775ον. Είναι ορος απαραίτητος δπως τδ πχρατιθεμενον

.... ■>

8

πρα* μκ *?ναι έζουσιαστόν ( £ 1 · * · ^
παραλαβή αύτοΰ δυνατή.

βάζι γεδε σαλωχ) καί %

*ΌΘεν άκυρος είναι η παραθηκη του έν τω αέρι πτηνού.
Αρθρ. 776ον. Απαιτείται όπως αμφοτεροι οί συναλλαττόμενοι
εχωαι σώας τάς φρένας και ανεπτυγμένων την κρίσιν.
Δεν εΤναι άνάγκη να γιναι και ένηλικες.
Επομένως ό μανιακός και ό μη εχων ανεπτυγμένων την κοίσιν
άνηλιζ {^j>£jê·
σαπιϊ γαίρι μόυμεϊγιζ = ό πλησιέστερος εις
των νηπιδτητα, infanticæ proximus)
,λκμβάνουσι παρακαταθηκών έγκύρως.

ούτε παραθέτουσιν ούτε

Έγκύρως δμως λαμβάνει και δίδει παρακαταθηκών ο άνεπτυγμένην έχων τίιν κρίσιν άνηλιξ ( > £ *^=> αζτίΛ μόυμεϊγίζ=ό πρόση«

.βος, pubertataæ p ro x im u s ) ών χειράφετος (

μεεζούν).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΗ ΠΗΓΑΖΟΤΣΔ ΕΞ ΑΪΤΗΣ.
*Άρθρ. 7 77ον. *Η παρακαταθηκη ( αλΟ^ βεδιά’) είναι έμπίστει>μα ( c J L I έμανέτ) έν χερσί του θεματοφύλακος.
""Οθεν, εάν άπολεσθ/ί η φθαρνί άνευ αιτίας του θεματοφύλακος η
έλλείψεως αύτοΰ περ'ι την φύλαξιν, ούτος ούδεμίαν φέρει ευθύνην.
Έάν δμως όθεματοφύλαζ άνέλαβε την

φύλαξιν της παρακα

ταθήκης επί μισθφ, καί φθείργι αύτην δι’ αιτίας ην ηδύνατο ν’ απο
φυγή, ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
Π. χ . Έάν το παρά τινι κατατεθειμένον ώρολόγιον πέστι έκ των
■χειρών αύτοΰ τυχαίως καί συντριβή, ούτος δεν ενέχεται* ένεχεται
δμως έάν συντρίψγ] το ώρολόγιον καταπατών αύτο, η έάν πραγμα
τ ι πεσδν έκ των χειρών του συντρίψν αυτό. Επίσης, έάν τις άναλάβν) την φύλαξιν άλλοτρίου πράγματος πληρωθείς διά τοΰτο και-

απολεστ) αυτό όι’αίτιας η/ ηδυνατο ν’ άποφύγν], σιον εάν έκλάπη
το ποαγμα, ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
νΑρθρ. 778ον. Έάν εκ των ψειρών του υπηρέτου του θεματοφύδιάκος πεσν) τι έπί τη ; παρακαταθήκης καί συντρίψϊί αύτη'ν, η άπαζημίωσις βαρύνει τον υπηρέτην.
*Αρθρ. 779ον. A Î T i a ( ^ - U J τεάδδί) είναι η παρά την γνώμην
του καταθέσαντος οίκδηποτε χρησις τη ; παρακαταθήκη;.

'Ae8 e·7 80ον.

Ό θεματοφύλαξ φυλάττει την παρακαταθήκην ω ;

Γόιον πράγμα, η αυτοπροσώπως, η και δι’ ετέρου ανθρώπου της εμ
πιστοσύνης του.
Έά-ν δε η παρακαταθήκη άπολεσθνί άνευ αιτίας η έλλείψεως του
έμπιστου ανθρώπου του θεματοφύλακος, ουδέτερος τούτων ενέχεται.
*Αρθρ. 781ον. Ό θεματοφύλαξ δύναται να φυλάξν] παρακατα
θήκην έν τω αύτω τόπ ω ,έ.θα φυλάττει καί τα ί'δ-.ά του πράγματα.
^Αρθρ. 782ον. Εις την φύΧαξιν της παρακαταθήκης οφείλει να
καταβάλλ/ι τ ι; την αυτήν επιμέλειαν, ητις καταβάλλεται συνήθως
περί την φύλαξιν των όμοειδών αύτω πραγμάτων.
*Η έναπόθεσις οθεν παρακαταθήκη; συνιτταμένης εις χρήματα
η πολυτίμους λίθους έν τω άχυρώνι αποτελεί έλλειψιν περί την φύ·
λαξιν αυτής, διοεν περιπτώσει απώλειας, ό θεματοφύλαξ ύπόκειται.
εις άποζημίωσιν.
*Άρθρ. 7 83ον. 'Όταν οί θεματοφύλακε; 3]ναι πολλοί, η δέ πα
ρακαταθήκη πράγμα αδιαίρετον, τότε η τγί άδεια του ενός φυλάτ*
τει αυτήν ό έτερος, η έκάτερος αυτών φυλάττει αυτήν εξ υπαμοιβής.
Έάν έν ττί περιπτώσει ταύτν] η παρακαταθήκη φθαργί η άπο·
λεσθγί άνευ αιτίας η έλλείψεώ; τίνος,. ούδείς των θεματοφυλάκων
ενέχεται.
Έάν δέη παρακαταθήκη */)ναι διαιρέτη, οί θεματοφύλακες διαιρουσιν αυτήν εις ίσα μέρη καί

φυλάττει έκαστος το οδικόν του.

Ούδείς δ’ αυτών δύναται νά παραδώσνι το μέρος του εις έτερον θεματοφύλακα άνευ της άδειας του καταθέσαντας.
Έάν δε τό δώσνι καί άπολεσθνί εις χειρ ας του άλλου, άνευ αίτιας
η έλλείψεως ό λαβών δεν ενέχεται.

SA **
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Ό δούς δμως ύπόκειται εις άποζημίωτιν διά το ί'διον μερίδιον*
"Αρθρ. 784ον. Οί κατά την σύστασιν τ η ; παραθηκης συμφωνουρ,ενοι δροι τδτε μόνον ίσχύουσιν, δταν */·,ναι ωφέλιμοι καί η τηρησις
αυτών δυνατή, άλλως θεωρούνται άκυροι.
Π. χ . Έάν την παρακαταθήκην ην έλαβεν επί τω δοψ δπω; φυλάττν) αυτήν έν τγ οίκί<£ του δ θεματοφύλαξ, ένεκα πυρκαϊ£ς έκραγείσης, άναγκασθνι να μεταφέρν) άλλαχόσε, δ δρος είς δν υπεβλήθη
παραλαμβάνων την παρακαταθήκην εί ναι η δη άνίσχυρος. Έάν δθεν
έν τνί περιπτώσει ταύτγι μετά την άλλαχόσε μίτακόμισίντης φθαρίΐ
η άπολεσθνί η παρακαταθήκη άνευ αιτίας η έλλείψεως του θεριά*
τοφύλακος, ούτος ούδεμίαν φέρει ενοχήν.
Επίσης, εάν δ καταθέσας διατάξ·/] τον θεματοφύλακα νά φυλάν
τνι δ ίδιος, την παρακαταθήκην άπαγορεύων αύτω να την παραεδώσγ) εις την σύζυγον, η το τέκνον του, η εις τον υπηρέτην του, η
εις τον άνθρωπον είςδν εμπιστεύεται συνήθως τα ι'διά του πράγματχ,,
ή άπαγόρευσις αυτή δεν ισχύει, εάν δ θεματοφύλαξ εορεθγί εις την
ανάγκην να παραδώσιρ το πράγμα εις τινα έκ των εϊρημένων. Έν
τοιαύτν) περιπτώσει φθειρόμενης η άπολλυμένης της παρακατα
θήκης μετά την παράδοσιν άνευ αιτίας η έλλείψεως τίνος, ούδείς
ύπδκειται εις άποζημίωσιν.
Ύπόκειται δμως εις αυτήν δ θεματοφύλαξ, εάν παρέδωκε τδ
πράγμα άνευ ανάγκης.
’Επίσης, έάν συνεφωνηθη, δπως η παρακαταθήκη φυλαχθνί έν
ένί ώρισμένω δωματίφ τί|ς οίκίας καί δ θεματοφύλαξ φυλάξνι αυτήν
έν έτέρω δωματίω της αυτ^ς οικίας, δ δρος ούτος θεωρείται ως ά 
κυρος, έάν τά δύο δωμ.άτια ηναι ίσα ώς προς την ασφάλειαν.
Επομένως καί έν τνί περιπτώσει ταύτνι δ θεματοφύλαξ δεν ε 
νέχεται διά την φθοράν τη ; παρακαταθήκης.
Έάν δμως τά δωμάτια διαφέρωσιν* οΐον έάν τδ εν νίναι λίθινον
και το έτερον ξύλινον, ό δρος είναι έγκυρος καί δ θεματοφύλαξ οφείλει
ίνα φυλάξν] την παρακαταθήκην έν τω συμφωνηθέντι δωματίω.
θέτω ν δε την παρακαταθήκην εις δωμάτιον παρέχον δλιγώτερχ
εχέγγυα ασφαλείας παρά τδ συμφωνηθεν, ένέχεται διά πάσαν φθοράν*
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*Αρθρ. 785ov. Ό θεματοφύλαξ παρακαταθήκης, ηςοκύριος εΐναε
άφαντος ( ^ \ c γαηπ) καί άγνοεϊται άν ζΐ) η άπεθανεν, οφείλει ίνβε
φυλάξνι αύτγjv μέχρις ου εξακριβωθεί ο θανατος αυτου.
Έάν οαως ή παρακαταθήκη

σύγκηται εκ πραγμάτων υποκει

μένων εις φθοράν, δύναται, τγϊ άδείί£ τ^ς δικαστικής αρχής, νά πο»λησνι αυτήν καί νά κράτη τρ τό τίμημα ώς παρακαταθήκην.
Ά λλα καί εάν δεν έκποιησνι την παρακαταθήκην και φθαρΐ|
αυτή υπο του χρόνου, ό θεματοφύλαξ ούδεμίαν φερει ενοχήν.
"Αρθρ. 786ον. Τα έξοδα της συντηρησεως της παρακαταθήκης,
οΐον, εάν ηναι ίππος η βους καί χρηζνι διατροφές, είσίν εις βάρος ταΐί
κυρίου αυτής.
Έάν ό καταθέσας '^ναι άφαντος,

γαηπ), ό θεματοφύλαξ

άναφέρεται εις την δικαστικήν αρχήν, ητις διατάττει τά συμφέρω*
τέρα εις τον καταθεσαντα οΐον, έάν η έκμ.ίσθωσις τνίς παρακατα
θήκης ^ναι δυνατή, έκμισθοΐ αυτήν ό θεματοφύλαξ τνί γνωμνι τη ς
είρημένης άρχης καί έκ του μισθώματος ποιεί τά της συντηρησεως
έξοδα, η εκποιεί αυτήν εις τιμήν ούχί κατωτέραν της υπό πραγμα*
τογνωμόνων έκτιμηθείσης αξίας της. Έάν δέ δεν vivat δυνατή η
εκμίσθωσις αύτ^ς, πωλεΐ αυτήν, καί πάλιν τνί γνώμν) της δικα
στικής άρχης, άμέσως, ^ μετά τρεις το πολύ ημέρας, καθ’ άς συν
τηρεί αυτήν ές ίδιων, επί τιμΐ)

ωσαύτως Γσνι προς την κατ’ εκτι-

μησιν αξίαν αυτής. Έν τοιαύτνι περιπτώσει ό θεματοφύλαξ απαιτεί
παρά του καταθέσαντος τριών ήμερων, το πολύ, δαπάνας διά την
συντηρησιν της παρακαταθήκης.
Έάν όμως έξώδευσεν άνευ άδειας τΐίς δικαστικής άρχ^ς, δεν δύναται ν’ άπαιτησνι τά έξοδα ταυτα παρά του κυρίου της παρακα
ταθήκης.
"Αρθρ. 787ον. Καταστρεφομένης της παρακαταθήκης vi έλαττουμένης τ^ς άξίας αυτής, εξ αιτίας ^ έλλείψεως του θεματοφύλακος, ούτος ενέχεται εις άποζημίωσιν.

Π. χ. Έάν ό θεματοφύλαξ δαπανηση εις ιδίας άνάγκας τά παρατεθέντα αύτω χρήματα, οφείλει ν’ άποζημιώσνι τον κύριον αύτφν.
Ούτω τοίνυν έάν ό θεματοφύλαξ, άφου δαπανησνι εις ίδιας 4 -

jr
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νάγκας τα χρήματα τά

οποία παρετέθησαν αύτω εντός χρηματο-

Φηκης, άντικαταστησν) αυτά εξ ιδίων, πάλιν ενέχεται διά την μετά
ταυτα άπώλειαν των χρημάτων καίτοι μη προελθούσαν έξ αιτίας

71 έλλείψεως αύτου.
Επίσης, εάν ό θεματοφύλαξ έπιβάς του παρατεθειμένου αύτω
ζώου άνευ της άδειας του καταθέσαντος, μ.εταβ·ΐί που καί καθ’ οδόν
πάθη τό ζώον εκ του εκτάκτου δρόμου, η έξ άλλης τίνος αιτίας η
καί άνευ ούδεμιας αιτίας άπολεσθνί, η κλαπί) καθ’ οδόν, ό θεματο
φύλαξ ενέχεται εις άποζημίωσιν.
Ωσαύτως υπόλογος θεωρείται ό θεματοφύλαξ διά την έκ πυρχαΐάς άπολεσθεϊσαν παρακαταθήκην, έάν δεν έφρόντισε νά μετα
φέρω αυτήν άλλαχόσε καίτοι δυνάμενος νά πράξνι τούτο.
’Άρθρ. 788ον. Αίτια του θεματοφύλακος λογίζεται, καί έάν συμ’ μίξτρ την παρακαταθήκην άνευ της άδειας του κυρίου αυτής μετ’ άλ
λου πράγματος, άπό του οποίου δεν δύναται άκολούθως νά άποχωρισθγί.
Έάν δθεν ό θεματοφύλαξ άναμίξας τάς παρατεθειμένας αύτω π. χ.
ypuoâç όθωμανικάς λίρας μετ’ άλλωμ Ιδίων η καί άλλοτρίων έπίσης
παρατεθειμένων αύτφ λιρών του αύτου είδους άπολέσνι άκολούθως
αύτάς, ενέχεται εί; άποζημίωσιν* επίσης ενέχεται καί έάν έκλάπη©αν cd λίραι.
Έάν δέ τρίτος τις άνέμιξε τάς λίρας έκείνας, υπόλογος είναι ουτος ό τρίτος.
Άρθρ. 7 89ον. Έάν η ως άνωτέρω σύμμιξις της παρακαταθήκης
μ ετ’ άλλων πραγμάτων έκτελεσθγί παρά του θεματοφυλακος τνί ά
δειοι του παραθέσαντος, η συμβ'/j αύτομάτω; καί άνευ αίτιας του θεματοφύλακος, οιον ά·; διατρηθη άφ’ έαυτου τό ώς παρακαταθήκη
φυλαττόμενον έν κιβωτίω βαλάντιον καί at εν αυτω λίραι χυθεΐσαι
άναριχθώσι μετά των του κιβωτίου, ό θεματοφύλαξ και ό παραθε
-©ας διανέμονται μεταξύ των τό δλον του μίγματος συμμετρως, ήτοι
αναλογώς του ποσού τό όποιον άνηκεν εις έκάτερον προ τ*ης μ,ιξεως.
Έν τοιαύτνι ^εριπτώσει άπολλυμένης της παρακαταθήκης άνευ
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αίτια; καί έλλείψεώς τίνος (τυχαίως), κάμμία ευθύνη δεν πηγάζεί
διά τον θεματοφύλακα.
νΑρθρ. 790ον. *0 θεματοφύλαξ δεν δύναται νά ύποπαραθέση εις
έτερον την παρακαταθήκην άνευ άδειας του κυρίου αυτής.
Πράττων δε τούτο ενέχεται διά π&σαν βλάβην καί απώλειαν.
Έάν δε η παρακαταθήκη άπωλέσθη έξ αιτίας η άμελείας του δευ
τέρου θεματοφύλακος, ό κύριος αυτής κινεί καθ’ οποτέρου των δύο θεματοφυλάκων θέλη την περί άποζημιώσεως αγωγήν* έάν δε ύ πλω
τός θεματοφύλαξ άποζημιώση τον κύριον τές παρακαταθήκης, εχεε
αναγωγήν κατά του δευτέρου.
"Αρθρ. 7 9 Ιον. Έάν ό θεματοφύλαξ παράθεση την παρ’ αύτω πα
ρακαταθήκην εις έτερον καί ο κύριος αύτη; έκφραση την συναίνεσίν
του εις τούτο, ο πρώτος θεματοφύλαξ παύει του να *|ίναι τοιουτος
καί μένει εις την θέσιν αύτου ο δεύτερος.
νΑρθρ. 792ον. Ου μόνον νά μεταχειρισθ·η δύναται την παρακα
ταθήκην τη άδείοε του κυρίου αυτής ο θεματοφύλαξ αλλά και να
έκμισθώση, δανείση έπί χρησει, η ένεχυριάση αυτήν.
Έάν δμως έκμισθώση, η δανείση, η ένεχυριάση αύτην άνευ τ ί ς ά 
δειας του κυρίου αυτές καί φθάρη, η άπολεσθη, η πάθη βλάβην τινά
εν ταις χερσί του μισθωτού, η του χρησαμενου, η του ένεχυρούχου
πιστωτου, η άποζημίωσις βαρύνει αυτόν (τόν θεματοφύλακα).
’Άρθρ. 793ον. Έάν ο θεματοφύλαξ δανείση τα παρ’ αύτφ κατατεθέντα χρήματα καί ο παραθέσας δεν έκφραση τέν συγκατάθεσίν
του εις τούτο, τα χρήματα κινδυνεύουσιν εις βάρος του θεματοφύλακος.
Επίσης διά τόν θεματοφύλακα κινδυνεύουσι τά χρήματα τά ο
ποία παρακατατεθειμένα δντα αύτω, διέθεσεν είς κανονισμόν χρέους
του παρχθέσαντος, έάν ούτος άποδοκιμάση την πράζιν ταύτην.
"Αρθρ. 794ον. 'Άμα αίτησαντος του παραθέσαντος την άπόδοσιν
της παρακαταθήκης, ο θεματοφύλαξ οφείλει νά ύπακούσνι. Τά βάρη
της επιστροφές, ο κόπος δηλαδη καί τά έξοδα άφορώσι τον κύριον
τ η ; παρακαταθήκης.
Έάν δε ό θεματοφύλαξ δεν ύπακούση εις την πρόσκλησιν του πα·
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ραθέσαντος, η παρακαταθήκη κινδυνεύει δια το μετά ταυτα εις λο
γαριασμόν του.
Έάν δμως ό θεματοφύλαξ δεν παρέδωκε την παρακαταθήκην έ
νεκα δεδικαιολογημένου κωλύματος, οΐον διότι η παρακαταθήκη εύρίσκετο μακράν κατά την στιγμήν της αϊτησεως, οί μετά ταΟτα
κίνδυνοι της παρακαταθήκης δεν άποβλέπουσιν αυτόν.
*Άρθρ. 795ον. Ό θεματοφύλαξ άποδίδει την παρακαταθήκην η
αυτοπροσώπως, η διά μέσου ανθρώπου της εμπιστοσύνης του. Γ,Οταν
δε διαβιβάζη αυτήν διά τοιούτου ανθρώπου δεν ενέχεται διά π&σχν
τυχαίαν βλάβην έπισυμβ&σαν εις την παρακαταθήκην προ της άφίζεώ ς της εις χειρας του κυρίου αυτής.
"Αρθρ. 796ον. Έάν δύο τινές παραθέσωσιν έπίκοινόν τι μεταξύ
πων πράγμα, και άπόντος του ένος, ό έτερος έλθτ) είς τον θεματοφύλακα καίζητηση το μερίδιόν του, ούτος δύναται νάτο άποοωσν,
εάν η παρακαταθήκη ηναι έκ των άντικαταστατών (<j»X
λιγτατδάν) πραγμάτων,
Ούχί δε και δταν ηναι έκ των μη αντικαταστατών

»ηγεμιγίατδάν).
"Αρθρ. 797ον. Ή άπόδοσις της παρακαταθήκης γίνεται δ που
έγένετο καί η παράδοσις.
ΤΙ. χ . Τό εν Κων]πόλει παρατεθέν πραγμα

άποδίδεται εις τον

κύριόν του πάλιν εν Κων]πόλει. Ούδείς δέ δύναται νά ύποχρεώσν)
■τον θεματοφύλακα δπως άποδώση αύτο εν Άδριανουπόλει.
Άρθρ. 7 9 δον. Αί ώφέλειαι της παρακαταθήκης άνηκουσιν εις
τον κύριον αυτής.
H. χ . Το νεογνον του εις άλλοτρίας χεϊρας έμπεπιστευμένου
ζώου, το γάλα καί το μαλλίον αύτοΰ άνηκουσιν εις τον κύριόν του.
Άρθρ. 799ον. Έάν, άφάντου οντος του κυρίου της παρακατα
θήκης, εξ εκείνων τις ους ώφειλε κατά νόμον νά διατρέφν) έπιτύχνι
νά όρισθ^ αύτω παρά της δικαστικής άρχης σιτηρέσιον εις βάρος
τΐΐς παρακαταθήκης, ό θεματοφύλαξ παρέχων το σιτηρέσιον τούτο,
©ύδεμίαν ευθύνην επισύρει εις εαυτόν. "Αλλως άποζημιοί π£σαν δα
πάνην γενομένην άνευ διαταγής της δικαστικής αρχής.
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*Αρθρ. 800ον. "Οταν ό θεματοφύλαξ προσβληθ^ υπό φρενοβ>α£είας, έξ ης ούδεμία μένει θεραπείας έλπίς, εάν δεν σώζεται πλέον
αύτουσιως η παρακαταθήκη, ην ελαβε σώας εχων ετι τάς φρένας,
ο κύριος αύτη; δικαιούται ν’ άπαιτησνι άποζημίωσιν έκ της περιου
σίας του παράφρονος, προσφέρων αξιόχρεων εγγυητήν.
’Εάν δμως θεραπευθείς ακολούθως δι’ίσχυρισθν), δτι είχεν άποδώσει
προηγουμένως εις τόν κύριον αύτης την παρακαταθηκών, η δτι αυτή
είχεν άπολεσθί) τυχαίως, επιβάλλεται αύτψ δρκος, μεθ’ον έπιστρέ·
φεται αύτφ η ληφθεΐσα άποζημίωσις.
*Αρθρ. 8 0 Ιον. Άποθνησκοντος του θεματοφύλακος, η παρακατα
6ηκη εάν σώζητμι αύτούσιος μεταβαίνει εις χεΐρας των κληρονόμων
αύτου υπό την αυτήν ιδιότητα (ώς έμανετ), διό έπιστρέφεται εις
τον καταθέσαντα.
Έαν δμως δεν σώζηται αύτούσιος, οί κληρονόμοι άποδεικι/ύοντες
οτι ό θεματοφύλαξ ζών ετι ώμολόγησεν, δτι έπέστρεψε την παρα
καταθήκην εις τόν κύριον αυτής, η δτι αυτή άναιτίως άπωλεσθη, άπαλλάττονται πάσης άποζημιώσεως.
Ε π ίση ς, εάν ό κληρονόμος όμολογηστι δτι έγίνωσκε την παρακα
ταθήκην καί περιγράψνι αυτήν, διϊσχυρισθνί δε δτι άπωλεσθη άναι
τίω ς καί άνευ άμελείας, άπαλλάττεται της άποζημιώσεως, βεβαιών
τόν διισχυρισμόν αύτου τούτον ενόρκως.
Έ ά ν δε ό θεματοφύλαξ άποθάννι χωρίς νά δηλώσνι τινί τά κατά
την παρακαταθήκην, θεωρείται ως άποκρύψας αύτην κατά τόν θά
νατόν του, διό η παρακαταθήκη πληρόνεται έκ της κληρονομικές
ουσίας ώς καί τά λοιπά χρέη.
Επίσης, εάν ό κληρονόμος εί'πνι,δτι γινώσκει την παρακαταθήκην
χωρίς δμως νά περιγράψν) αύτην καί διϊσχυρισθνί δτι άπωλέσθη, ό
διϊσχυρισμός του είναι άνίσχυρος καί μη δυνάμενος νά άποδείξν] δτι
πραγματικώς άπωλέσθη άποζημιοϊ τόν καταθέσαντα έκ της κλη
ρονομικής ούσίας.
*Άρθρ. 802ον. Άποθνησκοντος του καταθέσαντος, η παρακατα
θήκη παραδίδοται τω κληρονόμφ αύτου.
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Έάν ομω; ή κληρονομιά γναι έπιβεβαρυμένη με υπέρογκα χρένι,
•ή παράδοσις γίνεται διά της δικαστική; αρχής.
Ό δέ θεματοιρύλαξ έν τοιαύτνι περιπτώσει ενέχεται εάν παραδώσν) την παρακαταθή κην εις τον κληρονόμον έν άγνοια της δικα
στικής αρχής καί ό κληρονόμος άποβάλτ] αυτήν όπωςδηποτε εκ τδ»ν
χειρών του.
"Αρθρ. 803ον. ‘Όταν πρόκηται να δοθνί άποζημίωσι; διά πα
ρακαταθήκην, εάν μέν αυτή η το πράγμα άντικαταστατόν, άποδίδεται έτερον πραγμα ομοιον αυτω’ εάν δε μη άντικαταστατόν, πληρόνεται η άζία ην εϊχεν η παρακαταθήκη, καθ’ ην ημέραν συνέβη
τό την άποζημίωσιν προκαλουν περιστατικόν.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣΠΕΡΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ (ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΣΓΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ.
"Αρθρ. 804ον. Το χρητιδάνειον συγκροτείται δια προτάσεως και
παραδοχής καθώς καί διά σιωπηρές ποάξεως ( ^ ’*J τεά τί).
Π. χ. Έάν τις ειπνι έτέοω: έ δ ά ν ε t o a σοι τ ο ύ τ ο το π ρ ά γ μ α

μο

ΐ δ ω κ ά σ ο ι α υ τ ό ώς

χοη σι δ άνει ον καί εκείνος άπο?

κριθνί: έ δ έ χ θ η ν, vj χωρίς να άπαντησν) τι παραλαβή τό πράγμα,
συνίσταται συνάλλαγμα χρησιδανείου. ’Επίσης συγκεκροτημένον θεω
ρείται τό συνάλλαγμα τούτο καί όταν τις ειπνι: δάνε ι σαν μοι
τ ο ύ τ ο τό π ρ ά γ μ α καί ό έτερος χωρίς να άπαντησνιτι παραδώσνι
τό πράγμα εις αυτόν.
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" V f · 805ov. Ή σιωπή τού χρήστου δέν θεωρείται ώς παραδοχή
(συναίνεσις).
*Οθεν, έάντις ζήτηση παρ’ έτέρου πραγμάτι ώς χρησιδάνειον καί
εκείνος δεν δώσνι αυτω άπάντησιν, λαμβάνων τό πράγμα θεωρείται
ώς άρπαξ.
^Αρθρ. 806ον. Ό χρηστης δύναται ν’ ανακαλέσει τό χρησιδά·
νειον όπόταν θέλν).
"Αρθρ. 807ον· Άποθνησκοντος του έτέρου των συμβαλλόμενων
$τοι τού χρήστου η του χρησαμένου, το συνάλλαγμα διαλύεται.
"Αρθρ. 808ον. Το ώς χρησιδάνειον διδόμενον πράγμα πρέπει νά
'Jvai τοιουτον ώστε νά δύναταί τις να μεταχειρισθ^ αυτό η νά καρπωθνί οίανδηποτε ωφέλειαν έξ αύτου.
Επομένως ζωον το οποίον έδραπέτευσε δεν δύναται νά χρησι
μεύσει ώς άντικείμενον χρησιδανείου.
"Αρθρ. 809ον. Ό χρηστης και ο χρησάμενος πρέπει νά νίναι έ·
χέφρονες χαΐ να έχωσι την κρίσιν άνεπτυγμένην.
Δεν είναι δέ ανάγκη νά 'Jvai καί ενήλικες.
Διό ούτε ο παράφρων, ούτε ο μ η έ'χων άνεπτυγμένην την κρίσιν
άνηλιξ δύναται νά συνάψει έγκύρως συνάλλαγμα χρησιδανείου, εν
ω ο χειράφετος άνείλιξ ( ù ^ * U

Η-εεζούν) δίδει καί λαμβάνει έγ-

κύρως χρησιδάνειον.
"Αρθρ. 810ον. Το χρησιδάνειον τελειουται διά τα ς παραλαβές,
προ αύτης δέ ούδεμίαν έχει ένέργειαν.
"Αρθρ. 811 ον. Το άντικείμενον του δανείου πρέπει νά νίναι προσδιωρισμένον.
Π. χ . Έάν λεχθίΐδτι δίδοται ώς χρησιδάνειον ο έτερος δύο ίππων,
χωρίς όμως νά προσδιορισθνί τις έξ αυτών είναι ο δοθησόμενος, ούτε
παραχωρηθνΐ εις τον δανειζόμενον τό δικαίωμα νά έκλέζν) όπότερον
θέλε], έκ του λόγου τούτου δεν συγκροτείται συνάλλαγμα χρησι
δανείου* διότι δπως τούτο θεωρηθεί συγκεκροτημένον πρέπει προηγου
μένως ό χρηστης νά προσδιορίσει τίνα έκ των δύο έννοεΐ νά δώσε).
Έάν δμως δώσει είς τον δανειζόμενον τό δικαίωμα τ·?5ς εκλογής με-

.
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ταξί» των δύο λέγων αύτώ: Χάβε όπότ ε ρον θ ε λ η ς , το συναλ·
λαγμχ συγκροτείται έγκύρως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΓ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ!* ΚΑΙ ΕΝΟΧΗ
,ΠΗΓΔΖΟΓΣΑ ΕΞ ΔΤΤΟΓ.
,;Λ

*Άρθρ. 8 1 2 ον. Ό χρησάμενος απολαμβάνει τάς ώφελείας του
χρησιδανείου δωρεάν.
Διό ο χρηστης δεν δύναται να ζητηση μίσθωμα άπό τον χρησάμενον δια την χρίίσιν του δανεισθέντος πράγματος.
νΑρθρ. 813ον. Το χρησιδάνειον μένει εις χεΐρας του χρησαμένου
ώς παρακαταθήκη.
Έάν δθεν τυχαίως άπολεσθίί η πάθη τι έλαττουν την αξίαν του,
ο χρησάμενος δεν ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
Π. χ. Έάν το δανεισθεν κάτοπτρον πέση τυχαίως εκ των χειρών
του χρησαμένου και συντριβή, η άν αυτός όλισθησας συντρίψη αυτό
διά του ποδός του, δεν ύπόκειται εις άποζημίωσιν. Επίσης άν επί
τάπητος δν κρατεί τις ώ ; χρησιδάνειον πέση τι και κηλιδώση αυτόν,
δεν ύπόκειται εις άποζημίωσιν διά την ώς εκ της κηλίδος προελ*
θοΰσαν ύποτίμησιν εις την αξίαν του τάπητος.
"Αρθρ. 8 1 4ον. Ή αιτία και η ελλειψις του χρησαμένου καθιστώσιν
αυτόν υπεύθυνον διά πασαν απώλειαν η βλάβην του χρησιδανείου,
έξ όποιαςδηποτε αιτίας καί άν προέρχηται.
Π. χ. Έάν ό χρησάμενος μεταβη διά του δανεισθέντος αύτω
ζώου εντός μι&ς μόνης ημέρας είς μέρος άπέχον δύο ημερών δρόμον
καί το ζώονψοφηση η εξασθένηση ούτως ώστενά έλαττωθη η ά
ξία αύτου, ύπόκειται εις άποζημίωσιν. ’Επίσης έάν μεταβη εις τόπον
μάλλον μεμακρυσμένον εκείνου δι’δν έδανείσθη τό ζώον, καί τό
ζώον ψοφηση φυσικώς καθ’ οδόν ύπό αυτομάτου θανάτου
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χάτφε ενφιχη) ( ΐ ) άφοΰ παρέλθν) τον συμφωνηθέντα τόπον, ό χρη·
σάμενος ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
‘Ωσαύτως, εάν δανεισθείς τις περιδέραιον καί περιάψας αυτό εις
τον λαιμόν άνηλίκου παιδιού άφησν) αυτό άνεπιτηρητον (άνευ φύ
λακος) και κλαπνί τό περιδέραιον, ό χρησάμενος δεν ύπόκειται εις
άποζημίωσιν, εάν τό παιδίον ητο ικανόν να φυλάξν) τα επ’ αυτού
πράγματα, τουναντίον δε ύπόκειται είς άποζημίωσιν εάν τό παι
δίον δεν ητο ικανόν εις τούτο.
"Αρθρ. 815ον. Τά τ έ ς συντηρησεως έξοδα τού χρησιδανείου βα·
ρύνουσι τον χρησάμενον.
"Οθεν εάν ό χρησάμενος δεν δώσν) τροφήν εις τό ζώον καί ψο·
φησνι εξ ασιτίας, ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
"Αρθρ. 816ον. "Οταν τό συνάλλαγμα τού χρησιδανείου τίναι ά
πόλυτον, όταν δηλαδη δεν έπεβληθη εις τόν χρησάμενον περιορι
σμός τις ώς προς τον χρόνον, τόν τόπον, η τόν τρόπον της χρησεως
παρά τού χρήστου, εκείνος δύναται νά μεταχειρισθίΐ αυτό όπου κα
οπότε καί όπως θέλνι.
Εννοείται όμως ότι η χρησις δεν πρέπει να ύπερβαίννι τ^ν
συνήθειαν.1

( 1 ) <Ûj 1

χάτφε ενφιχη' κυριολεκτιν,ώς η λέξις

χάτφ,

η ; τό πληθ. ^ y > - χουτούφ σημαίνει θάνατον’ η δέ C äÜ ενφ ση
μαίνει την ρίνα" μετά δέ της κτητικής καταληκτικές αντωνυμίας
λέγεται aÂ»\ ενφιχη, δ έστί θάνατος της ρινός αύτοΰ. Έν τνί αρα
βική λέγεται

μάτε χάτφε ενφιχη = άπέθανε θάνατον

της ρινός αυτού' ό προσδιορισμός δέ τοϋ θανάτου ιδίως εις την ρίνα
προέρχεται, διότι οί "Αραβες θεωρούσα ότι η ψυχή κατά την άγω
νίαν του θανατιώντος έξέρχεται έκ της ρινός, τού δέ τετραυματισμέ*
νου έκ τού τραύματος αύτοΰ, ώστε όταν λέγωσιν ά π έ θ α ν ε

θά

ν α τ ο ν τ η ς ρ ι ν ό ς σημαίνει τόν αύτόματον θάνατον δηλ. χωρίς
να φονευθγί, η τραυματισθ^, η κτυπηθνί παρ’ άλλου, η καί) κτλ.

Σημ. Μεταφρ.

Π. χ. Έάν τις δανείση τον ίππον του χωρίς νά έπιβάλη περιορισμόν
τινα, ο χρησάμενος δύναται νά άναβν) αυτόν όπόταν θέλη και νά
μεταβη οπού θέλ}.
Δεν δύναται όμως και νά μεταβί} έν μι^: ώρο: είς τόπον, δι* δν
συνήθως απαιτούνται δύο ώραι.
Επίσης έν τφ κατά τόν αυτόν τρόπον δανεισθέντι δωματίφ
ξενωνός τίνος ό χρησάμενος δύναται $ νά κατοίκηση, $ και νά ένα*
ποθέση εμπορεύματα.
Δεν δύναται δμως εναντίον της συνήθειας νά μετέλθη έν αύτφ
την σιδηρουργίαν.
"Αρθρ. 817ον. "Οταν έν τώ συναλλάγματι του χρησιδανείου
προσδιορισθώσιν ό χρόνος και ό τόπος τΐΐς χρησεως, ό χρησάμενος δεν
δύναται νά παραβη την συμφωνίαν ταύτην.
Π. χ. Ό δανεισθεις ζώον δπως άναβί) αυτό τρεις ώρας, δεν δύ·
ναται νά τό άναβη τέσσαρας. Ούτε δύναται νά μεταβν) άλλαχόσε
ό δανεισθεις ζώον δπως μεταβη είς ώρισμένον τι μέρος.
"Αρθρ.

81 δον. Ό δανεισθεις πράγμάτι υπό τον δρον του νά

ποίηση ώρισμένην τινά χρίίσιν αύτου, δεν δύναται νά κάμη άνωτέραν χρ'ησιν τοΟ πράγματος.
Δύναται δμως νά ποίηση όμοίαν, $ κατωτέραν τίΐς προσδιορι·
σθείσης χρησιν.
Π. χ. Είς τό ζώον, δπερ έδανείσθη τις ΐνα φορτώση σίτον δεν
δύναται νά φορτώση σίδηρον η λίθους.
Δύναται δμως νά φορτώση έτερον πράγμα ίσον κατά τό βάρος Ώ
έλαφρότερον του σίδηρου.
Επίσης δεν δύναται τις νάέπιθέση φορτίον είς τό ζώον, τό όποιον
έδανείσθη διά νά άναβη.
Δύναται δμωςνά άναβη τό ζώον, τό όποιον έδανείσθη διά φορτίον.
Άρθρ. 8 1 9 ον. Έάν ό χρηστης προσέφερε τό πράγμα χωρίς νά
προσδιορίση τον χρησόμενον, ό χρησάμενος δύναται νά κάμη ου μό
νον άμεσον άλλα καί έμμεσον χρϋσιν αύτου.
Δύναται δηλαδή καί ό Γδιος νά μεταχειρισθη τό πράγμα καί είς
έτερον νά παραχώρηση την χρίίσιν αύτου.
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Εννοείται δέ τοΰτο ού μόνον διά τά πράγματα τά όποια δόν άλ·
λάσσουσιν άλλάσσοντος του χρωμένου, οΐόν εστι τό δωμάτιον, άλλά
και δι’ εκείνα τά όποια άλλάσσουσιν, οΐον ό ίππος.
Π. χ . Έ ά ν τις εί'πη έ τ έ ρ ψ : έ δ ά ν ε ι σ ά σ ο ι

τ ό δ ω μ ά τ ι όV

μ ο υ, ό χρησάμενος δύναται αν θέλη νά κατοίκηση ό ί'διος είς τό δω
μάτιον, $ και νά παραχώρηση αυτό έτερω προς κατοικίαν.
Επίσης, έάν εί'πη: έ δ ά ν ε ι σ ά σ ο ι τ ο ύ τ ο ν τ ό ν ΐ π π ο ν , ό
χρησάμενος δύναται νά ίππευση αυτόν ό ίδιος, ^ έάν θέλη νά τον
παραχώρηση εις τρίτον τινά προς ΐππευσιν.
*Άρθρ. 820ον. Ό προσδιορισμός του μεταχειρισθησομένου τό πράγ
μα προσώπου Ισχύει, όταν τό δανειζόμενον πρ2γμα ηναι έξ έκείνων
τά όποια άλλάσσουσι με την άλλαγην του μεταχειριζομένου* δεν
Ισχύει δε δταν τό πράγμα δεν ηναι τοιοΰτο.
Έάν δμως ό χρηστης άπαγορεύση ρητώς είς τόν χρησώμενον την
είς τρίτον παραχώρησιν του πράγματος, ούτος δεν δύναται νά κάμη
μόνον άμεσον χρν3<τιν αύτου.
Π. χ. Έάν ό χρηστης εί'πη: σοί έ δ ά ν ε ι σ α τό ζώον τ ο ύ τ ο
δ π ω ς τ ό ά ν α β η ς ό ί διος, ό χρησάμενος δεν δύναται ν’άναβιβάση
είς αυτό τόν υπηρέτην του.
Έάν δε προκειμένου περί δωματίου, εί'πη : σ ο ί έ δ ά ν ε ι σ α τ ό
δ ω μ ά τ ι ο ν τ ο ύ τ ο ό π ω ς κ α τ ο ί κ η σ η ς όί'διος,
μενος δύναται καί αυτός νά κατοίκηση

ό χρησά

είς τό δωμάτιον καί είς έ 

τερον νά παραχώρηση αυτό.
Έάν δμως ό χρηστης προσέθηκειμη π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς αυτό εί ς
ά λ λ ο ν , τότε δεν δύναται $ μόνος αυτός νά κατοίκηση αυτό.
"Αρθρ. 821 ον. *Όταν δανείζηταί τις ζώον δπως μεταβη που, καί
ύπάρχωσι πολλαί όδοί άγουσαι είς τό μέρος εκείνο, δύναται νά μ ε :
ταβη δι* ης τίνος θέλη τών οδών τούτων, .έάν ηναι συνήθεις παρά
τώ λαψ. Έάν δμως μεταβη δι1όδου μη συνήθους καί καθ’ οδόν πάθη
τό ζώον, υπόκειται είς άποζημίωσιν. Επίσης ό χρησάμενος, δταν
μεταβη δι* έτέρας όδου παρ’ έκείνην ην προσδιώρισεν ό χρηστης, ενέ
χεται διά την καθ’οδόν συμβασαν απώλειαν του ζώου, έάν η οδός
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αυτή $ίτο ριαχροτέρα, η ασυνήθης παρά τώ λαψ, η τέλος δεν ητο
ασφαλής·
Άρθρ. 822ον. ’Εάν τις ζητηϊΥ) ώς χρησιδάνειον παρά γυναικός
πραγρια άνήκον εις τον σύζυγον αυτής και αύτη τό δώση χωρίς την
άδειαν εκείνου, ούτε ή γυνή, ούτε ο χρησάριενος ύπόκεινται είς ά·
ποζηριίωσιν διά την συριβησοριένην τυχόν άπώλειαν του πράγματος,
εάν ητο έξ εκείνων των πραγριάτων, τά όποια χρησιριεύοντα εντός
τής οικίας εύρίσκονται κατά την συνήθειαν εις χειοας τής γυναικός.
Έάν όμως δεν ητο τοιουτο, οΐον έάν ητο ίππος, ό σύζυγος δύνα·
ται νά ζητησν) άποζηριίωσιν ή άπο την σύζυγον αύτοΰ -fl άπο τον
χρησάριενον κατ’ επιλογήν.
Άρθρ. 823ον. Άνευ τής άδειας του χρήστου ό χρησάμε>ος δεν
δύναται νά έκμισθώσν) ή νά ενεχυριαστή τό επί χρησει δανεισθεν.
Ούτε δύναται νά ένεχυριάσνι διά χρέος δπερ έχει εις άλλην πόλιν
το πράγμα, τό οποίον έδανείσθη δπως ένεχυριάσν) άπέναντι χρέους
δπερ έχει έν έτέρα πόλει.
Έάν δέ πράξτ) τούτο καί άπολεσθνί τό χρησιδάνειον, ένεχεται εις
άποζημίωσιν.
’Άρθρ. 824ον. Ό χρησάμενος δύναται νά παρακαταθέσνι έτέρω
τό επί χρησει ληφθέν.
Καί έάν τούτο άπολεσθγί εις χεϊρας του θεματοφύλακος άναιτίως,
δέν ύπόκειται sie άποζημίωσιν.
Π. χ. Έάν μεταβάςτις εις τον ώρισρ,ένον τόπον διά του επί τουτ«ρ
δανεισθέντος αύτω ίππου παραδώσνι αύτόν, κουρασθεντα είς τινα
εκεί πρός φύλαζιν, θνέσκοντος του ζώου δι’ αυτομάτου θανατου
χάτφε ένφιχη) δεν ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
Άρθρ. 825ον. Άρια ζητησαντος του χρήστου τό ποαγρ-α, όχρησάριενος οφείλει ν’ άποδώστ] αυτό.
Έάν δε παρακρα~ησν) αυτό άνευ λόγου καί άπολεσθνί ή ελατ
τωθνΐ ή άξια του, ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
Άρθρ. 826ον. Άρια έκπνεύσαντος του ρητως ή σιωπηρως όρισθέντος χρόνου του χρησιδανείου, ό χρησάμενος οφείλει νά έπιστρέψνι
τό πράγμα.
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Συγχωρεϊται όμως η συνηθης βραδύτης.
Π. χ. Έάν δανεισθη τις κόσμημα έπί συμφωνί^ ΐνα μεταχειρισθη
αυτό μέχρι j^u δειλινού της δεινός ημέρας, οφείλει να έπιστρέψη
αυτό άμα έπιστάντος του ώρισμένου χρόνου.
Επίσης τα κοσμήματα, τα οποία έδανείσθημεν όπως χρησιμεύσωσι κατά τον γάμον τίνος πρέπει να έπιστραφώσιν άμα τελεσθεντος
του γάμου.
ϋυγχωρείται δμως συνηθης τις βραδύτης εις την επιστροφήν.
*Άρθρ. 827ον. Έάν πράγμα τι έληφθη έπί χρησει ΐνα χρησιμεύσνι
είς εργασίαν τινά, μετά την άποπεράτωσιν της εργασίας μενει εις
χεϊρας του χρησαμένου ώς παρακαταθήκη.
Επομένως δεν δύναται πλέον νά μεταχειρισθη αύτο, ούτε νά
κράτηση αυτό πέραν του συνήθως άπαιτουμένου διά την άπόδοτιν
χρόνου. Έάν δε πράξη τούτο, ενέχεται.
"Αρθρ. 828ον. Ό χρησάμενος επιστρέφει τό πράγμα αυτοπρο
σώπως η δι’ ανθρώπου της εμπιστοσύνης του εις τόν χρηστην.
Έάν δε διαβίβαση αυτό δι’ άνθρώπου μη άπολαύοντος της εμ
πιστοσύνης του και άπολεσθη πριν φθάση είς χεΐοας του χρήστου,
ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
"Αρθρ. 829ον. "Οταν τά έπί χρησει δανεισθέντα ηναι πολύτιμα
πράγματα, οΐον άδάμαντες κλπ. πρέπει ν’ άποδοθώσι προσωπικώς
είς τον χρηστην.
Καθ’ δσον αφόρα τά λοιπά πράγματα άρκεϊ νά φέρη καί καταθέση τις αυτά είς τόπον ένθα κατά την συνήθειαν θεωρούνται ώς
παοαδεδομένα.
Π. χ. Τό έπί χρησει ληφθεν ζώον θεωρείται ώς έπιστραφεν, έάν
ό χρησάμενος εφερεν αυτό είς τό ίπποστάσιον του χρήστου, η πα·
ρέδωκεν αυτό είς τόν ιπποκόμον του.
"Αρθρ. 830ον. Τάβάρη της άποδόσεως του χρησιδανείου άποβλέπουσι τόν χρησάμενον.
"Αρθρ. 8 3 Ιον. Έγκυρον είναι τό δανείζεσθαι γην προς οίκοδό
μησιν κτιρίου η φύτευσιν δένδρου.
Ά λ λ ’ ό χρηστης όπόταν θέλη, δύναται νά ύποχρεώση τόν χρη-

’ y * ·*

.
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σάμενον νά £ρν) το προστεθέν πρ£γμα καί να έπιστρέψν) αύτώ την
γέν. Έάν δμως το συνάλλαγμα $το συνεστημένον έπί ώρισμένης
προθεσμίας, οφείλει δ χρηστης ν’ άποζημιώσΥ) τον χρηαάμενον πλη*
ρδνων αύτφ την διαφοράν, η τις υπάρχει μεταξύ τ έ ς 'άξίας των δέν
δρων έξερριζωμένων, καί έκείνης ην θά εϊχον κατά τδ τέλος της
προθεσμίας έάν έμενον μέχρι τδτε είς την θέσιν των.
ΤΙ. χ. Έάν η άξια του ύλικοΟ των δένδρων έ τών κτιρίων άμεσως
έκριζουμένων η κατασπωμένων vivat 12 λιρών, φαίνεται δέ δτι, έάν
μένωσιν είς την θέσιν των μέχρι της ληξεως τ η ; προθεσμίας, η άξια
αυτών θέλει άναβη είς 2 0 λίρας, δ χρηστης οφείλει να πληρώσνι είς
τον χρησάμενον 8 λίρας.
*Άρθρ. 832ον. *0 χρηστης γης προς σποράν, είτε έπί προθεσμίας
είτε μη συνέστη τδ συνάλλαγμα, δεν δύναται ν’ άναιρέσνι αυτό καί
να λάβη δπίσω την γην πρδ της συγκομιδές του καρπού.
2 4 Ζιλχηδζδζε 1 2 8 8 — 21 Φεβρουάριου 1 8 7 2 .

ΑΧΜ ΕΤ ΧΗΑΜΙ

ΑΧΜΕΤ ΔΖΒΒΔΕΤ

Μέλος τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου.
ΑΧΜΕΤ

ΟΜΕΡ ΧΟΥΛΟΥΣΗ
Μέλος του Συμβουλίου των 'Ιερονο*

ΧΑΑΙΔ

Διανομεύς των κληρονομιών.

μικών Εξετάσεων.
ΙΟΥΝΟΥΣ

Β Σ Σ Ε ΙΔ ΧΑΛΙΑ

ΒΕΧ Π Ι

Επίτροπος των Ίερονομικων

Διευθυντής τής Ιεροδικαστικής

μαθημάτων.

σχολής.

Β Σ Σ Ε ΙΔ ΧΑΛΙΑ

Α ΒΔΟ ΤΑΑΑΤΙΦ ΣΟ ΥΚ ΡΙ

'Ρητροφύλαξ.

Μέλος τής Συντακτικής ’Επιτροπής*

Σ Ε ΙΦ ΕΔΑΙΝ
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής.

ΤΕΛΟΣ.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

ΑΣΤΥΚΟΣ ΚΩΔΗΞ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ TOT ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΙΘΥΝΟΥ
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΑΔΕΙΑι ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Μ ΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ, ΕΡΜ ΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Ε Π Ι ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
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ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ'.
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ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ,
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ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ'.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ »ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ.
(Σύγκειται 1ζ ένδς προλόγου και δυο τίτλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
νΑρθρ. 833ον.

Χη τΐε = Δωρεά* είναι η εις ετερον παραχώ

ρησις τνίς κυριότητος πράγματός τίνος άνευ ανταλλάγματος. Και ο
μεν παραχωρών ούτω τό πραγμα καλείται
βαχ·})π δωρη·
της, ο δε εϊς δν παραχωρεΐται
ρεοδόχος καί τό πραγμα

μ ε β χ ο ύ π ο υ ν λ ε χ δωμεβχουπ δώρημα,

δωρεά. Τό

Ί τ τ ι χ α π σημαίνει άποδοχην της δωρε&ς.
’Άρθρ. 834ον. 4 .λα Χ ε δ η γ ι ε = Αωρον* είναι τό χάριν φιλοφροσύ
νης προσφερόμενον yj άποστελλόμενδν Ttvi πραγμα.
"Αρθρ. 83 δον. A9A«s Σαδακα = Έλεημοσύνη, είναι τό χάριν ψυ
χικής ώφελείας δωρούμενον πράγμα.
"Αρθρ. 836ον. Asf~\t\ Ή α χ ά = Ε Ϊν α ι το δίδειν άδειαν όπως φάγνι
τιςπ ρ ά γ μ ά τι δωρεάν.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

*Άρθρ. 837ον. Ή δωρεά συγκροτείται [λεν διά της προτάσεως καί
τ η ; παραδοχής, τελειουται δε διά της παραλαβής.
*Άρθρ. 838ον. Έν τη δωρεά πρότασις είναι τδ είπειν: έ χ ά ρ ι σ α
η é δ ώ ρη σ α, η πάσαν άλλην λέξιν δηλοΰσαν την άνευ άνταλλάγ μ.ατος παραχώρησιν τέζ κυριότητος πράγματός τίνος ύπερ ετέρου.
Καί εάν δ σύζυγος προσενέγκη εις την σύζυγόν του εν ζεΰγΟς ένωτίων η άλλο τι κόσμημα λέγων α ύτη: λ ά β ε κ α ί φ ό ρ ε σ ο ν
α ύ τ ά , η πράξιςτου, καθώς καί πάσα άλλη παραπλήσια, θεωρεί
ται ώς δωρεά.
"Αρθρ. 8 3 9 ον. Ή δωρεά συγκροτείται καί έμπράκτως ήτοι
σιωπηρως.
’Άρθρ. 840ον. Έν τη δωρειη καί τη έλεημοσύνη η αποστολή
καί η παραλαβή έπέχουσι τόπον της δια λόγου προτάσεως καί π α 
ραδοχές.
"Αρθρ. 8 4 Ιον. Έν τη δωρεού η παραλαβή ίσοδυναμ.εΐ προς την
παραδοχήν έν τη πωλησει.
Έάν δθεν, είπόντος του δωρητου: έ δ ώ ρ η σ ά σ ο ι τ ο ύ τ ο τ ο
π ρ ά γ μ α ό δωρεοδόχος λάβη αυτό χωρίς να ειπη, ότι τό δέχεται,
η δωρεά είναι τελεία.
’Άρθρ. 842ον. 'Η παραλαβή πρέπει νά γείνη τη άδεια, ρητίί η έζ*
.υπακουομένη του δωρητου.
"Αρθρ. 843ον. Έ κ της προτάσεως (προσφοράς) του δωρητου έξυπακούεται η άδεια προς παραλαβήν.
Ρητη άδεια όμως δεν δύναται νά ύπάρζη, εί μη όταν ό δωρητης
ειπη, παρόντος μεν τοϋ πράγματος: έ δ ώ ρ η σ ά σ ο ι

τ ο ύ τ ο τό

π ρ ά γ μ α , λ ά β ε λοι πόν αύτ ό* άπόντΟς δε: έ δ ώ ρ η σ ά σοι τ ό
δείνα πράγμα, ύ π α γ ε λο ιπ ό ν κ α ι λ ά β ε αυτό.

Άρθρ. 844ον. Δόντος του δωρητου ρητην άδειαν προς παραλαβήν
του πράγματος, ο δωρεοδόχος δύναται νά παραλάβνι αύτδ η ά*
μέσψς, η καί άφοΰ άποχωρισθνί εκείνου.
Έάν όμως η άδεια δεν ^vat ρητη, άλλ’ έξυπακούηται απλώς, δεν
ισχύει η ενόσω δ δωρητης είναι παρών, μετά δε την άναχώρησιν
άύτου vi του δωρεοδόχου η παραλαβή είναι άκυρος.
Π. χ. Έάν δ δωρητης εί'πνι : έ δ ώ ρ η σ ά σ ο ι τ ο υ τ ο τ δ π ρ α γ μ χ
καί ό δωρεοδόχος παραλάβνι αύτδ πριν άποχωρισθώσιν άλληλων, η
δωρεά θεωρείται τελεία* εάν όμως παραλαβή αύτδ μετά τον άπο*
χωρισμόν, η παραλαβή είναι άκυρος.
Επίσης, εάν ό δωρητης είπτ : έ δ ώ ρ η σ ά σ ο ι τδ ει ς τδ δ ε ί ν α
μέ ρος ε υρι σκόμε νον π ρ ά γ μ ά μ ο υ , χωρίς όμωςνά πρόσθεσή:
ύ π α γ ε κ α ί λ ά β ε αύτδ, δ δωρεοδόχος δεν παραλαμβάνει τύ
πράγμα έγκύρως,
"Αρθρ. 8 4 δον. Ό αγοραστής δύναται νά δωρησνι είς τρίτον τδ
πράγμα δπερ ηγόρασε, πριν η παραλαβή αύτδ.
Άρθρ. 846ον. Έάν δ κύριος πράγματός τίνος δωρησνι αύτδ εις ε 
κείνον, εις ου τάς χεΐρας εύρίσκεται τδ πράγμα, δεν άναγκαιοΐ νεα
παράδοσις, άλλα καί διά μόνης της έκ μέρους του δωρεοδόχου πα
ραδοχές η δωρεά θεωρείται τελεία.
Άρθρ. 847ον. Έάν τις δωρητή τφ όφειλέτνι του την οφειλήν, νι
άπαλλάξγι αύτδν ταύτης, τδ χρέος θεωρείται έξωφλημενον, εάν μη
άποποιηθνί την δωρεάν δ οφειλέτης.
Άρθρ. 848ον. Έάν τις δωρησνι τινί την παρά τρίτου άπαίτησίν
του δίδων αύτω ρητην άδειαν παραλαβής, η δωρεά θεωρείται τ ε 
λεία, άφοΰ δ δωρεοδόχος μεταβάς παραλάβνι αύτνίν.
Άρθρ. 849ον. Άποθνησκοντος του δωρητοΰ η του δωρεοδόχου
πρδ της παραλαβής, η δωρεά θεωρείται άκυρος.
Άρθρ. 850ον. νΟταν δωρνί τις'τι εις ενήλικα καί έχέφρονα υιόν
του, πρέπει νά γείννι καί η παράδοσις καί η παραλαβή.
Άρθρ. 8 5 Ιον. "Οταν δ επίτροπος η κηδεμών άνηλικος δωρησνι
αύτφ πράγμά τι εί'τε εις χεΐράς του ευρισκόμενον, είτε παρ’ άλλιμ
παρατεθειμένον, η δωρεά θεωρείται τελεία και ο ανηλιζ κύριος του

πράγματος δια μόνης της προτάσεως, χωρίς να vjvai άνάγκη προη*
γούμενες παραλαβής.
*Άρθρ. 852ον. "Οταν δωρ*?) τις τι εις παϊδα, η δωρεά θεωρείται
τελεία, άφου παραλαβή το πραγμα ό επίτροπος του παιδός η ό παι
δαγωγός αύτου.
*Άρθρ. 853ον. "Οταν δωρ-ρτίςτι εις άνεπτυγμένην^εχοντα [την
κρίσιν άνηλικα, η δωρεά θεωρείται τελεία, άμα παραλαβή αυτήν ο
ανηλιξ και άν ετι ούτος εύρίσκηται υπό κηδεμονίαν.
’Άρθρ. 854ον. 'Γπόσχεσις δωρεάς γενησομένης εν ώρισμένω μέλλοντι χρόνω είναι άκυρος.
Π. χ. Έάν εί'πν) τίςτινι: από τ η ς ά. τ ο υ

προσεχούς μηνός

col χ α ρ ί ζ ω τ ό δ ε ί ν α πραγμα, ούδεμίαν ύποχρέωσιν αναλαμ
βάνει άπέναντι αυτού.
). 8 δ δον. Έγκυρος είναι η δωρεά η γινόμενη υπό δρον άν·
τιδωρησεως και ό δρος είναι έπίσης ισχυρός.
Π. χ. 'Όταν τις δωρησνι τί τινι υπό τον δρον να άντιδωρηθ'/j αύτφ
ετερον πράγμα, η να άποτίσν) ό δωρεοδόχος ώρισμένον τι ποσον
χρέους του, ή δωρεά θεωρείται άμετάκλητος, εάν ό δωρεοδόχος εκτελέσν) τον δρον τούτον, εάν δμως δεν έκτελέσν) αυτόν, δύναται και
6 δωρητης ν’ άνακαλέσν; την δωρεάν του. Έπίσης, δταν τις δωρησνι
καί παραδώση τινί την κτηματικήν ουσίαν του, ύπο τον δρον δπως
é δωρεοδόχος διατρέφν) αυτόν διά βίου

p Jjl όλόύνδζε), δενδύνα-

■ται μεταμελούμενος ν’ άνακαλέσν) την δωρεάν, ένόσω ο δωρεοδόχος
παρέχει αύτφ τροφήν συμφώνως προς την γενομένην σύμβασιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ.
’'Αρθρ. 8δ6ον. Κατά την σύστασιν της δωρεάς τό πράγμα πρέ
πει νά ύπάρχν).
’Άκυρος είναι δθεν η δώρησις των σταφυλών ά; μέλλει νά πα-

ραγάγη άμπελός τις καί του πώλου ον δεν έγέννησεν έ'τι η φορβάς*
νΑρθρ. 857ον. Το δωρούμενον πραγμα πρέπει νά ^ναι κτήμα του
δωρητου.
Δεν δωρεΐ τις δθεν έγκύρως άλλότριον πράγμα άνευ της άδειας
τοδ κυρίου αύτου.
Έάνδμως μετά την δώρησιν δ κύριος έκ<ρράσν] την συναίνεσίν του,
η δωρεά καθίσταται έγκυρος.
"Αρθρ. 858ον. Τό δωρούμενον πράγμα πρέπει νά 3ΐναι γνωστόν
καί ώρισμένον.
Έάν δθενεί'πν) τίςτινι: έ δ ώ ρ η σ ά σ ο ι μέ ρος τ ο υ π ρ ά γ μ α τ ό ς
μου, η τ ον έ τ ε ρ ο ν εκ τ ω ν δύο τ ο ύ τ ω ν ί π π ω ν , η δωρεά είναι
άκυρος.
“Όταν δμως είπνι: έ δ ώ ρ η σ ά σοι τ ο ν έ τ ε ρ ο ν τ ω ν ί π π ω ν
κ α τ ’ ε π ι λ ο γ ή ν σου, η δωρεά είναι τελεία, εάν δ δωρεοδόχος άποφανθ·^ τίνα έκ των δύο δέχεται πριν ^ διαλυθ-yj η δμηγυρις
μεδζλίσι χηπέ).

Μετά την διάλυσιν δμως δ δωρεοδδχος

δεν δικαιούται πλέον νά δρίσγι την εκλογήν του και η δωρεά είναι
άκυρος.
’Άρθρ. 859ον. Ό δωρητης πρέπει νά τίναι ένΐίλιξ καί εχέφρων.
*0 άνίίλιξ δθεν, δ μανιακός καί δ έκ γηρω; μωρός δεν δωρουσιν
έγκύρως.
Έγκύρως δμως λαμβάνουσι δωρεάν.
νΑρ9ρ. 860ον. Ή δωρεά πρέπει νά γίνηται οίκείι^ τοΰ δωρητου
θελήσει.
νΑκυρος δθεν εϊναι ή διά της βίας ληφθεϊσα δωρεά.

♦

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ (ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΑΑΙΑ).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'·
ΑΝΑΚΑΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ.
Άρθρ. 8 6 Ιον. Ό δωρεοδύχος άμα τνί παραλαβή γίνεται κύριος
του πράγματος.
Άρθρ. 862ον. Προ της παραδύσεως ο δωρητης δύναται άφ’ έαυτου ν’ άνακαλέσιρ την δωρεάν.
Άρθρ. 863ον. Έάν ο δωρητης μετά την πρύτασιν (προσφοράν)
άπαγορεύσγι τω δωρεοδύχω την παραλαβήν του πράγματος, τούτο
θεωρείται ώς άνάκλησις της δωρεάς.
Άρθρ. 864ον. Μετά την παράδοσιν του πράγματος ο δωρητης
δύναται ν’ άνακαλέσνι την δωρεάν η τύ δώρον τνί συναινεσει του
δωρεοδόχου. Έ ά ν δε ο δωρεοδύχος άρννίται, ο δωρητης ζητεί

την

έπέμβασιν της δικαστική; αρχής, ητις δύναται μεν να άκυρώσνι την
δωρεάν, έάν δεν ύφίσταται κώλυμά τι έκ των έν τοις κατωτέρω
άρθροις μνημονευθησομένων, έάν δμως ύπάρχνι εν των κωλυμάτων
τούτων, δεν δύναται.
Άρθρ. 8 6 δον. *0 δωρητης μετά την παοάδοσιν του πράγματος
άφχιρών αυτό έκτώνχειρών του δωρεοδύχου άνευ της συγκαταθέσεως αύτου καί χωρίς δικαστικής άποφάσεως θεωρείται ώς άρπαζ.
Έάν οθεν άπολεσθνί τό πραγμα έν χερσίν αύτου, ύπόκειται εΪς
ά^οζημίωσιν.
’Άρθρ. 866ον. Δεν άνακαλεΐται η δωρεά ην ε'καμέτις προς τούς
άνιόντας η κατιέντας αύτου συγγενείς, προς τούς άδελφούς καί τάς
άδελφάς αύτου καί τά τέκνα αυτών, η προς τούς έκ πατρος καί
μητρος θείους καί θείας αύτου.
Άρθρ. 867ον. Έάν διαρκουντος του γάμου ο έτερος των συζύγων
δωρησν] καί παραδώστιτι τω έτέρφ,ηδωρεά είναι άμετάκλητος.

9
"Αρθρ. 868ον. ’Εάν ο δωρητης έλαβεν άντίδωρδντι δι’ην 2καμβ
δωρεάν, δεν δύναται πλέον ν’ άνακαλέσν) αυτήν.
Έάνοθεν είτε ό δωρεοδδχος, ε?τε τρίτος τις προσενέγκνι τω δωφητ1?) άπέναντι της δωρεάς του ετερόν τι πράγμα καί ό δωρητης
δεχθείς λάβη αυτό, ^ δωρεά καθίσταται άμετάκλητος.
"Αρθρ. 869ον. Ή δία προσθήκης, έκ μέρους του δωρεοδόχου γε·
νομένης, παραχθεϊσα συναφής αύξησις του πράγματος οΐον, εάν ·?ϊτο
γ-Jj καί ο δωρεοδόχος ένεφύτευσεν η ένωκοδόμησεν επ’ αυτής, η ά·
σθενες ζώον καί διαθρέψας έπάχυνεν αυτό, καί η μεταποίησις αύτοΰ
εις ετερον είδος, οΐον οίν *3ιτο σίτος καί άλέσας αυτόν μετέβαλεν εις
άλευρον, κωΧύουσι την άνάκΧησιν τίίς δωρεάς.
Ή μη συναφής όμως αύξησις δεν θεωρείται ώς κώλυμα άνακΧησεως.
Ή μετά την παραλαβήν οθεν Χαβοΰσα χώραν εγκυμοσύνη της ..
δωρηθείσης φορβάδος κωλύει την άνάκΧησιν της δωρεάς* μετά τον
■τοκετόν δμως το κώλυμα εκλείπει, άλλ’ ο πώλος άνηκει τφ δω*
ρεοδόχφ.
’Άρθρ. 870ον.
ρεοδόχου

Έξελθόντος του πράγματος των χειρών του δω

διά πωλησεως η τετελεσμένης δωρεάς, δ δωρητης ά-

πόλλυσι το δικαίωμα της άνακΧησεως.
"Αρθρ. 8 7 Ιον. Καταναλωθέντος του πράγματος παρά του δωρεοδδχου, η άνάκλησις τ^ς δωρεάς καθίσταται άδύνατος.
"Αρθρ. 872ον. Ό θάνατος του δωρητοα η του δωρεοδόχου κω
λύει την άνάκΧησιν της δωρεάς.
"Οπως δθεν άποθνησκοντος του δωρεοδόχου, δ δωρητης δεν δύναται ν’ άνακαλέσν) την δωρεάν, ούτω καί άποθνησκοντος του δω*
φητου οι κληρονόμοι αύτου δεν δύνανται νά ζητησωσι την άκύρωσιν
αύτϋς.
"Αρθρ. 873ον. Ό δανειστής δωρησας άπαξτω οφειλέτνι τδ χρέος
δεν δύναταιπλέον ν’ άνακαλέσν) τηνδωρεάν (ορα άρθ. 51 καί 8 4 8 .)·
"Αρθρ. 874ον. Μετά την παράδοσιν κατ’ ούδένα τρόπον άνακαλεΐται η ελεημοσύνη.
"Αρθρ. 875ον. Έάν τις δώσνι έτέρω την άδειαν νά φάγγι τι έκ
των πραγμάτων του, δ λαβών την αόειαν δεν δυναται να πωλησνι

_____ ->***·*■■
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^ δωρησν) εις τρίτον -το πράγμα εκείνο, άλλά δικαιούται μόνον νά
φάγ·/ι εξ αύτου, ό δέ κύριος του πράγματος εις την τελευταίαν ταύτην
περίπτωσιν δεν δύναται να ζητησ-ρ την άξίαν του πράγματος.
Π. χ. Έάν τις φάγγι σταφυλάς εξ άμπέλου τγί άδείιρ τού κυρίου
αυτής, ούτος δεν δύναται νά ζητηση την άξίαν των σταφυλών.
*Αρθρ. 876ον'. Έάν εις ττς τελετάς τώνγάμων καί των περιτο
μών οί προσκεκλημένοι φέρωσι δώρα, ταυτα άνηκουσιν είς εκείνο
έκ των προσώπων της οικογένειας, ήτοι της νύμφης, του παιδός ν*
των γονέων, είς δ άν εί'πωσιν οί δωρτ,ταί δτι τα προσφέρουσιν.
Έάν δέ δεν εί'πωσί τι καί γναι άδύνατον νά έρωτηθώσιν ακο
λούθως, λαμβάνεται ύπ’ οψιν η τοπική συνήθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΔΩΡΕΑ ΕΟΙΘΑΝΑΤΟΓ.
"Αρθρ. 877ον. Ό άκληρος ασθενών έπιθανατίως εγκύρως δωρεΐ
πάσαν την περιουσίαν αύτου είς ξένον καί έάν προ του θανάτου πα·
ραδώσν) αυτήν, η διεύθυνσις του δημοσίου θησαυρού

πέϊτ

όυλ μάλ) δεν δύναται νά έπέμβνι άκολούθως είς την κληρονομιάν.
’Άρθρ. 87 δον. Έάν οι σύζυγοι δεν έχωσιν άλλους κληρονόμους
δύνανται άμοιβαίως νά δωρησωσιν έπιθανατίως άσθενοΰντες ό εις
τφ έτέρφ άπασαν την κληρονομιάν αυτών* γενομένης δε της παρα
λαβής προ τοΟ θανάτου του άσθενους, η δωρεά καθίσταται τελεία
καί έγκυρος.
Μετά δε τον θάνατον του άσθενους συζύγου, η διεύθυνσις τού δη
μοσίου θησαυρού δεν έπεμβαίνει είς την κληρονομιάν.
"Αρθρ. 879ον. Έάντις έπιθανατίως άσθενών δωρησγι τι είς ενα
τών κληρονόμων του, μετά τον θάνατόν του η δωρεά είναι άκυρος,
ενόσω οί λοιποί κληρονόμοι δεν παραδεχθώσιν αυτήν.
Έάν όμως ό δωρεοδόχος δεν ητο κληρονόμος, η δωρεά θεωρείται
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έγκυρος, ενόσω τό δωρηθέν πρ£γμα δεν υπερβαίνει κατά την άξίαν
το τρίτον της δλης κληρονομιάς.
Έάν % δωρεά vjvai άνωτέρα του τρίτου τϋς κληρονομιάς καί οί
κληρονόμοι δεν παραδέχωνται αυτήν, τότε ισχύει μόνον διά το τρί
τον καί ό δωρεοδόχος οφείλει να έπιστρέψτρ είς τούς κληρονόμου; τό
περιπλέον.
’Άρθρ. 880ον. "Όταν η κληρονομιά γιναι βεβαρυμένη άπό χρέη,
δεν λαμβάνεται ύπ’όψιν η δωρεά, ην ό άποθανών εκαμε κατά την έπιθανάτιον άσθένειάν του είτε είς κληρονόμον του τινά, ε?τε είς ζένον,
άλλ’ άπασα η κληρονομιά άνηκει είς τούς δανειστάς, οΐτινες δια
νέμονται αυτήν συμμέτρως.
29 Μουχαρρέμ 1 2 8 9 — 26 Μαρτίου 1 8 7 2 .

ΑΧΜ ΕΤ ΧΗΛΜΙ

ΑΧΜ ΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ

Μέλος του ’Ανωτάτου Δικαστηρίου.
ΑΧΜΕΤ

ΟΜΕΡ ΧΟΥΛΟΥΣΗ
Μέλος του Συμβουλίου των 'Ιερονο-

Διανομευς των

ΧΑΛΙΔ
κληρονομιών.

μικών ’ Εξετάσεων.

ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΛΙΑ

ΙΟΥΝΟΥΣ ΒΕΧΠ Ι

Επίτροπος των Ίερονομικώ ν
μαθημάτων.

Διευθυντής τής Σχολής των
Τεροδικαστών.

ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΛΙΑ

ΑΒΔΟΥΛ-ΛΑΤΙΦ ΣΟ ΥΚ ΡΙ

'ΡητρΟφύλαξ.

Μέλος τής Συντακτικής Επιτροπής·

Σ Ε ΙΦ ΟΥΔΔΙΝ
Μέλος τής Συντακτικής Επιτροπής.
1

ΤΕΛΟΣ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Τ Ο Υ τ ' . Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δικανικοι οροί άπαντώμενοι έν τψ βιβλίω τουτψ.
ΤΙΤΛ . ΠΡΩΤ. Γενικοί τινες κανόνες περί των είς άλλοτρίας χεϊρας.
έμτιεπιστευμένων πραγμάτων.
Τ1ΤΔ. ΔΕΊΓΤ. Περί παρακαταθήκης.
Κεφάλαιον Α.'» Σύσχασις χαΐ οροί του συναλλάγματος τής παρα
καταθήκης.
Κεφάλαιον ΙΓ. Ενέργεια τής παρακαταθήκης και ένοχή πηγάζουσα έζ αυτής.
Τ ΙΤΛ . ΤΡΙΤ. Περί χρησιδανείου.
Κεφάλαιον Α'. Συστασις και οροί του χρησιδανείου.
Κεφάλαιον Β\ Ενέργεια του χρησιδανείου και ένοχήπηγάζουσα
έζαύτοδ.

Σελ.

3
5

7
3
46
18

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
T O T Ζ '. Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Έζήγησις νομικών τινων’ δρων άπαντωμένων έν
τφ βιβλίψ τούτω (τής Δωρεάς).
Σελ. 3
ΤΙΤΛ . ΠΡΩΤ. Περί συστάσεως τής Δωρεάς.
Κεφάλαιον Α\ Στοιχεία τής Δωρεάς.
4
Κεφάλαιον Β\ Προσόντα τής Δωρεάς.
6
ΤΙΤΑ . Δ Ε Γ Τ . Περί ένεργείας τής Δωρεάς.
Κεφάλαιον Α '· ’Ανάκλησις τής Δωρεάς.
8
Κεφάλαιον Β*. Δωρεά έπιθανάτου.
40

.ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

ΑΣΤΥΚΟΣ ΚΩΔΗΞ,
Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ Σ Θ ΕΙΣ Ε Κ T O T ΤΟ ΥΡΚ ΙΚ Ο Υ

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΐΘΥΝΟΥ
Ε Κ Δ ΙΔ Ο ΤΑ Ι
ΑΔΕΙΑι ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
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ΠΕΡΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΥ.

Λ

ΒΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΪΠΟΑΕΙ,

1 8 7 3.
m o is I. λ. BPETor,

EN ONOMATI
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΕΟΥ.
ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΝ.

ΝεΡΓ& ΖΘ η k a ta τ ο π εριε *0 ’*0 ' 0"

ΒΙΒΛΙΟΝ Η'.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣφΕΤΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ.
(Σόγκειται i\ ένος προλόγου καί δόο τίτλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
νΑρθρ. 881 ον.

Γάσπ = 'Αρπαγή, σφετεριστές

μος κατακράτησις (usurpation)*

η παράνο

είναι το λαμβάνειν καί οικείο·

ποιεισθαι άλλότριον πραγμα άνευ της άδειας του

κυρίου αύτοΰ*

καί όμ.εν λαμβάνων τό πραγμα καλείται ^~=>\c ,γασητί, σφετεριστεί
άρπαξ, το 5ε πρ&γμα
ο κύριος αύτου α!

μαγσουπ, σφετερισμένον, άρπαγέν, καί
μαγσούπουν μίνχ, ο παρ’ ου ηρπάγη.

”ΑΡΘ?· 8 82 ον.
Κάημεν κηϊμέτ = Ή επί τφ ίστασθαι
αξία* είναι η άξια των κτιρίων καί των δένδρων καθ’ οσον εύρίσκον*
ται σώα έν τνί θέσει των. Ή άξια αυτή εύρίσκεται κατά τον έξνίς
τρόπον: Έκτιμαται πρώτον η γη μετά των επ’ αυτής οικοδομών η
δένδρων* ’έ πειτα έκτιμ&ται ιδιαιτέρως η γ>ί, ψιλή υποτιθεμένη, δη
λαδή άνευ οικοδομών η δένδρων* εκ τ^ς πρώτης άζίας άφαιρεΐται η
δεύτερα καί τό υπόλοιπον εϊναι η επί * τώ ΐστασθαι άζία τ^ς οίκο*
δομνίς % τών δένδρων.

ΓΑρθρ. 8 8 3 ον.

Μετίνίγεν κη’ϊμέτ = *Η άζία των

οίκο*

δομών ευρισκομένων σώων καί άβλαβων εν τνί θέσει αυτών* εχει την
αυτήν σημασίαν μετά του προηγουμένου, άλλ’ είναι έν χρησει μόνον επί οίκοδομών.
*Άρθρ. 884ον.

0**3\c^Lu Μακλούζν κη'ίμέτ — Είναι η άζία

τϋς ΰλης της κατεδαφισθείσης οικοδομής και τών ζύλων του έκριζωθέντος δένδρου.
*Άρθρ. 885ον.

Μόυστάχακκ ούλ κάλ’ ό-

λαράκ κ η ϊμ έτ= Ε Ιν α ι ή άζία της ύλης της κατεδαφισθείσης οικο
δομάς νί τών ζύλων του έκριζωθέντος δένδρου, η υπολειπομένη με
τά την άφαίρεσιν τών έζόδων της κατεδαφίσεως η της έκριζώσεως.
"Αρθρ. 886ον. fjo j l <jLâA» Νοκσάνι έρζ=ΕΪναι η διαφορά, ητις
ύφίσταται μεταζύ τοΟ μισθώματος, οπερ άζίζει άγρός τις πριν σπαρνί
και έκείνου δπερ άζίζει άφοΟ σπαρνί.
*Άρθρ. 887ον.
1j JÀj * Μόυπασέρετεν ίτλάφ— Τό είναι τινά
αύτουργον τνίς φθοράς πράγματός τίνος* ο προζενών την φθοράν αυ
τοπροσώπως καλείται

φάήλι μόυπασίρ, αυτουργός.

*Αρθρ. 8 8 δον. (3^171 L ju*j Τεσέππόυπεν ίτλάφ=Τό γίνεσθαιαΓτιον τνίς φθοράς πράγματός τίνος* τδ έκτελεϊν επί τίνος πράγματος
πράζίντινα, ης άμεσος και αναπόδραστος συνέπεια εϊναι η φθορά ε τ έ 
ρου πράγματος* ό πράττων την πράζιν ταύτην καλείται

μο*υ-

τεσεππίπ, αί'τιος της φθοράς.
Οΐον, άμεσος και άναπόδραστος συνέπεια τνίς έκκοπης του σχοι
νιού, έξ ούκρέμαται λύχνος τις, είναιηπτώσιςκαιθραυσις τοΟ λύχνου·
ό κόψας λοιπόν το σχοινίον γίνεται της μεν φθοράς αύτου αυτουρ
γός, της δέ του λύχνου αί'τιος.
Επίσης σχίζων τις άσκόν πληρη ελαίου γίνεται αυτουργός μεν
τΐίς φθοράς του άσκου, αί'τιος δε καί του χυθέντος ελαίου.
"Αρθρ. 889ον. ^Jüu Τεκαδδόύμ=Προφώνησις η προειδοποίησή*
εϊναι τό εφιστάν έκ τών προτέρων την προσοχήν τίνος πρός πρόληψιν τϋς ένδεχομένης βλάβης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ(ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΥ.
’Άρθρ. 890ον. Έάν το άρπχγεν πράγμα σώζηται αύτούσιον, α
ποδίδεται τω κυρίφ αύτου επί του τόπου ένθα διεπράχθη

η άρ-

παγη. ’Εάν δε ό κύριος του πράγματος άπαντηστρ έν έτέρα πόλει
τον άρπαγα φεροντα μεθ’ έχυτου το άρπχγεν, δύναται,έάν θέλγι, νζ
απαίτηση έκει την άπόδοσιν χύτου* εάν δε θέλη νχ τω άποδοθ·/]
τό πράγμχ έν τω τόπφ της άρπαγης, τά βάρη της μετακομίσεως
χύτου άναφέρονται εΪς τον άρπαγα.
"Αρθρ. 8 9 Ιον. Ό άρπαξ καταναλίσκων τό άρπχγεν πράγμα ύ·
πόκειται εις άποζημίωσιν. ’Επίσης υπόκειται εις άποζημίωσιν κχί
έχν το πραγμα έφθάρη η άπωλέσθη έξ αιτίας η άνευ χϊτίχς χύτοΟ.
Ή άποζημίωσις γίνετχι εις χρήματα μεν, εάν τό πράγμα */ίτο
έκ των μη άντικαταστατών, εις πράγμα δε ομοιον τφ άπολεσθέντι,
έχν ητο έκ των άντικχτχστχτών. "Οταν η άποζημίωσις γίνηται
είς χρήματα, ό άρπαξ πληρόνει την άζίαν ην είχε τό πράγμα, έν ω
τόπφ κχί χρόνω ηρπάγη.
"Αρθρ. 892ον. *0 χρπαζ άποδούς άπαξ τό άρπαγεν πράγμα είς
τόν κύριον αύτοΟ, έν ω τόπω κχί χρόνω ηρπασεν χύτό, εις ούδεμίαν
πλέον ύπόκειτχι άποζημίωσιν.
νΑρθρ. 893ον. Ό άρπαξ θείς τό άρπχγεν πράγμα ένώπιον του
κυρίου αύτοΰ, εις τρόπον ώστε ούτος νχ δύναται νχ παραλαβή αύτό,
θεωρεΐτχι ώς άποδούς τό πράγμα κχί άν έτι δεν έλαβε χώρχν
πραγματική παραλαβή.
Δεν συμβαίνει όμως τό χύτό κχί ώς προς την άπόδοσιν τίΐς ά*
ξίας του άρπχγέντος καί φθαρέντος πράγματος* ό άρπαξ έν τη πε-

6
ριπτώσει ταύτν) διά ν’ άπαλλαχθνί πάσης ύποχρεώσεως, «ρέπει ο
κύριος του πράγματος νά παραλάβνι πραγματικώς την ένώπιόν του
τεθεΐσαν άξί«ν.
'Αρθρ. 894ον. Έάν ό άρπαξ ζητ'/j νά άποδώσνι το πράγμα εν
τύπιρ έπικινδύνω, ο κύριος αύτου δικαιούται να άποποιηθνί την π α 
ραλαβήν, ο δε άρπαξ έντνί περιπτώσει ταύτν] δεν άπαλλάσσεται της
ευθύνης.
νΑρθρ. 89 δον. Έάν ο κύριος του πράγματος δπερ έφθάρη άποποιηθγί να λάβν) την άξίαν αύτου, ην προσφέρει αύτω ο άρπαξ, ούτος
προστρέχει εις την δικαστικήν άρχην και τον ύποχρεοϊ δι’ αυτής
εις την παραδοχήν.
"Αρθρ. 896ον. Ό άρπαξ πράγματος άνηκοντος εις άνηλικα άποδίδων αύτό άπαλλάττεται της ευθύνης, έάν ο άνηλιξ εχνι άνεπτυγμένην την κρίσιν και νίναι ικανός να φυλάξνι το πράγμα* άλλως η
άπόδοσις είναι άκυρος.
νΑρθρ. 897ον. Έάν το άρπαγεν vivoct όπωρικόν και μειναν παρατώ
άρπαγι άλλάξγι κατάστασιν, οΐον άν ξηρανθνί, ο κύριος αυτού δικαιού
τα ι νά λάβν) αυτό αύτούσιον, η, άν θέλγι, νά λάβγι άποζημίωσιν.
"Αρθρ. 898ον. Έάν ο άρπαξ προσθείς τι επί του άρπαγέντος άλ·
λοιώσν) κατά τι αυτό, ο κύριος του πράγματος δικαιούται νά λάβν)
άποζημίωσιν, η, άν θέλνι, νά λάβν) αύτούσιον τό πράγμα πληρόνων
την άξίαν της γενομένης έπ’ αύτου προσθήκης.
Π. χ. Έάν ο άρπαξ βάψνι το άρπαγεν πανίον, ο κύριος αύτου %
λαμβάνει άποζημίωσιν %, άν θέλνι, λαμβάνει τό πανίον του, άφου
πληρώσνι την άξίαν της βαφης.
’Άρθρ. 899ον. Ό άρπαξ μεταποιώντό άρπαγεν εις τρόπον ώστε
ν’ άλλάξν) δνομα, ύπόκειται είς άποζημίωσιν, το δε πράγμα μένε ι
εις αυτόν.

<

Π. χ. Έάν τό άρπαγεν ^ναι σίτος, ό άρπαξ άλέθων αύτόν ύπόκειται είς άποζημίωσιν, τό δε άλευρον μένει είς αύτόν.
Επίσης, έάν τις άρπάσας τον σίτον άλλου σπείρνι αύτόν εν τφ
ίδίω άγρω, άποζημιοΐ τον κύριον του σίτου, τό δε παραχθησόμενον
γέννημα άνηκει είς αύτόν.

"Αρθρ. 900ον. Έάν μετά την αρπαγήν υποτιμηθώ \6 άρπαγεν
πραγμα, 6 κύριος αύτοΰ δεν

δικαιούται ν’ άποποιηθνΐ την παρα

λαβήν αύτοΰ άπαιτών την κατά τον χρόνον της άρπαγΐΙ; άξίαν αύτοΰ.
Έάν δμως έλαττωθί) η άξια του πράγματος έκ της χρησεως του
άρπαγος, ούτος ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
Π. χ. Ό άρπάσας τό ζώον τίνος, έπιστρέφων αυτό άσθενες (ùj>. j
ζαπούν) οφείλει να πληρώσνι καί την διαφοράν, ην ύπέστη η άξια
του ζώου ένεκα της άσθενείας* επίσης, εάν ό άοπαξ ενδυμάτων σχίσνj
αύτά, άποδίδων τα ενδύματα οφείλει νά άποζημιώσιρ συγχρόνως
τον κύριον αύτών δια την έλάττωσιν, ην ύπέστη η άξία αύτών έκ
του σχίσματος, εάν η βλάβη νίναι ευτελής

γεσίρ),τουτέστιν ^·

ναι κατώτερα του ενός τετάρτου τ^ς άξίας τών ενδυμάτων. Έάν
δμως η βλάβη -Jv*i υπέρογκος

b

εάν δηλαδη

γίναι

Τση $ ύπερβαίννι τό τέταρτον της άξίας των άρπαγέντων, ό κύριος
αύτών εχει την επιλογήν* έάν θέλνι δηλαδη, λαμβάνει άποζημίωσιν
διά την έκ του σχίσματος βλάβην, $ παραιτει τα πράγματα είς τον
t

i καί λαμβάνειk
i παο’ αύ^οΰ άλόκληοον
* την άξίαν των.
’Άρθρ. 901 ον. Καταστρέφων τις την επί τίνος πράγματος κυριό

τη τα τρίτου τινός, θεωρείται αύτοδικαίως ως άρπαξ όταν η πρά£·
ξίς του ισοδυναμώ προς σφετερισμδν, οΤον ό θεματοφύλαξ άρνούμενος
την παρακαταθήκην ( asü^

κρίνεται ώ ; άρπαξ. Έάν δθεν

μ.ετά την άρνησιν άπολεσθγΐ αύτη άπαραβιάστως και άνευ ένεργείας
αύτοΰ (jnü}l> πίλ^α τεάδδιν), ενέχεται.
"Αρθρ. 902ον. Καταστρεφομένου ενός κτήματος δι’ ετέρου τυχαίως, οιον δταν πίπτν) ό λόφος μετά τοΰ έπ’ αύτοΰ κήπου επί ε 
τέρου κήπου εις τού; πρόποδας κειμένου, τό την τιμήν ελασσον κτίίμα
ύπείκει τφ μείζονι (την τιμήν).
Τουτέστιν ό κύριος τοΰ της μεγαλητέρας άξίας κτήματος λαμ
βάνει είς τγ)ν κατοχήν του τό έκ τ^ς καταπτώσεως σχηματισθέν
χωρίον ( ^ γερ = μ έρ ο ς) καί άποζημιοϊ τόν κύριον τοΰ μικροτέρου
κτήματος.
Π. χ. Έάν προ της καταπτώσεως ό έπί τοΰ λόφου άγρός έτιφιό2το 50 θ γροσίων, ό δε εις τούς πρόποδας αύτοΰ κείμενος ηξιζε
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10 ΟΟ γρόσια, ό κύριος του δευτέρου άγροΰ καταλαμβάνει το y ω·
ρίον εκείνο πληρόνων εις τον κύριον του πρώτου τά 5 0 0

γρόσια.

Επίσης, εάν πέσνι εκ της χειρός τίνος μαργαρίτης αξίας πεντηκοντα
γροσίων καί καταπίνι αυτόν η ορνις ετέρου, ητις αξίζει πέντε γρό
σια, ο κύριος του μαργαρίτου δίδει πέντε γρόσια καί λαμβάνει την
όρνιθα* ("ΐδε άρθρ. 2 7 , 2 8 καί 2 9 .)
"Αρθρ. 903ον. Τά προσαυξηματα του ηρπαγμένου Λράγματος
άνηκουσιν είς τον κύριον αύτοΰ.
■Όθεν ο άρπαξ καί σφετεριστής καταναλίσκων αυτά ύπόκειταν
είς άποζημίωσιν.
Π. χ. Το γάλα δπερ άμέλγεται έκ του ζώου, εν χερσί του άρπαγος ευρισκομένου καί το νεογνόν αύτοΰ άνηκουσιν είς τον κύριον του
ζώου. Επίσης οί καρποί ους παράγει κήπος καθ’ δν χρόνον έύρίσκεται ούτος έν χερσί του κρπαγος, είς τον κύριον του κήπου άνηκουσιν.
Επίσης, εάν σφετερισθ-ρτις την κυψέλην έτέρου μετά των έν αύτη
μελισσών, ο κύριος της κυψέλης λαμβάνων όπίσω αυτήν, λαμβάνει
συγχρύνως καί το μέλι δπερ παρηχθη, καθ’ δν χρόνον η κυψέλη αύτη
ευρίσκετο είς χεϊρας του σφετεριστοΰ.
"Αρθρ. 904ον. Το μέλι των μελισσών, αίτινες έγκατεστάθησαν
εντός του κήπου τίνος άνηκει εις τον κύριον του κήπου. Έάν δέ έ τ ε 
ρός τις λάβνι το μέλι ύπόκειται είς άποζημίωσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΓ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Λ -**Α Κ Δ Ρ ).
νΑρθρ. 9 0 δον. Έάν τό σφετερισθεν πράγμα vjvai άκίνητον, δ σφε
τεριστής οφείλει νά το έπιστρέψνι είς τον κύριον αύτου χωρίς νά έπενέγκνι είς αυτό μεταβολήν τινα η έλάττωσιν.
Ό δε σφετεριστής ενέχεται διάπασαν έλάττωσιν της άξίας τού
κτήματος πρ^έλΘουσαν εξ αίτιας αύτοΰ.
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Π. χ. Έάν τις κατεδαφίσν) μέρος της οικίας ην έσφετερίσθη, η
τ^ν φθείρη κατοίκων εν αύτνί ύπόκειται εις άποζημίωσιν δια την
έλάττωσιν, ην ύπέστη η άξια της οικίας.
Επίσης, εάν η οίκία πυρποληθνί ένεκα του εν αύτ^ άναφθέντος
πυρος υπό του σφετεριστου, ον>τος άποζημιοΐ τον κύριον τνίς οικίας
πληρόνων την άξίαν, ην εΖχεν, δτε έσωζετο ετι* (όρααρθρ. 8 8 3 ).
’'Αρθρ. 9 0 6ον. Έάν το σφετερισθεν νΐναι γη και ό σφετεριστής οίκο·
δομησγιη εμφυτεύσει επ’ αυτής, διατάττεται να άφαιρέσνι την οικοδο
μήν η την φυτείαν καί να έπιστρέψν] την γην εις τον κύριον αυτής.
Έάν δε η άφαίρεσις της οικοδομής η της φυτείας γιναι έπιζημιος
εις την γην, ο κύριος αυτής γίνεται καί αυτών κύριος πληρόνων εις
τον σφετεριστήν την άξίαν της ύλης μετά την άφαίρεσιν των έξόδων, άπερ θά άπνιτοΰντο διά την κατεδάφισιν vi την έκρίζωσιν καί
έκκοτην.
Έάν δμως ή άξια των δένδρων η της οικοδομής vjvai

άνωτέρα

άπό την της γης, ο δε ένοικοδομησας η εμφυτευσας προεβη εις την
ένοικοδόμησιν η έμφύτευσιν, διότι ένόμιζεν οτι εδικαιούτο κατα τον
νόμον νά πράξνι τούτο (καλγί ττί πίστει), έν τοιαύτν] περιπτωσει οέν*
οικοδομητης η ό έμφυτευτης γίνεται και τνίς γ·ης κύριος πληρόνων
την αξίαν αυτής εις τον κύριόν της.
Π. χ. Έ π ί γηπέδου, δπερ έκληρονόμησέ τις παρά του πατρός αύτου, εγείρει οικοδομήν εις ην δαπανά χρηματικόν ποσόν άνώτερον
της αξίας του γηπέδου* έάν μ,ετά ταυτα τρίτος τις

προβάλλων

επικρατέστερα δικαιώματα κυριότητος έπί του γηπέδου έκνικησγι
αυτό, ό κύριος της οικοδομής πληρόνων την άξίαν του γηπέδου
καταλαμβάνει ( jJb J
ζάπτ ίδέρ) αύτο.
νΑρθρ. 907ον. Έάν σφετερισθείς τις άλλότριον άγρόν σπείρνι αυ
τόν, ό κύριος του άγροΰ έκνικών αυτόν πληρόνεται συγχρόνως καί
την προξενηθεΐσαν εκ της σποράς ζημίαν
νοκσάνι
έρζ* άρθρ. 8 8 6 ). Επίσης, έάν ό εις των κυρίων άγροΰ κοινού έξ άδιανεμητου σπείρν) αυτόν, ό έτερος κοινωνός έκνικων την έαυτοΰ ρ.ε·
ρίδα πληρόνεται καί την έκ της σποράς ζημίαν (ορα τό αυτό άρ·
θρον), ητις άναλογει εις την μερίδα ταύτην.

. 'y
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*Αρθρ. 908ov. ’Εάν τις σφετερισθείς άλλότριον άγρον όργώσνι αυ
τόν, έπιστρέφων άκολούθως τον άγρον εις τόν κύριόν του, δεν δικαιοΟται να ζητηση άμοιβην δια την δργωσιν.
*Αρθρ. 909ον. ’Εάν τις έπασχολνί άλλοτρίαν γί)ν θετών έπ* αύτίίς
ακαθαρσίας η άλλα πράγματα, ύποχρεοΟται νά αρνί τά πράγματα
ταΟτα και ν’ άφησγ) ελευθέραν την γην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ·
ΠΕΡΙ ΓΠΟΣΦΕΤΕΡ1ΣΤΟΓ.
"Αρθρ. 91 Οον. Ό ύποσφετεριστης (

γασηπ-ούλ-γα*

σηπ ) ήτοι ό παρά σφετεριστου σφετεριζόμενο; θεωρείται ύ ; πρω
τότυπος σφετεριστής.
Έαν όθεν σφετερισθείςτις πράγμάτι παρ’άνθρώπου δστις κατεϊχεν
αυτό έκ σφετερισμου, καί καταναλώογι, ή φυειρνι η άΐϊολέϋντ αυτό,
ό κύριος του πράγματος λαμβάνει την άποζημίωσίν του παρ’ όποτέρου θέλν), εκ των δύο σφετεριστών* προς δε, δύναται μέρος τ η ; άπο·
ζημιώσεως νά άπαιτησγ) άπό τον πρώτον σφετεριστήν καί μέρος άπό
τον δεύτερον.
’Εάν λάβν] την άποζημίωσίν άπό τον πρώτον, ούτος εχει άναγω*
γην κατά του δευτέρου.
’Εάν δμως λάβνι αυτήν άπό τον δεύτερον, ούτος δεν 'έχει άνα*
γωγην κατά του πρώτου.
’Άρθρ. 91 Ιον. "Οταν ό ύποσφετεριστης (δεύτερος σφετεριστής)
άποδώσνι τό σφετερισθέν πράγμα εις τον πρώτον μεν σφετεριστήν,
άπαλλάσσεται μόνος αυτός, είς δε τον κύριον αύτου, άμφότεροι (δ τ ε
σφετεριστής καί ό ύποσφετεριστης) άπαλλάσσονται της ευθύνης.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
Π Ε Ρ Ι' ΦΘΟΡΑΣ.
(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΠΕΡΙ ΑΓΤΟΤΡΓΟΓ ΦΘΟΡΑΣ.
’Άρθρ. 912ον. Ό είτε έκ προθέσεως, είτε άνευ προθέσεως φθειρών
άλλότριον πράγμα, παρ’ έαυτφ η παρ’ άνθρωπο) της εμπιστοσύνης
του (ς>*1 εμίν) ευρισκόμενον, ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
Έάν δμως φθείρνι τις άλλότριον πράγμα, έν ω τούτο εύρίσκεται
εις χειρας σφετεριστοΰ, ό κύριος του πράγματος εχει την επιλογήν,
δικαιούμενος να ζητησνι άποζημίωσιν $ παρ’ αύτοΟ του σφετεριστου,
και τότε ούτος εχει αναγωγήν κ^ι.* του φ^ορεως, η

τ·.«/ φοο-

ρεως και τότε ούτος δεν εχει άναγωγην κατά του σφετεριστου.
"Αρθρ. 913ον. Έάν τις όλισθησας και πεσών φθείρνι άλλότριον
πράγμα ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
*Άρθρ. 9 1 4ον. Έάν τις φθείρνι άλλότριον πράγμα νομίζων αυτό
ιδικόν του ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
"Αρθρ. 9 1 5ον. Έάν τις σύρας τό ένδυμά τίνος σχίσνι αύτο υπό*
κειται είς άποζημίωσιν δι’ ολην την άξίαν του ενδύματος*

έάν

όμως λάβτι μόνον είς χεϊρας το φόρεμα, και ό κύριος τοϋ φορέματος
σύρνι και σχίση αυτό ύπόκειται είς άποζημίωσιν μόνον διά το νίμισυ της άξίας. Επίσης, εάν τις καθησν) επί τοΰ κρασπέδου τινός
καί ούτος άγνοών τό πράγμα έγερθνί καί σχισθνί τό' φόρεμα, ό καΦησας ύπόκειται εις άποζημίωσιν διά τό ημισυ της άξίας.
"Αρθρ. 9 1 6ον. Άνηλιξ φθειρών άλλότριον πράγμα οφείλει ν’ άπο·
ζημιώσν) εξ ιδίων τον κύριον αύτου. *Εαν νίναι δέ άπορος ό άνηλιξ,
σ κύριος του πράγματος περιμένει μέχρις ευπορίας αύτου. *0 κηδε
ιώ ν είς ούδεμίαν ύπόκειται άποζημίωσιν ενεκα τούτου.
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’Άρθρ. 9 1 7ον. Έλαττών τις την άξίαν άλλοτρίου πράγματος ύπόκεtToct εις άποζηριίωσιν διά την έλάττωσιν ταύτην.
"Αρθρ. 9 18ον. Έάν τις κατεδαφί,τη άδίκως άλλότριον κτημα,
otov οικίαν η έργαστηριον,

ό κύριος του κτήματος εχει την επι

λογήν.
Δηλαδη, εάν θέλη παραχωρών αύτφ την εκ της κατεδαφισεως
ύλην τον ύποχρεόνει νά πληρώσ·/) ολόκληρον την επί τφ ίστασθαι
αξίαν τ^ς οίκίας ( o ^ oLju* μίπνίγεν κηϊμέτ, δηλ. την άξίαν τνίς
οίκίας, όταν αύτη ίστατο σώα και άβλαβης*

ορα άρθ. 8 8 3 ), η

κρατεί την ύλην και έκπίπτων την άςίαν αυτής εκ της επι τφ
ίστασθαι άξίας της οίκίας άπαιτεΤ το υπόλοιπον.
Έάν ό σφετεριστής άνακτίση την οικίαν, οία ητο πριν, άπαλλάττεται της άποζηριιώσεως.
"Αρθ. 919ον. Έάν έκραγείσης πυρκαΧάς év συνοικίγ τινι κατεδά
φιση τις άλλοτρίαν οικίαν άνευ της άδειας του κυρίου αυτής καί η
πυρκαία σταθη εκεί, δεν ύπόκειται εις άποζηράωσιν, άν ένηργησε
την κατεδάφισιν τνί διαταγή του άρχοντος.
Έάν δε κατηδάφισεν αυτήν αύτογνωριόνως ύπόκειται εις άποζηριίωσιν.
"Αρθ. 920ον. Έάν τις κόψη άδίκως τα εν άλλοτρίφ κηπφ δέν
δρα, ό κύριος αυτών εχει την έτιλογην.
Δύναται δηλαδη η ν’ άπαιτηση παρ’ αύτου την επί τφ ίστασθαι
άξίαν των δένδρων,
τα κοπέντα ξύλα,

κάηριεν κηϊρι,ετ) παραχωρών αυτω
νά κράτηση τά ξύλα ταύτα καί άφαιρών

άξίαν αυτών κεκοριριένων άπό την επί τφ ίστασθαι αξίαν τών δέν
δρων, ν’ άπαιτηση το υπόλοιπον.
Π. χ. Έάν ό κνίπος ρ^τά τών δένδρων, εις την θέσιν αυτών εύρισκοριένων άξίζη 1 0 ,0 0 0 γροσίων, άνευ δε τών δένδρων 5 ,0 0 0 ριόνον, καί η άξια τώνκοπέντων δένδρων^ναι 2 ,0 0 0 γροσίων, όκύριος
τοΟ κήπου εχει την επιλογήν ριεταξύ τών έξης δύο, η παραιτεΐ
τά κοπέντα δένδρα είς τόνκόψαντα καί λαριβάνει παρ’ αύτου 5 ,0 0 0
γροσίων, η λαριβάνει τά κοπέντα δένδρα καί ριετ’ αυτών 3 ,0 0 0
γροσίων.
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*Αρθ. 921 ον. ‘Ο άδικηθείς δεν δικαιούται νά άνταδικησνι (τούτ*
Ιστιν η άνταδικίε δεν έπιτρέπεται).
Π. χ. Έάν τις φθείρνι το πράγμα έτέρου και ούτος άντεκδικού*
μένος φθείρνι έπίσης το πράγμα εκείνου, άμφύτεροι ύπόκεινται εις
άποζημίωσιν.
Επίσης, έάν τις άνηκων εις μίαν φυλήν (4U*3 καπιλέ) φθείρνι το
πράγμα έτέρου άνηκοντος είς άλλην φυλήν, και ούτος ά>τεκδικούμενος φθείρνι τύ πράγμα τρίτου τίνος, άνηκοντος εις την πρώτην
φυλήν, έκάτερος των φθορέων ύπέκειται είς άποζτμίωσιν της ην
διέπραξε φθοράς·
‘Ωσαύτως άπατηθείς τις καί λαβών κίβδηλον νόμισμα δεν δι
καιούται να το δώσνι εις άλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΑΓΓΙΟΓ ΦΘΟΡΑΣ.
’Άρθ. 922ον. Έάν τις γείνη αΓτιος της φθοράς $ τ^ς έλαττω·
<τεως της τιμ·»ς άλλοτρίου πράγματος, έάν δηλαδη πράξίς τις αύ·
του λάβη ως άμεσον καί άναπόδραστον συνέπειαν την φθοράν $ την
«λάττωσιν της τιμής άλλοτρίου πράγματος, ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
Π. χ. Έάν τις περιπτυχθείς το ίμάτιον έτέρου παλαίνι μετ’ αύ*
τοΰ καί έν τω μεταξύ πέσν) εκ του δευτέρου τούτου πράγμά τι καί
φθαρνί $ βλαβγί, ο περιπτυχθείς ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
Επίσης, έάν τις κόψνι άδίκως το ύδωρ άλλοτρίου άγρου η κήπου,
καί έκ της άνυδρίας ξηρανθνί η έν αύτφ φυτεία $ σπορά, η άν το
ΰδωρ πλημμύρισαν κατακαλύψνι τον άγρον τρίτου τινός καί φθείρει
την σποράν αύτου, ύπόκειται εις άποζημίωσιν.
Ωσαύτως, έάν τις άνοίξνι την θύραν άλλοτρίου ιπποστασίου καί
φύγν] τό έν αύτφ ζίδον, η άνοίξνι άλλότριον κλωβίον καί φυγιρ πδ
έν αύτφ πτηνόν, ύπόκειται είς άποζημίωσιν.

’Άρθρ. 923ον. Έάν τό ζώόν τίνος τρόμαξαν έξ αίτιας άλλου τίνος
δραπετεύσνι καί χαθγί, ο αίτιος του τρόμου δεν ύπόκειται εις άποζημι'ωσιν. ’Εάν όμως έκ προθέσεως έφόβισε το ζώον, τότε ένέ*
χεται.
Επίσης, έάν ένφ κυνηγός τις πυροβολγί, τό ζώον άλλου φοβηθεί
τραπγί εις φυγήν καί έν<5 φεύγει πέσν) καί ψοφησνι, η βλαβγΙ κατά
τούς πόδας, ο κυνηγός δεν ενέχεται.
Έάν όμως έπυροβόλησεν έπί τώ σκοπώ να έκφοβίστί τό ζώον, τότε
ύπόκειται εις άποζημίωσιν* (δρα άρθ. 9 3 ).
Ά.ρθρ.

924ον. *Όπως ό αίτιος καταστγΐ, ως εί'ρηται,

ένοχος,

πρέπει έν τ$ πράξειαύτοΰ νά ύπάρχνι ύπέρβασις δικαιώματος
τεάδδί)* δηλαδη διάνα καταστί) τις υπόλογος διά ζημίαν, ηςυ·
πνίρξεν ό αί'τιος, πρέπει νά έξετέλεσε την πραξιν, $ς άμεσος συνέ
πεια ύπηρξεν η ζημία, καθ’ ύπέρβασιν δικαιώματος ( ΐ ) .
Π. χ. ’Εάν τις όρύξνι έν τ$) δημοσία όδφ φρέαρ άνευ της άδειας
του άρχοντος καί πεσοντό ζώονέτέρουέν αύτφ άπολεσθνί, ένέχεται.
Έάν δμως ώρυξε τό φρέαρ έν τώ ίδίω άγρώ ούδεμίαν φέρει ένο
χον διά την έν αυτφ πτώσιν του ζώου.
’Άρθρ. 925ον. Έάν τις έκτελέσνι πραξιν προξενούσαν την φθοράν
πράγματός τίνος, καί έν τώ μεταξύ παρεμπέση έτέρα προαιρετική
πράξις, έάν δηλαδη ετερός τις οίκεί^ προαιρέσει χρησιμεύσει ώς ά
μέσος αυτουργός τνίς φθοράς του πράγματος, ένοχος καθίσταται ό
την προαιρετικήν πραξιν έκτελέσας, ήτοι ό άμεσος αυτουργός τ^ς
φθοράς* (δρα άρθρ. 9 0 ). 1

( 1 ) νΗτοι η προς άποζημίωσιν ευθύνη του υπαιτίου ηρτηται] έκ
του ότι η την ζημίαν έκείνην προξενησασα πραξίς του άδίκως έπεχειρηθη.

2ημ. Μεταφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ TΠ ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΓ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΓΜΕΝΩΝ.

*Αρθρ. 926ον. ‘'Εκαστος δικαιούται νά διέρχεται διά της δημοσίας
όδου* υπό τον ορον όμως τΐ|ς των άλλων ασφαλείας.
Ύπδ τον δρον δηλαδη νά μη βλάπτνι τινά διά πράξεως, την
οποίαν δύναται ν’ άποφύγνι.
Έάν δθεν εν τν| δημοσί^ δδφ πέσν) το επί των ώμων άχθοφδρου
τινδς φορτίον καί φθείρν) άλλδτριδν τι πράγμα, δ άχθοφδρος ύπδ*
κειται εις άποζημίωσιν.
Επίσης, εάν οί σπινθήρες, οιτινες εξέρχονται έκ του εργαστηρίου
σιδηρουργοί» καθ’ ην στιγμήν σφυρήλατη τδν σίδηρον, καύσωσι το έν*
δυμάτινος διερχομένου διά τϋς δημοσίας δδοΰ, δ σιδηρουργός ύπδ·
κειται εις άποζημίωσιν.
’Άρθρ. 927ον. *Άνευ άδειας του άρχοντος ούδείς δύναται νά καθησνι έν δημοσία δδω, ΐνα πωλγί η άγοράζγι. Επίσης ούτε νά θέσνι
% νά καινοτομησνι τι έν αύτνί δύναται.
Έάν δέ πράξνι τούτο, ένέχεται διά πασαν βλάβην καί ζημίαν
προελθοΰσαν έκ της πράξεω; ταύτης.
Έάν δθεν συσσωρεύσει τις έν δημοσίφ δδω ξυλικήν η λίθους καί
τδ ζώον ετέρου τινδς προσκδψαν πέσν] καί πάθνι, ύπδκειται εις ά·
ποζημίωσιν.
• Επίσης, έάν τις χύσν) έν δημοσία δδω δλισθηρδν τι πράγμα,
οιον έ'λαιον καί τδ ζώον έτέρου τινδς δλισθ·?ίσαν πέση καί πάθνι,
ύπδκειται εις άποζημίωσιν.
*Αρθρ. 928ον. Έάν πεσών τοίχος τις προξενησνι ζημίαν, δ κύριος
αύτου δεν ένέχεται.
Έάν δμως έκ των προτέρων δ τοίχος $το έτοιμδρροπος καί έτερδς
τις προφωνηση καί προειδοποιησνι αύτδν λέγων: κ α τ ε δ ά φ ι σ ο ν
τ δ ν τ ο ί χ ο ν , ενέχεται, άν άφησνι νά παρέλθνι έν τω μεταξύ τδσος
χρδνος, δσος ηρκει διά την κατεδάφισιν του τοίχου.
Με την διαφοράν δμως δτι δ προειδοποίησα; πρέπει νά έχνι τδ

*·.
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δικαίωμα χυτά της

προφωνησεως καί προειδοποιησεως* (δρα άρ·

θρον 8 8 9 ).
ΟΪον, εάν δ τοίχος έπεσεν έπί της γειτονικές οικίας, δ προειδοποιησας πρέπει νά ^ναι εΐς των ενοίκων της οικίας ταυ της· η προφώνησης καί προειδοποίησης άλλου άνθρώπου ούδεν ισχύει.
Έάν δε κατέπεσεν επί ιδιαιτέρας δδου, δ προειδοποιησας πρέπει
νάνι ναι εΐς έζ εκείνων, οι,τινες έχουσι δικαίωμα διαβάσεως δΓ εκείνης
της οοου.
Έάν κατέπεσεν έπί δημοσίας δδου, έκαστος έν γένει εχει το δι
καίωμα της προφωνησεως καί προειδοποιήσω;

χακ**ΐτε·

καδδόύμ.)

‘

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

"Αρθρ. 929ον. Ό κύριος ζώου τινδς δεν είναι ύπδλογος διά την
ζημίαν, ην τούτο ήθελε προξενήσει ενεργούν άφ’ έαυτου* (δρα άρθρον 9 4 ).
Έάν δμως, έν δ> τδ ζώον φθείρει άλλδτριον πράγμα, δ κύριος αύ*
του βλέπων αύτδ δεν τδ έμποδίζν], ύπδκειται εις άποζημίωσιν.
Επίσης, έάν τις έχνι κερατοπληκτορα ταύρον η κυνα δηκτικδν καί
τις των γειτόνων η των συγχωριτών αύτου τφ προφωνησν) καί
προειδοποίησή συμβουλεύων αύτδν νά περιορίσνι τδν ταύρον έ τδν
κυνα αύτου, ύπδκειται εις άποζημίωσιν, έάν δ κύων η δ ταύρος άφεθέντά νά περιφέρωνται ελεύθερα φονεύσωσιν άλλο ζώον, η φθείρωσι
πράγματι.
"Αρθρ. 930ον. Έάν τδ ζώον τινδς ευρισκομένου έν τφ ίδίφ αύτου
κτηματι προξενησ») βλάβην τινά εις έτερον κτύπων διά του προσ
θίου ποδδς, η διά τές κεφαλής, $ διά της ουράς, $ λακτίζον διά του
οπισθίου ποδδς, δ κύριος αύτου δεν ύπδκειται είς άποζημίωσιν, ει'τε
έπί τοΟ ζώου εύρίσκετο, είτε μη.

*
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"Αρθρ. 9 31 ον. *Όταν είσαγάγνι τις το ί'διον αύτοΰ ζώον εις άλ·
λότριον κτήρια, τνί άδεια του κυρίου του κτηρι.ατος, το ζώον θεωρεΐται ώς ύπαρχον έν κτηριατι του κυρίου αυτου, διό ούτος, συριφώνως προς τό ανωτέρω άρθρον δεν ύπόκειται εις άποζηράωσιν διά
πάσαν βλάβην προξενηθεΐσαν κατά τον έν τφ αύτω άρθρφ άναφε·
ρόριενον τρόπον.
Έάν δε είσηγαγεν αυτό άνευ τνίς άδειας του κυρίου τοΰ κτήματος,
είτε επ’αυτου κάθηται, ε?τε οδηγεί κρατών άπό του άκτορος $ έλαύ·
νει όπισθεν αυτό, η απλώς εύρίσκεται πλησίον αυτου, έν πάσν) πε·
ριπτώσει, ύπόκειται εις άποζηριίωσιν διά την ζηριίαν, ην ήθελε προ
ξενήσει το ζώον.
*Βάν δ'ριως το ζώον άπολυθεν είσέλθνι άφ’ εαυτού είς άλλότριον
κτήρια, ό κύριος αυτου δεν ύπόκειται εις άποζηριίωσιν, δι’ ην ήθελε
προξενήσει ζηριίαν έν αύτφ.
"Αρθρ. 932ον. 'Έκαστος δικαιούται καί ριετά τού ζώου αυτού
νά διέρχηται διά της δηριοσίας οδού. Έπορ^νως δεν ύπόκειται εις
άποζηριίωσιν, έάν _ έν ω διηρχετο την οδόν ριετά τοΰ ζώου αυτού,
τούτο έπροξένησεν ζηριίαν τινά, της όποιας η άποφυγη είναι άδύνατος.
Π. χ. Έάν ό έκ των ποδών τού ζώου έκτινασσόρ^νος κονιορτός
καί πηλός κηλιδώσωσι τά ένδύριατά τίνος, η έάν τό ζώον λάκτισαν
διά τοΰ οπισθίου ποδός ^ κτυπίίσαν διά τ^ς ουράς προξενηβ*) ζη
ριίαν τινά, ό κύριος τού ζώου δεν ύπόκειται είς άποζηριίωσιν.
Έάν δριως η ζηριία προηλθεν έκ της συγκρούσεως τού ζώου, η έκ
τού κτυπηριατος τού έριπροσθίου αυτού ποδός η τ^ς κεφαλής, ό
κύριος αύτοΰ ύπόκειται είς άποζηριίωσιν.
Άρθρ. 933ον. Έν τνί δηριοσί^ όδψ και ό έλαύνων όπισθεν καί δ
οδηγών άπό τοΰ άκτορος τό ζώον ί'σοι είσι πρός τον άναβάτην.
Καί έκεΐνοι δηλαδη ύπόκεινται είς άποζηριίωσιν έν ταΐς περιστάσεσι, καθ’ &ς ύπόκειται είς αυτήν 0 άναβάτης ( ^S\j ρακίπ).
*Άρθρ. 934ον. Ούδείς δικαιούται νά άφησνι νά ίσταται η νά δέσγι
έν τ·^ δηριοσί<£ όδφ τό ζώον αύτοΰ.
Έάν δθεν πράξν) τις τούτο καί τό ζώον προξενήσει βλάβην τινά
είτε διά τού έριπροσθίου ϊι οπισθίου ποδός λακτίζον, η όπωςδηποτε

*
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άλλως, έν πάση περιπτώσει είναι υπόλογος δι* ην το ζώον αύτοΰ
προύξένησε ζημίαν.
Εξαιρούνται όμως τα μέρη τά όποια είναι καθωρισμένα διά να
ίστανται ζώα, οΐα είναι η αγορά ζώων

άτ παζαρη) καί

ό τόπος έν φ μένουσιν οι διά μίσθωσιν 'ίπποι.
•Άρθρ. 9 3 δον. Έάν τις άφηση λυτόν έν τη δημοσία όδφ το ζώον
αυτου ενέχεται διά πάσαν ζημίαν, ην νίθελε προξενήσει.
*Αρθρ. 9 3 δον. Έάν, ένφ είναι τις έφιππος, είτε έν τφ ΐδίω αύτοΟ
κτηματι είτε αλλαχού ευρισκόμενος, το ζώον πατηση και φθείρη τι
διά τοο έμπροβθίου % οπισθίου ποδός αυτου, ό τό ζώον άναβαίνων
θεωρείται ώς αί'τιος της ζημίας καί επομένως ένεχεται δι’ αυτήν.
*Αρθρ. 937ον. Έάν ό. άναβάτης δεν δύναται νά διοίκηση τον ίπ 
πον άφηνιάσαντα, δεν ύπόκειται είς άποζημίωσιν, δι’ ^ν νίθελε προ
ξενήσει ζημίαν.
"Αρθ. 93 δον.

Έάν, έν ω έχει τις δεδεμένον τό ζώον αυτου έν

τφ Ιδίφ αυτου κτηματι, έτερός τις έλθών δέση έκει καί τό ίδικόν
του, καί τόζώον το\3 ιδιοκτήτου λακτίσαν φονεύση τό ξένον, δεν ο
φείλεται άποζημίωσις. Έάν όμως τό ξένον ζώον φονεύση τό του κυ
ρίου του κτήματος, οφείλεται άποζημίωσις.
"Αρθρ. 939ον. Έάν δύο τινες δέσωσι τά ζώα αυτών εις τόπον, ένθα
άμφότεροι έχουσι τό δικαίωμα νά δένωσιν αυτά καί τό έτερον τού
των φονεύση τό άλλο, δεν οφείλεται άποζημίωσις.
Π. χ. Έάν δύο τινες έχοντες κοινήν τινα οικίαν δέσωσι τά ζώα
αυτών έν αυτή καί τό έτερον αυτών φονεύση τό άλλο, δεν οφείλεται
άποζημίωσις.
*Άρθρ. 940ονϊ Έάν δύο τινες δέσωσι τά ζώά των έν ω τόπφ δεν
Ιχουσι πρός τούτο δικαίωμα, καί τό πρώτον δεθέν ζώον φονεύση τό
ύστερον δεθέν, δεν οφείλεται άποζημίωσις. Έάν δμως τό ύστερον δεθέν ζώον φονεύση τό πρότερον δεθέν, οφείλεται άποζημίωσις.
23 'Ρεβίουλ άχηρ 1289 - 1 8 ίουνίου 1872.
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ΑΧΜ ΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ

OMEP ΧΟΥΛΟΥΣΗ

ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΛΙΑ

ΑΧΜΕΤ ΧΑΛΙΑ

’Επίτροπος των 'Ιερονομικών

Διανομείς των Κληρονομιών.

μαθημάτων.
Ε Σ Σ Ε ΙΔ ΧΑΛΙΑ

ΕΣΣΕΙΔ ΙΟ ΥΝ Ο ΪΣ ΒΕΧΠΙ

'Ρητροφύλαζ.

Διευθυντής της Σχολής των
Τεροδικαστών.

Σ Ε ΙΦ ΟΥΔΔΙΝ

ΑΒΔΟΥΛΛΑΤΙΦ ΣΟΥΚΡΙ

Κριτής τής Κωνσταντινουπόλεως.

Μέλος τής Συντακτικής ’Επιτροπής.

ΑΧΜ ΕΤ ΧΟΥΑΟΥΣΗ
Μέλος του Άνωτάτου Δικαστηρίου.

ΤΕΛΟΣ.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TOT Η'. ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Νομικοί οροί.
ΤΓΓΛ. ΠΡΩΤ. Περί Σφετερυμου.
Κεφάλαιον Α'. ’Ενέργεια του Σφετερίομου.
Κεφάλαιον Β\ Περί Σφετερισμου ακίνητων.
Κεφάλαιον Γ\ Περί Ύποσφετεριστου.
Τ1ΤΑ. Δ ΕΓΤ. Περί φθοράς.
Κεφάλαιον Α'. Περί αδτουργου φθοράς.
Κεφάλαιον Β'. Περί αίτιου φθοράς.
Κεφάλαιον Γ'. Περί των Ιπί δημοαίας όδοΰκαΐνοτομουμένων.
Κεφάλαιον Δ'. Περί εγκλημάτων των ζώων.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΦΩΤ1ΑΔΟΥ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ Β ΘΥΝΟΥ
ΕΚΔΙΔΟΤΑ1
ΑΔΕΙΑι ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ
ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΙ*.

v kS') .l/ V IΛ -S i _,J~\ ^JzS )
ΒΙΒΛΙΟΝ θ '.

ΠΕΡΙ Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Ε Ω Σ , ΒΙΑΣ
ΚΑΙ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Τ Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ

ΕΝ Κ ηΝ ΪΤΑΝ ΤΙΝ Ο ΤΠ Ο ΛΕΙ,

1 8 7 8.
ΤΥΠΟΙΖ I. A. ΒΡΕΤΟΥ.

Z

EN ONOMATI
TO Y OIK ΓΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΕΟΥ.
ATTOKPATOPIK.QH ΑΪΤΟΓΡΑΦΟΝ.

N epr^ e n

k a t a t o π ε ρ ιε χ ο ν © 1 0

ΒΙΒΛΙΟΝ Θ'
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΠΣ, ΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΠΣ.
(Σύγχειται ές ένό< προλόγου χβΐ -ipniv -clt/oiv).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΓΣΙΝ, ΤΗΝ
ΒΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΙΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ.
*Αρθρ. 941 ον. ^

Χ ά δ ζρ = ’Απαγόρευσις* είναι τό άφαιρεΐν άπό τίνος

ώρισμένου προσώπου τό δικαίωμα του διαχειρίζεσθαι τ ))ν ιδίαν περιου
σίαν καί του συναλλάττεσόαΓ δ τό δικαίωμα τούτο άφαιρεθεις ονομάζεται
μαχδζούρ=Άπηγορευμένος ( 1 ).

(1 ) Ή άπαγόρευσις

χάδζρ κατά τούς νομολόγους είναι: ^ »*1*

μέν’ουν μίν νεφάζι τεσάρρουφιν καβλίγιν=τό κωλύειν
τινά άπό της ένεργείας του διά λόγου συναλλάττεσθαι*

τε-

σαρρούφι καβλί=συναλλάττεσθαι διά λόγου, είναι ή αγοραπωλησία, ή
άπελευθέρωσις δούλου $ δούλ/ις, ή δμολογία, ή ενεχυρίασις κτλ. ^

äj

J * 1 τεσαρρούφι φι’λί’ δέ είναι τό έμπράκτως γινόμενον συνάλλαγμα.
Σημ. Μεταφρ.

*ΑρΟρ. 942ον.

·Ίζν=Χειραφέτησις* είναι ή άριπς τής άπαγο-

ρεύσεως, ή πτώσις του δικαιώματος της άπαγορεύσεως* δ τυχών τής χειραφετήσεως καλείται
νΑρθρ. 943ον.

μεεζού,ν=Χειράφετος.
2αγήρι γάϊρι μομεϊγίζί^Ανήλιξ μή ϊ*

χων άνεπτυγμένην τήν κρίσιν (δ πλησιέστερος ε(ζ τήν νηπιότητα, infan-

tiae proxi mus)

είναι δ παΐς, δστις δεν δύναται νά εννοήσγ] τήν αγο

ραπωλησίαν* οστις δέν εννοεί δηλαδή, δτι διά τής πωλήσεως εκποιεί τις,
διά δέ τής άγορας προσκταταί τι και δστις δέν δύναται νά διακρίννι τήν
μικράν και συγχωρητήν απάτην (

γάπνι γεσίρ) άπδ τήν δπέ-

ρογκον βλάβην (^^ -Ιί^ Λ γά π νι φαχή<:)(1 ),οίόν έστιτδ άπατασθαι κατά
τδ ή'μισυ τής αξίας. Ό τα τοιαυτα διακρίνων καλείται

σα-

γηρι μ»μεϊγίζ==άνήλιξ άνεπτυγμένην έχων τήν κρίσιν (πρόσηβος,

pu·

bertatae proxi mus).
νΑρθρ. 944ov.

Μεδζνούν=Μανιακός, παράφρων* είναι δύο ειδών:

Ό εϊς λέγεται

μεδζνούνι μουτπήκ, εντελώς μανιακές*

είναι δέ ό άδιακύπως υπό τής μανίας κατεχόμενος* δ ετερος λέγεται
^ J a*

μεδζνούνι γάϊρι μουττΐκήκ, δ πάσχων εκ περιοδικής μανίας.

νΑρθρ. 945ον.

Μα’ατούχ==Νηπιάζων* είναι δ βεβλαμμένος τδν

νουν, ε?ς τρόπον ώστε ή κρίσις αύτου νά ·ρναι ασθενής, οί λόγοι του ασυ
νάρτητοι καί αί πράξεις αύτου νά φέρωσι τδν τύπον τής πλημμελείας.
*Αρθρ. 946ον.

Σ εφ ίχ= νΑσωτος, έκδεδιγ)τη μένος* είναι δ δαπα

νών τήν έαυτοϋ ουσίαν έφ’ â μή δει* δ φθειρών αυτήν δι*δπερμέτρων καί
Παραλόγων εξόδων.
Καί εκείνος, δστις έκ μωρίας καί εύηθέίας δέν 6ινάι ίλανδς νά έμπορεύηται, άλλ’ άπαταται ως επί τδ πλεΐστον έν ταΐς συναλλαγαΐς αυτού,
θεωρείται ώς έκδεδινιτημένος.
yAp0p. 947ον. JU^j Τεσίδ=Έχέφρων* είναι δ ικανδς διατηρήσαι τήν
εαυτού ουσίαν, δ άποφεύγων πάσαν παράλογον δαπάνην καί σπατάλην.

( t) Περί τού

γάπνι Φαχή<Γ, υπερόγκοΟ βλάβης, ΐδ εΒ ιβ λ.

Α'. Περί »Αγοραπωλησίας, σελ. 3 2 .

γάπνι γεσίρ, εύκολος ή μι

κρά βλάβη είναι ή κατωτέρα τής υπερόγκου βλάβη.

Σημ. Μεταφρ.

*Αρθρ. 948ov, *\J^\ Ίκρ ι άχ =Κατανάγκασις, βία* είναι τό 6ποXPWyv τινα αδίκως δι’ απειλών εις τό πριήσαι άκουσίως πραξίν τινα ( 1 ) Γ
ο τοιοΰτος ονομάζεται » J^ a μσκρέχ, b εις βίαν ύποκύψας, ο βιααθείς* b

( 1 ) *\J~\ Ίκρ!·αχ==Κατανάγκασις, βία* είναι κατά τους λεξικογράφους
τδ άναγκάζειν τινά πράξαι, οπερ άποστρέφεται* κατά δέ τους νομολόγους(1^φουκεχά)·Λ~*Αΐ.»3Αΐ£1)

^ 0*1^3,j

aLLa |

χάμλόυ-λ- yatp. άλ'.ά φίϊ’λιν πί μα γ^βδιμου ριζάεχου
πίχ λιά ιχτιγί,άρεχου,λακίννεχου κάδ γιβφσίδουχου βέ κάδ λξ.ά,μά’ πεκάη
εχλιγέτιχι=Κατανάγκασις ανθρώπου εις πράξιν διά μέτρου, οπερ εκμη
δενίζει μέν τήν συγκατάθεσιν, δέν αναιρεί δέ καί την έλευθέραν αύτοΰ
βούλησιν’ άλλ’ ενίοτε καί την ελευθερίαν της βουλησεως διαφθείρει, καί
τοι άφ’ ετέρου διατηρείται ή δύναμις του άντιστήναι.
Τουρκιστί δ’ έχει ουτω:
jA a »
u

j

J
j^J^I *■**·»!·

4**' ^

^ ^ j -Xi ^J l
c l*

J

^

πίρ φίι’λδιρ κι ινσάν κάσδι ζαράρ ταρηκηηλε γαϊρέ ικά’ βέ ισάλ ιδέρ κι
ολ φιΊλ σεπεπίϊ λε ολ γαϊρίν ριζασή φέβτ ολουρ χάπς βέ ζάρπ γκιπί βέ
γ!·άχοτ ο\ μόυκρεχίν ιχτιγίαρή φασίτ ολ«ρ κάτλ βέ κάτ’ γκιπί εχλιγετινίν πεκασηηλε=Ή βία εστί πραξις, $ν ενεργεί τις σκοπών βλάβην
έτέρου, καθ’ $ν (πράξιν) αίρεται ή του ετέρου συγκατάθεσις, ώς ή φυλάκισις καί δαρμός* είτε, και τοι διατηρείται του αντικειμένου ή δύναμις
προς άντίς·ασιν,ομως φόβου ένεκα διαφθείρεται ή έλευθέρα αύτοΰ βούλησις*
% κατ’ άλλους:
jJl J*iJl
)^-*= 7
φίι’λουν γιούδζεδου μίν έλ μόύκριχι φέ γ^ούχδισου φίλ μαχάλλι ιλέλ φίι*λι-λ“
λεζί τούλιπε μίνχου=Πράξίς εστι παρά του βιαςοΰ έκτελουμένη καί ενερ
γούσα επί του βιαζομένου ώστε να διαπράξη, οπερ b βιαστής έκζητε*·
παρ’ αύτοΰ* οπερ μεθερμηνευόμενον τουρκιστί έχει ουτω :
103-1

1j L>-1

ίδζπάρ ίδιδζιδέν πουλουνοΰρ πίρ φί’ιλδιρ κι ο φί’ιλ μόυκρεχδέ πίρ μα’νάϊ χάβφ ίχδάς ιδερέκ,

δε βιάζων αυτόν

μ«δζπίρ==βιαστής* ή διά της βίας εκτελουμένη

πραξις
μόύκρεχα’ν άλέϊχ, καί τό κακόν οπερ άπειλεΐται να πάθη
δ βιαζόμενος 4»·
μόύκρεχυν τίίχ.
*Αρθρ. 949ον. Ή βία είναι δύο ειδών:
Πρώτον εϋδος είναι τό
ίκρ^άχι μ«λδζί=Ή μεγάλη βία,
όταν απειλή τίς τινα νά φονεύση $ ακρωτηριάση αυτόν η νά δείρη αυτόν
εις βαθμόν, ώστε νά πάθη τό ετερον τούτων.
Δεύτερον είδος είναι τό
ικρίάχ^ι γάϊρι μ0*λδζί==Ή μικρά
βία’ είναι ή βία ή έπιβαλλομένη δι’ απειλής κακού, μή δυναμέ^ου νά προζενήση η λύπην καί πόνον, οιον ραβδισμού καί φυλακίσεως.
νΑρθρ. 950ον.
Σσουφά=Δικαίωμα προτιμήσεως (επί κοινωνία
καί γειτνιάσει) (1)* είναι τό δύνασθαι άγοράζειν κατά προτίμησιν κτήμά
τι άντί της αυτής τιμής, εις ήν ήγόρασεν αυτό ετερός τις.
Άρθρ. 9 5 Ιον.
Σσεφί’* είναι δ ε/ων τό δικαίωμα προτιμήσεως.
νΑρθρ. 952ον.

Μεάφού’* είναι τό κτήμα, έφ’ ού Ιχει τ».ς τό

δικαίωμα τής προτιμήσεως.

c χάβφ σεπεπίϊλε μόυκρέχ όλάν κίμσε ριζασή φέβτ βέ ιχτιαρή φασίτ
ολαράκ κενδόυσινδένταλέπ όλουνάν ίσί ίσλεμεγέ μεδζπούρ όλούρ=Ή βία
είναι πράξις παρά του βιαστού γινομένη, ήτις προξενεί φόβον επί του
βιαζομένου, ώστε ούτος άπόλλυσι τήν έλευθέραν αυτού βούλησιν καί «α
ναγκάζεται νά διαπράξτι την παρ’ αυτού ζητουμένην πράξιν* είναι δέ δύο
ειδών:
ικρί-ά^ι τάμμ— τελεία βία καί
\ ικριάχι νακής
= έλλειπής βία, ας οί τού παρόντος Κωδηκος συντάκται ώνόμασαν
ικριάχι μάλδζί καί

\_f\ ικριάχι γάϊρι μυλδζί.
Σημ. Μεταφρ.

(1) Droit de préemption . . . Κυριολεκτικώς σημαίνει

ζάμμ,

προσθήκην* ή δέ νομική αυτού έξήγησις είναι :
aJ lc^IôIsî τεμλίκ ύλ πούκα’τι δζέπρεν άλέλ μ,όυστερί πί μα κάμε άλιέχ
= Ή έκχώρησις μέρους έφ* οΐα δήποτε τιμή κατέστη τώ άρχικω αγο
ραστή, έκβιαζομένω εις τήν έκχωρησιν.
Σημ. Μεταφρ.

«b

*Άρθρ. 953ον.

yiJiA Μεσφούουν πίχ· είναι τό κτήμα, έζ ου πη

γάζει τινί τό δικαίωμα προτιμησεως.
νΑρθρ. 954ον. ]αΛ>- Χαλίτ=Συνδουλευόμενος* είναι ο έχων δικαίω
μα υδρεύσεως η διαβάσεως επί ποταμού, ?j δδοϋ δουλευούσης και εις άλ
λους* δ εχων μετ’ άλλων δουλείαν επί ενός καί του αύτοΰ πράγματος.
*Αρθρ. 955ον.

Σίρπι χάσς=Εΐδικη δουλεία υδατος* εί

ναι τό εχειν δικαίωμα υδρεύσεως επί ρύακος, από τον όποιον μόνον ώρισμένα τινά πρόσωπα δικαιούνται νά υδρεύωνται* ούκ εστι δέ ειδική δου
λεία τό υδρεύεσθαι από ποταμών, έζ ών τό δημόσιον ωφελείται.
*Άρθρ. 956ον.

Ταρηκη χάσς=Ειδική οδός είναι ή αδιέ

ξοδος άγυιά.
CM»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΕΩΣ.
(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'·
ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΗΓΟΡΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΪΤΩΝ.
νΑρθρ. 957ον. Ό άνήλιζ, δ μανιακός, δ νηπιάζων αυτοδικαίως είναι
άπηγορευμένοι.
νΑρθρ. 958ον. Ό άσωτος δύναται νά τεθνί υπό άπαγόρευσιν παρά
της δικαστικής αρχής.
νΑρθρ. 959ον. Καί δ οφειλέτης δύναται νά άπαγορευθη παρά της δι
καστικής αρχής επί τνί αιτήσει των δανειστών.
*Αρθρ. 960ον. Τά συναλλάγματα, οιον ή άγοραπωλησία κλπ. τά συγ
κροτούμενα υπό τών εις τάς ανωτέρω μνημονευθείσας τάζεις άνηκόντων

=

ft ^

απαγορευμένων δέν Ιίχουσι κύρος* ούχ $ττ#ν δμως ούτοί είβίΝ υπεύθυνοι
διά πάσαν ζημίαν προκύψασαν έξ ιδία$ οώτων πρ^ξς^ς,
Π. X . Ό παΐς, και αν μη εχ·# άνε,πτυγμ^νην τϋρ κρίσιν, ψειρών άλλότριον πράγμα δέχεται εις άποζημίωσιν.
Άρθρ. 961 ον, Ό δικαστής οιπαγορεύων τόν άσωτον Ä τόγ οφειλέτην
φέρει εις γνώσιν του δημοσίου τΑν άπαγ^ρευσιν ταύτην καί τόν ομτίαν,
ητις προύκάλεαεν αυτήν.
Άρθρ. 962ον. Ό υπό του δικαστοΰ άπαγορευθησόμενος δεν είναι α
νάγκη να ^ναι παρών ή άπαγόρευσις ε!γμι έγκυρος καί εν άπουσίφ αυ
τού γινόμενη* άπαιτεΐται όμως να κοινοποιηθώ αύτω,
Ενόσω δέ δέν φθάση εις αυτόν ή είδησις της άπαγορεύσεως, δέν θεω
ρείται ως άπηγορευμένος και πάντα τά συναλλάγματα τα οποία συνεκρότησε και αι δμολογίαι άς έ'δωκε μέχρις έκείνης της στιγμής είναι
ισχυρά.
*Αρθρ. 963ον. Ό φαυλόβιος και κακοήθης

φασηκ) (1) ενόσω

δέν κατασπαταλά την έαυτου περιουσίαν δέν απαγορεύεται διά μόνον
τό φαυλόβιον καί κακόηθες αύτοΰ.
νΑρθρ. 964ον. ’Απαγορεύονται πρός τούτοις καί τινες άλλοι, οΐτινες
προξενοΰσι ζημίαν εις τό, δημόσιον, αίο.ν οι αμαθείς ιατροί κλπ.
Ά λλ’ ενταύθα ή άπαγόρευσις συνίσταται εις τό κωλύειν αυτούς άπό
τίνος πράξεως, ούχί δέ εις τό άπαγορεύειν αύτοΐς τό διαχειρίζεσθαι την
ιδίαν περιουσίαν καί τό συναλλάττεσθαι.
*Αρθρ. 9 6 δον. Έξασκοΰντός τίνος εν τινι αγορά τέχνην τινά η μετερ”
χομένου οίονδνίποτε έμπόριον, οί λοιποί συντεχνίται αύτοΰ η έμποροι δέν
δικαιούνται νά άπαγορεύσωσιν αύτω την έζάσκησιν του έπαγγέλματός
του λόγω οτι αύτοί ζημιοΰνται.1

(1) 3 —^ φασηκ είναι ο διαπράττων τά παρά τοΰ θείου νόμου άπηγορευμένα (^ *1 ^ νεβαχί).
Σημ. Μεταφρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'.
ΠΕΡΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ ΖΟΝΤΩΝ.

*Αρθρ. 966ον. Και άν ετι Ιχη τών άδειαν του κηδεμόνος αύτοΰ δ πλη~
σιέστερος εις την νηπιότητα άνηλιζ δέν δύναται να διαχειρισθη περιου
σίαν ώ νά συναλλαχθώ έγκύρως.
*Αρθρ. 967ον. Όπρόσηβος, ήτοι b τών κρίσιν άνεπτυγμένην έχων άνηλιζ δύναται νά συγκρότηση συνάλλαγμα έκ του οποίου μόνον ωφέλεια
πηγάζει αύτω, οίον νά δεχθη δωρεάν, άνευ της άδειας του κηδεμόνας αύ
του. ’Απ’ εναντίας δέ ούδεμίαν ίσχΰν έχει ή συναίνεσίς του εις συναλλα
γήν έκ της οποίας προκύπτει καθαρά ζημία δι’ αυτόν, και άν ακόμη συν^*
νεσε τη άδεια τοΰ κηδεμόνος του.
Καθ’ οσον όμως αφόρα τάς συναλλαγάς, έζ ων δύναται νά πρόκυψη καί
ζημία καί όφελος, ταύτας μόνον τη άδεια τοΰ κηδεμένος αύτου συνομο
λογεί έγκύρως.
Ό δέ κ/)δεμών είναι έλεύθερος νά δώση η μη την άδειαν ταύτην.
Οίον, έάν βλέπη ότι ή πραζις είναι ωφέλιμος τω άνηλικι δίδωσι την
άδειαν, άν δέ μη, άρνεΐται αύτην.
Π. X . Έάν b πρόσηβος άνηλιζ πώληση πράγμά τι άνευ της άδειας
τοΰ κηδεμόνος του, καί άν άκόμη έδωκεν αυτό εις τιμών άνωτέραν της
άξίας του, ή πώλησις δέν καθίσταται έγκυρος καί άμετάκλητος ώ άφοΰ
παραδεχθη αύτην b κηδεμών.

Διότι ή πώλησις είναι έξ έκείνων των συναλλαγμάτων, έξ ών δύναται
νά προκύψη καί όφελος καί ζημία.
*Άρθρ. 968ον. Ό κηδεμών δύναται χάριν δοκιμής νά δώση εις τόν
πρόσηβον άνηλικα άδειαν εις τό συναλλάττεσθαι παραδίδων αύτω μέρος
της περιουσίας του.
Καί έάν άποδειχθη οτι είναι έχέφρων, ό κηδεμών παραδίδωσιν αύτω
καί την λοιπήν περιουσίαν.
*Αρθρ. 969ον. Ή έπανάληψις κερδοσκοπικών πράξεων ισοδυναμεΐ πρός
άδειαν εις τό συναλλάττεσθαι.
Π. X . Έάν ό κηδεμών είπητω άνηλικι: έχε ληψ οδοσία ς ώ λ ά β ε
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εκείνο τό είδος τ ών εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν κ α ί π ώ λ ε ι, τούτο ισοδύ
ναμε! προς άδειαν εις τό συναλλάττεσθαι.
’Εάν δμως διατάξη αύτω την έκτέλεσιν ενός συναλλάγματος, ήτοι, εάν
είπη αύτω: ύπα γε εις τήν άγοράν και π ώ λ η σ ο ν τ ό δείνα πραγμ α, τούτο δέν συνιστα άδειαν εις τό συναλλάττεσθαι, άλλ’ είναι μία υ
πηρεσία καί επιτροπή, ήτις κατά συνήθειαν άνατίθεται εις τούς παΐδας.
"Αρθρ. 970ον. 'Η άδεια ίου κηδεμένος δεν δύναται νά περιορισθή εις

χρόνον, ή τόπον τινά ή εις êv μόνον είδος συναλλαγής.
Π. X. ’Εάν δώση εις τόν πρόσηβον ανήλικα άδειαν διά μίαν ημέραν
ή ενα μήνα, ούτος θεωρείται ώς χειράφετος καθ’ δλοκληρίαν, διό καί διά
παντός μένει τοιούτος, αν μή ά παγορεύση αυτόν αυθις ο κηδεμών.
’Επίσης εάν είπη αύτω: έμπορεύου έν τη δεΐνι άγορα, ό άνήλιζ
Ιίχει τήν άδειαν νά έμπορεύηται πανταχού.
Ωσαύτως εάν είπη αύτω: λάβε κ α ίπ ώ λ ει τό δείνα είδος εμ π ο 
ρευμάτων, δικαιούται νά άγοράζη καί πωλή παντός είδους εμπορεύματα.
νΑρθρ. 971 ον. Ή άδεια (γειραφέτησις) δύναται νά δοθή ου μόνον ρητώς άλλα καί κατ’ έζυπακοήν.
Π. X . ’Εάν δ κηδεμών ίδη τόν πρόσηβον ανήλικα συναλλαττόμενον
καί δέν δμιλήση, έζυπακούεται δτι έχειραφέτησεν αυτόν.
"Αρθρ. 972ον. "Οταν ό κηδεμών χειραφετήση τόν υπό τήν κηδεμονίαν
του ανήλικα, ούτος λογίζεται ώς ένήλιξ έν τοΐς άντικειμένοις άπερ συνεπάγει ή χειραφέτησις’ ώστε τά σ-ναλλάγματα αυτού ώς ή πώλησις καί
ή μίσθωσις είσίν ισχυρά.
"Αρθρ. 973ον. Ό κηδεμών, δστις έχειραφέτησε τόν υπό τήν κηδεμο

νίαν αυτού ανήλικα δύναται καταργών τήν χειραφέτησιν νά άπαγορεύση
αυθις αυτόν. ’Αλλά πρέπει νά τόν άπαγορεύση κατά τόν αυτόν τρόπον
καθ’ δν έχειραφέτησεν αυτόν.
Π. X. ’Εάν ή πρός τό συναλλάττεσθαι άδεια, ήν εδωκεν δ κηδεμών
εις τόν ανήλικα, έγένετο γνωστή εις ό'λους τούς έν τη άγορα, διά να εχη
ισχύν ή άκολούθως γενησομένη άπαγόρευσις πρέπει νά ηναι καί αύτη γε
νική, ήτοι νά γείνη γνωστή εις τούς πλείστους των έν τή άγορα. Δεν ισχύει
δέ ή άπαγόρευσις, γινομένη έν τή οικία τού κηδεμόνος ένώπιον δύο μό
νον ή τριών προσώπων.
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Άρθρ. 974ον. Κηδειών του άνήλικος είναι: ά) δ πατήρ αύτοΰ’ β') δ
έκ διαθήκης κηδειών, εάν δέν ζή δ πατήρ, δηλαδή εκείνος 8ν ζών έτι δ
πατήρ έξελέξατο και διώρισεν ώς κηδεμόνα του τέκνου του* γ') δ έκ δια
θήκης του κηδεμένος κηδεμών, εκείνος δηλαδή 8ν δ ύπέ του πατρές διορισθείς κηδεμών διώρισεν άντικαταστάτην του, όταν ήτο ετι εν τη ζωή*
δ') δ προς πατρδς πάππος τοΰ άνήλικος καί δ πρδς πατρές πάππος του
πατρδς αύτοΰ* έ) δ έκ διαθήκης τοΰ πάππου κηδεμών* ς·') δ κηδεμών
8ν διώρισεν δ έκ διαθήκης κηδεμών καίζ') δ δικαστής, ή δ υπ’ αύτοΰ διο
ριζόμενος κηδεμών (

βασσή).

Ό αδελφός όμως, δ θείος καί οι λοιποί συγγενείς, άν δέν ηναι κηδεμένες
διωρισμένοι υπδ τοΰ δικαστοΰ, δέν δύνανται να χειραφετήσωσι τον ανήλικα.

"Αρθρ. 97δον. Ό δικαστής βλέπων οτι ή χειραφέτησις τοΰ προσήβου
άνήλικος έ'σται έπωφελής τούτω, δύναται καί έναντιουμένου ακόμη τοΰ
κηδεμένος νά χειραφετήσω αύτέν* καί τοι δέ ή κηδεμονία τοΰ κηδεμένος
είναι έπικρατεστέρα τής τοΰ δικαστοΰ, ούχ ήττον όμως δέν δύναται πλέον
δ πρώτος νά άναιρέσγ, τήν χειραφέτησιν τοΰ δευτέρου.

"Αρθρ. 976ον. Έάν άφοΰ δ κηδεμών χειραφετήσω τον ανήλικα άποθάννι, ή χειραφέτησις άνατρέπεται* δ θάνατος όμως ή ή παΰσις τοΰ δικαστοΰ δέν άνατρέπει τήν υπ’ αύτοΰ δοθεΐσαν χειραφέτησιν.

"Αρθρ. 977ον. Μένος δ δικαστής δ χειραφετήσας τδν ανήλικα, ή δ διά
δοχος αύτοΰ δύναται νά θέσω αύθιε αύτέν ύπέ άπαγέρευσιν, δέν δύναται
δέ δ πατήρ αύτοΰ ή δστις δήποτε άλλος κηδεμών του νά τέν χειραφε
τήσω ^*ετά τέν θάνατον ή τήν παΰσιν τοΰ δικαστοΰ.
"Αρθρ. 978ον. Ό νηπιάζων θεωρείται ώς πρέσηβος άνήλιζ.

"Αρθρ. 979ον. Ό έντελώς μανιακές θεωρείται ώς πλησιέστερος εις τήν
νηπιέτητα άνήλιξ.
"Αρθρ.980ον. Τάσυναλλάγματα άπερ δ ύπέ περιοδικής μανίας πάσχων
συνωμολέγησεν έν ώρα ύγιείας,ισχύουσιν ώς καί αΐ συναλλαγαί τοΰ έχέφρονος.

"Αρθρ. 981 ον. "Οταν ένηλικιωθή δ παΐς, δέν πρέπει νά παραδίδηται
αμέσως αύτω ή περιουσία του, αλλά νά δοκιμάζηται βαθμηδόν.
Καί έάν άποδειχθή οτι είναι έχέφρων, τότε παραδίδεται αύτω άπασα
■ήπεριουσία του.
"Αρθρ. 982ον. Έάν δ παΐς ένηλικιούμενος δέν κατέστη καί έχέφρων,
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παράδίδεται αύτώ ή περιουσία του, άλλ’ εξακολουθεί να μένη ύπ&άπαγόρευσιν μέχρις ού καταστεί εχέφρων.
*Άρθρ. 983ον. ’Εάν πριν ή καταστή εχέφρων ό άνήλιξ, ό κηδεμωκ
παραδώσνι αύτώ την περιουσίαν του καί εκείνος άπολέση η φθείρη αάτην, b κηδεμών ύπόκει*αι εις άποζημίωσιν.
"Δρθρ. 984ον. Έάν ένηλικιωθέντος του ανήλικος &κηδειών αύτού πατ
ραδώσνΐ αύτω τήν περιουσίαν του, ακολούθως δε άποδειχθη δτι είναι, ατ
σωτος, b δικαστής τίθησιν αυτόν υπό άπαγόρευσιγ.
νΔρθρ. 985ον. Σημεία της ένηλικιότητος είναι εις μέν τά άρρενα τόν
Ικτοξεύειν σπέρρια καί ή ικα.νότης του καθιστάν. έγκυον, είς δέ τα θήλεα
τα καταμήνια καί ή έπιδεχτικότης τής εγκυμοσύνης.
νΑρθρ. 986ον. Ή ένηλικιύτης άρχεται είς μεν τά άρρενα άκριβώς τύ
δωδέκατον έτος τής ηλικίας των, εις δε τα θήλεα άκριβως τό εννατον
καί λήγει, εις άμφότερα τά φύλα ακριβώς τό δέκατον πέμπτον έτος.

Τό άρρεν τό όποιον συνεπλήρωσε τό δωδέκατον έτος τής ηλικίας του
καί τό θήλυ τό όποιον συνεπλήρωσε τό εννατον χωρίς να ενηλικιωθώσι, μέ
χρι τής ενηλικιώσεώς των καλούνται
μυραχήκ καί
μσραχηκά=!φήλικες.
"Αρθρ. 987ον. ’Εκείνος παρά τώ όποίω, καί τοι φθάσαντι εις τό τελευταΐον σημεΐον τής ένηλικιότητος δεν άνεφάνησαν σημεία τής καταστάσεως ταύτης θεωρείται αυτοδικαίως ώς ένήλιξ.
*Άρθρ. 988ον. Λεν είναι παραδεκτός ό περί ενηλικιύτητος διϊσχυρισμός
παιδός μή φθάσαντος ετι εις την ηλικίαν άφ’ ής άρχεται ή ένηλικιύτης.

νΑρθρ. 989ον. Έάν ό έφήλιξ ή ή έφήλιξ (ορα 9 8 6 ) όμολογήσωσιν ε
νώπιον τού δικαστού, δτι είναι ενήλικες, ή όμολογία αυτών αύτη δεν επικυρούται, εάν τά εξωτερικά αυτών χαρακτηριστικά διαψεύδωσι τούς
λόγους των δεικνύοντα αυτούς άνήλικας. Έπικυρούται δέ, εάν ή φυσιο
γνωμία των δεικνύη δτι εφθασαν πραγματικώς εις την ενηλικιότητα.

»Εν, τοιαύττ] περιπτώσει καί αι συναλλαγαί καί αί όμολογίαι τού έφήλικος ισχύουσιν.
’Εάν δέ μετά τινα χρόνον ζητήση νά άναιρέση τάς πράξεις, ας συνεκρότησε μετά τήν ομολογίαν τής ενηλικιύτητος, διϊσχυριζόμενος δτι καθ’ ήν
έποχήν είπεν δτι ήτο ένήλιξ, έψεύδετο, ή αίτησίς του αύτη άπορρίπτεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
ΠΕΡΙ TOT ΑΠΗΓΟΡΕΓΜΕΝΟΓ ΑΣΩΤΟΓ.

*Αρθρ. 990ον. Ό άπηγορευμένος άσωτος θεωρείται έ#ώπιον τοΰ νόμου
ώς πρόσηβος (άνήλιξ δηλαδή εχων άνεπτυγμένην τήν κρίόχν), αλλά κηδε,μών του ασώτου είναι μόνον δ δικαστής.
Ουδέν δικαίωμα κηδεμονίας έχουσιν επ’ αυτού δ πατήρ ή δ πάππος
αύτοΰ, ούτε οί υπ* αυτών διορισθέντες κηδεμόνες.
"Αρθρ. 9 9 Ιον. Αίμετά την άπαγόρευσιν συναλλαγα'ι τοΰ άσωτου ούδέν έχουσι κύρος* αί πρδ τής άπαγορεύσεως δμως ισχυουσιν ως και αί
τών λοιπών άνθρώπων.
*Αρθρ. 992ον. Καί δ άπηγορευμένος άσωτος καί έκεΐνος ών ή συντήφησις είναι εις βάρος του, διατρέφονται εκ τής περιουσίας αύτοΰ.
νΑρθρ. 993ον. ’Εάν δ άπηγορευμένος άσωτος πωλήσνι πραγμά τι αύποΰ, ή πώλησις είναι άκυρος, δ δικαστής όμως δύναται νά καταστήσ/i αυ
τήν έγκυρον διά τής παραδοχής καί συναινέσεώς του, εάν κρίννι αυτήν
«ωφέλιμον.

*Αρθρ. 994ον. ’Εάν ό άπηγορευμένος άσωτος δμολογήσή ότι είναι
χρεώστης εις τινα, ή δμολογία του αΰτη είναι καθ’ δλοκληρίαν άκυρος.
Δηλαδή, ή δμολογία αύτοΰ δεν δύναται νά £χνι ούδεμίαν επιρροήν, ούτε
4πί τής προ τής άπαγορεύσεως δπαρχούσης περιουσίας του ούτε -επί τής
μετά τήν άπαγύρευσιν άποκτηθείίσης,...
*Αρθρ. 995ον. Αί παρά τοΰ άπηγορευμένου άσωτου άπαιτήσεις των
-τρίτων πληρύνονται έκ τής περιουσίας, αύτοΰ.
*Αρθρ. 996ον. "Οταν δ άπηγορευμένος δανεισθή έξωθεν χρήματα καί
Αξοδεύσνι αυτά 'εις διατροφήν του, δ δικαστής πληρύνει αυτά έκ τής πε
ριουσίας αύτοΰ, εάν δέν υπερβαίνωσι τά συνήθη Ιξοδά του.
’Εάν ομώς υπερβαίνωσιν αυτά, δ δικαστής πληρύνει μόνον τδ πρδς
/διατροφήν τοΰ άπηγορευμένου άρκοΰν ποσδν, τδ δέ λοιπόν κηρύττει άπαράδεκτον.
*Άρθρ. 997ον. *Εάν δ άπηγορευμένος άσωτος σωφρσνισθ^, δ δικαστής
ofpci τήν άπαγύρευσιν«
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ TOr ΑΠΙΙΓΟΡΕΓΜΕΝΟν ΟΦΕΙΛΕΤΟΓ
νΑρθρ. 998ον. Έάν δ δικαστές ίδη οτι δ οφειλέτης καί τοι ών είς
κατάστασιν να πλήρωσή τό χρέος του άναβάλλει την άπύτισιν αυτού, αί
δέ δανεισταί άπαιτησωσι νά πωληθτί μέρος των κτημάτων του πρός πλη
ρωμήν του χρέους, δ δικαστής απαγορεύει τδν οφειλέτην.
Καί εάν άρνήται να πωλήση δ ίδιος τό κτήμα αυτού καί πληρώση
τδ χρέος, δ δικαστής πωλεΐ το κτήμα καί άποτίει τό χρέος.
*Η άπότισις του χρέους γίνεται κατά τήν εξής τάξιν : πωλούνται πρώ
τον έκεΐνα τά πράγματα των δποίων ή έκποίησις δύναται να προξενήση
μικροτέραν ζημίαν εις τόν οφειλέτην καί τελευταΐον τά δυνάμενα νά προξενήσωσι μεγαλειτέραν, οίον πρώτον έξοδεύονται εις τήν πληρωμήν τα
μετρητά του οφειλέτου, καί αν δέν άρκέσωσι, πωλουνται τά εμπορεύματα
.

ούρουζ) αυτού, αν δέ καί ταύτα δέν άρκέσωσιν, δ δικαστής πω
λεΐ καί τά κτήματα αυτού.
Άρθρ. 999ον. Έάν χρεωκοπήση δ οφειλέτης, έάν δηλαδή τά χρέη
αυτού καταντήσωσιν ίσα ή άνώτερα τής ουσίας του, οί δανεισταί αυτού
πρδς πρύληψιν πάσης περαιτέρω έλαττώσεως τής ουσίας ταύτης, είτε έ
νεκα επιζήμιων εμπορικών πράξεων, είτε ένεκα υπεξαιρέσεως, ή έκχωρήσεως μέρους αυτής εις τρίτον πρύσωπον, δύνανται ν’ άπαιτησωσι τήν ά~
παγύρευσιν τού οφειλέτου άπδ τής διαχειρήσεως τής περιουσίας του καί
τής δμολογίας χρέους εις έτερον.
Έπί τή αιτήσει ταύτη δ δικαστής απαγορεύει τόν οφειλέτην.
Καί πωλών τήν ουσίαν αυτού διανέμει τήν άξίαν εις τους δανειστάς»
Άλλα άφίνει εις αυτόν μίαν ή δύο ενδυμασίας.
Μέ τήν διαφοράν όμως, οτι αν δ χρεώστης έχη, μίαν πολύτιμον ένδυμασίάν καί δύναται νά άρκεσθή εις εύθηνοτέραν, πωλείται καί ή πολύτι
μος ενδυμασία καί εκ τής άξίας αυτής άγοράζεται αύτώ μία ενδυμασία
εύθηνή, τό δέ περίσσευμα παραδίδοται εις τήν δμάδα τών δανειστών. ’Ε
πίσης έάν έχη μίαν μεγάλην οικίαν καί άρκεΐ αύτώ μία μικροτέρα, πω
λείται ή μεγάλη οίκία καί έκ τής άξίας αυτής άγοράζεται αύτώ μία οί-
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κία άνάλογος τής θέσεώς του και τό περίσσευμα παραδίδοται εις τήν δμάδα των δανειστών.
νΑρθρ. 1000ον. Κατά την διάρκειαν τής άπαγορεύσεώς του δ χρεω
κόπος τε αυτός καί εκείνοι ους οφείλει νά συντηρώ διατρέφονται έκ τής
περιουσίας του.
’Άρθρ. 1 0 0 Ιον. Ή διά χρέος άπαγόρευσις μόνον επί τής περιουσίας,
ήν κατά τήν άπαγόρευσίν του έκέκτητο δ χρειυστης, ισχύει* ούδεμίαν δ
εχει ενέργειαν επί τής ουσίας, ήν ούτος έκτήσατο μετά τήν άπαγόρευσίν.’

*Αρθρ. 1002ον. Ή άπαγόρευσκ? ενεργεί επί παντός, οπερ ζημιοΐ τήν
ομάδα των δανειστών, ήτοι επί τής δωρεάς, τής ελεημοσύνης καί τής πωλήσεως εις τιμήν κατωτέραν τής κατ* εκτίμησιν άξίας του πράγματος.
Τά συναλλάγματα οθεν τά δποΐα συνομολογεί δχρεωκόπος επί βλάβνι
τών δανειστών, οίον ή εκποίησις, δώρησις κλπ. τής ουσίας, ήν έκέκτητο
εν καιρώ τής άπαγορεύσεώς, ούδέν έχουσι κύρος.
Ίσχύουσιν όμως τά συναλλάγματα ταύτα ρίν εχωσιν άντικείμενον
τήν μετά τήν άπαγόρευσίν άποκτηθεΐσαν ουσίαν τού χρεωκόπου.
Καί εάν ομολογήσω δ χρεωκόπος οτι οφείλει καί εις τρίτον τινά ποσόν τι, ή δμολογία αυτού ούδεμίαν εχει ?σχύν ως πρός τήν ουσίαν, ήν έκέκτητό κατά τήν άπαγόρευσίν.
Ισχύει όμως μετά τήν ά'ρσιν τής άπαγορεύσεώς, καί τότε θεωρείται
ως χρεώστης. Σημβιωτέον οτι επίσης ισχύει ή δμολογία χρέους, ήν κάμνει
δ χρεωκόπος υπό τόν όρον ϊνα πληρώστρ αυτό, εάν εύπορήσνι μετά τήν
άρσιν τής άπαγορεύσεώς.

Ι-*.^β,··

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
π ερί

m s .

Άρθρ. lOOSov. Ό βιαστές πρέπει νά τίναι ικανός νά έκτελέσνι τήν
απειλήν του.
'Η απειλή οθεν ανθρώπου, δστι; δεν είναι ικανός νά έκτελέσνι αυτόν δεν
θεωρείται ώς βία.

ΥΛρθρ. ΙΟΟίον. *0 βιαζόμενος πρέπει να φοβάται μή έκτελεσθνί ή κατ
αυτού απειλή* δηλαδή πρέπει νά έχγ) σχεδόν πεποίθνισιν δτι,άν δένέκτελέσν) τό εις δ βιάζεται, δ βιαστής θέλει πραγματοποιήσει τήν άπειλήντου.
*Άρθρ. 1005ον. Ή βία θεωρείται έγκυρος, εάν δ βιαζόμενος έκτελή τό
εις 8 υποχρεοΰται κακόν επί παρουσία του βιαστοΰ ή του ανθρώπου αυ
τούς τότε ή βία θεωρείται άκυρος, διότι μετά τήν έκλειψιν αυτής έξετελέσθη ή πραξις.
Π. X . Βιάζει τίς τινα νά πωλήσγ) τό ίδιον αυτοΰ πράγμα* εάν b βιαζόμενος ίδιοκτήτ /)ς πωλήστι αυτό εν άπουσία του βιαστοΰ καί χωρίς νά
ύπάρχνι παρών άνθρωπός τις τούτου, δέν Θεωρείται ώς υποκύψας εις βίαν,
διό ή πώλήσις έΐναι έγκυρος.
*Δρθρ. 1006ον. Τάδι’ έγκυρου βίας συνομολογούμενα συναλλάγματα
-αγοραπωλησίας, μισθώσεως, δωρεάς, εκχωρήσεως καί συμβιβασμού (χρη
ματικού) καί ή διά τοιαύτης βίας διδομένη δμολογία, έξόφλησις, προθε
σμία χρέους καί παραίτησις άπό δικαιώματος προτιμήσεως είναι άκυρα.
Έάν όμως b βιασθεις παραδεχθή αυτά μετά τήν εκλειψιν τής βίαςί
τότε άποκτώσι πλήρες κύρος.
"Δρθρ. 1007ον. Ή μεγάλη βία έχει κύρος καί έν τοΐς συναλλάγμασι
καί εν ταΐς λοιπαΐς πράξεσιν.
Ή μικρά βία όμως ισχύει μόνον έν τοΐς συναλλάγμασιν, ούχί δέ καί
έν ταΐς λοιπαΐς πράξεσιν.
Έάν ό'θεν εϊπγ) τις έτέρω: φθεΐρον τήν π ερ ιο υ σ ία ν τού δεΐνος,
δ ιό τ ι ά λ λ ω ς σέ φονεύω, ή κ ό π τ ω κανέν μ έλος σου, δ δέ βιαζό*

t.
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μένος φθείρτι το πράγμα, ή βία θεωρείται έγκυρος καί μόνος δ βιαστής
υπόκειται εις άποζημίωσιν.
’Εάν όμως δ βιαστής είπνι: φθεΐρον τ ό πράγμα του δεινός, δι
ό τι ά λ λ ω ς σε δέρω, ή σέ φ υ λ α κ ίζω , δ βιαζόμενος έκτελών τήν
διαταγήν ταύτην, υπόκειται μόνος αυτός εις άποζημίωσιν.
■
9 Οg '

—

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜ ΗΣΕΩΣ.
(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

*

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΑ TOT ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ.

νΔρθρ. 1008ον. ’Ρκ τριών αιτιών πηγάζει τό δικαίωμα προτιμήσεως.
Πρώτη αιτία είναι ή μετοχή έν τώ πωλουμένω πράγματι.
Οίόν έστι τό να κέκτηνται δύο τινές εν καί τό αυτό κτήμα εξ αδια
νέμητου.
Δευτέρα αιτία εΤναι ή συνδουλεία.
Οίόν έστι τό νά δουλεύτι ρυάκιόν τι ή ειδική τις οδός εις δυο ή πλειότερα άλλ’ ώρισμένα κτήματα.
Π. X . Πωλουμένου κήπου, αρδευομένου κατά δουλείαν έκ ρυακίου οπερ δουλεύει καί εις άλλους ώρισμένους κήπους, πάντες οίιδιόκτήται των
κήπων τούτων έχουσι δικαίωμα προτιμήσεως επί τή; αγοράς, είτε συνε
χώς γειτνιάζει δ ίδικός των μετά τού πωλουμένου, είτε μή.
’Επίσης πωλουμένης οικίας, ής ή θύρα κεΐται επί ειδικής οδού, πάν
τες οί ίδιοκτήται τών οικιών, ών αί θύραι κεΐνται επί τής αυτής οδού,
εχουσι τό δικαίωμα προτιμήσεως επί τής αγοράς τής οικίας ταύτης, είτε
συνεχείς γείτονές είσιν, είτε μή.
Πο)λουμένης 0μο)ς οικίας, ή'τις υδρεύεται εκ ρύακος,- έξ ού πάντες δύ»

-----*—*--*-~·~*
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νανται να υδρεύωνται, η έχει την θύραν επί δημοσίας δδού, ot esc του ρύακος υδρευόμενοι καί οι έχοντες οικίας άνοιγούσας επί της δημοσίας δδού
δέν εχουσι δικαίωμα προτιμήσεως επί της αγοράς της οικίας ταύτης.
Τρίτη αίτια είναι ή συνεχής γειτνίασις.
"Δρθρ. 1009ον. Τό δικαίωμα προτιμήσεως άνήκεδ πρώτον εις τόν εχοντα μετοχήν επί του πωλουμένου κτήματος (συνιδιοκτήτην)* δεύτερον
εις τόν εχοντα κτήμα συνδουλευόμ,ενον μετά του πωλουμένου, καί τρίτον
εις τόν συνεχώς γειτνιάζοντα μετ’ αυτού.
Αγοραστού δέ όντος τού πρώτου, τό δικαίωμα προτιμήσεως των έτέρων δύο άργεΐ" επίσης τό δικαίωμα τού δευτέρου είναι επικρατέστερον
άπό τό τού τρίτου.
νΑρθρ. 1010ον. Έάν δεν υπάρχνι συνιδιοκτήτης τού πωλουμένου, η
εάν ύπάρχνι μεν, παραιττί δέ οεχει δικαίωμα προτιμήσεως, τό δικαίωμ.α
τούτο περιέρχεται είς τόν εχοντα κτήμα συνδουλευόμενον μετά τού πω*
λουμένου.
Έάν δέ ούτε συνδουλευόμενος υπάρχν), η υπάρχν) μέν, άλλα παράτησε
τό δικαίωμά του, τούτο περιέρχεται είς τόν συνεχώς γειτνιάζοντα.
Π. X. Έάν πωληται κτημά τι άνήκον είς ένα άποκλειστικώς ιδιοκτή
την, η έάν πωληται μία μερίς κτήματος άνηκοντος είς δύο ίδιοκτήτας καί
δ έτερος αυτών δεν Gέλη νά άγοράσνι την πωλουμένην μερίδα, τό δι
καίωμα προτιμήσεως επί της άγορας τού κτήματος ολου είς τ^ν πρώτην περίστασιν, καί της μ,ερίδος είς την δευτέραν, άνηκει είς τόν εχοντα
κτήμα συνδουλευόμενον είτε υπό τίνος δίοϋ είτε υπό ρύακος μετά τού
πωλουμένου. Έάν δέ συνδουλευόμενος δεν υπάρχν), τό δικαίωμα τούτο
περιέρχεται είς τόν συνεχώς γειτνιάζοντα.
νΑρθρ. 1011 ον. "Οταν ή επάνω οροφή κτιρίου τινός άνηκν) είς ενα, καί
ή κάτω είς άλλον, ούτοι θεωρούνται ως συνεχώς γειτνιάζοντες.
’Άρθρ. 1012ον. Ό ών συνιδιοκτήτης τού τοίχου οικίας τινός θεωρεί
ται καί ως συνιδιοκτήτης της οίκίας. Έάν όμως δεν γιναι συνιδιοκτήτης
τού τοίχου, άλλα μόνον αί δοκοί της οίκίας του στηρίζωνται επ’αυτού,
θεωρείται ως συνεχώς γειτνιάζων. Επειδή έχει δικαίωμα μόνον νά στηρίζν) τάς δοκούς τής οίκίας του επί τού τοίχου εκείνου, δέν δύναται νά
θεωρηθν) ούτε ώς συνιδιοκτήτης, ούτε ώς συνδουλευόμενος.

= 19 =
νΑρθρ. 1Ö13ov. "Οταν πολλοί δμού έ'χωσι το δικαίωρ,α’προτιμήσεως,
λαμβάνεται υπ’ δψιν δ αριθμός αυτών.
Καί ούχί δηλαδή ή ποσότης ή τό μέγεθος των μερίδων.
Π. X . ’Εάν τό ήμισυ οικίας τινός άνήκτ) εις ενα, τό δε τρίτον*αύτής
εις άλλον καί τό έκτον εις τρίτον, καί δ εχων τό ήμισυ πωλή τήν ρ,ερίδα
του, οί έτεροι δύο παρουσιαζόμενοι ώς άγορασταί δυνάρ.ει του οπερ εχουσι δικαιώματος προτιμήσεως, δια\έμονται εξ ήμισείας τήν πωλουμένην μερίδα.
Δεν δύναται δηλαδή δ εχων τό τρίτον τής οικίας νά άγοράσνι μεγαλείτερον μέρος άναλόγως τής μερίδος του.
νΔρθρ. 1014ον. "Οταν υπάρχω σι δύο τάξεων συνδουλευόρ.ενοι, δ άνήκων εις τήν ειδικωτέραν τάξιν προτιμάται του άνήκοντος εις τήν γενικωτέραν.
Π. X . Έάν πωλήται κήπος οίτίνος ή γή είναι τελείας ιδιοκτησίας
(ciL· ρ,όυλκ) καί οστις δουλεύεται άπό διώρυγα άνοιχθεΐσαν επί ρύακος,
μετά τής δουλείας αυτού, οί ιδιοκτήται κτημάτων δουλευομένων υπό τής
αυτής διώρυγος εχουσιν έπικοατέστερον δικαίωμα προτιμήσεως επί τής
αγοράς αυτού.
Έάν όμως δ κήπος δουλεύηται κατ’ ευθείαν υπό του ρύακος, τότε πάντες οί συνδουλευόμενοι είτε υπ’αυτού, είτε υπό τής'διώρυγος, εχουσιν έξ
ίσου δικαίωμα προτιμήσεως επί τής αγοράς αύτου.
"Ετερον παράδειγμα. Ώς παράρτημα μιάς αδιεξόδου οδού υπάρχει έτέρα αδιέξοδος, καί επί τής δευτέρας ταύτης υπάρχει ή θύρα οικίας, ήτις
πωλείται’ τό δικαίωμα προτιμήσεως επί τής αγοράς τής οικίας ταύτης
ανήκει εις τους ίδιοκτήτας των οικιών, ώναί θύραι κεΐνται επί τής δευτέρας
ταύτης αδιεξόδου δδού.
Έάν όμως ή οικία αύτη κήται ούχί εις τήν παραρτηματικήν, άλλ’ εις
τήν πρώτην αδιέξοδον δδόν, τότε πάντες οί δουλευόμενοι υπό τών 6δών
τούτων εχουσιν έξ ίσου δ ικαίωμα προτιμήσεως επί τής άγοράς τής οικίας.
νΑρθρ. 101 δον. "Οταν δ υπό ρυακίου δουλευόμενος κήπος πωλήται
μόνος, άνευ δηλαδή τής δουλείας αυτού, οί ιδιοκτήται τών συνδουλευο“
μενών αύτώ κτημάτων δεν έχουσι δικαίωμα προτιμήσεως επί τής άγ
ράς αυτού.
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'Η αυτή διάταξις ισχύει και καθ’ οσον αφόρα την δουλείαν δδου.
’Άρθρ. 1016ον. Ή δουλεία ύπατος είναι έπικρατεστέρα της δουλείας
όδού.
"Οθεν εάν δ πωλούμενος κήπος συνδουλεύηται μεθ’ ενός μέν υπό ρύακος,
μεθ’ ετέρου δέ υπό οδού, τό δικαίωμα προτιμησεως επί της αγοράς αυ
τού άνήκει εις τον κύριον τού υπό ρύακος συνδουλευομένου κήπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΟΡΟΣ Τ Ο Γ ΔΙΚΑΙί-ΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ.

Άρθρ. 10=7ον. Τό εφ’ ού γεννάται τό δικαίωμα προτιμησεως κτήμα
μεσφου’, ορα ά'ρθρ. 952) πρέπει νά ήναι ακίνητον τελείας ιδιο
κτησίας (dU-a μούλκ)·
"Οθεν τό δικαίωμα προτιμησεως δεν ισχύει επί των πλοίων καί λοι
πών κινητών κτημάτων, ούτε επί τών άφιερωματικών κτημάτων
βάκφ) καί τών δημοσίων γ α ιώ ν
I έραζίϊ έμ,ιριγέ).
Άρθρ. 1018ον. Επίσης καί τό δι’ ου γενναται τό δικαίωμα προτιμ.ησεως
μεσφού’ουν πίχ, ορα άρθρ. 958) κτήμα πρέπει να η,ναι
ακίνητον τελείας ιδιοκτησίας.
Πωλουμένου οθεν άκιν/,του τελείας ιδιοκτησίας, δ επιστάτης (
μυτεββελί) τού συνεχώς γειτνιάζοντος άφιερωματικού κτήματος η δ κά
τοχος (ς_9 2.~α μουτεσαρρίφ) της παρακειμένης δημοσίας γης δεν έχουσι
δικαίωμα προτιμησεως επί της αγοράς αυτής.
"Αρθρ. 1019ον. Τά επί τής άφιερο)ματικής η δημοσίας γης κείμενα
δένδρα η κτίρια τελείας ιδιοκτησίας θεωρούνται ως κινητά καί επομένως
επ’ αυτών, δεν εφαρμόζεται τό δικαίωμα προτιμησεως.
Άρθρ. 1 0 2 0 ον. "Οταν τά επί γης τελείας ιδιοκτησίας κείμενα δ έν
δρα η κτίρια πωλώνται μετά τής γής αυτής, τό δικάίωμχ προτιμη
τέος εφαρμόζεται καί επί τών δένδρων καί τών κτίριο)ν καθ’ υποταγήν.
Έάν ομ.ως πωλώνται μόνον τά κτίρια καί τά δένδρα, τό δικαίωμα
προτιαήσεως άργει.

'Afip. 1021 ον. T ό δικαίωμα προτιμησεως καθίσταται μόνον διά της
συγκροτήσεως του συναλλάγματος της πωλήσεως.
νΑρθρ. 1022ον. 'Η υπό δρον άντιδωρησεως δωρεά θεωρείται ώς ποολησις.
Όθενέάν δωρήση τίς τινι την οικίαν του υπό τον δρον άντιδωρησεως
ετέρου πράγματος, δ συνεχής γείτων αυτού έχει δικαίωμα προτιμησεως
επί της παραδοχής της δωρεάς υπό τόν αυτόν δρον.
νΑρθρ. 10$3ον. ’Επί των κτημάτων τά οποία δωρούνται άνευ δρου
άντιδωρησεως, $ τά όποια μεταβιβάζονται εις την κυριότητα τρίτου άνευ
αντιτίμου, οίον διά κληρονομιάς η διαθήκης, τό δικαίωμα προτιμησεως
δεν εφαρμόζεται.
’Άρθρ. 1024ον. Ό εχων τό δικαίωμα προτιμησεως (διά να δύναται
νά εξάσκηση αυτό) δεν πρέπει νά εχη δεδομένην την συγκατάθεσίν του
είτε ρητως είτε έξυπακουομένως εις την συγκρότησιν του συναλλάγματος
της ποολήσεως.
*
Π. X. ’Εάν άκούων την συγκρότησιν του συναλλάγματος της πωλήσεο)ς είπη ‘. εχ ει καλώς, άπόλλυσι τό δικαίωμα προτιμήσεοος καί δεν
δύναται πλέον νά ζητήση δπως δυνάμει αυτού άγοράση τό κτήμα.
Επίσης, εάν αφού μάθη την συγκρότησιν τού συναλλάγματος ζητήση
νά άγοράση η ένοικιάση τό κτήμα άπό τόν αγοραστήν, άπόλλυσι τό δικαίωμ.α προτιμησεως.
'Ωσαύτως ο πωλών άλλότριον κτήμα, δυνάμ.ει επιτροπικής τού κτι
ρίου αυτού, δεν εγει τό δ καίωμα προτιμησεως (δρα άρθρ. 100).
"Αρθρ. 1035ον. Τό ώς τίμημα τού κτήματος διδόμενον πρέπει νά
ηναι συγκεκριμένον πράγμα γνωστής άξίας. ’Επί τού κτήματος δθεν, δστερ
εκποιείται άντί τιμήματος μη ιόντος πράγματος συγκεκριμένου, δεν εφαρ
μόζεται τό δικαίωμα προτιμ-ήσεως.
Π. X. ’Εάν ενοικιάζουντις λουτρώνα δώση ώς ένοίκιονμ,ίανοικίαντελείας
ιδιοκτησίας, δεν ισχύει τό δικαίωμ,α προτιμησεως επί της οικίας ταύτης.
’Επίσης επί τού τελείας ιδιοκτησίας κτήματος, οπερ δίδοται ος άντίτιμον προγαμιαίας δωρεάς δεν ισχύει τό δικαίωμα προτιμησεως.
"Αρθρ. 1026ον. 'Όπως γεννηθή τό δικαίωμα προτιμησεως, πρέπει τ&
-κτήμα νά έξέλθη τής κυριότητος τού πωλητού.
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πθΟεν εν τή πλημμελεΐ πωλήσει, ενόσω b πωλητής έχει τό δικαίωμαε
τής άκυρώσεως της πωλήσεως, το δικαίωμα προτιμήσεως αργεί.
Και Ιν τή πωλήσει με εξ ορού επιλογήν (όρα άρθρ. 3 0 0 ), εάν τό δι
καίωμα τής άκυρώσεως άφέθη εις μόνον τόν αγοραστήν, τό δικαίωμα προ
τιμήσεως ισχύει’ δεν ισχύει δε, εάν το δικαίωμα τής άκυρώσεως άφέθη
εις τον πωλητήν, ειμή άφού ούτος άπολέση το δικαίωμά του* αι εξ εμ
παθείας καί εξ δψεως όμως έπιλογαί δεν κωλύουσι τήν γέννησιν τού δι
καιώματος προτιμήσεως.
’Άοθρ. 1027ον. Έν τή διανομή άκινήτων τό δικαίωμα προτιμήσεως
αργεί.
Π. X. Διανεμόμενου κτήματός τίνος κοινού εξ άδιανεμήτου μεταξύ,
των συνιδιοκτητών αυτού, ο συνεχώς γειτνιάζων δεν έχει δικαίωμα προ
τιμήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΓΕΞΑΣΚΗΣ1Σ TOT ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ.

Άρθρ. 1028ον. Κατά τήν έξάσκησιν τού δικαιώματος προτιμήσεως
απαιτούνται τρία τινά : ή μετά σπουδής ζήτησις, ή πρόσκλησις μαρτύ
ρων καί ή άγωγή προς άπόκτησιν.
Άρθρ. 1029ον. Ό έχων δικαίωμα προτιμήσεως επί τής αγοράς κτή
ματός τίνος, οφείλει έν τή ομηγύρει ένθα ήκουσε τήν πώλησιν τού κτή
ματος τούτου νά ειπνι: εγώ έχω δικαίωμα προτιμήσεως επί τής
αγοράς τού κτήματος τούτου, ήδυνάμει ου έχω δικαιώμα
τος προτιμήσεως είμαι άγοραστής αυτού, ή δποιανδήποτε άλ
λην φράσιν δηλούσαν ότι έχει σκοπόν νά έξασκήσν) τό οπερ κέκτηται δι
καίωμα προτιμήσεως.
Τούτο καλείται
ταλέπι μόυβασεπέ (1)) μετά σπουδής,
ζήτησις ήτοι έξάσκησις τού δικαιώματος προτιμήσεως.
( 1 ) Έ λέξις aJ iy > μόυβασεπέ σημαίνει κυριολεκτικώς τό έφορμαν ως
ή γαλή* κατάδέ τους νομολόγους ονομάζεται ή μετά σπουδής ζήτησις,
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νΔρθρ. 1030ον. Μετά την άμεσον άπαίτησιν του δικαιώματος του,
οφείλει δ τδ δικαίωμα της προτιμησεως εχων νά θέση μάρτυρας της άπαιτήσεώς του. Τούτο γίνεται κατά τον έξης τρόπον: Προσερχόμενος
πλησίον ειςτό κτήμα λέγει εις δύο παρευρισκομένους: δ δείνα ήγόρασε
τό κτ ήμ α τούτο, άλλ’ έγώ ε'χω επ’ αυτού δικαίωμα προτιμησεως καί άπαιτώ αυτό* έστέ μάρτυρες* εάν δέ δ άγοραστής
τρναι παρών, τότε τούς λόγους τούτους λέγει εις αυτόν* καί εάν τό κτήμα
εύρίσκεται ετι εις χεΤρας τού πωλητού, τούτον οφείλει νά ειδοποίηση περί
τού δικαιώματος του.
’Εάν δ εχων το δικαίωμα προτιμησεως ήναι μακράν καί δεν δύναται
νά εκτελέση τά άνωτέρω, ενεργεί αυτά δι* επιτρόπου.
Καί εάν δεν ευρίσκη έπίτροπον ειδοποιεί δι’επιστολές.
Άρθρ. 1031 ον. Μετά την ως ανωτέρω πρόσκλησιν μαρτύρων, δ το
δικαίωμα προτιμησεως εχων οφείλει νά άπαιτήση τό δικαίωμά του κινών αγωγήν ενώπιον της δικαστικής αρχής.
Τούτο καλείται
χουσουμέτ-βέ τεμελλόύκ άγωγη.
πρός άπόκτησιν.
*Αρθρ. 1032ον. ’Εάν δ τό δικαίωμα προτιμησεως εχων άναβάλ/ι την
Ικτέλεσιν της μετά σπουδής ζητήσεως
ταλέπι μουβασεπε),
εάν δηλαδή έν τη δμηγύρει ένθα ή'κουσε την πώλησιν δεν είπη ευθύς ότι
σκοπεύει νά εξάσκηση τό δικαίωμά του, αλλά πράξη τι οπερ δεικνύει οτι
παραιτεΐται τού δικαιώματος τούτου, οίον ένασχοληθη εις άλλην έργα-,
σίαν, η δμιληση περί άλλου άντικειμένου, η αν χωρίς νά είπη τι άπέλθη,
έκειθεν, άπόλλυσι τό δικαίωμά του.
’Άρθρ. 1033ον. ’Εάν δ εχων τό δικαίωμα προτιμησεως άναβάλη την
παρουσίασιν μαρτύρων πλειότερον χρόνον η οσος άπητεΐτο πρός έξάσκησιν αυτού έστω καί δι’ επιστολής, άπόλλυσιν αυτό.

λί γεδόύλλε άλ^ά γάγετ-ιτ-τάδζίλ κεέννε-ά-σεφία’ γέσιπου βέ γέτλουπου-σ-σουφά’=διότι
παρίστησι την μεγάλην σπουδήν ώς αν τάχα δ εχων δικαίωμα προτιμή*
σεως έφορμα καί ζητεί αυτό.
2ημ. Μεταφρ.
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"Αρθρ. 1084ον. Έάν δ τό δικαίωμα προτιμήσεως έ'χων,μή άπουσιάζίον μήτε ύπ’άλλου τίνος παρομοίου νομίμου αιτίου κωλυόμενος, ,άφήση
νά παρέλθη εις μην μετά την πρόσκλησιν των μαρτύρων χωρίς να κίνηση
αγωγήν ενώπιον της δικαστικής αρχής, άπόλλυσι το δικαίωμά του.
νΑρθρ. 1035ον. Των άπηγορευμένων τό δικαίωμα προτιμήσεως άπαιτεΐ δ κηδεμών αυτών.
Καί εάν ούτος δεν πράξη αυτό, δ άνήλιξ δεν δύναται πλέον μετά την
νηλικίωσίν του νά τό απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑίΟΝ Δ'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΓΝΕΠΕΙΑΣ TOT ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ.

"Αρθρ. 1036ον. Ό εχων τό δικαίωμα προτιμησεως γίνεται κύριος
του κτήματος παραλαμβάνων αυτό είτε τη συγκαταθέσει του άγοραστού,
είτε δυνάμει δικαστικής άποφάσεως.
"Αρθρ. 1037ον. Τό δυνάμει δικαιώματος προτιμησεως λαμβάνειν κτημά τι ισοδυναμεί προς τό έξ άρχής άγοράζειν αυτό.
"Οθεν τά εξ όψεως, εξ έμπαθείας καί άλλα εκλογικά δικαιώματα άπερ
ίσχύουσιν εν τη πωλήσει ίσγύουσι καί ενταύθα.
"Αρθρ. 1038ον. Έάν δ εχων τό δικαίωμα προτιμησεως άποθάνη πριν
η γείνη κύριος του κτήματος, είτε τή συγκαταθέσει του αγοραστού διά
της έκπληρώσεως των πρώτων δύο εκ των ως άνωτέρω τριών τύπων, είτε
δυνάμει δικαστικής άποφάσεως, τό δικαίωμα τούτο δεν μεταβαίνει εις
τούς κληρονόμους αυτών.
"Αρθρ. 1 0 3 9 ον. Έάν δεχων τό δικαίωμα προτιμησεως έκπληοώση μέν
τούς δύο εκ τώνώς άνωτέρω τριών τύπων, άλλά πριν η γείνη κατά τον άνω
τέρω τρόπον κύριος τού κτήματος εκποίηση τό ίδικόν του κτήμα
μεσφού’ουν τΐίχ, ό'ρα άριθ. 9 5 3 ),άπόλλυσι τό δικαίωμα προτιμησεως.
"Αρθρ. 1040ον. Έάν δ εχων δικαίωμα προτιμησεως πριν η γείνη κατά
τον άνωτέρω τρόπον κύριος τού κτήματος, πωληθή έτερόν τι κτήμα τε
λείας ιδιοκτησίας συνεχώς γειτνιάζον μέ εκείνο, δ είρημένος δεν εχει δι
καίωμα προτιμησεως καί επί τού τελευταίου τούτου.

’Άρθρ. 1041 ον. Το δικαίωμα προτιμήσεως δεν επιδέχεται διαίρεσιν.
Επομένως δ εχων το δικαίωμα τούτο δέν δύναται νά άγοράσν) μέρος
μόνον του πωλουμένου κτήματος καί ν’ άφήσή τό λοιπόν.
νΑρθρ. 1042tov. "Οταν πολλοί δμού έ'χωσι δικαίωμα προτιμήσεως,
δέν δύνανταίτινες έξ αυτών νά δωρήσωσιν εις τούς άλλους τό ίδιόν των
δικαίωμα.
Δωρούντες αυτό έκπίπτουσι του δικαιώματος των.
"Αρθρ. 1 043ον. Έάν εις των εχόντων δικαίωμα προτιμήσεως άποβάλνι αυτό πρό τής έκδόσεως τής δικαστικής άποφάσεως, δ ετερος δύναται νά λάβνι τό κτήμα ολόκληρον.
Καί έάν ο είς άποβάλνι τό δικαίωμά του μετά την άπόφασιν των δι
καστών, δ άλλος δέν δύναται νά λάβνι τό δικαίωμα εκείνου.
Άρθρ. 1044ον. Έάν δ αγοραστής πρόσθεση τι εις τό κτήμα εξ ιδίων,
οίον εάν βάψη αυτό, δ έ'χων τό δικαίωμα προτιμήσεως εχει την επιλογήν.
Καί άν μέν θέλη παραιτεΐ αυτό, είδε μή μετά τής τιμής τού κτήμα
τος πληρόνει καί την, αξίαν τής προσθήκης.
Έάν δέ δ άγοραστής οίκοδομήση ή φυτεύση επί τού κτήματος, δ εχων τό δικαίωμα προτιμήσεως οφείλει ή νά παραίτηση τό δικαίωμά
του ή να παραλάβνι τό κτήμα μετά των δενδροφυτειών καί οικοδομών
πληρόνων μετά τής αξίας τού κτήματος καίτήντών τελευταίων τούτων.
Δέν υποχρεούται δηλαδή δ άγοραστής να έκριζώση τα δένδρα αυτού.

ΑΧΜ ΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ

ΑΧΜΕΤ ΧΑΑΙΔ
Μέλος του Θρησκευτικού Άνακριτηρίου.

ΑΧΜ ΕΤ ΧΗΛΜΙ

ΣΕΙΦ ΟΥΔΛΙΝ

Μέλος τού Ανώτατου Δικαστηρίου. ,

Κριτής Κωνσταντινουπόλεως.

ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΛΙΑ

ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΑΟΤΣΗ

'Ρτ,τροφυλαξ.

Μέλος τού Άνωτάτου Δικαστηρίου.
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niN A S ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TOT Θ'. ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Νομικοί δροι άναφορικοι πρδς την άπαγδρευαιν,
την βίαν και τδ δικαίωμα τροτιμήαεως.
Τ ΙΤ Λ . ΠΡΩΤ. Περί άκαγορεΰσεως.
Κεφάλαιον Λ'. Τάξεις των άπηγορευμένων καί νομιχαΐ διατάξεις
περί αύτών.
Κεφάλαιον Β\ Περί άνηλίκων, μανιακών καί νηπιαζίντων.
Κεφάλαιον Γ\ Περί τοΰ άπηγορευμένου άσώτου.
Κεφάλαιον Δ'. Περί τοΰ άπηγορευμένου οφειλέτου.
Τ ΙΤ Λ . Δ Ε Τ Τ . Περί βίας.
Τ ΙΤ Λ . Τ Ρ ΙΤ . Περί δικαιώματος προτιμήσεως.
Κεφάλαιον Λ'. Βαθμονομία τοΰ δικαιώματος προτιμηαεως.
Κεφάλαιον Β '. "Ορος τοΰ δικαιώματος προτιμήσεως.
Κεφάλαιον Γ '. Έξάακηαις τοΰ- δικαιώματος προτιμήαεως.
Κεφάλαιον Δ '. Περί τής ουνεπείας τοΰ δικαιώματος προτιμή-

αίως.
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ΒΙΒΛΙΟΝ I’
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ,
1873.
ΤΤΠΟΙΖ BorTVPA

κ α ι ι /α ζ .

EN ONOMATI
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜ0Ν05 ΘΕΟΥ.
α τ τ ο κ ρ α τ ο ρ ικ ο ν α γ τ ο γ ρ α φ ο ν .

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟ*^0^

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ·
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
(Σόγκειται εκ προλόγου κκ) οκτώ τίτλων).

ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΕΗΓΗΣΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΟΡΩΝ
ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩι ΒΙΒΛΙΩι ΤΟΓΤΩι.
Άρθρ. 1 0 4 δον.

σιρκε'τ=τΚοινωνία· είναι κυρίως το να άνήκτ)

πρόίγμά τι εις πρόσωπα πλείονα του ενός και τό να διακρίνωνται
τ α πρόσωπα ταΰτα επί τφ πράγματι έκείνω.
*Αλλα νοριικώς ή λέξις

σιρκέτ σημαίνει καί τό συνάλλαγμα

της εταιρίας ήτοι την πράξιν εξ ής πηγάζει κοινωνία.
*Η κοινωνία δθεν είναι δυο ειδών.
' ciJU

σιρκε'τι μόλκ=κοινωνία εκ κτήσεως (τυχαία κοινωνία)

ήτις πηγάζει εκ τής άγορκς, τής αποδοχής δώρεας, ή εξ όποιασδήποτε άλλης εκ των αίτιων τής κυριότητος καί jSe-

σιρκε'τι

άκδ, κοινωνία εκ συναλλάγματος (εταιρία), ή συνισταμε'νη διά τής
προτάσεως καί παραδοχής, ήτοι τής άμ.οιβαίας των μερών συναινεπεως.

*Εν ίδιαιτίροις κεφαλαίοις θέλει γείνει λόγος περί έκατε'ρου των
ειδών τούτων.
Έκτος των δύο τούτων ειδών υπάρχει καί έτέρα ή *cJ j ! ç S^£
σιρκέτι ίπαχά, ήτοι κοινωνία επί των φύσει κοινών πραγμάτων τά
οποία, επειδή άρχικώς

ούδενός κτήριά είσι, πάντες οί άνθρωποι

εχουσι κοινόν δικαίωρια νά καταστησωσιν ιδιόκτητα λααβάνοντες
αυτά εις την κατοχήν των, οιον το ύδωρ κ τλ. (1 )
Άρθρ. 104 6 ον. *zsr* κησ(λέτ:=:διανοριη.
Ό ορισμός αυτής θέλει δοθή εν ίδιαιτέρω κεφαλαίω.
Άρθρ. 1047ον iaiu Χαήτ=φ ράκτης, τοίχος* είτε εκ λίθων είναι,
είτε εκ ξύλων η άλλης ύλης.
Τό πληθυντικόν του κάρινει QUa.». χαγετάν.
Άρθρ. 1048ον. oj\a μαρρέ=οί διαβάται, οί διερχο'μενοι διά δημο
σίας οδού.
Άρθρ. 1 049ον. cu5 κανάτ=:ύπόγειος υδραγωγός, οχετός.
Άρθρ. 1050ον.

μουσεννάτ=·τά πλάγια (χείλη) τού συ

νόρου, του υδραγωγείου καί τού αύλακος.
Τό πληθυντικόν του κάρινει

μ’ουσεννιγιάτ.

Άρθρ. 1 0 5 Ιον. U J ίχγιά=ζωογονεΐν* είναι εύχρηστον εις την
σημασίαν τού έκχερσόνειν καί καλλιεργεΐν τάς γαίας.
Άρθρ. 1052ον.

ταχδζίρ—=περιφράττειν διά λίθων η άλλων

πραγμάτων γην τινα επί τω σκοπώ προφυλάξεως αυτής άπό άλλοτρίας κατοχής.
"Αρθρ. 1 0 5 3 ον. jUul ίν<ράκ=εξοδεύειν την περιουσίαν.
Άρθρ. 1054ον. *** ναφακά=πόρος ζωής, δαπάνημα* είναι τά
χρήματα καί τά τρόφιμα τά προωρισμένα εις τάς βιωτικάς άνάγκας
καί την διατροφήν.
’'Αρθρ.

1055ον. j j j

τεκαπ’πούλ=άναδέχεσθαι, άναλαμβάνειν

την έκτέλισιν έργου τινός, ή την διεκπεραίωσιν ύποθέσεώς τίνος.
Άρθρ. 1 0 5 6ον.

μουφαβηζε'ϊν=αλληλέγγυοι συνέταιροι.1

(1 ) "Ορα παρακατιών τίτλον τε'ταρτον κεφ. Α'. καί την ύ η'α ύτο
σηριείωσιν.

*Αρθρ. 1 057ov. JUI a J l j ρεές-ούλ-μάλ=κεφάλαιον.
"Αρθρ. 1 0 5 8ov. £ j ρίπχ==όφελος, κέρδος.
’Άρθρ. 1059ον. £U*jl ιπζά’:τ=τό διδόναι τινί κεφάλαια υπό τον
δρον Ινα ολόκληρον τό κέρδος άνηκη εις αυτόν (τον κύριον των κε
φαλαίων)· το ούτω διδόμενον κεφάλαιον καλείται κατάθημα.
πιζάά* ό δίδων αυτό, καταθέτης

μ,ουπζή και ό λαμβάνων

παραλήπτης çiuw» μόυστεπζη. (Ή £U*j I ίπζά αντιστοιχεί προς
την εμπορικήν παραγγελίαν).

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ·
Π Ε Ρ Ι Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ Ε Κ Κ ΤΠ ΣΕΩ Σ
(Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ε Ι ΤΡΙΑ ΚΕΦ Α ΛΑ ΙΑ ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑ ΙΡΕΣΙΣ
ΕΚ

ΤΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΤΉΣΕΩΣ.

"Αρθρ. 1060ον. Κοινωνία εκ κτήσεως είναι τό να άνηκν) πρκγμά τι είς πρόσωπα πλείονκ τού ενός, νά προέρχηται δέ ή συγκυριότης αϋτη εξ αγοράς, άποδοχης δωρεάς, διαθήκης, κληρονομιάς,
àj εξ άλλης τίνος αιτίας κυριότητος. (1)
*Εκ κτήσεως ονομάζεται ή κοινωνία καί όταν προέρχεται έκ της
εκούσιας καί ακούσιας συμμίξεως πραγμάτων είς πλείονας τού ενός
κυρίους άνηκόντων άλλ’ ή σύμμιξις πρέπει να γιναι τοιαύτη, ώστε
δ χωρισμός των συμμιχθέντων πραγμάτων νά ηναι αδύνατος.
( · ) Αίτίαι κυριότητος ( j Uc

έσπάπι τεμελλούκ)

ονομά

ζονται πάντα τα συναλλάγματα καί οί τρόποι δι* ών άποκτάται η
κυριότης. "Ορα άρθρ. 1 2 4 8 . Σημ. Μεταφρ.

Π. X. ’Εάν δύο Ttvè; άγοράσωσιν εν πράγμα, ή άν δωρηθή, ή
κληροδοτηθή αύτοίς καί άποδεχθώσι την δωρεάν ή την κληροδο
σίαν, η αν τε'λος περιε'λθν) εις αυτούς εκ κληρονομιάς, το πράγμα
τούτο γίνεται κοινόν αυτών κτήμα καί αυτοί ονομάζονται κοινωνοί του πράγματος καί συγκύριοι.
Επίσης εάν δύο τινές συμμίξωσι τους σίτους αυτών, η εάν οΕ
σίτοι αυτών άναμιχθώσιν εκ διατρήσεως των σάκκων η εξ άλλης
αιτίας, τό μίγμα τούτο γίνεται κοινον αυτών κτήμα.
’Άρθρ. 1061 ον. Έάν εν χρυσούν νόμισμά τίνος συμμιχθή μετά
δύο όμοειδών χρυσών νομισμάτων ετέρου, ή δέ διάκρισις ijvai αδύ
νατος, καί άπολεσθώσι τα δύο νομίσματα, τό σωζόμενον νόμισμα
ανήκει κοινώς εις τούς δύο κατ’ αναλογίαν */3 καί 4/3· καί τά μέν
2/3 τού νομίσματος άνήκουσιν εις τόν κύριον των δύο νομισμάτων,
τό δέ ] (3 εις τόν κύριον τού ενός.
’Άρθρ. 1062ον. Ή εκ κτήσεως κοινωνία διαιρείται εις δύο· εις
προαιρετικήν καί καταναγκαστικήν.
’Άρθρ. 1 0 6 3 ον. Προαιρετική είναι ή κοινωνία, όταν προέρχεται εζ
ιδίας τών κοινωνών πράξεως.
Οί'α είναι ή κοινωνία ή προερχομε'νη εξ αγοράς, εξ αποδοχής
δωρεάς, ή κληροδοτήματος, ή εξ εκούσιας συμμίξεως, ως άνωτέρο
εΐρηται.
Ά.ρθρ. 1 064ον. Αναγκαστική είναι ή κοινωνία όταν προέρχεται
εξ οίασδήποτε άλλης αιτίας παρά τήν πράξιν τών κοινωνών.
ΟΓα είναι ή προερχομε'νη εκ κληρονομιάς ή εκ τυχαίας (ακού
σιας) συμμίξεως πραγμάτων κοινωνία.
Ά,ρθρ. 106 5ον. *Η συνυποχρε'ωσιςπολλών συνθεμ,ατοφυλάκων εν τ ή
φυλακή τής παρακαταθήκης αποτελεί κοινωνίαν προαιρετικήν. (1 )
Έάν όμως άνεμος φυσήσας φέρη τό ίμάτιόν τίνος εις επίκοινον
οικίαν, ή εν τή φυλακή τού ίματίου κοινωνία τών συγκυριών είναι
αναγκαστική.1
(1) Τό s j-Z σημαίνει ενταύθα, καθώς καί εις πολλά άλλα μέρη*
τήν άλληλε'γγυον παθητικήν ενοχήν.

"Αρθρ. ΙΟββον. ‘Η εκκτή σεω ; κοινωνία διαιρείται είσε'τι είς κοι
νωνίαν πραγμάτων κχί κοινωνίαν εν άπαιτήσει. (1)
"Αρθρ. 1 067ον. Κοινωνία πραγμάτων είναι ή εχουσα άντικείμενον
συγκεκριμένον πράγμα.
Οίον όταν εν προ'βατον ή μία άγε'λη προβάτων, γναι κοινόν ες
-ά§“ιανεμήτου κτήμα £ύο τινών.
Άρθρ. 1068ον. Κοινωνία έν απαιτήσει είναι τό νά γναι τινες
συν^ανεισταί.
Οία είναι ή κοινωνία &ύο τινών εχο'ντων να λάβωσι χρηματικόν
τ ι ποσόν άπό τρίτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΣΑΡΡΟΤΦ)

ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
"Αρθρ. 1 0 6 9 ον. "Οπως ό μο'νος κύριος πράγματος τίνος ποιείται
οίαν^ήποτε θε'λει χρήσιν αυτού, ούτω καί οί συγκύριοι επικοίνου
πράγματος μεταχειρίζονται αύτό εκ συμφώνου καθ’ ον θελουσι
τρο'πον.
"Αρθρ. 1 0 7 0 ον. Οί συγκύριοι επικοίνου οικίας ^ύνανται να συγκατοικήσωσιν εν αΟτ*/ί. Έάν όμως ο είς αύτών θελήσ'/j νά εισαγάγω
ξε'νον άνθρωπον ό ετερος δύναται νά τόν εμπο^ίσν].
"Αρθρ. 1 0 7 Ιον. Ό είς των συγκυριών ^ύναται νά μεταχειρισθν^
μο'νος τό επίκοινον πράγμα τή ά^εία του έτε'ρου.
Δεν ίύναται όμως νά κάμη χρήσιν επιβλαβή είς τόν ετερον.
"Αρθρ. 1072ον. Ό εις των συγκυριών £έν ^ύναται ν’ άπαιτήσνι^ιά
τής βίας άπό τόν ετερον νά τω πωλήσν] τήν μερίδα του, ή ν* αγο
ράσει τήν ίδικήν του.
Έαν όμως το κτήμα vjvai διαιρετόν καί ό συγκύριος αυτού1
(1 ) Κοινωνία εν απαιτήσειιττάΧΛ/.^εγγυο^ ενεργητική ενοχή.
Σημ. Μεταφρ.

rajvai απών γίνεται ή διανομή* εάν δε vivat αδιαίρετον, οί συγ■χύριοι χρώνται αύτφ έζ <>παμοιβής.
"Αναλυτικωτε'ρας διατάζεις περί του άντικειμε'νου τούτου δρκ
*ν τφ δευτε'ρω τίτλιρ.
Άρθρ. 1 0 7 3ον. Τά προϊόντα των διά κοινωνία; εκ κτήσεως έπιαοίνων πραγμάτων διανέμονται μεταξύ των συγκύρίων άναλο'γως
’•των μερίδων των.
*Εάν δθεν τεθή ώ ; δρος δ εις των συγκυριών έπικοίνόυ ζώου νά
Ίλάβν) πλειοτερον τής άναλογούσης αύτω μερίδος εκ τού γάλακτος
του ή εκ των νεογνών του, δ δρος ούτος είναι άκυρος.
*Άρθρ. 1 0 7 4ον. Τά νεογνά ύπδκεινται εις τάς μητε'ρας.
Π . X. εάν ό ίππος τινδς βατεύσν) την φορβάδα έτε'οου, τό γεννηθησο'μενον ανήκει εις τον κύριον τής φορβάδος.
"Επίσης εάν τις εχγ άρρενα περιστεράν καί έτερος τις θήλειαν^
fsx εζ αύτών γεννώμενα άνήκουσιν εις τον κύριον τής θηλείας.
Άρθρον 107 5ον. Έν τή τής κτήσεως κοινωνία εκάτερος των κοι
τωνών είναι ξένος ώς προς την μερίδα τού έτε'οου.
Λεν είναι δηλαδή δ εις έντολοδοχος τού έτε'οου.
"Ανευ δθεν τής άδειας τού ένος δ έτερος ούδεμίαν δύναται νά
κάμν) χρήσιν τής μερίδος τού άλλου.
*Η έπίκοινος όμως οικία ώς προς την ένοίκησιν καθώς καί ώς
-προς την είσοδον καί έξοδον καί τά λοιπά παρεπόμενα τού δικαιώ
μα τος τής ένοικήσεως θεωρείται ώς άνήκουσα δλδκληρος εις έκά-τερον των συγκυριών.
Π . X. εάν δ εις των συγκυριών έπικοίνου ίππου δανείσν] ή έκμισθώση αύτδν άνευ τής άδειας τού έτε'ρου καί δ ίππος άπολεσθνί
*ίς χείρας τού χρησαμένου ή τού μισθωτού, δ πρώτος ένε'χεται
άπεναντι τού δευτε'ρου διά την μερίδα του.
""Επίσης εάν δείςάναβή ή φορτώση τον έπίκοινον ίππον άνευ τή ς
ίάδείας τού έτέρου καί άπολεσθνί δ ίππος, ένε'χεται διά την μερίδα
Λυτού.
"Επίσης εάν έκ τής χρήσεως άσθενήση δ ίππος καί έλαττωθνί ή

·" <

αξία αυτού ένέχεται

ο χρησάμενος διά τήν βλάβην την αναλο

γούσαν εις τον συγκύριον αυτού.
Ό ένοικων όμως έν τη έπικοίνω οίκί<η άνευ της άδειας του συγκυρίου αύτού, θεωρείται ώς ένοικων έν τη άποκλειστικώς ίδίο: αύτου·
οικία.
Έπομε'νως δέν χρεωστεί να δώση ένοίκιον είς τόν συγκύριον
αύτου διά τήν μερίδα του.
Καί έάν πυρποληθη τυχαίως ή οικία δέν ένέχεται εις άποζημιωσιν.
ν
Αρθρ. 107;6ον. Έάν ό είς των συγκυριών .έπικοίνου γης καλλιεργήση αύτήν, ό έτερος δέν δικαιούται νά ζητήση μερίδα έκ των
προϊόντων, ήγουν το τρίτον η τέταρτον' αυτών κατά την τοπικήν
συνήθειαν.
Έάν όμως ένεκα τής καλλιέργειας έλαττωθη ή αξία τής γης ό
καλλι>εργήσας άποζημιοί τον συγκύριον του διά τήν είς αυτόν άναλογήσασαν βλάβην.
-νΑρθρ, 1 0 7 7ον. ΈκμιΟθών ό είς των συγκυριών τό κοινόν κτήμακαι λαμβάνων τό μίσθωμα παραδίδωσιν είς τον συγκύριον αύτοΰ τό·
είς αυτόν αναλογούν με'ρός.
νΑρθρ. 1 078ον. Άπουσιάζοντος του ενός των συγκυριών ό παρών
δύναται νά καρποΰται άναλόγως τής μερίδοςτου τάς ώφελείας του
επικοίνου κτήματος, έάν τεκμαίρεται ώς όπάρχουσα είς τούτο *ή
συγκατάθεσις του άποντος συμφώνως προς τάς διατάξεις των κατωτε'ρω άρθρων.
’Άρθρ. 1079ον. Ή συγκατάθεσις τού άπόντος είς τήν παρά τούπαρόντος χρήσιν τού έπικοίνου κτήματος τεκμαίρεται ώς ύπάρχουσα, δταν έκ τής χρήσεως ταύτης δεν βλάπτεται ό άπών.
"Αρθρ. 1 ΟδΟον. Δέν τεκμαίρεται ώς ύπάρχουσα ή συγκατάθεσις
τού άπόντος είς τήν χρήσιν-τού έπικοίνου κτήματος, τό οποίον ά λλάσσει άλλάσσοντος τού μεταχειριζομένου αυτό.
’Απουσιάζοντος δθεν τού ενός των συγκυριών φορεμάτων, ό έτε
ρος δέν δύναται νά ένδυθη αυτά. ’Επίσης ό είς έν άπουσία τού έτε'ρου δέν δύναται νά ίππεύση τον έπίκοινον ίππον, άλλα δύνατάε
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νά μεταχειρισθνΐ αυτόν, δσον τψ άναλογεί, εις άλλην εργασίαν, είς
ήν δέν άλλάσσει άλλάσσοντος του μεταχεεριζομένου* οίον να μετα-φέρη δι* αύτού φορτία η νά άροτριίκ την γην.
Ούτως, άπουσιάζοντος του ενός των άπό κοινού διατηρούντων
ενα μισθωτόν υπηρέτην,£ό έτερος δύναται νά εχη αυτόν εις υπηρε
σίαν του, άλλ’ ήμέραν παρ’ ήξεραν.
"Αρθρ. 108 Ιον. Ή εις οικίαν ένοίκησις δέν είναι εξ εκείνων τα
οποία άλλάσσουσι τό πράγμα άλλάσσοντος τού μεταχειριζομένου
αύτο.
Άπουσιάζοντος δθεν τού ενός των δύο εξ ήμισείας συγκυριών
οικίας τινός, ό έτερος δύναται να μεταχειρισθνί αυτήν δσον τω
ανήκει, οίον να κατοικη εν αυτή τούς 2ξ μήνας τού έτους και να
άφίνν) αύτην κενήν τούς ετέρους εξ.
Με την διαφοράν δμ.ως δτι, δταν ή οικογένεια τού παοο'ντος νίναι
πολυμελής, τότε ή ένοίκησις θεωρείται δτι είναι έξ εκείνων τά
όποια άλλάσσουσι τό πράγμα άλλάσσοντος τού μεταχειριζομένου
καί επομένως δέν τεκμαίρεται ή συγκατάθεσις τού άπο'ντος εις τήν
■ως άνωτέρω χρήσιν.
Άρθρ. 1 082ον. ’Εάν ή έπίκοινος οικία νίναι διανεμημένη μεταξύ
των συγκυρίων, καί έκαστος όρίζν] ιδιαίτερον μέρος, ό παρών δεν
δύναται νά ένοικήσν) εις τό τμήμα τού άπο'ντος.
Ό δικαστής δμως προβλέπων δτι τό τμήμα εκείνο μένον κενόν
παλαιούται καί φθείρεται,

ενοικιάζει αύτό καί φυλάττει τό ένοί

κιον υπέρ τού άπο'ναος.
Άρθρ. 1083ον. Τό δικαίωμα τής έξ υπαμοιβής χρήσεως δέν
ισχύει ειμή άφού κινηθη άγωγή προς τούτο.
Κατοικήσαντος δθεν μ,ο'νου τού ενός των συγκυρίων έν τνί έπικοίνο»
οικία χρο'νον τινά γωρίς νά πλήρωσή ένοίκιον διά τήν μερίδα τού
.ετέρου, ούτος δέν δύναται νά άπαιτήσν) ούτε ένοίκιον διά τήν μερίδα
του, ούτε νά κατιοκήσν) έν τγ οικία άλλον το'σον χρο'νον. Δύναται
δμως νά ζητήση τήν διανομήν τής οικίας, έάν γναι διαιρέσιμος, ή
εάν θίλη, ν’ άπαιτήση τήν έν τω μέλλοντι έξ υπαμοιβής χρήσιν
αυτής.

= 11
Ά λ λ* έάν άπουσιάζοντος του ενός ό έτερος κατοίκηση εν τνί οι
κία χρόνον τινά, ό αϊτών επανερχόμενος £ύναται νά κατοικήσω εν
αύτή άλλον τόσον χρόνον.
Άρθρ. 1 0 8 4ον. Ό παρών συγκύριος έχει τό δικαίωμα νά ενοι
κιάζω την έπίκοινον οικίαν καί λαμβάνων τό ένοίκιον νά φυλάττΥ;
την είς τόν άπόντα άναλογούσαν μερί&α.
Ό απών έπιστρέφων λαμβάνει την μερίδα ταύτην τού ένοικίοι>
άπό τόν παρόντα.
Άρθρ. 1085ον. ‘Απουσιάζοντας τού ενός των συγκυριών έπικοίνου
γης, ό ετερος &ύναται νά καλλιεργήσω αυτήν ολόκληρον εάν άπο^ειχθή ότι ή καλλιέργεια &έν είναι επιβλαβής άλλ* ωφέλιμος είς
την γην.
Έπιστρέφων

ό άπών καλλιεργεί την γην τόσον χρόνον δσίν

έκαλλιέργησεν αυτήν ό συγκύριος αυτού.
Έάν όμως ^ναι βέβαιον, δτι ή καλλιέργεια είναι βλαβερά είς
την γην, ή £έ ^ιατήρησις αύτής άκαλλιεργήτου είναι ωφέλιμος
καθό ένισχύουσα αύτήν,

τότε ίέν τεκμαίρεται

ώς ύπάρχουσα ή

συγκατάθεσις τού άπόντος είς την παρά τού παρόντος καλλιέρ
γειαν αύτής.
Ό παρών δθεν £έν &ύναται ή μόνον την είς αυτόν άναλογούσαν
μερίδα νά καλλιεργήσω’ οίον,
καλλιεργεί μόνον τό ήμισυ.

εάν ή γή άνήκν] αύτοις εξ ήμισείας

Ε πίσης καί τό επόμενον έτος [&έν £ύναται νά καλλιεργήσω ή τό
αυτό ήμισυ* £έν &ύναται δηλαδή νά καλλιεργώ εφέτος τό έν μέρος
τού χωραφιού καί τό επόμενον έτος τό άλλο.
Έάν &έ καλλιεργήσω δλην την γην, έπιστρέφων ό άπών απαι
τ ε ί παρ’ αυτού άποζημίωσιν £ιά την άναλογούσαν αύτψ βλάβην.
Αί ανωτέρω λεπτομέρειαι ίσχύουσιν ενόσφ ό παρών £έν άναφεριεται είς τόν δικαστήν.
Έάν δμως άναφερθνί είς τόν δικαστήν, ούτος &ίδει αύτω την
άδειαν ινα καλλιεργήσω δλην την γην, &ιά νά μή άπολεσθνί τό·
^έκατον ή ό έγγειος φόρος.
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Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ο άπών επανερχόμενος δεν δυναται
νά άπαετήση άποζημίωσιν διά την βλάβην τής γης.
Άρθρ. 1 0 8 6ον. Άπουσιάζοντος του ένός’τών συγκυριών έπικοίνοι>
αμπέλου, ό έτερος επιστατών εις αυτήν λαμβάνει καί καταναλίσκει την εις αύτόν αναλογούσαν μερίδα εκ του προϊόντος.
Δύναται δέ καί να πώληση την μερίδα του άπόντος καί νά φύ
λαξή το τίμημα.
Ά λ λ ’ έπιστρέιρων ό άπών έχει την επιλογήν μεταξύ των εξής
δύο: ή επιδοκιμάζει τήν πώλησιν καί λαμβάνει τό φυλαΐτόμενον
τίμημα, ή άποδοκιμάζει αυτήν, καί απαιτεί αποζημίωσή άπό τον
συγκυριον.
Άρθρ. 1087ον. ΊΙμερίς του ενός των συγκυριών μένει ώς παρα
καταθήκη έν ταϊς χερσί τού ετέρου.
’Εάν δθεν ο εις παρακαταθέση αύτογνωμόνως εις τρίτον τό έπίκοινον πράγμα, καί άπολεσθη τούτο, ενέχεται εις άποζημίωσιν δικ
τήν μερίδα τού συγκυρίου αυτού. (Όρα αρθρ. 7 9 0 .)
"Αρθρ. 1088ο·ν. Έ κ των συγκυριών, εάν θέλη, ô εις δυναταινά
πωλήση τήν μερίδα του εις τον έτερον.
’Εάν δέ θέλη, δυναται επίσης νά πώληση αυτήν καί εις τρίτον
άνευ τής άδειας τού συγκυρίου του. ("Ορα άρθρ. 2 1 5 .)
’Εάν δμως ή κοινωνία τού πράγματος προήλθεν εκ συμμίξεως
εκούσιας ή ακούσιας, ώς διαλαμβάνει τό πρώτον κκράλαεον, ό εις
τών συγκυριών δεν δυναται νά πώληση τήν μερίδα του εις τρίτον
ανευ τής άδειας τού ετέρου.
Άρθρ. 1089ον. Έάν τινες τών συγκληοονόμων άγρού σπείρωσιν
εν αύτώ τη άδείσσ τών ετέρων, ή τών κηδεμόνων αυτών, έάν^ηναι
ανήλικες, σπόρον έπίκοινον, τό προϊόν θέλει ανήκει εις όλους τούς
συγκληρονόμους.
’Εάν τις όμως εξ αυτών σπείρη ίδιον αυτού σπόρον τό προϊόν
ανήκει εις αυτόν μόνον.
Ενέχεται όμως εις άποζημίωσιν άπέναντι τών συγκληρονόμων
του διά τήν εκ τής καλλιέργειας προκύψασαν εις τόν άγρόν βλά
βην. (Όρα άρθρ. 9 0 7 .)

= 13 =
*Αρθρ. 1 0 9 0 ον. Έκν ό είς των συγκληρονομίαν λάβν) καί εμπορευθή, ποσόν τι εκ τής κληρονομιάς πρό τής διανομής αύτής

ή

ζημία καί τά κέρδη τού ποσού τούτου μόνον αυτόν αποβλέπουσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.
"Αρθρ. 109 Ιον. *Εάν τα χρήματα τά οποία έχουσι νά λαμβάνωσι
δύο ή καί πλειότεροι παρά, τρίτου προέρχωνται εκ μιας καί τής
αύτής αιτίας θεωρούνται ώς κοινόν των δύο δάνειον (ενεργητική
συνενοχή).
Έάν δέ δέν προέρχωνται εκ μιας καί τής αύτής αιτίας δέν ά ποτελούσι κοινόν δάνειον (prorata).
Ή άΓχή αύτη άνχπτύσσεται εύκρινέστερον εν τοϊς κατωτέρω
αρθροις.
'Αρθρ. 1092ον. "Οπως τό υλικόν τής κληρονομίας ανήκει κοινώς
εις πάντας τους συγκληρονόμους άναλόγως τής κληρονομικής μερίδος
έκαστου, ούτω καί αί παρά τρίτου απαιτήσεις τού άποθανόντος
κατά την αυτήν άναλογίαν άνήκουσιν εις τούς συγκληρονόμους.
"Αρθρ. 1093ον. Ί ο ποσόν τό οποίον οφείλει τιςώ ς άποζημίωσιν*
ώ ς φθείρας τό έπίκοινον πράγμα άλλων, άνήκει ώς κοινή άπαίτησις
εις τούς συγκυρίους εκείνου τού πράγματος.
*Αρθρ. 1094ον. Έάν δύο τινες δανείσιρσιν έτέρψ ποσον τι κοινόν
εις αυτούς, ό οφειλέτης οφείλει τό ποσόν τούτο κοινώς καί έΐς
τούς δύο.
Έάν όμως δύο τινες δανείσωσι τό αυτό πρόσωπον άλλ* ιδιαιτέ
ρως έκαστος, τα δάνειά των δεν θεωρούνται ώς κοινά μεταζύ αυ
τών, άλλ’ έκαστος ιδιαιτέρως είναι δανειστής τού προσώπου εκείνου.
*Αρθρ. 1095ον. Έάν πωληθή έπίκοινον πράγμα δλ<ρ τιμήματε
χωρίς νά προσδιορισθή κατά τήν πώλησιν ή έκ τού τιμήματος α
ναλογούσα έκάστω των συγκυρ(ων μερίς, τό τίμημα θεωρείται ώς
χοινόν δάνειον πάντων των συγκυρίων εις τον αγοραστήν.
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Έάν δμως προσδιορισθη κατά την πώλησιν ή εις έκαστον άναλογήσασα μερίς η το είδος αυτής, όίόν άν ρηθη δτι ό μέν θέλει λάβει
τόσα γρόσια εις την μερίδα του, ό δέ το'σα, ή δτι ό μέν εις θέλει
πληρωθή εις καθαρόν νόμισμα, δ δέ έτερος εις έπιμιγές, οι πωληταί
δέν θεωρούνται ώς συνδανεισταί, άλλ’ έκαστο; είναι ιδιαίτερος δα
νειστής του αγοραστού.
Επίσης εάν, άφού πώληση τις την εξ αδιανέμητου μερίδα αύτού
εις τρίτον, και μετά ταύτα

καί δ έτερος συγκύριος πώληση την

ίδικήν του είς τό αυτό προ'σωπον, δεν θεωρούνται ώς συνδανεισταί
του άγοραστου διά το τίμημα, άλλ* έκάτερος άπαιτεϊ ιδιαιτέρως
τό ίδιον.
*Αρθρ. 1096ον. Έάν δύο τινές πωλήσωσιν άνά εν πράγμα αυτών
είς τρίτον δλω τιμήματι, οίον έάν έχοντες δ μέν ίππον, δ δέ φορβάδα, πωλήσωσιν δμού άμφότερα άντί τόσων γροσίων, τό ποσόν
τούτο θεωρείται ώς κοινή άπαίτησις τών πωλητών.
Έάν όμως έκαστος αυτών προσδιορίση ιδιαιτέρως τό τίμημα του
ζώου του, τό δλον των δύο τιμημάτων δεν θεωρείται ώς κοινή ά παίτησις, άλλ’ έκαστος των πωλητών απαιτεί ιδιαιτέρως τό ίδιον.
*Αρθρ. 1097ον. Πληρώσαντες δύο τινές συνεπεία έγγυήσεως τό
χρέος τρίτου, θεωρούνται ώς συνδανεισταί αύτβΰ, έάν είς τήν πλη
ρωμήν τού χρε'ους διέθεσαν έπίκοινον αυτών πράγμα.
*Άρθρ. 1098ον. Πληρονοντες δύο τινές κατά διαταγήν τρίτου τό
χρέος αύτού, θεωρούνται ώς συνδανεισταί αυτού έάν είς τήν πληρω
μήν τού χρέους διέθεσαν έπίκοινον πράγμα.
Έάν όμως τά χρήματα τά όποια εδωκαν δέν ήσαν έπίκοινα,
άλλ* έκαστος εδωκεν έκ των ιδιαιτέρων, δέν θεωρούνται ώς συνδανεισταί διά'μόνον τον λόγον, ότι έπλήρωσαν δμού.
*Αρθρ. 1099ον. Έάν τό δάνειον δέν ηνοα κοινόν, έκαστος των
δανειστών άπαιτεϊ καί λαμβάνει ιδιαιτέρως τά χρήματά του άπό
τόν οφειλέτην.
"Ο,τι δε λάβη έκαστος αυτών, έλλογίζει αυτό άπέναντι τού δα—
νείου του. Ό έτερος δανειστής δέν δύναται νά ζητήση μερίδα έξ
αύτού.
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*Αρθρ. 1 lOOov. Έάν το δάνειον vivat κοινόν, έκαστος των δανει
στών δύναται νά άπαιτήσγι την εαυτοΰ ρ^ρίδα από τον οφειλέτην.
Άναφεροριένου δέ προς τούτο του ενός των συνδανειστών έν α
πουσία τοΰ ετέρου είς τον δικαστήν, ούτος διατάττει τον οφειλέτηννά πληρώσν}.
*Αρθρ. 11 01 ον. "Ο,τι λάβη ό έτερος των συνδανειστών άπέναντ&
του κοινού δανείου θεωρείται κοινόν ριεταξύ αύτοΰ και του συνδανειστοΰ του, οστις λαριβάνει εξ αύτοΰ τήν αναλογούσαν αύτφ«
μερίδα.
Δηλαδή ό λαβών δεν δύναται να έλλογίσν) το ληφθέν απέναντι,
τής εαυτοΰ ριερίδος ριο'νον.
*Αρθρ. 1 102ον. Έάν ό εις τών συνδανειστών κοινού δανείου λάβνι
τήν εαυτοΰ ριερίδα καί καταναλώσν) αυτήν, ό συνδάνειστής του δύναται ν’ άπαιτήση παρ* αύτοΰ άποζηριίωσιν διά τήν ριερίδα του.
Π. X. Έάν ό είς δύο συνδανειστών εξ ήριισείας 1 0 0 0

γροσίων

λάβν) άπό τον οφειλέτην καί καταναλώση τά άναλογοΰντα αύτώ
5 0 0 γροσια, ό έτερος δύναται ν’ άπαιτήσν; άπό αύτον τα 2 5 0 .
Ούτω δέ τα υπό τοΰ χρεώστου όφειλοριενα είσέτι 500 γροσια
θεωρούνται ώς κοινόν δάνειον τών δύο συνδανειστών.
*Άρθρ. 1 1 0 3 ον. Έάν ό είς τών συνδανειστών δεν λάβν] άπό τον
οφειλέτην απέναντι τοΰ κοινού δανείου χρήριατα, άλλ’ εριπο'ρευριά
τ ι, ό έτερος συνδανειστής δεν θεωρείται κοινωνός είς τό εριπορευριχ
τούτο. Ά λ λ ’ απαιτεί τήν ριερίδα του εκ τοΰ τιριήριχτος τού έριπορεύριατος.
Έάν δ[χως συριφωνήσωσιν οι συνδανεισταί νά λάβωσιν άπό κοινούτό έριπο'ρευρυχ, τούτο θεωρείται κοινόν ριεταξύ αύτών.
*Αρθρ. 1 104ον. Έάν ό είς τών συνδανειστών συριβιβασθνί καθ’
δσον άφορα ριο'νον τό δίκαιον του

ριετά τοΰ οφειλέτου λαριβάνων

λ . χ. ποσότητα τινά τεριαχίων ύφάσριατος, έχει τό δικαίωμα τής
επιλογής ριεταξύ τώνέξής δύο.
Έ άν θέλν), παραδίδει εξ ών ελαβεν ύφασριάτων είς τον συνδασειστήν του τό αναλογούν αύτψ ριέρος.
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"Η δίδει εις αυτόν χρηματικόν ποσύν ΐσον τγ άναλογουσΐ} αύτφ
^ερίδι

του δπερ παράτησε δικαίου του.

*Αρθρ. 1 105ον. Είτε μέροςή το δλον του κοινού δανείου λάβγ, δ
ttç των συνδανειστών, είτε πράγμα άγοράσν) άπε'ναντι τής μερίδος
του, η συμβιβασθή διά την μερίδα του λαμβάνων πράγμα, ώςέρρέθη
ανωτέρω, ο έτερος έχει την επιλογήν επί των έξης·
"Αν θέλγ, άναγνωρίζει και παραδέχεται τάς πράξεις ταύτας του
«υνδανε ιστού του καί λαμβάνει κατά τα Ανωτέρω άρθρα παρ’ αυ
τού την μερίδα του.
"Η δεν άναγνωρίζει την πράξιν τού συνδανειστού του καί απαι
τ ε ί την μερίδα αύτου άπδ τον οφειλέτην.
Έάν δέ πτωχεύσνι δ. οφειλέτης, έχει το δικαίωμα άναγωγής
κατά του λαβο'ντος.
Το oTt δεν άνεγνώρισε προηγουμένως την πράξιν δεν άφαιρεί άπ*
αύτου το δικαίωμα άναγωγής.
"Αρθρ. 1 1 0 6 ον. Έάν ό εις των συνδανειστών λαβών παρά του ο
φειλέτου την μερίδα του έκ του κοινού δανείου άπολέση αύτήν τυ χαίως, δεν ένε'χεται εις άποζημίωσιν διά το είς τον συνδανειστήν
του έκ τής μερίδος ταύτης αναλογούν μέρος.
Ά λ λ α ή ίδική του μ,ερις θεωρείται ώς έξωφλημένη.
Τύ δέ εις βάρος του οφειλέτου ύπολειπομενον είσέτι χρέος ανή
κει είς τον έτερον συνδανειστήν.
Άρθρ. 11 07ον. Έάν ό εις των συνδανειστών λάβν} είς ύπηρεσίαν
του επί μισθω τον οφειλέτην έλλογίζων τον μισθόν τούτον απέ
ναντι τής έκ του κοινού δανείου μερίδος του, ό έτερος δύναται νκ
απΧιτήστ] παρ’ αυτού την έκ τού μισθού '.ούτου αναλογούσαν αύτφ

μερίδα.
*Αρθρ. 1 1 08ον. Έαν ο εις των συνδανειστών λάβγ ένέγυρον διά
τήν μερίδα του καί άπολεσθγ είς χεΐρχς αυτού, ό έτερος δύναται
V* απαιτήσω) παρ’ αυτού την έκ τού ένεχύρου τούτου αναλογούσαν
αύτώ μερίδα.
Π. X. Έάν τού εξ ήμισείας ν,οινού δανείου, έκ 1 0 0 0 γροσίων
συγκειμένου, ό είς των συνδανειστών λάβη διά τήν μερίδα του ενέ-

χυρον αξία; 5 0 0 γροσίων, καί το ένε'χυρον τούτο άπολεσθη εις
χείράς του, επειδή κατ* αυτόν τόν.τρο'πον άπολλυται τό ήμισυ
του ίαν είου, ό έτερος συν^ανειστή; ίύναται ν’ απαίτηση παρ’ αυ
τού τά άναλογοϋντα αύτώ 2 50 γροσια.
"Αρθρ. 1 1 0 9 ον. Έάν ό εί; τών συν&ανειστών λάβη παρά του οφειλε'του εγγυητήν £ιά την μερίδα του ή μετάθεσιν του γρέους εί;
τρίτον, ό ετερο; συνι^ανειστή;, εχει κοινά δικαιώματα μετά του
πρώτου επί του ποσού το όποιον ούτο; ελαβε παρά τοϋ εγγυητοϋ,
του άποδε'κτου του χρέους.
"Αρθρ. 11 ΙΟον. Έάν ό εί; τών συνδανειστών δωρήση την εκ τής
κοινή; άπαιτήσεω; μερίδα αυτού εί; τόν όρειλε'την ή δώση αύτω
εξο'φλησιν δι’ αυτήν ή δωρεά καί ή έξοφλησι; αύτη είσίν έγκυροι.
Ένεκα δέ τούτου δεν ενε'χεται εί; άποζημίωσιν διά τήν μερίδα
του συνδανειστοϋ αυτού.
"Αρθρ. 111 Ιον. Έάν ό εί; τών συνδανειστών φθείρη πράγμα τι τοϋ
όφειλε'του καί συμψηφισθη ή ζημία μετά τή ; εκ τοϋ κοινού δανείου
μερίδο; του, ό ετερο; συνδανειστή; δύναται ν’ απαίτηση παρ* αυ
τού την μερίδα του.
Έάν δμω; ό εί; τών συν^ανειστών"οφείλων εξ οίασδήποτε αιτίας
ποσο'ν τι εί; τόν ό<ρειλε'την τοϋ κοινού δανείου πρό τή ; βεβαιώσεως
(συνομολογήσεω;) τοϋ δανείου τούτου, συμψηφίση τό χρέος του
με τήν εκ τοϋ κοινού δανείου μερίδα του, ό ετερο; συνδανειστή; δεν
δύναται ν* απαίτηση παρ’ αυτού άποζτημίωσιν διά τήν εαυτού μερίδα.
"Αρθρ. 1 1 1 2ον. Ό εί; τών συνδανειστών δεν δύναται ανευ άδειας
τοϋ έτε'ρου νά δώση προθεσμίαν διά τήν πληρωμήν τοϋ χρέους εί;
τόν όφειλε'την.

Π ΡΟΣΘΗ ΚΗ .
*Αρθρ. 1 1 1 3ον. Έάν τ ι; πώληση πράγμα τι εί; δύο, απαιτεί
ίδιαιτε'ρω; παρ’ έκατε'ρου τήν μερίδα του.
Ίνο'σφ δηλαδή οί άγορασταί δεν εγγυώνται άλλήλου;, δεν δύναται ν* απαίτηση παρά τοϋ ενός τό χρε'ο; τού ετερου.
2.
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
Π ΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜ ΗΣ
(Π ΕΡ ΙΕ ΧΕ Ι ΤΡΙΑ Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΑ ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
f e i ji .· · «

ΟΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΙΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.
νΑρθρ. H 14ον. Διανομή είναι ο προσδιορισμός τής ιδανικής μερίδος, τή ς καί άλλως μερίδος εξ αδιανέμητου λεγομένης.
Δηλαδή είναι το χωρίζειν και διακρίνειν απ* άλλήλων τας με
ρίδας δι’ ενός μέτρου, οίον διά κοίλου, διά ζυγίου, ή δια πήχεως.
"Αρθρ. 111 5ον. Κατά δυο τρόπους γίνεται ή διανομή.
”Η πρόκειται νά διανεμηθή άριθμο'ς τις έπικοίνων πραγμάτων
καί τότε διαιρείται ο αριθμός οοτος εις μερίδας.
Οιον ή διανομή 30 προβάτων είς τρία πρόσωπα άνά δέκα έκάστω. Αύτη καλείται διανομή δια διαιρέσεως.
"Η πρόκειται να διανεμηθν) εν έπίκοινον πράγμα καί τότε διαι
ρείται τό πράγμα τούτο εις μερίδας.
Οιον ή διανομή γηπέδου. Αυτή καλείται διανομή διά χωρισμού.
’Άρθρ. 111 G. Ή διανομή υπό μίαν έποψιν είναι χωρισμός καί
υπό άλλην άνταλλαγή.
Γί. χ. Έκαστος κόκκος ενός κοίλου σίτου άνήκοντος εξ ήμισείας
εις δυο πρόσωπα ανήκει καί αύτός έξ ήμισείας είς τά πρόσωπα
ταυτκ. Διαιρούμενου δθεν του σίτου εις δυο μέρη καί διδομένουτοΰ
ενός μέρους εις τόν ένα καί του άλλου είς τόν έτερον, έκάτερος αυ
τών λαμβάνει τό ήμισυ τής μερίδος του καί άνταλλάσει τό έτερον
ήμισυ μ,ετά του ήμίσεως τής μερίδος του άλλου.
Επίσης έκαστον μέρος γης άνηκουσης έξ ήμισείας είς δύο κυ
ρίους ανήκει καί αυτό έξ ήμισείας είς αυτούς. Διανεμομένης δθεν
τής γής είς δύο μερίδας, έκάτερος των συγκυριών λαμβάνει τό ή-

[χισυ της [χεριό ος του καί ανταλλάσσει το έτερον ήυ.ισυ ρ.ετά του
ήριίσεως τής [χερίδος του άλλου.
’'Αρθρ. 1 1 1 7ον. Έν τοις άντικαταστατοΐς προτΐ[χητε'α είναι ή
^ιά χωρισιού διανομή.
Έκάτερος όθεν των συγκυριών αντικαταστατών πραγμάτων έπικοίνων, δύναται να λάβν) την [χερίδα αυτού έν άπουσία του άλλου.
Πριν δ[κως παραδοθνί είς τον άπόντα ή (χερίς αύτου δέν θεωρεί
τα ι ώς τελεία ή διανοριή.
Καί εάν προ τής παραδόσεως άπαλεσθγ ή [χερίς τού άπο'ντος, ή
[χερίς ήν ελαβεν ό έτερο; συγκύριος, [χε'νει κοινή ιχετχξ.ύ των δύο.
"Αρθρ. I 118ον. Έν τοΐς ριή άντικαταστατοίς προτιμητέα είναι
ή δ ι’ άνταλλαγής διανομ,ή.
Ή δε ανταλλαγή γίνεται διά τής αμοιβαίας συνκινε'σεως των
[χερών, ή δυνάμει δικαστικής άποφάσεώς.
Ό είς δθεν τών συγκυριών πραγμ,άτων [χή αντικαταστατών δέν
δύναται έν απουσία καί άνευ τής άδειας τού έτε'οου να λάβη τήν
[χερίδα αυτού.
Άρθρ. I I I 9ον. Πάντα τά ριετρούμ.ενκ διά κοίλου καί τά σταθμώ[χενα, ώς καί τά άλλήλοις δμ,οια άριθμούμενα (δρα βιβλ. Α'. άρθρ.
1 4 7 ) οίον κάρυα, ώά κλπ. είναι πράγματα άντικαταστατά.
Έκεϊνα δίχως έκ τών σταθμ,ωμένων τά όποια τεχνητά όντα
διαφε'ρουσιν άλλήλων ένεκα τής διαρο'ρου αύτών κατασκευής, οίον
αγγεία καί λοιπά σκευή, δεν είναι άντικαταστατά.
Επίσης καί εκείνα τά άντικαταστατά τά όποια προήλθαν έκ
τής συμμίξεως-ετεροειδών πραγμάτων, οίον σίτου, κριθής, θεωρούν
ται ώς άναντικατάστατα, δταν vjvat άδύνατος ό είς τά έξ ών συνετέθησαν χωρισμός. άύτώ.νί
Τά μετρούμενα διά τού πήχεως είναι άντικαταστατά, όταν ήναι ό[χοειδή προϊόντα τού αυτού έργοστασίου καί πωλούμενα άντί
τής αυτής τιμής, οίον το έριούχον καί λοιπά ύράσμ.κτα.
Τά (χή δ(χοια άλλήλοις όμως άριθμούμενα (δρα β·.βλ. Α'. άριό.
1 4 8 ) . τά όποια διαφέρουσι κατά τήν άςίαν οίον ζώα, πέπονες καί
ύδροπε'πονες είναι αναντικατάστατα.
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Τά χειρόγραφα βιβλία είναι αναντικατάστατα,, τά δέ έντυπα
άντικαταστατά.
Άρθρ. 1 120ον. "Η,τε διά διάιρε'σεως καί ή διά χωρισμού διανομή
είναι δυο ειόών: Διανομή προαιρετική καί διανομή κατανάγκαστική.
Άρθρ. 1 12 Ιον. Προαιρετική διανομή είναι ή γιγνομε'νη τή αμοι
βαία συναινεσει των συγκυρίων, ε’ίτε παρ’ αύτών τούτων είτε π Α ρά
τού δικαστού.
Άρθρ. 11 22ον. Καταναγκαστική διανομή είναι ή υπό τού Σκα
στού άναγκαστικώς γινόμενη επί τη αιτήσει τινών έκ των συνι
διοκτητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.
Άρθρ. 1 1 2 3 ον. Το άντικείμενον τής διανομής πρε'πει νά vivat
συγκεκριμένον καί παρόν.
Δεν είναι δθεν έγκυρος ή διανομή έ πικοίνου δανείου προ της
είσπράξεως αυτού.
Π. X. Έάν ό άποθανών εχη να λαμβάνη από διαφόρους, καί οί
κληρονόμοι δια νεμ ηθεί τάς πιστώσεις ταύτας προσδιορίζοντες, ότι
ό μεν εις κληρονόμος θά λάβη τήν δείνα πίστωσιν, ο δε άλλος τήν
δείνα καί καθεξής ή τοιαυτη διανομή δεν είναι έγκυρος.
Έν τοιαυτη περιπτώσει ο,τι είσπράξη ο εις τών συγκληρονόμων
ανήκει κοινώς εις όλους. ("Ορα Τ ίτλ . ά. κεφ. γ'.)
*Άρθρ. 1 124ον. Ή διανομή δεν εχει κύρος ενόσω δέν χωοισθώσι
καί διακριθώσιν αί μερίδες.
Π. X. Έάν ό εις τών συγκυρίων σωρού σίτου εϊπη τω
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τοιούτον δεν είναι διανομή.
Άρθρ. 1 125ον. Τό διανεμητε'ον πράγμα πρε'πει νά vivat κτήμα
τών συγκοινωνών κατά τήν ώραν τής διανομής.

Έάν δθεν μετά, τήν διανομήν τρίτος τις εκνικγ,σγ τό δλον του
διανεμηθέντος πράγματος, ή διανομή καθίσταται άκυρος.
’Επίσης εάν έκνικηθν) εν μέρος μόνον του διανεμηθέντος πράγμα
τος οίον το ήμισυ η τό τρίτον αυτού, ή διανομή πάλιν άκυρούται
καί είναι ανάγκη νά γείνη νέα.
Ε πίσης εάν έκνιληθή όλοκληρος η μία μερίς, ή διανομή καθί
σταται άκυρος, ή δε ύπολειπομένη μερίς μενει κοινή μεταξύ των
συνιδιοκτητών.
Καί έάν εκνικηθή εν μόνον μέρος τής μιας μερίδος ο λαβών την
μερίδα ταύτην, άν θέλγ άκυροι τήν διανομήν ή, δέν άκυροι μέν αυ
τήν, απαιτεί όμως παρά του έτε'ρου τήν με'γρις αναλογίας συμ.πλήρωσιν τής μερίδος του.

Π X. Έάν μετά τήν διανομήν εις δύο ΐσας μερίδας γηπέ δου
1 6 0 πήχεων, εκνικηθή το ήμισυ τής μιας μερίδος, ό κύριος τής με
ρίδος ταύτης, δικαιούται, ή νά άκυρώσν) τήν διανομήν, ή νά άπαιτήσν) παρά τού συγκοινωνου του το τέταρτον τής μερίδος του, ήτοι νά
λάβν) παρ’ εκείνου ετέρας 20 πήχεις.
Ό ταν δέ εκνικηθή έν μέρος έξ έκατέρας μερίδος ή διανομή δεν
άκυρούται, εάν τά έκνικηθέντα μέρη ήναι ίσα.
Έάν δμως διαφέρουσι κατά τήν ποσότητα ή τό μέγεθος λαμβάνεται ύπ’ οψιν τό μεγαλείτέρον μέρος καί τότε έπανερχόμεθκ είς
τήν περίπτωσιν καθ’ ήν μέρος τής μιας μόνον μερίδος έξενικήθη.
Εκείνος δθεν εις ον ανήκε τό μεγαλείτερον τυύν έκνικηθέντων με
ρών έχει τό δικαίωμα ν’ άκυρώσν) τήν διανομήν, ή νά άπαιτήστ),
παρά τού ετέρου τήν μέχρις αναλογίας σύμ,πλήρωσιν τής μερίδος του.
νΑρθρ. 1 126ον. Τό κύρος τής αυθαιρέτου διανομής έξχρτκται έκ.
τή ς διά λο'γου ή δι’ έργου παραδοχής αυτής.

Π . X. Έάν τις διανείμ/ρ αύθχιρέτως έπίκοινόν τι πράγμα ή δια
νομή αύτη είναι άκυρος.
Έάν δμ.ως οί κύριοι τού πράγμ,ατος λέγοντες
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ro jiy παραδεχθώσιν αύτήν διά λόγου, ή εάν προβώσιν είς πράςίν
τινα επί των μερίδων των, ές εκείνων αίτινες άποτελούσι το σύνοι»··
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λον των παρεπορ.ένων της κυριο'τητος, οίον, εάν ενηκιάσωσιν -η
πωλησωσι-ν αύτάς, ή διανορ,η καθίσταται έγκυρος.
Άρθρ. 1127ον. Έ διανορ,η πρέπει να ηναι δίκαια· ήτοι αί μερί
δες πρέπει νά vjvai ανάλογοι προς τά δικαιιυρ,ατα των συγκυριών
καί νά ρ.η ύπάρχη υπέρογκος διαφορά.
Έάν δθεν εν τγί διανορ.7] ύπάρχη υπέρογκος βλάβη, δύναται νά
κινηθη αγωγή προς εξάλειψιν αύτής.
Άφου δυ.ως οί διανειριάρ.ενοι το πράγρια όρ.ολογησωσιν, δτι
έκαστος αύτών έλαβε τό δίκαιο'ν του, ή περί ύπερο'γκου βλάβης άγωγή δεν λαρ.βάνεται ύπ’ όψιν.
’Άρθρ. 112δον. Έν τη προαιρετική διανοργί απαιτείται νά ύπάργη ή συγκατάθεσις πάντων των έχο'ντων δικαίωρ,α εις ρ.ερίδα.
Έάν δθεν ό εις vjvai άπών, η προαιρετική διανορ,η είναι άκυρος.
Καν σε ρ.εταςυ αυτών υπαργη ανηλιζ τις, ο κηοερ,ων η ο επί
τροπος αύτοΰ επέγιι την θέσιν του.
Έάν δέ δεν έχν; κηδερ,όνα η επίτροπον, η ύπδθεσις ρ.ένει εις τον
δικαστήν.
Έν τοιαύτη περιπτώσει ό δικαστής διορίζει ένα επίτροπον δστις
λαμβάνει μέρος εις την διανορ/ην.
’Άρθρ. 1129ον. Έν τγ καταναγκαστικ/ί διανορ.γ απαιτείται νά
προϋπάρχ·/) άγωγη.
Ενόσω δθεν δεν απαίτηση τουλάχιστον ό εις των συγκυριών την
διανορ,ήν, δ δικαστής δεν δύναται νά ένεργήσ·/) αύτην διά της βίας*
εάν δε ένεργηση αύτην ούτω, θεωρείται άκυρος.
Άρθρ. 1 130ον. "Οταν τινες ρ,εν των συγκυριών θέλωσι την διανορ.ην, τινές δε ούγί, ό δικαστής ενεργεί αύτην κατά τά έπόρ,ενα
κεφάλαια γ'. καί δ '., εάν τδ πράγρια vjvat διαιρετόν.
Έάν δρ.ιος ηναι αδιαίρετον, ό δικαστής δεν δύναται νά ενεργησνι
την διανομήν.
Άρθρ. 1 1 3 Ιον. Διαιρετόν πράγρια νορ.ικώς λέγεται τό επίκοινον
πράγρια, τό όποιον δύναται νά διανερ,ηθη εις ρ.ερίδας.
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Χωρίς, έννοεΐτχι, νά ε —ε'Χθγι βλάβη τις ώς προς την χρήσιν ε’ς ην
είναι προωρισρεε'νον το πράγρια.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ.
Π Ε Ρ Ι T H 2 Δ ΙΑ ΔΤΑΙΡΕΧΕΩΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ.
Άρθρ. 1 1 3 2ον. Έ π ί

έπικοίνων όρεοει^ών καί συγκεκριμένων

πραγρεάτων £ύναται νκ γείνν) αναγκαστική ^ιανορεη.
Δηλαδή επί τγ αιτήσει τινών ρεονων των συγκυριών ά έκ α σ τη ;
&ύναται νά ενεργηστ) και επιβάλν) άναγκαστικώς εις πάντα; τήν
ίιανορεήν, είτε άντικαταστατόν είναι το πράγρεα είτε άναντικατάστατον.
’Άρθρ. 113 3ον. ’Επειδή αί ρεονά^ες των όρεοει^ών αντικαταστα
τών $έν ^ιαφε'ρουσιν άλληλων, ή ίιανορεή αύτών ού ρεονον επιζ'/ρειος
$έν ^ύναται νά γναι εις τινα των συγκυριών, άλλα καί £ι* αύτης
λαμβάνει έκαστος άκριβώς το ^ίκαιο'ν του καί γίνεται τε'λειος κύ
ριος της άναλογησάσης αύτώ μερικός.
Οίον ίιαιρουρεε'νης ποσοτητο'ς τίνος σίτου επικοίνου μεταξύ δυο
συγκυριών άναλο'γιυς των μερίδων αύτών, εκάτερος αύτών λαμβάνει
το δίκαιον του καί γίνεται τε'λειος καί άνενο'χλητος κύριος τού εις
την μερίδα του άναλογτήσαντος σίτου.
Τοιαύτη είναι καί ή διανομή ποσοτητο'ς τίνος χρυσού, αργύρου,
χαλκού, σίδηρου εις πλάκας, η κομματίων τινών όμοειδών ύ<ρασριάτων.
’'Αρθρ. 1134ον. Ά ν καί μ.εταξύ των ρ.ονίδων των ομοειδών
.αναντικατάστατων υπάρχω διαφορά τις, επειδή δμ.ως αύτη είναι μι
κρά καί ασήμαντος, διά τούτο θεωρούνται καί ταύτα ώς διαιρετά.
Π. X. Διαιρεθέντων εις δύο άναλο'γους μερίδας τών μεταξύ δύο
κοινών 5 0 0

προβάτων εκάτερος αύτών θεωρείται ώς λαβών άκρι

βώς τό δίκαιον του.
Τοιαύτη είναι καί ή διανομ.ή άριθμού τίνος καμηλών η βοών.
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*Αρθρ. 1 135ον. Έ π ί των μγι όμοειδών έπικοίνων πραγμάτων δέν
εκτελειταί ποτέ καταναγκαστική διανομή.
Είτε άντικαταστατά είσι ταύτα, είτε άναντικατάστατά.
Δηλαδή ό δικαστής δέν δύναταί ποτέ επί τ·/) αιτήσει του ενός
των συγκυριών νά διανείμν] καταναγκαστικώς τα πράγματα ταυτα.
Π. X. Δεν επιτρέπεται εις τον δικαστήν νά δώσν] άναγκαστικώς εις μέν τον ένα κοιλά τινα σίτου εις δέ τον άλλον κοιλά τινα
κριθής· η εις τον ένα άριθμον τινα προβάτων και εις τον άλλον
καμήλους ή βο'ας· ή εις τον μέν ξίφος καί εις τον έτερον έφίππιον
ή τέλος εις τον ένα οικίαν καί εις τον έτερον εργαστήρι ον η αγρο
κήπιο ν.
Έάν δριως συγκατατεθώσιν οί συγκύριοι επιτρέπεται ή τοιαύτη
διανομή, ώς προαιρετική.
*Αρθρ. 1 13 6ον. Τά σκεύη των οποίαν ή κατασκευή είναι διά
φορος θεωρούνται ώς ετεροειδή μεταξύ των καί αν άκο'μη είσί
τεχνουργημένα έκ τού αυτού μετάλλου.
*Αρθρ. 1 1 3 7 ον. Καί τά κοσμήματα καί οί μεγάλοι μαργαρίται
καί λοιποί πολύτιμοι λίθοι είσί πράγματα ετεροειδή μεταξύ των.
Οί μικροί όμως μαργαρϊται οιτινες δέν διαφέρουσι άλλήλων κατά
τήν αξίαν καί οί μικροί πολύτιμοι λίθοι οίοι είναι οί μικροί άδάμαντες οί ονομαζόμενοι Λίθοι άριθμήσεως a iLL> jU » cal τάσι θεω
ρούνται ώς όμοειδή πράγματα.
’Άρθρ. 113 δον. Καί τά πλείονα τού ενός οικήματα, εργαστήρια
καί αγροκήπια θεωρούνται ώς ετεροειδή πράγματα καί δέν διανέμονται διά διαιρέσεως.
Π. X. Δέν επιτρέπεται ή αναγκαστική διανομή επί πολλών οι
κιών διδόμενης τής μιας εις τον ένα συγκύριον καί τής ε.τέρας εις
τόν άλλον άλλα δύναται νά διανεμηθή έκαστη αυτών ιδιαιτέρως
διά χωρισμού κατά τόν έξης τροπον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.
"Αρθρ. 1 1 39ον. Έάν δ διαχωρισμός επικοίνου τίνος πράγματος
εις μ,ερίδας δεν είναι επιβλαβής εις τινα των συγκυριών, τό. πράγμα
εκείνο Θεωρείται ώς διαιρετόν.
Π. X. Διανεμομε'νου εις μερίδας γηπέδου τίνος έκαστη μερίς δύναται νά χρησιμεύσν] εις οικοδομήν κτιρίου, φύτευσιν δένδρων ή ά νδρυξιν φρέατος’ έπομε'νως ή χρήσις εις ήν είναι προωρισμε'νον το γήπεδον δέν παραβλάπτεται εκ τής διανομής.
Επίσης χωριζομε'νης οικίας τίνος εις δύο μέρη εις τροπον ώστε ό
ανδρωνίτης καί ο γυναικωνίτης αύτού ν' άποτελώσι δύο ιδιαίτερα
οικήματα, δέν παραβλάπτεται ή χοήσις δι’ ήν ήτο ποοωρισμένη ή
οικία, ήτοι είναι πάντοτε δυνατή ή έν αύτή ένοίκισις καί επομένως
έκάτερος. των συγκυριών καθίσταται απόλυτός κύριος ένος οικήματος.
Καί επί τού γηπέδου δθεν καί επί τής οικίας δύναται να ένεργηθγ
αναγκαστική διανομή.
Δηλαδή έάν τού ένος των συγκυριών άπαιτούντος τήν διανομήν
δ έτερος άνθίσταται, ό δικαστής ενεργεί καί επιβάλλει διά τής
βίας εις άμφοτέρους τήν διανομήν.
"Αρθρ. 1 1 4 0 ον. "Οταν ή διανομή επικοίνου πράγματος ήναι
ωφέλιμος μεν εις τον ένα των συγκυριών, επιζήμιος δέ εις τον άλ
λον, ήτοι δταν ή εις τον ένα «αναλογούσα μερίς δέν δύναταν νά
χρησιμεύσν) εις δν προώρισται άρχικώς σκοπον, ό δικαστής δύναται νά ένεργήσν] διά τής βίας τήν διανορ,ήν επί τή αιτήσει εκείνου
εις δν αύτη είναι ωφέλιμος.
Π. X. Έάν εξ επικοίνου οικίας έχν] τις μικράν τινα μερίδα, ήτες
μετά τήν διανομήν δέν χρησιμεύει προς κατοικίαν, ό δικαστής δύναται νά ένεργήσν) καταναγκαστικώς τήν διανομήν επί τν). αιτήσει
τού έχοντος τήν μ,εγαλειτέραν μ.ερίδα.
"Αρθρ. 1141 ον. Δέν διανέμεται άναγκαστικώς τδ έπίκοινον·
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πράγμα τού δποίου ή ^ιανοιχή είναι επιζήμιος εις πάντας τούς συγ
κύριους.
Π. X. Ό (Αυλών χωοιζόριενος εις μερίδας ^έν ^ύναται πλε'ον νά
χρησιριεύστ) ώς (χυλο>ν.
Έ δ^ανοριή λοιπόν καθίστησιν αδύνατον τήν χρήσιν εις 9ιν νίτο
προωρισριε'νος. Έποριε'νως ό δικαστής δεν ^ύναται επί τ γ αιτήσει
του ενός (χόνου των συγκυριών νά διανείμω αυτόν.

Δύναται δριως νά διανεμηθεί δ (χυλών, δταν συγκατατίθενται εις
τούτο πάντες οί συγκύριοι.
Τού αυτού είδους είναι και δ λουτρών, δ οχετός, τό (χικρόν δω(χάτιον, καί δ μεταξύ δύο οικιών φραγμός.
Επίσης είς την κατηγορίαν ταύτην ύπάγεται και τό ζώον ή χ μαξα, τό έφίππιον, δ επενδυτής δ δακτυλιώτης λίθος καί πάντα
τα πράγματα τά δποΐα δεν δύνανται να διανεμηθώσι χωρίς νά
σχισθώσιν ή θραυσθώσι.
Είς πάντα ταύτα δηλαδή δεν επιβάλλεται καταναγκαστική
διανομή.
"Αρθρ. 1 142ον. Δεν έπιτρε'πεται ή κατά φύλλα διανομή έπικοίνου βιβλίου, ούτε ή κατά τόμους, εάν γναι πολύτθ(χον.
’Άρθρ. 1 1 4 3 ον "Οταν δδός τις ήναι κοινή μεταξύ δύο ή πολλών
ώρισ(χένων προσώπων χωρίς νά εχη άλλος τις δικαίωμα να δ'ιε'ρχηται δι’ αυτής, καί δ είς τών συγκυριών άπαιτήστ] την διανομήν
τής δδου ταύτης, γίνεται ή διανομή εάν παρατηρηθεί καί άποδειχθίί
προηγουμε'νως, δτι (χε'νει είς έκαστον τών συγκυριών ίδιαιτε'ρα δδός
ρ,ετά την διανομήν.
Έν έναντι'^ δμως περιπτώσει δεν γίνεται καταναγκαστική δια
νομή.
Εκτός εάν έκαστος αυτών έχν; καί άλλην δίοδον ή είσοδον παρά
την κοινήν.
Έν τοιάύττ; περιπτώσει πάλιν διανέμεται ή έπίκοινος δδός.
"Αρθρ. 11 4 4ον. Ταΐς έπικοίνοις δδοίς δμοιάζουσι καί αί έπίκοινοι
Ικροαί (jw * μεσίλ) "Οταν καί εν τούτοις δ (χέν είς τών συγκυριών
άπαιτήση τήν διανομήν, δ δέ

έτερος άντιτείνν], έκτελεΐται ή
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διάνου.?, εάν ψωριασμένου τού οψετού εις μερίδας, μενν) τόπος
ικανός διά τήν δΐϋψέτευσιν * ών υπάτων έκαστου των συγκυρίων, ή εάν έκαστος αύτών εγτ, καί άλλον οχετόν παρά τόν
κοινόν.
Έν έναντι'^ όμως περιπτώσει δεν διανέμ-εται ο οχετός.
’Άρθρ. 1 14 5ον. Όπως ό κύριος οδού τίνος δύναται νά ^τωλτ,σΥ]
αυτήν επιουλλάττων έαυτφ τό δικαίωμα διαβάσεως δι αυτής^
ούτω καί εν τή διανομή έπικοίνου κτήματος, δύναται να διανεμη&νι
τι έπίκοινος οδός, λαμβάνοντος το* ενός την κυριότητα τής όσου»
και παραχωρουμένου είς τόν άλλον μόνον τού δικαιώματος διαβάσέως.
’Άρθρ. 1 14 6 ον. Έν τή διανομή έπικοίνου οικίας, ό μεταζύ των
δυο μερίδων τοίχος δύναται νά διατηρηθή κοινός· άλλ’ επίσης δύ•ναται να παραχωρηθή ολόκληρος εις τόν ένα των συγκυριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε\
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΤΙΙΣ ΕΚΤΕΑΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.
Άρθρ. 1 1 4 7 ον. Έάν τό έπίκοινον πράγμα ήναι εκ των μετρουμε'νων διάκοιλού πραγμάτων, ή διανομή γίνεται διά κοίλου.
Έάν δε ήναι εκ των σταθμωμ,ε'νων, διά ζυγίου* εάν εκ των άριθμ,ουμένιον, δι’ άριθμ,ήσεως, καί εάν εκ των μετρουμένων διά πήχεως>
^ιά τού μέτρου τούτου.
Άρθρ. 11 4 8ον. Τα οικόπεδα καί εν γένει αί γαϊαι όντα εκ των
μετρουμένων διά πήχεων, διανέμονται διά πήχεως.
Τά επ’ αύτών δμιυς δένδρα καί κτίρια διανέμονται κατά την
εκτιμησιν τής αξίας αύτών.
Άρθρ. 1Ι49ο ν . Κατά την διανομήν οικίας, εάν ή οικοδομή ή
αποτελούσα τήν μίαν μερίδα έχη μεγαλειτέραν αξίαν τής οικοδο
μής τής ετέρας μερίδος, προστίθεται είς τήν εύθηνοτέραν μερίδα
•πλειότεοον μέρος γής είς βαθμόν, ώστε αί δύο μερίδες νά έχωσιν
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ϊσην άζίαν· εάν δε δεν ύπάρχν) γή διά την εζίσωσιν ταύτην προστί
θενται χρήματα.
"Αρθρ. 1 1 5 Οον. Όταν προκηται νά διανεμηθή οικία τις εις τρό
πον, ώστε το επάνω πάτωμα νά μείνν) εις τον ενα των συγκυριώνκαί το κάτω εις τον ετερον, έκτιμ.ώνται τά δυο πατώματα καί ή;
διανομή γίνεται επί τνί βάσει τής άζίας αυτών.
"Αρθρ. 11 5 1 . Όταν προκηται νά διανεμηθνί οικία, ο διανομεύς
ιχνογραφεί πρώτον αύτήν επί χάρτου καί καταμετρών διά πήχεως
τήν γήναύτής, εκτιμά την οικοδομήν καί διανε'μει μύτην άναλογως
των μερίδων των συνιδιοκτητών, χωρίζων, εάν ήναι δυνατόν, τάς;
οδούς, τά υδραγωγεία καί τούς οχετούς των ^εκροών εις τροπον
ώστε νά ριή εγωσι σχε'σιν οί μεν μετά τών δε'· ακολούθως ονοματί
ζει τάς μερίδας την μεν, πρώτην, τήν δέ., δευτε'οαν, την άλλην7
τρίτην καί έφεζής καί επειτα ρίπτει κλήρους.
Ή πρώτη μερίς ανήκει εις εκείνον, ούτινος τό ονομα εςήλθε,πρώ
τον ή δεύτερα εις εκείνον ούτινος τύ ονομα έξήλθε δεύτερον καί ή
τρίτη εις τον τρίτον.

.

Έ αυτή τάξις φυλλάττεται καί δταν ύπάρχωσι πλείονες μερίδες.
’Άρθρ. 1 1 5 2ον. Τά δημοσία βάρη εάν μ.έν άποβλε'πωσι τήν φύλαζιν τής ζωής διανέμονται κατά κεφαλάς, εξαιρούμενων τών γυ
ναικών καί τών ανηλίκων.
Έάν δέ άποβλε'πωσι τήν φύλαςιν τής ιδιοκτησίας, διανέμονται
άναλογως τών κτημάτων.
Διότι όπως έρρε'θη καί εν τώ 87 άρθρω ή ύποχρε'ωσις είναι αντί
στοιχος τνί απολαβή.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Σ Τ .
Π ΕΡΙ ΤΟΥ Ε Κ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Υ Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Ο Σ .
(ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ).
νΑρθρ. 1 153ον. Όπως έν τ'(ί πωλήσει ούτω καί έν τρ διανομή
άνομοίων πραγμάτων ισχύει τσ έκ συμφωνίας, το έζ οψεως καί τ ο
εζ ελαττώματος δικαίωμα άκυρώσεως.
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Π. X. Διανερ,ηθέντων έπικοίνων πραγμάτων τη αμοιβαία συγκαταθέσει των συγκυριών καί λκβόντος του [Λεν ενός κοιλά τινα
σίτου του δέ ετέρου κοιλά τινα κριθής, ή του ρ,έν άριθρ,όν τινα προ
βάτων καί του ετέρου άριθρ,όν τινα βοών, ό έτερος αυτών, δικαιού
τα ι ν* άκυρώσν] την διανομήν, εάν συνεφωνήθη ριεταξυ των νά έχνι
τό δικαίωμα της άκυρώσεως επί ώρισρ,ένον αριθμόν ήρ.ερών. Επίσης
εάν ό εις των συγκυριών δέν είδεν είσέτι τό διανερ,ηθέν πράγμα
έχει τό δικαίωρια ν’ άκυρώσν) την διανορ,ήν άφού ΐδη αύτό. Τέλος
εάν εις την ρ,ίαν των ρερίδων άνακαλυφθρ ελάττωμά τι ό λαβών
αυτήν δικαιούται ν* άκυρώσν) την διανορ,ήν, εάν θέλν).
"Αρθρ. 1 154ον. Τό δικαίωρια τής άκυροίσεως, έκ συρ,φωνίας, έξ
ίψεως καί εξ έρ,παθείας ήτοι έλαττώριατος, ισχύει καί επί τής διανοριής των όρ,οειδών άναντικαταστάτων πραγριάτων.
Π. X. Διανερ,ηθέντων εκατόν προβάτων άναλόγως των ρερίδων
των συγκυριών αυτών, εάν ό έτερος αυτών έθεσεν ως όρον νά έχνι
τό δικαίωρια τής άκυριόσεως τής διανορής εντός ώρισρένου χρόνου,
εχεε ούτος την εκλογήν τής έπικυρώσεως καί τής άκυρώσεως τής
διανορ.ής καθ’ όλην την διάρκειαν του όρισθέντος χρόνου.
Καί εάν δεν είδεν είσέτι τά πρόβατα, είναι ελεύθερος νά δεχθί)
ή ρή την ρερίδα αυτού.
’Επίσης εάν εις τά πρόβατα τά άναλογήσαντα είς την ρερίδοε
του ενός άνακαλυφθή αρχικόν, τι ελάττωρα, ούτος έχει την επιλο
γήν, δυνάρ.ενος, εάν θέΧγι, νά κρατήσν) τήν ρ,ερίδα του, ή ν’ άπορρίψτι
αυτήν.
*Αρθρ. 1 1 5 5ον. Έάν τνϊ διανορνί όροειδών άντικαταστατών
«ραγρ,άτων δέν ισχύει τό έξ ορού ήτοι συρ,φωνίας καί έξ όψεως δικαίωρα άκυρώσεως, ισχύει όρως τό εξ εριπ αθείας δικαίωρια.
Π. X. ΔιανερορένΟυ έπικοίνΟυ σωρού σίτου άνήχοντος εις δύο
Ttvàç δεν δύναται νά παραχωρηθγΐ εις τόν ένα αυτών τό δικαίωρια
τής άκυρώσεως τής διανοριής εντός ώρισριένου χρόνου* εάν δέ συρφωνηθν) τοιούτός τις δρος,, είναι άκυρος..
Καί εάν ό εις αύτών δέν είχε.ν ίδεί τόν σίτον, δέν άποκτφ τά δ ικαίωρα τής άκυρώσεως, άφού ϊδν) αύτόν.
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Έάν δμως εις τον μέν ένα εδοθη εκ του επάνω [ιερούς του σίτου,,
tig δέ τον έτερον εκ του κάτιυ καί άνακαλυφθή ακολούθως δτι το
κάτω ήτο βεβλαμμένον ο λαβών αύτδ δικαιούται νά. άκυρώση τήν
διανομήν, αν δεν θέλη νά κρατήση αύτά.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Ζ .
ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΓΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.
Άρθρ. 1 156ον. Αφού γείνη ή κλήρωσες τών (/.ερίδων, ή διανομή
θεωρείται τελεία.
Άρθρ. 1 157ον. Έκτελεσθείσης τής διανομής ούδείς δυνατοί
πλέον να άναχωρήση άπ’ αυτής.
Άρθρ. 1 1 5 8ον. Κατά τήν έκτέλεσιν τής διανομής, οίον, επί
παραδείγματος, εν ώ, συρθέντων τών πλειοτέρών κλήρων, μένει
είσέτι εις μονος εν τή κάλπη, εάν τις τών συνιδιοκτητών θέλήση νά
αναχώρηση άπ’ αύτής, παρατηρειται άν η διανομή ήναι προαιρετική
ή καταναγκαστική. Καί εν μεν τή πρώτη περιπτώσει λαμβάνεταε
ύπ* ο'ψιν ή άξίωσίς του, έν'δέ τή δεύτερα δεν λάμβάνεται καί ή.
διανομή τελειούται.
νΑρθρ. 1 Ι59ον. Οί συγκύριοι δύνανταί μετά τήν διανομήν νκ
άκυρώσωσιν αυτήν τή αμοιβαία αυτών συναινέσεί καί να άπ,οκαταστήσωσι τό πράγμα έπίκοινον ως πριίτερον.
Άρθρ. 1160ον. Άποδειχθέντος δτι εν τή διανομή υπάρχει υ
πέρογκος βλάβη, ή διανομή άκυρούται καί το πράγμα άναδιανέμεται κατά δίκαιον τρο'πον.
Άρθρ. 1 1 5 1 . .Έάν μετά. τήν διανομήν τής κληρονομιάς άνακα
λυφθή χρέος τι τού άποθκνδντσς, ή διανομή άκυρούται.
Ε κτό ς άν οι κλήρο νομοί, πλήρώσωσι τδ χρέος, ή οί δανεισταί
παραιτηθώσιν αυτού, ή τέλος άν έκτος'-τών διανεμηθέντων πραγ
μάτων ύπάρχωσι καί άλλα καί πληρωθή έξ αύτών το χρέος.
Έν ταΐς περιπτώσεσι ταύταις δηλαδή ή διανομή δέν άκυρούται.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.
"Αρθρ. 11 G2ov. "Εκαστος των συγκυριών μετά, την διανοριήν κα
θίσταται απόλυτός κύριος τής μερικός αυτού και ούδέν δικαίωρια
πλέον {λένει αύτώ επί των μερίδων των άλλων.
Καί, όπως ρηθήσεται εν τφ τρίτω τίτλω , κάρινει οποίαν θέλ$
χρήσιν τής ριερίδος αυτού.
Έάν π. χ. διανεριηθείσης οικίας δ μεν λάβγ; την οίκοδορ-ήν, ά
δέ την ψιλήν γήν αυτής, ό κύριος τής γης δύναται ού ρ.δνον φρέαρ
ή ύπονοριον νά άνοίζϊ) εν αύτφ, άλλα καί νά οίκοδορ-ήση κτίριον δσον
θέλει υψηλόν κο'πτων τον άέοα καί τδν ήλιον τής προϋπαρχούσης
οικοδομής, χωρίς νά δύναται νά έρ.ποδίσγι αύτόν ό κύριος αυτής.
"Αρθρ. 1 163ον. Έν τή διχνορ-νί γής τά δένδρα, καί εν τνϊ διαvop.vj υποστατικού τά δένδρα καί αί οίκοδορ-αί, έρ.περιλαρ.βάνονταν
εις την διανορ,ήν άνευ ιδιαιτέρας αυτών μνείας.
Δηλαδή τά δένδρα καί αί οικοδορ.αί εις ούτινος την μερίδα
κεϊνται εκείνου κτήρ.α γίνονται.
Δεν είναι άνάγκη κατά την διανομήν νά προστεθτί διασάφησίς
τις περί αυτών, οίον νά ρηθή : ή μερίς αυτή μεό' οΛων των ά ιχαιωμάτων y παραχοΛουθημάτων αντ^ς.
"Αρθρ. 1 1 6 4 ον. Έν τ'/j διανορ,γ γής, ή υποστατικού τά σπαρτά,
καί οί καρποί δεν ερ,περιλαρ,βάνονται εις αυτήν άνευ ιδιαιτέρας
ρ,νείας, άλλα ρ,ένουσιν έπίκοινα ώς πρίν.
Τούτο δέ, καί άν άκο'ρ,η ήθελε προστεθή κατά τήν διανορ,ήν ό·
γενικός δρος : ι) μερις μ ιθ ’ ο.Ιων τών άιχαιωμάτων αυτής.
"Αρθρ. 1 1 6 5ον. Αί επί τών παρκκειρ,ένων γαιών δουλεΐαι δδοΰ
καί εκροής ύδάτων τού διανερ,ηθέντος πράγματος εν πάoyj περιπτώσει έρ.περιλαρ.βάνονται εις τήν διανομήν.
Δηλαδή εις ουτινος ριερίδα πέσωσιν εκείνου, δικαίωρ.α γίνονται.
Είτε προστεθγ, είτε ριή, κατά τήν διανορ,ήν ο δρο; : y μερίς;
μεό* οJ ων τών (Ηχαιωμάτων αυτής.
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"Aρθρ. 1 166ον. Έάν κατά τήν διανομήν προστεθτί ό ορος ι) μία
μερίς να εχ ρ âovJetar όάοΰ ή εκροής ύδάτων επί της εζερας
h όρος ουτος είναι τηρητε'ος.
"Αρθρ. 1 1 6 7 ον. Έάν, έχούσης της μιας μερίδος δουλείαν οδού
επί τής άλλης, δεν προστεθη κατά την διανομήν ό ορος τής διατηρήσεως τής δουλείας ταύτης, ή οδός αύτη μετατίθεται

εις

άλλο μέρος, έάν ηναι δυνατή ή μετάθεσις.
Είτε προσετε'θη, εϊτε μή ό ορος : μεθ’ οΛων τω ν διχαιωμάτων.
Έάν όμως δεν είναι δυνατόν νά μ,ετατεθνί αλλαχού ή οδός, το'τε
-άφίνεται είς ήν εύρε'θη θε'σιν, εάν κατά την διανομήν έτε'θη ό ορος
μ ε θ ’ ο,/ώ κ τώλ* δ ιχ α ι ω μ ά τ ω ν .

Έάν δέ δέν προσετε'θη ό γενικός ουτος Ορος, ή διανομή άκυρούται.
Αί αύταί διατάξεις ίσχύουσι καί επί τής δουλείας εκροής υπάτων.
Άρθρ. 1168ον. Έάν εις οικίαν άνήκουσαν εις δύο κυρίους τρίτος
τις έχη δουλείαν οδού, ουτος δεν δύναται νά έμποδίσν) αύτούς του
νά διανείμωσι μεταξύ των την οικίαν, έάν θε'λωσι.
Α λλά καί εκείνοι διανε'μοντες την οικίαν άφίνουσι την οδόν είς
ην εύρίσκεται κατάστασιν.
Καί έάν τή κοινή τών τριών συναινε'σει μ.ετά τής οικίας πωληθνί
χαί ή οδός, το τίμημα διανε'μεται καί έ’ς τούς τρεις, εάν ή οδός
ητο κοινή πάντων.
Έάν δέ ή κυριο’της τής οδού άνήκεν εις τούς κυρίου; τής οικίας)
ô δέ τρίτος μονον δικαίωμα διαβάσεως είχε, έκαστος αύτών λαμ
βάνει το δίκαιον του κατά τον εξής τρο'πον.
Έκτιμάται πρώτον ή γή μετά τού δικαιώματος διαβάσεως καί
δεύτερον άνευ τού δικαιώματος τούτου καί ή μεταξύ τών δύο τ ι
λιών διαφορά δίδοται εις τον εχοντα το δικαίωμα διαβάσεως.
Το λοιπόν άνήκει εις τούς κυρίους τής οικίας.
Τά αυτά ίσχύουσι καί επί τής δουλείας εκροής ύδάτων.
Δηλαδή έάν εις έπίκοινον οικίαν τρίτος τις εχ^ δικαίωμα άποχετεύσεως ύδάτων, οί κύριοι τής οικίας διανέμοντες αυτήν άφίνουσς
■τον οχετόν εις ήν ευρίσκεται θε'σιν.
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"Αρθρ. 1 16 9ον. Έάν εν τή αύλνί οικίας ύπάρχη οίκημα άνήχον
«ίς τρίτον έχοντα δουλείαν οδού διά ΐτής αυλής, ούτος δεν δύναται
νά έμποδίσν] του; κυρίους τής οικίας θέλοντας νά διανείμωσιν αυτήν.
Α λ λ ά καί εκείνοι διανέμόντες την οικίαν όφείλουσι νά άφήσωσιν
εις τον κύριον του οικήματος οδόν πλατείαν δσον καί ή θύρα τού
οικήματος.
"Αρθρ. 1170ον. Έάν μεταξύ των δύο μερίδων εις ας δινιρέθη
^ιανεμ,ηθεΐσα οικία ύπάοχvj τοίχος καί επί τού μεσοτοίχου τούτου
στηρίζονται αί των λοιπών τοίχων τής έτε'ρας των μερίδων δοκοί,
αί δοκοί αύται αίρονται άν έγένετο τοιαύτη συμφωνία κατά την
διανομ.ήν, άφίνονται δε εις την θέσιν των, έάν δέν έγένετο τοιαύτνι
συμφωνία.

*Η αύτή διάταξις ισχύει καί δταν κατά την διανομήν ο μέν με
ταξύ των δύο μερίδων τοίχος περιήλθεν ολόκληρος εις τον ένα των
συγκυριών, αί δε επ’ αυτού στηοιζόμεναι δοκοί περιήλθον εις τον
έτερον.
"Αρθρ. I 17 Ιον. Επίσης δεν άποκόπτονται καί οί κλώνοι των εν
τνί μια μερίδι κειμένων δένδρων οίτινες κρέμανται εν τη έτέρ(>ε, άν
-δεν συνεφωνήθη ή αποκοπή αυτών κατά την διανομήν.
"Αρθρ. 1172ον. Διανεμηθείσης έπικοίνου οικίας, ήτις έχει δι
καίωμα διαβάσεως δι* ειδικής οδού, έκαστος των διανειμαμένων
Λύτην δύναται ν’ άνοίξτ) θύραν καί παράθυρον επί τής οδού ταύτης.
Οί λοιποί συγκύριοι δεν δύνανται νά έμποδίσωσιν αύτούς.
"Αρθρ. 1 17 3 ον. Έάν επί έπικοίνου διαιρετού κτήματος ό είς
συγκύριος έγείρν) οικοδομήν δι’ ίδιον λογαριασμόν, άνευ τής άδείας
τού ετέρου καί ό τελευταίος ούτος ζητήσνι τήν διανομήν τού κτή
ματος, αύτη γίνεται ώς εξής.

■

Έάν ή οικοδομή πέσν) εις τήν μερίδα τού έγείραντος αυτήν, δεν
^αμ£άνεται ύπ’ οψιν^ θεώρουμένη ώ ςμή ύπάρχουσα.

*Εάν δμως πέσν; εις τήν μερίδα ήτού ετέρου, ούτος δύναται νά
κατεδαφίση αυτήν καί άπαλλάξτρ,τήν γήν του.

3.
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Θ'.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ E S ΥΠΑΜΟΙΒΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (1 )
"Αρθρ. 1 1 7 4ον. 'II έξ ύπάμ;οιβής; χρήσις είναι διανομή των ω
φελειών κτήματός τίνος.
*Αρθρ. 1 1 7 5ον. Ή έξ ύπαμοιβής χρήσις δεν ένεογειται επί των
αντικαταστατών πραγμάτων.
Έ εξ υπαμοιβής χρήσις ένεργεΐται επί εκείνων τών αναντικατά
στατων πραγμάτων τά όποια μεταχειρίζεται τις καί ωφελείται εξ
αυτών χωρίς ταΰτα να καταναλίσκωνται.
"Αρθρ. 1 176ον. Ή ές'ύπαμ.οιβής χρήσις είναι δύο ειδών.
Πρώτον είδος είναι ή έξ υπαμοιβής χρήσις κατά χρόνον.
Οίον έχοντες δύο τινές έπίκοινον γήν καλλιεργούσιν αύτήν τό εν
έτος ό εις καί τό άλλο ό έτερος, ή έχοντες οικίαν κατοικούσιν εν
αυτή έν έτος έκαστος κατά σειράν.
Δεύτερον είδος είναι ή έξ υπαμοιβής χρήσις κατά τόπον.
Οίον εχοντες δύο τινές έπίκοινον γήν’'συμφωνούσι να καλλιεργώ ό
εις τό ήμισυ αυτής καί ό άλλος τό έτερον ήμισυ· ή εχοντες έπίκοινον οικίαν συμ.φωνούσι να κατοική ό μέν είς τό έν με'ρος αυτής ό δέ
έτερος είς τό άλλο· ή ό μέν είς τήν^έπάνω καί ό’ άλλος είς τήν
κάτω οροφήν, ή τέλος εχοντες δύο έπικοίνους οικίας συμ,φωνούσι νχ
κατοικώσιν ό εις είς τήν μ,ίαν καί ό άλλος είς τήν άλλην.
"Αρθρ. 1 178βν. Ή κατά χρόνον χρήσις έξ υπαμοιβής είναι είδος
ανταλλαγής.
( 1) Έ ξ υπαμοιβής χρήσιν μεταφράζομεν τόν όρον αΛ,_» μ»χαγ«έ
οστις κυριολεκτικώς σημαίνει τήν διανομήν τών ωφελειών, ήτοι
τής πρόοδου κτήματός τίνος μεταξύ τών συγκυριών -αυτού. ’
δέ ό κυριώτερος τρόπος τής διανομής ταύτης είναι ή έξ ύπαμοιβής
έμμεσος ή άμεσος χρήσις τού έπικοίνου κτήματος παρά τών συγκυ
ριών, μετεχειρίσθημεν χάριν συντομίας τόν ορον τούτον είς πάσας
~τάς περιστάσεις.

Σημ. Μεταφρ.
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Οίον ό εις των συγκυρίων μεταχειριζόμενος χρόνον τινα ολόκλη
ρον το πράγμα απολαμβάνει όμού μ.έ τάς ώφελείας τής μερίδος του
και τάς τής μερίδος τού. ετέρου, το αυτό δέ κάμνει καί ό έτερος
δταν ελθγΐ ή σειρά του να μεταχειρισθή τό πράγμα. Ουτω λοιπόν
οι δύο συγκύριοι άνταλλάσσουσι τάς μερίδας των καί όσον χρόνον
μεταχειρίζεται ό εις τήν μερίδα τού ενός άλλον τόσον μεταχειρί
ζεται ό ετερος τήν τού άλλου.
Κατά τούτον δέ τον τρόπον ή κατά χρόνον χρήσις εξ. υπαμοιβής
θεωρείται ώς μ,ίσθωσις.
Έπομε'νως εν τή τοιαυτγ] χρήσει πρε'πει να προσδιορίζεται προ
θεσμία τις, οίον τόσαι ήμέραι ή τόσοι μήνες.
”Αρθρ. 1 1 7 9 ον. Ή κατά τόπον χρήσις εξ υπαμοιβής είναι είδος
χωρισαού.
Οίον εν ώ έκάτερος των δύο συγκυριών έχει δικαίωμ.α χρήσεως
επί πάντων ανεξαιρέτως των μερών τής έπικοίνου λ. χ. οικίας, χ α 
ρίζεται εις δύο τό πράγμα καί τό δικαίωμα έκατέρου τών συγκυ
ριών συγκεντρούται εις τό εν μ.όνον τών μερών τούτων.
Επομένως έν τή τοιαυτγ) διανομή τής χρήσεως δέν είναι ανάγκη
να όρισθή προθεσμ.ία.
νΑρθρ. 1 1 8 Οον. Έν τν) κατά χρόνον έξ ύπαμ.οιβής χρήσει, ό
λαχνός αποφασίζει τίς έκ τών συγκυριών 6α μεταχειρισθΎ) πρώτος
τό πράγμα. Κατά τον αυτόν δέ τρόπον άπσφασίζεται καί τίς μέν
τών συγκυριών θά μεταχειρισθή τό έν μέρος, τίς δέ τό έτερον έν τν)
κατά τόπον έξ ύπαμ-οιβής χρίσει.
"Αρθο. 1 1 8 Ιον. Έάν ό εις τών συγκυριών πολλών έπικοίνων
πραγμ.άτων άπαιτν) τήν έξ υπαμοιβής χρήσιν, αύτη έπιβάλλεται
εις τόν έτερονδιά τής βίας, έάν πάντα ταΰτα τα πράγματα vjvai
τής αυτής χρήσεως. Ούχι δέ καί έάν vjvai διαφόρου χρήσεως.
Π. X. Έάν ύπάρχωσι δύο οίκίαι καί ό είς τών συγκυριών αυτών
άπαιττ) τήν έξ υπαμοιβής χρήσιν, έπιβάλλεται αυτή καταναγκαστικώς και εις τον ετερον καί ουτω τήν μ.έν μίαν μεταχειρίζεται ό
εις, την οε ετεραν ο άλλος
Τό αυτό γίνεται καί έπί δύο έπικοίνων ίππων.
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*Αλλ’ εάν ύπάρχγ) μία οίκίοε καί εις λουτρών ή μία οικία καί είς
αγρός, ή έξ. υπαμοιβή; χρήσις γίνεται μόνον τγ αμοιβαία συναινέσει τών συγκυριών καί τότε ό μέν είς κατοικεί εν τγ οικίο:, ο δε
ετερος έκμισθοΐ τον λουτρώνα ή καλλιεργεί τον αγρόν.
Έ π ί τν) αίτήτει δμως του ενός μονού δεν επιβάλλεται ή τοιαύτη
χρήσις και εις τον ετερον διά της βίας.
*Αρθρ. 1 1 82ον. Έάν τό επίκοινον πράγμα νίναι διαιρε'σιμον και ό
μεν είς τών συγκυριών άπαιτη την διανομήν αύτού, ό δε ετερος την
έξ ύπαμ,οιβής χρήσιν λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή περί διανομής αίτησες,
Έάν δέ ούδείς άπαιτνί την διανομήν, ό είς δέ μόνον θε'λη την έξ
υπαμοιβής χρήσιν αυτή επιβάλλεται καταναγκαστικώς καί είς τον
έτερον.
yAp9p. 1 183ον. Έάν ό μεν είς τών συγκυρίων ζητίί την εξ υπα
μοιβής χρήσιν του έπικοίνου πράγματος,, ό δέ ετερος άντιτείν·»],
αΰτη επιβάλλεται καταναγκαστικώς.
ΥΑρθρ. 1 1 8 4 ον. Τά επίκοινα κτήματα τά όποια χρησιμεύουσι
συνήθως είς τό νά ένοικιάζωνται οίον, πλοία, μυλώνες, καφφενείαγ
ξενώνες, λουτρώνες κτλ. δίδονται είς ενοίκιον, τό δέ εισόδημα διανε'μεται μεταξύ τών συγκυρίων.
Έάν δε' τις αυτών άρνήται νά ενοικιάση την μερίδα του το'τε
επιβάλλεται είς πάντας ή εξ υπαμοιβής χρήσις.
Έάν δμοας ό εις αυτών λάβα; κατά την διάρκειαν τής σειράς του
πλειότερον τών άλλων ενοίκιον, τό περιπλε'ον διανε'μται μεταξύ αυ
τών τών συγκυρίων.
yAc9o
δικαιούται εν τή1 κατά
\ i 1 185ον. Έκαστος τών συγκυοίων
· '
χρόνον έξ υπαμοιβής χρήσει ού μόνον νά μεταχειρισθγ, ό ίδιος τό
επίκοινον κτήμα κατά τόν χρόνον τής σειράς του, άλλα καί νά ένοικιάσγ) αύτό, λαμβάνων δι* ίδιον λογαριασμόν τό ενοίκιον.
Επίσης καί εν τνί κατά τόπον εξ υπαμοιβής χρήσει δικαιούται
νά ενοικιάση την λαχούσαν αύτώ μ.ερίδα εκ τού έπικοίνου κτήματος.
ΥΑρθρ. 11 86ον. Έάν άποφασισθείσης έξ αρχής τής έξ υπαμοι
βής χρήσεως επί τνί βάσει τού εισοδήματος καί ένοικιάσαντος έ
καστου τών συγκυρίων την σειράν του, ό εις αυτών επιτυχή κατά
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την σειράν του πλειότερον εισόδημα

(δηλ. ένοίκιον), δ έτερος δεν

ίύνκται νά ζητήσν) μερίδιον.εκ του περιπλέον τούτου.
Έάν δμ.ως συνεφωνήθη άπλώς ή εξ ύπαμ,οιβής χρήσις, ήτοι αν
πρόκηται περί έπικοίνου οικίας καί συνεφωνήθη νά λαρ.βάνη τό
Ινοίκιον τού ενός (Ληνός δ εις καί τού άλλου δ ετερος, τό περιπλέον
ένοίκιον είναι έπίκοινον.
Ά λ λ ’ έάν αί οίκίαι ηναι δύο καί συνεφωνήθη ό (Λεν εις νά λαμ.€άνγ τό εισόδημα τής μιας, ό δέ έτερος τής άλλης, δέν θεωρείται
έπίκοινον τό περιπλέον τού είσοδήματος τό οποίον ήθελε δώσει ή
μία αυτών ώς προς τό τής άλλης εισόδημα.
Άρθρ. 1 1 8 7 ον. Είς τά συγκεκριμένα πράγματα δέν χωρεΐ ή έξ
υπαμοιβής χρήσις.
Π. X. Ό καρπός των έπικοίνων δένδρων, καί τό γάλα καί τό
ρ,αλλίον των έπικοίνων ζώων είναι πράγματα συγκεκριμένα.
Δεν έπιτρέπεται δθεν νά συμφωνήσωσιν οί συγκύριοι έπικοίνων
δένδρων, ώστε τινών μεν εξ αύτών τούς καρπούς νά συλλε'γη ό εις,
τών δέ άλλων ό ετερος.
Έ π ί έπικοίνων προβάτων δέν είναι έγκυρος ή συμφωνία τών συγ
κυριών νά λαμβάνν) δ μεν εις τό γάλα καί τό μαλλίον τής μιας
ποίμ,νης, δ δέ έτερος τά τής άλλης.
Άρθρ.

1 1 8 8 ον. Τήν άμοιβαία συναινέσει ένεογουμένην έξ υπα

μοιβής χρήσιν δύναται νά διαλύση καί δ εις μόνον τών συγκυριών.
’Εάν δμως δ είς ένοίκιασε τήν σειράν τής γ ρήσεως του, δ άλλος
δέν δύναται νά διαλύσν] τήν συμφωνίαν τής έξ υπαμοιβής χρήσεως?
είμή μετά τήν λήξιν τής ένοικιάσεως.
’'Αρθρ. 1 1 8 9 ον. Ή διά δικαστικής άποφάσεως έπιβληθείσα χρή
σις έξ υπαμοιβής δέν διαλύεται τή αιτήσει τού ενός μόνου, αλλά
τ γ κοινή συγκαταθε'σει πάντων τών συγκυριών.
Άρθρ. 1 1 9 0 ον. Ό είς τών συγκυριών δικαιούται νά διαλύσγ)
τήν έξ υπαμοιβής χρήσιν, δταν προτίθεται νά πωλήσή τήν εαυτού
μερίδα.
Έάν δμ.ως ζητή τήν διάλυσιν άνευ αιτίας καί διά μόνον τον σκο-
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7cèv του và έπαναφέρη το έπίκοίνον πράγμα εις την άρχαίαν του
κατάστασιν, ή δικαστική αρχή απορρίπτει την αιτησίν του.
"Αρθρ. 119 Ιον. 'Η συμφωνία τής εξ υπαμοιβής χρήσεως δέν άκυρούται δια τον θάνατον του ενός ή και όλων των συγκυρίων.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣΠραγματεύεται περί φρακτών (τοίχων κα'ι παντός είδους διαχωρισυ.άτων)
καί περί τών μεταςύ γειτονικών τόπιυν αμοιβαίων υποχρεώσεων
κα'ι δικαιωμάτων κα'ι διαιρείται εις τρία κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΝΕΣ ΙΙΕΡΙ ΤΙΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ.
*Αρθρ. 1 1 9 2 ον. "Εκαστος μεταχειρίζεται ώ τρόπω θέλει
κτήμα του.

το

Έάν δυ,ως έτερός τις ï'/rt δικαίωμά τι επί του κτήματος, κωλύει
τον κύριον αυτού τής απολύτου κα'ι κατά βούλησιν χρήσεως.
Π. X. Έάν ό επάνω όροφος κτιρίου τίνος άνήκν) εις ένα καί ά
κάτω εις έτερον κύριον, ό κύριος τού επάνω έχει επ’ αυτού δικαίωμα
καθέσεως, ο δέ τού κάτω δικαίωμα στέγης, ήτοι προφυλάξεως άπο
τόν ήλιον καί την βρογήν. Έπομ.ένως ό εις αυτών δεν δύναται άνευ
τής άδείας τού ετέρου να δ<.α.θετγι τον όροφον τούτον εις τρόπον
έπιζήμιον αύτώ, ούτε να κατεδαφίσγ την εαυτού οικοδομήν.
"Αρθρ. 1193ον. "Οταν ό,τε επάνω καί ό κάτω όροφος έχωσι μίαν
καί την αυτήν θύραν εξόδου οί κύριοι αύτών μεταχειρίζονται αυτήν
άπό [κοινού.
Ουδέ τερος αύτών δύναται να άπαγορεύσν) εις τόν άλλον την

είσοδον ή τήν έξοδον.

=

39 * =

Άρθρ. 1 1 9 4ον. Ό κύριος·της γης είναι κύριος καί των υπέρ αυ
τήν καί των ύπ’ αυτήν.
Δηλαδή ό κύριος γης τίνος ^ύναται νά έγ*ίρν] έπ’ αυτής κτίριον
εις όσον ύψος θέλει.
’Επίσης ^ύναται νά σκάψη αυτήν και νά κατασκευάσω υπόγειόν
ή νχ άνοίζη φρέαρ δσον θελει βαθύ, καί τά τοιαύτα.
Άρθρ. 1 1 9 5 ον. Ουρείς ^ύναται νχ παρεκτείνη το προστέγιον
του οίκήματο'ς του επί τής οικίας του γειτονος αυτού. ’Εάν Sï
παρεκτείνη αύτο άποκοπτεται τό επί τής γειτονικής οικίας μέρος
τού προστεγίου.
’Άρθρ. 1 1 9 6 . Έάν οί κλώνοι τού εν τω κήπω τίνος δένδρου έςαπλούνται επί τής οικίας ή τού κήπου τού γείτονος, ούτος ^ύναται
νά άπαιτήση την άποκοπήν ή την προσ^εσιν των κλώνων τούτων
ε’.ς τροπον ώστε νά μένη ελεύθερος ό άήρ αυτού.
Δεν κόπτεται δμως ^έν&ρον τι S i x τον λο'γον δτι ή σκιά αυτού·
βλάπτει τά έν τω γειτονικω άγρω σπαρτά.
*Άρθρ. 1 1 9 7 ον. Ουρείς κωλύεται άπδ τής χρήσεως τού εαυτού
κτήματος.
Έ κτος εάν εκ τής χρήσεως πηγάζη υπέρογκος ζηριία εις άλλον
τινά.
Το'τε ^ύναται νά κωλυθη.
Ώ ς ρηθήσεται έν τω βω κεφαλαίφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1 )
’Άρθρ. 119 8ον. Έκαστος £ύναται νά ύψωση δσον θέλει τδν
τοίχον, δστις είναι κτήρια αυτού καί θέτει δ,τι θέλει επ’ αυτού,
χωρίς νά ^ύναται νά έμπο^ιση αύτδν δ γείτων, ένο'σω Sh προκύπτει
υπέρογκος ζημία Si1 αύτο’ν.
(1 ) Καί Ι&ίο: περί καινοτομιών, ήτοι έπιχειρήσεως νέων έργων.

*Αρθρ. 1 199ον. Ιϊάν, ό ,η

βλάπτει τό κτίριον, ήτοι αδυνατίζει

αύτό καί γίνεται αιτία τής καταπτώσεώς του καθώς καί παν
δ,τι εμποδίζει τήν χρήσιν δι* ήν εκτίσθη τό κτίριον, οίον, έν παραδείγματι, παραβλάπτει τήν εν αύτω ένοίκησιν, θεωρείται ώς ύπε'ρογκος βλάβη.
Άρθρ. 1 200ον.

Ή υπέρογκος ζημία εξαλείφεται οίωδήποτε.

τροπω.
Π. X. Έάν συναφώς οικία τιν’ι κατασκευχσθή (1) σιδηρουργεΐον,
ή μυλών, καί εκ του κτύπου των σιερ ώ ν η της περιστροφής τούμύλου βλάπτεται ή οικοδομή τής

οικίας, ή εάν κατασκευασθη

φούρνος ή έργοστάσιον λινελαίου καί έκ τού πολλού καπνού ή τής
μεγάλης δυσωδίας,, ό ιδιοκτήτης τής οικίας ένοχλήται τοσούτον*
ώστε καθίσταται αύτω άδύνατον να κατοίκηση έν αύτη, αί ζημίαν
άύται εξαλείφονται ύποχρεωτικώ; οίωδήποτε τροπω.
Επίσης έάν τις έν τω συναφεΐ τ^ οικία έτε'ρου γηπε'δω αυτού
άνοιξη αύλακα προς διοχε'τευσιν ύδατος εις τον μυλωνά του καί ως·
εκ τούτου έξασθενήσηό τοίχος, ή έάν τις ρίπτη παρά τον τοίχον τού
γείτονο'ς του ακαθαρσίας καί ώς έκ τούτου φθάρη ό τοίχος, ο κύριος·
τού τοίχου άπκιτεΐ την έξάλειψιν τής βλάβης ταύτης.
'Ωσαύτως, έάν ή κονις ή ποοερχομε'νη έκ τού άλωνίου το όποιον
κατεσκεύασέ τις πλησίον τής οικίας έτε'ρου ένοχλη τοσούτο τον
κύριον τής οικίας ώστε νά μ ή δύναται να διαμε'νη έν αύτή, ύποχρεούται ό κύριος τού άλωνίου

εις τήν έξάλειψιν τής βλάβης

ταύτης.
Όμοίως καί άν τις παρά τό άλώνιόν τίνος οίκοδομήση-υψηλόν
κτίριον άποκόπτον τόν άέρα τού άλωνίου, τό τοιούτο άποτελεΐ·
ύπέρογκον ζηρ,ίαν τήν οποίαν ύποχρεούται νά έξαλείψη ό αίτιος.
Επίσης έάν τις έν τη αγορά των ύφασρ,ατοπωλείων άνοιξη μα-

( Ο T i τουρκικόν λε'γει (^Ι ανΙ ίχδάς) όπερ έστί καινοτομία, έπιχείρησις νε'ου έργου*

ρ.ουχδές) είναι τό μή έξ άρχής ύπάρ-

^ον, άλλ’ ακολούθως γενομενον* τό καινοτομηθε'ν. Σημ. Μεταφρ.

γείρε Ιον, του οποίου ό καπνάς βλάπτει ύπερο'γκως τά εμπ ορεύματοι
του γείτονος του, ή βλάβη αύτη εξαλείφεται.
Επίσης εάν ή υπόνομος τής οικίας τίνος άνοίξγ; καί τρε'χωσιν αί
άκαθαρσίαι εις την γειτονικήν οικίαν προξενούσαι ύπε'ρογκον ζημίαν,,
επί τνί άγωγή του γείτονος, πρε'πει να έπιδιορθωθν) ή υπόνομος
εκείνη.
\Αρθρ. 120 Ιον. Δεν Θεωρείται ώς ύπε'ρογκος ζ*ημία εκείνο δπερ
εμποδίζει τάς ώφελείας αιτινες δεν ε^ίναι τής πρώτης άνάγκης, οίον
παν δ,τι κόπτει τον άε'ρα ή την Θέαν οικίας τίνος ή κωλύει την εις.
αυτήν είσοδον του ήλιου.
‘Η παντελής δμως έμ.πόδισις τού φωτός είναι ύπε'ρογκος βλάβη,
’Εάν δθεν κτίριον δπερ ωκοδόμησέ τις κλείη είς τοιούτον βαθ
μόν τό παράθυρον δωματίου τίνος τής οικίας τού γείτονος του,
ώστε τό είσερχόμενον φως νά μή άρκγ προς άνάγνωσιν γράμματος,
τό τοιούτο Θεωρείται ώς ύπε'ρογκος βλάβη, ήν ύπογρεούται ό κύ
ριος τού κτιρίου νά εξαλείψγ.
Δεν δύναται νά εΐπγ)# ας Λαμβάνη <ρώς άπο την ûvçar, διότι,
ή Θύρα τού δωματίου είναι ανάγκη νά κλείεται ενεκα τού ψύχους
καί άλλων αιτίων.
Έάν όμως τό δωμάτιον έχγ; δυο παράθυρα καί εκλείσθη μόνον
τό εν εκ τής κατά τον άνωτε'ρω τρόπον οικοδομής, τό τοιούτον δεν
άποτελεϊ ύπε'ρογκον βλάβην.
’Άρθρ. 1202ον. Ή έπίβλεψις εις με'ρη ένθα κάθηνται ή φοιτώσ^
γυναίκες (εις γυναικωνίτην), οίον εις τό μαγειρειον, ή τό στόμιον
τού φρέατος, ή τήν αυλήν τής οικίας, αποτελεί ύπε'ρογκον βλάβην.
Έάν δθεν τό παράθυρον, δπερ ήνε'ωξε τις είς τήν οικίαν του, *ή
τό παράθυρον τής οικίας ήν νεωστί ώκοδόμησεν επιβλεπει εις τά
με'ρη τής συναφούς ή τής είς τό άπε'ναντι τής οδού κείμενης οικίας,,
είς τά οποία κάθηνται γυναίκες

μακαρρι νισβάν), διατάτ-

τεται ή έξάλειψις τής βλάβης ταύτης.
'Γποχρεούται δε ό κύριος τής πρώτης οικίας νά έξαλείψνι τήν
βλάβην ταύτην κτίζων τοίχον, ή κατασκευάζων σανιδωτόν παρκπε'τασμα, είς τρόπον ώστε νά μή φαίνωνται αί γυναίκες.
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Δέν καταναγκάζεται δμως νά κλείση εξάπαντος το παράθυρο'ντου.
Κατά τον αυτόν τροπον, εάν διά των χασμάτων του ξυλίνου
■φράκτου φαίνεται δ γυναικωνίτης τής γείτονος οικίας, διατάττεται
ό κύριος του φράκτου νά κλείση τα χάσματα ταύτα.
Ά λλα δέν καταναγκάζεται νά χαλάση τον φράκτην καί νά εγείρη άντ’ αυτού τοίχον.
Όρα το άρθρον 2 2 .
Άρθρ. 1203ον. Έάν τδ παράθυρο'ν τίνος είναι εις ύψος άνώτερον
ανθρωπίνου αναστήματος, ό γείτων αύτού δέν δικαιούται νά απαί
τηση την κλείσιν αύτού, λο'γω δτι πιθανόν ό κύριος τού παραθύρου
ν’ άναβαίνη διά κλίμακος καί νά παρατηρη εις τον γυναικωνίτην
του.
"Ορα τδ άρθρον 74 .
Άρθρ. 1204ον. Ό κήπος δέν θεωρείται ώς γυναικωνίτης, ήτοι
ως το'πος κατοικίας των γυναικών.
Έάν δθεν εκ τής οικίας τινδς δέν φαίνεται ό γυναικωνίτης τού
γείτονος του, άλλά

μονον ό κήπο; αύτού, ούτο; δέν δύναται νά

εΐπη έκείνω: χόψον την προς τον %ηκ6ν μου θέαν της οιχίa ç
σου, διότι (ραίνονται εχείθεν αϊ γνναΐχές μεν, οσάκις εξέρχοντα ι
εϊς τον κηκον.
Άρθρ. 1205ον. *Εάν έκ τού έν τω κήπω τινδς καρποφόρου δε'νδρου φαίνεται δ γυναικ(»νίτης τού γείτονο'ς του, οφείλει οσάκις άναβαίνει εις τδ δένδρον νά προειδοποιη την γειτονικήν οικίαν διά
-νά κρύπτωνται αί γυναίκες.
Έάν δέ άναβή άνευ προειδοποιήσεως, ό δικαστής απαγορεύει αύτω ν’ άναβαίνη εις τδ εξής άπροειδοποιήτως.
Άρθρ. 1206ον. Έάν έκ τού ένδς μερου; οικίας τινδς τήν οποίαν
οι δύο αύτής συγκύριοι διενεμήθησαν μεταξύ των, φαίνεται δ γυναικωνίτης τού άλλου, διατάττονται καί οι δύο νά έγείρωσιν άπδ
κοινού έν παραπε'τασμα.
Άρθρ. 1 2 0 7 ον. Έάν ποιούντο; τινο; νόμιμόν χρήσιν τού εαυτού
κτήματος έτερος τις οίκοδομήση παρ’ αύτω οικίαν, ής οι κάτοικοι
βλάπτονται έκ τή ςώ ; άνωτε'ρω νομίμου χοήσεως τού παρακειμε'νου

çl·
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κτήματος, την βλάβην ταύτην οφείλει να εξάλειψη ούχί ό κύριος
τού προύπάρχοντος κτήματος, άλλ’ δ τής μεταγενεστέρας οικίας.
Π. X. Έάν εκ των άνέκαθεν υπαρχόντων παραθύρων οικία; τίνος
φαίνεται ό γυναικωνίτη; της μεταγενεστέρως οικοδομηθείσης οικίας,
την ζημίαν ταύτην οφείλει να εξαλείψω ό κύριος της νέας οικίας,
φιη δικαιούμενος ν’ άπαιτήση τοιούτο' τι παρά τού κυρίου τής προϋπαρχούσης.
’Επίσης έάν τις επί τού συναφούς σιδηρουργείο) τινι οικοπέδου
του οίκοδομήση οικίαν, δεν δύναται ν’ άπαιτήση την κλεισιν τού
εργοστασίου τούτου λογφ δτι έκ των κτύπων τού σιδήρου προξενειται υπέρογκος βλάβη είς την οικίαν του.
‘Ωσαύτως έάν πλησίον γηπέδου δπερ παλαιοθεν έχρησίμευσεν
ύ ς άλώνιον οίκοδομήση τις οικίαν, δέν δύναται ν* άπαγορεύση είς
τον κύριον τού άλωνίου τό ν’ άλωνίζη έν αύτω, λο'γφ δτι ή κο'νις
των άλωνιζομένων γεννημάτων έμβαίνει είς την οικίαν του.
*Αρθρ. 1208ον. Τα ανέκαθεν υπάρχοντα παράθυρα κτιρίου τίνος
βλέπουσι προς γειτονικόν οίκο'πεδον. Το κτίριον τούτο γίνεται πα
ρανάλωμα τού πυράς καί μετά την πυρκαϊάν δ κύριος τού γειτονι
κού οικοπέδου θίκοδομει επ’ αύτού οικίαν. Έάν άνοικοδομηθέντος
βραδύτερον τού πυρποληθέντος κτιρίου κατά τό παλαιόν του σχέδιον τα παράθυρα αύτού βλέπωσιν είς τον γυναικωνίτην τής μ ετα γενεστέρας οικίας, την βλάβην ταύτην οφείλει νά εξάλειψη δ κύριος
τή ς οικίας ταύτης καί δέν δικαιούται ν’ άπαιτήση άπό τον κύριον
τού κτιρίου νά κο'ψη την θέαν του.
νΑρθρ. 1 209ον. Μεταξύ τών καινοτομηθέντων παραθύρων οικίας
τίνος καί τού γυναικωνίτου τής γειτονικής οικίας υπάρχει ύψηλο'ν
τι δωμάτιον αποτελούν μέρος τής δευτέρας ταύτης οικίας καί κω^ύον την άπό τών ρηθέντων παραθύρων είς τον γυναικωνίτην έπίβλεψιν. Έάν, τού κυρίου τής τελευταίας ταύτης οικίας κατεδαφίσαντο; άκολούθως τό μεταξύ δωμάτιον, τα παράθυρα τής πρώτης
οίκίας βλέπωσιν είς τον γυναικωνίτην τής δευτέρας οικίας, δ κύριος
ταύτης δέν δικαιούται προφασιζόμενος τό μεταγενέστερον τών πα
ραθύρων νά άπαιτήση την κλεισιν αυτών ή την οπωσδήποτε άπο-

^
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κοπήν τής Θέας άπό τον κύριον τής άλλης οικίας, άλλ* οφείλει να
φροντίσν) ό ίδιος περί τής έξαλείψεως τής προσγινορ^'νης αύτφ>
ζημίας.
Άρθρ. 121 Οον. Ουδέτερος των συγκυρίων έπικοίνου τοίχου δύ·
ναται νά ύψώσν; αύτόν, ή νά οίκοδοριήσν) δωριάτιον ή τι άλλο επ’1
αύτου άνευ τής άδειας τού άλλου, εϊτε ζηριιοΰται εκ τούτου ο έτερος:
συγκύριος εϊτε ριή.
Έάν δριως οίκοδοριών επί τού γηπέδου του θελήσν) νά στηοίξνι
τάς δοκούς του κτιρίου εις τον έπίκοινον τοίχον, ό συγκύριος αυτούδέν δύναται νά τον έριποδίσ*/].
Ά λλ* επειδή δσας δοκούς στηρίξτ] εις τον τοίχον ό εις, δικαιού
ται νά στηρίξν) και ύ έτερος άλλας τόσας, ο πρώτος οφείλει νά
στηοίξτ, ριόνον το ήριισυ των δσων δοκών δύναται νά ύποβαστάσνι
ό τοίχος καί ούχί πλειοτε'ρας.
Καί εάν στηρίζωνται επί τού τοίχου δοκοί ϊσαι κατά τον άρtôjxôv
εζ έκατέρου ριέρους, ό εις συγκύριος δικαιούται νά έριποδίσνι τον
έτερον Θέλοντα νά προσθέση καί άλλας.
Άρθρ. 1211. Ούδε'τερος των συγκυρίων έπικοίνου τοίχου δύναται^
νά άλλάξγ] τάς θέσεις τών επ’ αυτού στηριζοριένων δοκ ών ριεταφέρων αύτάς εκ τών δεξιών προς τ ’ άριστερά ή έκ τών κάτω προς τ ά
άνω.
Δύναται δριως, εάν αί δοκοί στηρίζωνται εις υψηλόν ριέρος, νά
καταβιβάση αύτάς χαριηλότερα.
Άρθρ. 1 2 1 2ον. Έάν τις παρά τό φρέαρ ετέρου κατασκευάσν) άφοδευτήριον ή ύπονοριον άφοδευτηρίου έξ ού ριολύνεται το ύδωρ,
ύποχρεούται εις τήν έξάλειψιν τής βλάβης ταύτης.
Έάν δέ ·ήναι άδύνατος’^ή έξάλειψις τής βλάβης καθ’ οίονδήποτε
άλλον τρο'πον, κλείεται όλοτελώς το άφοδευτήριον, ή ή ύπόνοριος..
Επίσης έάν παρά τό ύδραγωγεΐόν τίνος, έτερος τις κατεσκεύασεν ύπονοριον ής αί άκαθαρσίαι φθάνουσαι ριέχρι τού ύπατος προξενούσιν ύπέρογκον βλάβην, ή ύπο'νοριος αύτη κλείεται καθ’ ολοκλη
ρίαν, έάν δεν ύπάρχν) άλλος τρόπος πρός έξάλειψιν τού κακού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ (1 ).
"Αρθρ. 121 3ον. "Εχων τις δύο οικίας κειμένας κατέναντι άλλήλ,ων επί τής αυτής οδού καί Θέλων να ένώσν) αύτάς διά γέφυρας
κωλύεται.
*Αλλ’ άφου κατασκευασθνί ή γέφυρα, δέν κατεδαφίζεται, εάν δεν
ενοχλή τούς διαβάτας.
Αί τοιαύται δμως γέφυραι καί έξώσται, οίτινες κατεσκευάσθησαν
■επί λεωφόρου ήτοι δημοσίας οδού δέν δύνανται νά διατηρηθώσιν.
Επομένως δύναται νά έμποδισθή ή έπανορθωσις τής

κατά τον

ανωτέρω τροπον επί δημοσίας οδού κατασκευασθείσης γέφυρας μετά
τήν κατάπτωσιν αυτής.
"Αρθρ. 1214ον. Οί επί δημοσίας οδού χαμηλοί έξώσται καί α λ 7α ι έξοχαί, δχληραί εις τούς διαβάτας άποκο'πτονται καί οίν άκομη
σώζονται έξ άμνημονεύτου.
"Ορα καί άρθρον 7.
"Αρθρ. 1 2 1 5ον. Θελων τις νά έπισκευάστ) τ ή ;

εαυτού οικίαν

^δύναται vi κατασκευάση τον άναγκαιούντα πηλόν εις άκραν τινά
τής οδού, άλλ’ δφείλει νά ένεργήσγ] ταχέως καί εις τροπον, ώστε
νά μή ένοχλή τούς διαβάτας.
*Αρθρ. 1216ον. Έν άνάγκν] δύναται διά βασιλικής διαταγής νκ
“ληφθή το κτήμά τίνος πληρονομένης τής αξίας του καί νά προ-στεθή εις τήν όδον.
Ά λ λ ’ ενόσω δέν πληρωθή ή αξία, δέν λαμβάνεται άπό τάς χείρας τού κυρίου τό κτήμα.
"Ορα άρθρον 251 καί 2 6 2 .
"Αρθρ. 1 2 1 7 ον. Δύναται τις νά άγοοάσγι παρά τού δημοσίου
πληρονων τίμημα κατ’ έκτίμησιν, (τήν άποτίμησιν) το περιττόν

(1)"Η τοι περί έπιχειρήσεως νίων έργων επί όδ-Γν. Σημ. Μετφρ.
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μέρος τής οδού καί νά πρόσθεσή αυτό εις την οικίαν του, εάν δεν
βλάπτωνται εκ τούτου οί διαβάται.
"Αρθρ. 1 2 1 8ον. Έκαστος δύναται ν'άνοιξη εκ νέου θύραν επί
της δημοσίας οδού.
»Αρθρ. 1 2 1 9ον. Ό μή έχων δικαίωμα διαβάσεως δι* ειδικής
οδού δεν δύναται ν’ άνοιξη θύραν έκ νέου επί τής οδού ταύτης.
Άρθρ. 1 2 2 0 . *Η ειδική οδός θεωρείται ως έπίκοινον κτήμα δλων
των έχοντων επ’ αυτής δικαίωμα διαβάσεως.
Ούδείς δθεν των συγκυριών δύναται νά επιχείρηση νέον τι εογον
επί τής οδού ταύτης άνευ τής άδειας των λοιπών, είτε επιβλαβές
είναι τό έργον τούτο, είτε μή.
"Αρθρ. 1 2 2 Ιον. Κτίζων τις των συγκυριών ειδικής οδού νέαν
οικίαν επί τής οδού ταύτης δέν δύναται νά διευθύνη επ’ αυτής τα
από τής στέγης ύδατα τής οικίας, άνευ τής άδειας των συγκυριών
του.
Άρθρ. 1222ον. Κλείων τις την επί ειδικής οδού θύραν του, δέν
αποβάλλει τό δικαίωμα διαβάσεως δι’ αύτής.
Επομένως καί αυτός καί ό νέος κύριος τής οικίας, εάν επωλήθη*
δικαιούνται νά άνοίξωσιν αυθις την θύραν.
Άρθρ. 1 2 2 3 ον. Τό συνωστιζόμενον εν τη δημοσία όδώ πλήθος
των διαβατών δύναται νά είσέλθη εις την ειδικήν όδον.
Επομένως οί συγκύριοι

ειδικής οδού δέν δύναντα* συμρωνούν-

τες νά πωλήσωσιν αύτήν.
Ούτε νά διανεμηθώσιν αύτήν.
Ά λλ* ούτε να κλείσωσι τήν είσοδον αύτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΔΟΥΛΕΙΑΣ) ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΟΗΣ.
Άρθρ. 1224-ον. Έν τοις δικαιώμασι διαβάσεως, υδραγωγείου καί

(r
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εκροή; λαμβάνεται ύπ’ οψιν ή άρχική κατάστασις* δηλαδή τά
τοιαύτα δικαιώματα με'νουσι καί διατηρούνται ώ ; εύρε'θησαν έζ
άμνημονεύτου.
Διότι κατά το άρθρον 6 το εξ άμνημονεύτου ύπαρχον διατηρεί
ται εν ή εύρε'θη άνε'καθεν καταστάσει.
Και δέν μεταβάλλεται ενόσω δεν παρουσιασθή άποδειξις ύπέρ
του εναντίου.
Ά λ λ ’ ή εξ άμνημονεύτου ύπάρχουσα παράνομος κατάστασις δεν
λαμβάνεται ύπ’ δψιν.

Δηλαδή το παρανομώ; κατασκευασθέν καί αν εξ άμνημονεύτου
σώζηται δέν λαμβάνεται ύπ’ οψιν διό εξαλείφεται ή εξ αυτού
πηγάζουσα βλάβη, εάν νΐναι ύπε'ρογκος.
"Ορα άρθρον 27 .
Π. X. Έάν αί άκαθαρσίαι οικία; τινό; χύνωνται εί; την δημο
σίαν οδόν, βλάπαουσαι τού; διαβάτα;, ή τοιαύτη βλάβη α’ίρεται
εκ τού με'σου χωρίς νά ληφθή ύπ’ οψιν ή έξ άμνημονεύτου χρο'νου
χρονου ύπαρξι; τής έπιζημίου ταυτη; καταστώσεως.
‘Άρθρ. 1 2 2 δον. "Οταν έχει τ ι; δικαίωμα διαβάσεω; δι’ άλλοτρίου γηπέδου, ό κύριο; τού γηπε'δου τούτου δέν δύναται να άπαγορεύση αύτω την διάβασιν.
*Αρθρ. 1 226ον. Ό δίδων άδειαν έτε'ρω προ; χρήσιν καί κατανάλωσιν (**-1 σταχά^) ίδίου αύτού πράγματος δύναται νά άνακαλε'σν^
αυτήν όταν θε'λη.
Δηλαδή ή άδεια καί ή συγκατάθεσίς τινο; δέν ύποχρεοι αύτον
νά άνε'χηται διά παντός τήν εκ τής συγκαταθε'σεώ; του ταύτη;
πηγάζουσαν βλάβην.
Έάν δθεν χωρίς νά έχ*ρ τις δικαίωμα διαβάσεω; δι’ άλλοτρίας
γής διαβαίνν) δι’ αυτή; επί τινα χρονον τή άδειο« τού κυρίου αύτή;,
ούτος δύναται όπο'ταν θε'λν] νά τω άπαγορεύστ) τήν διάβασιν.
’’Αρθο. 1227ον. Έάν έχοντας τινο; δικαίωμα διαβάσεω; δι’ ώ ρισμ,ε'νου μέρους άλλοτρίας γής, ό κύριος τής γής ταύτης εγείρω οι
κοδομήν επί τού με'ρου; εκείνου, τνΐ συγκαταθε'σει αύτού, ούτος άπολλυσι τό δικαίωμα τής διαβάσεω; καί δέν δύναται πλε'ον νά
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■κίνηση άγωγήν περί αυτού κατά του κυρίου της γης.
"Ορα άρθρον 51.
"Αρθρ. 1228ον. Έάν ό αύλχξ η το ύδραγωγεΐον τίνος διέρχεται
δικαιωριατικώς (κατά δουλείαν) δι’ άλλοτρίας γης, ο κύριος τής
γης δεν δύναται νά ε’ίπη εις τον έχοντα την δουλείαν ταύτην : Jèy
à y u 'rù ) ε ί ς

τό έζή ς r à

ό ιες> χ η τα ι τ ο

vôcùç

(Τον â i à

τη ς γη ς μου.

Καί δταν ταύτα χρηζωσιν επισκευής, ό κύριος αύτών εισέρχε
ται, εάν νίναι δυνατόν εις αύτά καί τά διορθώνει.
*Αλλ’ εάν νίναι άδύνατος ή επισκευή αύτών χωρίς νά είσέλθν] τις
-δίς την γήν, ο δέ κύριος αυτής άπαγορεύη την είσοδον, ό δικαστής
ύποχρεοί αυτόν ή νά δώσν] άδειαν πρός είσοδον, ή νά διορθώσν; αυ
τός τό ύδραγωγεΐον ή τόν αύλακα.
"Αρθρ. 1229ον. Έάν τά άπό τής στε'γης ύδατα οικίας τίνος
στάζωσιν εξ άρινηριονεύτου επί. τής γειτονικής οικίας, ό κύριος
ταύτης δεν δύναται νά είπν; είς τόν γείτονα του : είς τό εζης iïèr
ά<ρίνω rà στάζωσι τα υάατα της οικίας σου επί της ϊάικης μου.
*Αρθρ. 1230ον. Έάν τά άπό τής στε'γης ύδατα τών επί τίνος
οδού οικιών χύνωνται έξ άμ,νηριονεύτου είς την οδόν ταύτην καί
έκεΐθεν ρέωσι διά τού κάτωθι κειμένου γηπέδου, ό κύριος τού γη
πέδου δεν δύναται νά κλείσν] τόν διά τής γης αυτού διεργοριενον
•οχετόν τών ύδάτων.
Έάν δέ κλείσν] αύτόν, ή δικαστική άρχή άνοιγει αύτόν καί τον
επαναφέρει είς τήν έξ ά|ενη[Λθνεύτου κατάστασίν του.
"Αρθρ. 1 2 3 Ιον. Ούδείς δύναται νά κάριν) νά στάζωσι τά άπό
τής στέγης ύδατα τού καινοτοαηθέντος δαψ.ατίου αυτού επί άλλοτρίκς οικίας.
*Αρθρ. 1232ον. Ούτε ό κύριος οικίας τινός ούτε ό άγόραστής
αυτής πωληθείσης, δύνανται νά εριποδίσωσι τήν δι* αυτής διάβαmv τής κατά δουλείαν ύπαργούσης ύπονοριου, άλλ’ όφείλουσι νά
άφίνωσιν έλευθέραν τήν εκροήν ως προτερον.
"Αρθρ. 12^3ον. Έάν ή κατά δουλείαν διά τίνος οικίας διερχο-|ΐένη ύπονορ.ος πληρωθνί, ή διαρρηχθνϊ καί ώς έκ τούτου προξενεΐται
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ύπέρογκος βλάβη εις τον κύριον της οικίας, ά κύριος της ύπονοριου
ύποχρεούται νά εξάλειψη την βλάβην ταύτην.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.
Π ΕΡΙ ΤΩΝ^ΓΕΝΙΚΩΣ Κ Ο ΙΝ Ω Ν Π ΡΑΓΜ ΑΤΩ Ν .
(ΔΙΑ ΙΡΕΙΤΑ Ι ΕΙΣ ΕΠ ΤΑ Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΑ ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
TINA ΕΙΣΙ ΚΟΙΝΑ ΊΌΙΣ ΠΑΣΙ (^L> ριουπάχ) (1)
KAI TINA ΟΓΧΙ.
"Αρθρ. 123 4ον. Το ύ£ωρ, το χόρτον και το πυρ είναι τοΐς πάσ^

κοινά.
Πάντες οί άνθρωποι ώς προς τά τρία ταύτα πράγματα είναι
συγκύριοι.1
(1 ) To ^L· {Αουπάχ είναι το ριέσον του ^ y οάρζ καί τού f ' ^
χαράρι. Φάξ>ζ είναι τό υπό τού θρησκευτικού νοριου επιβαλλο'ριενον
καθήκον, οίον ή προσευχή κτλ. τού οποίου ή έκτε'λεσις συνεπάγεται
ψυχικήν ώρέλειαν* χαρά μ, είναι το υπό τού αυτού νοριου άπαγορευο'ριενον ώς πρόξενόν ψυχικής βλάβης οίον ή πο'σις οίνου κτλ. (τό
εναγες των βυζαντινών)· μον.ταχ £έ, παν δ,τι ούτε επιβάλλει ούτε
απαγορεύει ό νο'ρ.ος καί έπου.ε'νως έκαστος ίύναται νά πράξη άνευ
ριεν έλπί^ος άριοιβής, άλλα καί άνευ ιροβου ψυχικής βλάβης: τό
θε^.ιτοιν.
Καί αύτη ptiv ή σημασία τού ρι’ουπ’άχ υπό τήν θρησκευτικήν
Ιποψιν, ύπό ί ε τήν άστυκονοριικήν σηααίνει παν δ,τι ού^είς νο'ριος
απαγορεύει* τήν πρκξιν τήν οποίαν έκτελών τις ούδε'να νοριον πα
ραβαίνει* τό εργονείς τήν εκτε'λεσιν τού οποίου πάντες εχουσιν ίσα
4.
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Άρθρ. 1235ov. Τά υπό την γην ρε'οντα ύδατα ούδενός κτήμα
ε-.σι.
’Άρθρ. 1236ον. Τά φρε'ατα τά όποια μ ή όντα προϊόν της εργα
σίας ώρισμε'νου ατόμου χρησιμεύουσιν άνε'καθεν είς τάς άνάγκας
του λαού, είσίν εκ των κοινών τοίς πάσι πραγμάτων.
Άρθρ. 1237ον. Αί θάλασσαι και αί μεγάλαι λίμναι είναι κοινά
πράγματα.
νΑρθρ. 1238ον. Έκ*τών ποταμών κοινοί είναι οι μή ιδιόκτητοι,
ητοιοί μή ο'ντες διανεμημένοι είς πρόσωπά τινα' διότι των τοιούτων ποταμών ή κυριότης άνήκει είς την κοινότητα τών προσώπων
τούτων.
Κοινοί ποταμοί είναι παραδείγματος χάριν ό Νείλος, ό Δούναβις,
ό Τάξος (ποτ. τής Θράκης παρά την Άδριανούπολιν).
Άρθρ. 1239ον. Οί ιδιόκτητοι ποταμοί, ήτοι οί ώς

άνωτέρω

διανεμημε'νοι είναι δύο ειδών.
Τού πρώτου είδους είναι εκείνοι οί ποταμοί ών τό ύδωρ είναι
κεχωρισμε'νον καί διανεμημένον μεταξύ τών κοινωνών.
’Αλλά μή άφανιζόμενον όλοκλήρως εντός τών γαιών αυτών εξέρ
χεται, τό περισσεύον, καί οε'ει είς με'ρη κοινά, ήτοι είς αδέσποτους
γαίας.
Οί τού είδους τούτου ποταμοί είσιν υπό μίαν εποψιν κοινοί, δι’ δ
δίόοται καί είς αυτούς ή επωνυμία αύτη.
Είς τούτους δέ δεν ισχύει τό γειτονικόν δικαίωμα προτιμήσεως
( ααδΛ. σοφά’).
Τού δευτε'ρου είδους είναι οί εντελώς ιδιόκτητοι ποταμοί, τών
δικαιώματα, έπομε'νως τό κοινόν τοίς πάσι καί τό άδε'σποτον πράγ
μα, τό όποιον έκαστος δύναται νά οίκειοποιηθνί. Διά τούτο τό
σιρκε'τι ίπαχά— κοινωνία θεμιτών πραγμάτων μεταφράζομεν : Περί τώ ν γενικώς κοινών ή άπλώς -Περί κοινών πραγ
μάτων. οί 'Ρωμαίοι ώνόμαζον ταύτα naturali ju re communia,
φυσικψ δικαίφ κοινά, ή φύσει κοινά.

Σημ. Μεταφρ.

οποίων τό ύδωρ είναι κεχωρισμε'νον καί διανεμημένον είς τάς γαίας
ώρισμε'νων τινών προσώπων.
Καί άφανιζόμενον όλοκλήρως εντός των γαιών αν των δεν εξέρχε
ται εις άδε'σποτον τόπον.
Μόνον επί των τοιούτων ποταμών ισχύει το γειτονικόν δικαίωμα
προτ'.μήσεως.
"Άρθρ. 1240ον. Ό πηλός τον όποιον φε'ρει ό ποταμός εις τό
κτήμα του ανήκει εις τον κύριον αύτού.
Ούδείς άλλος δικαιούται νά μετάσχη αύτού.
*Αρθρ. 124 Ιον. "Οπως τά εν άδεσπότω γη

αύτοφυή χόρτα,

ουτω καί τά εν τω κτήματί τίνος άφ* εαυτών καί άνευ αίτιας αυ
τού φυόμενα είναι κοινά.
Έάν όμ,ως είς την παραγωγήν αύτών εδωκεν αιτίαν ό κύριος
τού κτήματος, ήτοι εάν προπαρεσκεύασεν οπωσδήποτε τήν γήν
αύτού είς τήν παραγωγήν τών χόρτων ποτίζων παρ. χάρ. αυτήν,
ή περιζωννύων διά τάφρου, τά εν τη γη ταύτη παραχθε'ντα φυτά
είναι κτήμα αύτού.
Ούδείς άλλος δικαιούται νά λάβη εξ αύτών.
Καί άν λαβών καταναλοίση ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
*Αρθρ. 1242ον. Χόρτα λε'γονται τά άνευ στελε'χους φυτά, ώστε
ό δρος ούτος δέν περιλαμβάνει καί τά δε'νδρα.
Καί ό άμανίτης θεωρείται ώς χόρτον.
"Αρθρ.

1243ον. Τά επί τών κοινών όρε'ων, ήτοι εκείνων τών

ορέων τά όποια δέν περιήλθον είς τήν κυριότητα τίνος αύτοφυή
δίνδρα είναι κοινά.
"Αρθρ. 1244ον. Τά εν τω κτήματί τίνος αύτοφυώς παραγόμενα
δε'νδρα είς αύτόν άνήκουσιν.
“Ανευ τής άδειας αύτού ούδείς δύναται νά κόψη αύτά.
Κόπτων δέ ύπόκειται είς άποζημίωσιν.
"Αρθρ. 1 245ον. "Οταν έγκεντρίση τις δένδρον τι, καί ο έκ τού
εγκεντρίσματος παραχθείς βλαστός καί οι καρποί αύτού είσί κτήμα
του κεντρίσαντος;
’Άρθρ. 1246ον. Τό προϊόν τού σπόρου ον έσπειρε' τις δι’ εαυτόν,

9
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αύτού κτήρια είναι καί ουρείς άλλος δύναται νά διαφιλονεικήσνΐ
αύτό.
*Αρθρ.

i 2 4 7 ον. *Η άγρα είναι κοινή* (θεριιτή* δρα την εν άρχή

του τίτλου τούτου σημείωσιν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΚΑΘ ΟΤΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η Κ Τ Ρ Ι0Τ Η 2
ΊΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
"Αρθρ. 1 2 4 δον. ΑΕ αίτίαι ήτοι οΕ τρόποι τής άποκτήσεως τής
κυριότητος είναι τρεις.
Α'. Μεταβίβασις αυτής άπό προσυίπου εις πρόσωπον, ώς γίνεται
διά τής άγορατωλησίας, τής δωρεάς κλπ.

Β'. Διαδοχή, ήτοι έγκατάστασίς τίνος εις τον τόπον άλλου ώς
εν τή κλτ,ρονοριία* καί
Γ '. Κατάληψις πράγματος φύσει κοινού, ριή εχοντος κύριον.
Την κατάληψιν έκληπτε'ον ού ριόνον κυριολεκτικώς, αλλά καί
ριεταφορικώς. "Οπως γίνεται τις κύριος τού πράγματος δπερ ελαβε
καί κρατεί εις χείρας,

ούτως είναι κύριος καί τού όριβρίου ύδατο

λ· χ. δπερ συνήγθη εντός τού αγγείου δπερ εθηκε προς τον σκοπόν
τούτον.
Επίσης τρόπος καταλήψεως είναι καί ή προπαρασκευή των ριέσων διά την σύλληψιν άγρας, οίον ή στήσις παγίδος.
"Αρθρ. 1 2 4 9 ον. Ό καταλαβών, ήτοι ύπαγαγών εις την εαυτού
εξουσίαν, κοινόν πράγρια γίνεται απόλυτός κύριος αυτού.
Π. X . Τό ύδωρ δπερ εθηκε' τις εις ύδρίαν ή άλλο άγγεΐον εκ
ποταμού είναι κατειληριρ.ε'νον καί εποριε'νως είναι περιουσία αύτού
Ουρείς δέ άλλος δικαιούται νά ώφεληθή εξ αύτού.
Καί εάν τις λαβών καταναλώσν] αυτό άνευ τής άδείας τούβ
κυρίου ύπόκειται εις άποζηΐλίωσιν.
"Αρθρ. Ι250ον. Έν τή καταλήψει πρε'πει να συνυπάρχω καί ή
πρόθεσις (ψυχή δεσπότου καταλαριβάνειν δεί).

’Εάν τις δθεν θέσν) που εν άγγεΐον προς τον σκοπόν του νά συλ·
λέξνι ό'ρ,βριον ύ£ωρ, το εν αύτώ πεσόν υίωρ είναι περιουσία του
θέσαντος το άγγεΐον.
Επίσης καί τα εν τή προς συλλογήν υπάτων κατασκευασθείσγ]
^εξαρ-ενή συρρεύσαντα ύ^ατά είσι περιουσία του κατασκευάσαντος
τήν δεξαμενήν.
Ά λ λα τά εν τώ άσκοπως τεθέντι που άγγείω συλλεγέντα όρ.€ρια υ£ατα £έν είναι περιουσία του θέσαντος το άγγεΐον.
ϊ ό ύδωρ τούτο <ίύναται άλλος τις να λάβν; καί καταστήσν) ί^ίαν
περιουσίαν

"Ορα άρθρον 2.
Άρθρ. 125 Ιον. Διά νά θεωρηθή ώς κατειληρ,ρ.ένον ήτοι ώς
περιελθόν εις τήν αποκλειστικήν εξουσίαν τίνος το ύ^ωρ, δεν πρέπει
νά γναι ά ίίζω ο τ (άένναον).

ϊό ύδωρ δθεν άειβρύτου φρέατος δεν είναι κατειλ'Λρρ.ένον.
Έπορ.ένως εάν τις λάβν] καί καταναλώση τό έν τοιούτω φρέατι
άναβρύσαν ύδωρ άνευ τής άδειας του κυρίου του φρέατος, δέν ύπο'κειται εις άποζηρ-ίωσιν.

'Ωσαύτως δέν θεωρείται ώ; κατειληρ,ριένον τό εν ταΐς δεςαρ.εναΐς
άένναον ύδωρ, εκείνο δηλαδή δπερ άκαταπαύστως άνανεούται
εξερχορ.ένης εκ τού ενός ρ,έρους τής ποσότητος, ήτις εισέρχεται έκ
τού ετέρου.
Άρθρ. 1252ον. ϊ ά αύτοφυή φυτά θεωρούνται ώς κατ^Αήρφέένα^.
ήτοι ώς καταστάντα ιδιόκτητα άρ,α ώς συλλεγθώσι^^Ι^εθώσιιν
εις δερ,άτια.

Άρθρ. 1253ον. "Εκαστος δύναται νά ξυλεύηται ||^|5^,επί,^ν
κοινών όρέων αύτοφυών δένδρων.
·?ΑΙί \ Χί ^.Λ
Καί ρ,ο'νον διά τής συλλογής γίνεται κύριος των
Δεν άπαιτεΐται καί νά δέσν] αυτά.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ .
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΑΓιΜΑΓΩΝ.
1254ον. Έκαστος δύναται và άπολαμβάνν) τάς ώρελείας
του κοινού πράγματος. Ά λλ* υπό τον δρον, ινα μή γίνεται πρόξε
νός ζημίας εις άλλους.
*Αρθρ. 1255ον. Ούδείς δ ύναται νά έμποδίσν] τον άλλον άπό τού
να λάβη εις την κατοχήν καί κυριότητα του τδ κοινόν ποάγρια.
"Αρθρ. 1256ον. "Εκαστος δύναται να βάλγ τα ζώά του νά <ράγωσι τα επί των άδεσπότων ορε'ων αυτοφυή χόρτα καί νά λά£νι
εις την κυριότητα του δσα θέλει εξ αυτών.
"Αρθ. 1257ον. Καί τά εν ιδιοκτήτω άγρω αύτοφυώς καί άνευ
αιτίας του ιδιοκτήτου παραγόμενα χόρτα είναι κοινά, ά λλ’ ό κύριος
τού κτήματος δύναται νά άπαγορεύση τοΐς άλλοις την εις αυτό
είσοδον.
"Αρθρ. 125 8ον. Έάν τις λάβ'ρ τά ξύλα τά όποια έτερος συλλε'ξας επί κοινού ορούς άφήκεν εκεί, ό συλλέξας αυτά δικαιούται ν* άπαιτήσν] την άπόδοσιν αύτών.
*Αρθρ. Ι259ον. Έκαστος δύναται νά συλλέξν] τούς καρπούς των
επί κοινών όρέων καί άδε σπότων τόπων καί βοσκήσιμων γαιών ευ
ρισκόμενων άδεσπο'των δε'νδρων.
"Αρθρ. 1 2 6 0 ον. "Οταν μισθώσν) τις έτερον διά νά συλλέξν] αύτφ
ξύλα άπό χέρσων τόπων, ή νά άγρεύσ·/] δι* αυτόν, τά ξύλα τά όποια
συνέλεξε καί ή άγρα ήν συνέλαβεν ό μισθωτός άνήκουσιν εις τον
μισθωσάμενον.
"Αρθρ. 1 26 1ον. Ό άνάψας πύρ εν τω ίδίω κτήματι δύναται ν*α
παγορεύσω τοΐς άλλοις νά είσέλθωσιν εις αυτό καί νά ιόφεληθώσιν
εκ τής πυράς.
"Οταν όμως άνάψν) τις πύρ εις χε'ρσον τόπον μή ιδιόκτητον,
έκαστος δύναται νά ώφεληθγ εξ αύτού.
Δηλαδή δύναται :
Νά θερμανθγ εις αυτό.

Καί νά ράψγ} τι εις το φώ; αυτού.
Καί νά άνάψυ την λυχνίαν του εξ αυτού.
Χωρίς νά δύναται νά τον έμποδίσν] ό κύριος του πυρο'ς.
’Αλλά δέν δύναται νά λάβη ούτε ενα άνθρακα άνευ τής
,τού άνάψαντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΠΕΡΙ

*Αρθρ.

ΤΟΥ

Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Ο Σ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

ΚΑΙ ΠΟΣΕΩΣ.

1262ον. "Υδρευσις είναι ή σειρά την οποίαν έχει τις διά

νά ώφελήται εκ τίνος ύπατος, ποτίζων άγρόν η ζώα.
*Αρθρ, 1 2 6 3 ον. Δικαίωμα ποσεως είναι τό δικαίωμα τού πίνειν
νδωρ.
"Αρθρ. 126 4ον. "Οπως απολαμβάνει έκαστος τάς ιυφελείας τού
άε'ρος καί τού φωτός, ούτω δύναται νά άπολαμβάνη καί τάς ωφέ
λειας των θαλασσών καί των μεγάλων λιμνών.
*Αρθρ. 1265ον. Έκαστος δύναται νά άρδεύγι τάς γαίας αυτού
εκ των αδέσποτων ποταμών.
Δύναται επίσης νά άνοίξν) καί αύλακα διά την άρδευσιν ταύτην,
καθώς καί διά την κατασκευήν ύδρομύλου.
’Α λλ’ υπό τόν δρον νά μή βλάψν) τινά.
Έάν δμως ή τοιαύτη μεταφορά τού ύπατος προξεν/i εις τόν λαόν
βλάβην, οία είναι πλημμύρα τού αύλακος η άποκο'πτν) όλοκλήρως
τό ύδωρ τού ποταμού, ή καθιστά άδύνατον τόν πλούν εις τά πλοία
απαγορεύεται.
Άρθρ. 1 2 6 6 . Έ κ τού μή κατειλημμένου ύπατος πάντες οί άν
θρωποι καί τά ζώα εχουσι δικαίωμα πόσεως (δύνανται νά ττίνωσι).
"Αρθρ. 1 2 6 7 . Δικαίωμα ύδρεύσεως εκ τών ίδ<οκτήτων ποταμών
ήτοι έκ τών ιδιοκτήτων ρείθρων εχουσι μονον οί κύριοι αύτών.
Οί λοιποί δεν έχουσιν είμή δικαίωμα ποσεως εξ αύτ ών.
Συνεπώς ούδείς άλλος δύναται νά άρδευσή τάς γα ίας αυτού άνευ
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ά^είας, εκ του εις κοινότητά τινα άνήκοντύς ποταριοΰ, ί αύλακος,
η υπογείου οχετού, η φρε'ατος.
Ε π ειδή όμως εχει ίικαίωρεα πό'σεως, ίύναται νά πίη ύίωρ έζ
αύτοΰ.
Επίσης ίύναται νά φε'ρη και ποτίση καί τά ζώα αύτοΰ, εάν ίεν
ηναι το'σον πολλά ώστε νά ύπάρχη φόβος ρχή κατακρηρενισθη το
χείλος του ποταρ.οΰ, η του αύλακος, η του όχετοΰ.
Ωσαύτως γίνεται νά λάβη εξ αυτών καί ριεταφε'ρη εις την οικίαν
του, η τον κήπον του ύίωρ ί ι ’ υδρίας, ή βαρελιού.
νΑρθρ. 1 2 6 8 . Ό κύριος κτήματος εν’ ω υπάρχει ίεξαριενή ή φρε'αράεννάου ύπατος, ή ποταριός, ίύναται ν’ άπαγορεύση την είσοδον εις
τον θε'λοντα νά εΐσελΟγ] καί πίη ύίωρ.
Έάν δρ/ιως <^έν υπάρξει πλησίον άλλο κοινόν ύίωρ, ό κύριο; τοΰ
κτήματος οφείλει ή νά χορηγήση ύίωρ εις τον ζητοΰντα, ή νά ί ω 
ση αύτω άίειαν ίνα είσέλθη καί λάβη.
Καί εάν ίέν χορηγήση αύτώ ύίωρ ό κύριος τοΰ κτήρεατος

ίι-

καιοΰται νά είσε'λθη καί λάβη έξ αύτοΰ.
*Αλλ’ υπό τον ορον τοΰ άζηρ,ιώτου.
Δηλαίή ύπο τον ορον τοΰ να ρεή βλάψη τό χείλος τής ίεξαριενής, ή τοΰ φρε'ατος, ή τοΰ ποταμίου.
’ΆρΟρ. 12 6 9 . Ό εις τών συγκυριών έπικοίνου ( I )

ποταριοΰ ίεν

ίυναται νά άνοιξη έξ αύτοΰ άλλο ποτάμιον, ρυακα ίη λ α ίή

ή αύ

λακα, άνευ τήςάίείας τών λοιπών.
Ούτε ίυναται ν’ άλλάξη την έξ άρενηρεονεύτων ώρεσρεε'νην σειράν
του (νορεπέτ ^ y )
'Ωσαύτως ί έ ίέν ίύνα ται το εις την σειράν του αναλογούν ύίωρ
νά καταναλώση εις γαίας άνηκούσας εις άνθρωπον ρ,ή εχοντα ί ι καίωμ,α ύίρεύσεως έκ τοΰ ποταριοΰ εκείνου.1
(1 ) Έπίκοινον ονορεαζόρεενον τό εις ίύο ή πολλούς άνήκον ίίιο'κτητον πράγρεα, τό εταιρικόν (JjL tj. ρεουστερέκ)· κοινόν ί έ

τ ό 'ά -

ίεσποτον, άπό τό όποιον πάντες έν γένει οί άνθρωποι χαί τά ζώα
ίυνανται νά ώφελώνται ( q L* ρεόυπ’άχ.}

Καί εάν οί λοιποί συγκύριοι συγκατατεθώσιν

εις την τοιαύτην

χρήσιν, ακολούθως και αυτοί καί οί κληρονο'ριοι των δύνανται vx
άνακαλέσωσι την συγκατάθεσίν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΓΑΙΩΝ.
Άρθρ. 1270ον. Νεκραί γαΐαι λε'γονται οί τύποι οίτινες <^έν είναι
ού^ενός κτήρια, ούτε βοσκή χωρίου ή κώριης τίνος, η δχαος άφεθενεις τούς κατοίκους προς ξυλείαν

παλταλήκ) καί κεΐνται ρια-

κράν τού άκρου των κατωκηυ.ένων το'πων.
Είσί £ηλαδη τοσούτον {Αε[Λακρυσριε'νοι, ούστε να ρ.ή ακούεται ά πο των εκ των τελευταίων άκρων τού χωρίου η της κώρ.ης κειριένων οικιών ή φωνή ριεγαλοφώνου άνθρωποι).
ΥΑρθρ. 1271 ον. Αί πλησίον των κατωκηριε'νων τόπων γαΐαι άφίνονται εις τούς κατοίκους £ιά να χοήσιριεύιυσιν αύτοΐς, ώς βοσκή,.
άλώνια καί τοποι ξυλείας.
Αί γαΐαι οίύται καλούνται γαΐαι άφείριε'ναι εις κοινήν χρήσιν (^ηριοτικαί).
ΥΑρθρ. 1272ον. Ό βασιλικνΐ ά£εί<γ εκχερσώσας καί καλλιεργήσας ρ,ερος γης νέκρας γίνεται κύριος αύτοΰ.
Έάν δε ό βασιλεύς ή ο άντιπρο'σωπος αυτού επιτρέψη τινί να καλ
λιεργήσω νεκράν γην ύπδ τον δρον τού νά νε'ρ.εται ριο'νον αύτήν, ούχί
δε καί νά γιναι κύριος αυτής, ο τοιούτος £έν εχει επί τής γης ταύτης πλείονα τής ^οθείσης αύτω εξουσίας, ήτοι εχει ριονον τήν νοριήν
αυτής.
Ούχί δε καί τήν κυριότητα.
Άρθρ. 1 273ον. Ό καλλιεργήσας ριε'ρος γης καί άφήσας το λοιπδν
άκαλλιε'ργητον γίνεται κύριος τού καλλιεργηριε'νου ριε'ρους, ούχί δε
καί τού άκαλλιεργήτου.
Έ ά ν δριως εν τω ριε'σω των γαιών ας έκαλλιε'ργησεν εριεινε ριε'ρος
τι χε'ρσον, καί τδ ρ^'ρος τούτο άνήκει εις αύτον.
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"Αρθρ. 1274ον. Έάν καλλιεργήσαντός τίνος μέρος νέκρας γης,
έτεροι έλθόντες καλλιεργήσωσι τους περί τά τέσσαρα μέρη αυτοί
τόπους, ή ό£ός του έν τω μέσω κτήματος ύπάρχει αύτο^ικαίως £ιά
τ ο ί τελευταίου καλλιεργηθέντος το'που.
Δηλαδή £ιά του το'που τούτου άνοίγεται ή οδός αύτου.
*Αρθρ. 1275ον. Καλλιέργεια τής γής είναι ου μόνον ή σπορά καί
ή φύτευσις φυτών, άλλά καί ή όργωσις καί άρίευσις καθώς καί ή
άνοιζις αυλακος ή οχετοί προς άρ^ευσιν.
"Αρθρ. 1276ον. Ό περιτειχίζων μέρος νέκρας γής ή υψών £ι* άνα^ώσεως την πεοιφε'ρειαν αυτής εις βαθμόν ώστε νά προφυλαττηται
από την συρροήν τών όμβριων ύ^άτων, θεωρείται ως καλλιεργήσας
τό με'ρος εκείνο.
*Άρθρ. 1277ον. Τό περιφράττειν γήν διά τής έπισωρεύσεως λίθων
η άκανθων, ή κλάδων £έν£ρου, τό καθαρίζειν αυτήν άπό τά άγρια
φυτά, ή καίειν τάς έν αύτη άκάνθας, ή τό άνοίγειν φρέαρ έν αύτη
,^έν άποτελοίσι καλλιέργειαν, άλλ’ απλήν περίφραξιν (1).
*Αρθρ. 1278ον. Έάν θερίσας τις έν τη νεκρό: γγί χόρτα ή άκάνθια
χαί θε'σας αυτά περί τήν γήν κάλυψη διά χώματος, χωρίς όμως νά
ύψωση τήν περιφέρειαν εις τρόπον ώστε νά κωλύηται ή εισροή τών
όμβριων υπάτων, £έν θεωρείται ως καλλιεργήσας, άλλ άπλώς ως π ε,ριφράξας τήν γήν.
"Αρθρ. 1279ον. Ό περιφράξας μέρος νέκρας γής έπί τρία ετη έχει
δικαίωμα προτιμήσεως έπί τής κυριότητος το ί μέρους έκείνου.
Άπόλλυσιν όμως τό δικαίωμα τούτο, έάν έντός τριών έτών ίέν
χαλλιεργήση τό μέρος.
Καί τότε £ί£οται τό μέρος έκεΐνο έτέρω προς καλλιέργειαν.
"Αρθρ. 1280ον. Ό βασιλική ά^εία ορύξας φρέαρ έν νέκρα γη γί
νεται κύριος αυτοί.1
(1 ) "Ορα άρθρον 1052ον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ Γ .
ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ζων

φρεάζων,

υδραγω γείω ν*

ή

(ρνζενθενζω ν ε π ί ν έ κ ρ α ς

δένδρω ν

τω ν

γη ς β αΰ ΐΜ χ η

άν οιχ θ έν ζω ν η
ά δ εια .

"Αρθρ. 1 2 8 Ιον. Ή πέριξ του φρέατος γη μέχρις έχτάσεως 4 0
πήξεων πανταχόθεν θεωρείται ως περιοχή αύτού, ήτοι αποτελεί
την αύλήν του φρέατος.
"Αρθρ. 1282ον. ‘Η περιοχή των πηγών των υπάτων, ήτοι των
μερών εξ ών άναβρύον τό ύδωρ ρέει επί τής επιφάνειας, άποτελεϊται άπό την πέριξ αυτών γην μέχρις έχτάσεως πενταχοσίων πήχεων
πανταχο'θεν.
"Αρθρ. 1 2 8 3 ον. Έ περιοχή των ριεγάλων ποταμών οιτινες δεν
εχουσιν άνάγκην συνεχούς καθαρισμού, άποτελεΐται εξ έχατέρας
όχθης άπο γην ϊσην πρός τό ήμισυ του πλάτους αυτών, ώστε τό
δλον του πλάτους τής έξ άμφοτέρων τών οχθών προσηρτημένης εις
τούς τοιούτους ποταμούς γης είναι ίσον πρός τό τού ποταμού.
\Αρθρ.

1284ον. Περιοχή μικρών ποταμών, οΓτινες εχουσιν ά

νάγκην συνεχούς καθαρισμού, οιον αύλάκων υδραγωγείων καί ύπογείων

οχετών, είναι το'σος μο'νον το'πος όσος αρκεί εις τήν έναπο'-

θεσιν τού πηλού καί τών λίθων τών εξαγομένων κατά τον καθαρι
σμόν αύτών.
*Αρθρ. 1285ον. Ή περιοχή τών υπογείων οχετών (cita κανατ)
ών τό ύδωρ ρέει επί τής επιφάνειας τής γης είναι ίσον πρός τό τών
πηγών, ήτοι έχει πανταχόθεν έκτασιν πενταχοσίων πήχεων.
Άρθρ. 12^6 ον. Ή περιοχή τών φρεάτων είναι κτήμα τού κυρίου
αύτών.
Ούδείς άλλος δύναται να έξουσιάσνι καί ν3μηθή αυτήν καθ’ οίονU (ποτε τροπον.
Έν τή περιοχή τού άλλοτρίου φρέατος ούδείς δύναται να άνοίξνι
άλλο φρέαρ. Καί άν άνοίξνι κλείεται τό φρέαρ τούτο.
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Àl αύταί διατάξεις ίσχύουσι καί ώς προς τήν περιοχήν των πο
ταμών καί των υπογείων οχετών.
Άρθρ. 1287ον. Έάν τις παρά τήν αύλήν (τήν περιοχήν) άλλοτρίου φρε'ατος άνοίξν) βασιλική ίδείορ ετερον φρέαρ, ή τυρός τα λοι
πά ριε'ρη του ^ευτε'ρου τούτου φρε'ατος γή ριέχρι 40 πήχεων άποτελεί τήν περιοχήν ήτοι αύ|·ήν αύτού.
Προς το ρ.ερος δριως τοΐί προϋπάργοντος φρε'ατος $έν δύναται να
ύπερβή τήν αύλήν τούτου.
Άρθρ. 1288ον. ’Εάν άνοιξη τις φρέαρ εξω τής αύλής έτε'ρου φρε'α
τος

καί τό ύ^ωρ τού πρώτου ελθη εις το δεύτερον, ό κύριος τού

πρώτου φρε'ατος £έν εχει άγωγήν κατά τού ^ευτε'ρου.
'Απαράλλακτα δπως δεν κλείεται, τδ έργαστήριον τδ άνοιχθέν
πλησίον άλλου προϋπάρχοντος, εάν ή άνοιξις εκείνου ήλάττωσε το
ερ.πδριον τούτου.
Άρθρ. 12 8 9 ον. Τού βασιλική άδείιγ έν νέκρα γή φυτευθέντος δε'ν&ρου περιοχή είναι ή περί αύτδ γή ριε'χρις εκτάσεως πε'ντε πήχεων
πανταχδθεν.
θύσεις δθεν άλλος δύναται να φυτεύση δε'νδρον εντός τής περι
φέρειας ταύτης.
Άρθρ. 1290ον. Τά χείλη τού δι* άλλοτρίας γης διεοχορ.ε'νου αύλακος άνήκουσιν είς τδν κύριον αυτού,
Ά λλα τά χείλη ταύτα έννοητε'ον τοσούτου [χονον πλάτους, δσον
άρκεί ινα κρατή τδ ύδωρ εντός τής αύλακος.
Έάν δε τά χείλη ήναι υψηλά, δλα τά ύψωρ,ε'να pupη άνήκουσιν
είς τδν κύριον τού αύλακος.
Έάν οριως ούτε υψηλά ήναι τά χείλη, ούτε ύπάρχτρ τι άποδεικνύον είς τίνα των δύο κυρίων άνήκουσι τά γείλη, τότε τεκριαιρο'ριεθα δτι άνήκουσιν είς τδν κύριον τής γής.
Τοιαύτη άπο'δειξις είναι λ. χ. ή ύπαρξις πεφυτευριε'νων δένδρων
επί των χειλε'ων τού αύλακος.
Είς δντινα των δύο άνήκουσι τά δένδρα είς

εκείνον άνήκουσι

καί τά χείλη.
Ά λ λ α καί είς τήν περίστασιν καθ’ ήν τά χείλη άνήκουσινείς τδν
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κύριον τής γής, ο κύριος τού αύλακος δικαιούται οσάκις καθαρίζει αυ
τόν να έναποθέτη επ’ αυτού τον έκ τού αύλακος έξαγύρ.ενον πηλο'ν.
Άρθρ. 129 Ιον. Τό φρέαρ, δπερ ήνέωξέ τις έν τη ιδία αυτού γη
δέν έχει ίδιαν περιοχήν.

Ό γείτων δθεν αυτού δύναται να άνοιξη

πλησίον τού φρέατος εκείνου καί έν τή ίδίαι αυτού γή έτερον φρέαρ.
Ό κύριος τού πρώτου φρέατος δέν δύναται να εριποδίση

αυτόν

λ,ο'γο) δτι τό φρέαρ τού γείτονος άφαιρεΐ τό ύδωρ τού ίδικού του
φρέατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.
ΠΕΡΙ ΑΓΡΑΣ.
Άρθρ. 1292ον. Επιτρέπεται ή άγρευσις, είτε διά τραυρεατοφο'ρου οργάνου (δπλου) οίον ή λο'γχη καί τό τουφέκιον, εϊτε δια σαρ
κοβόρου ζώου ή πτηνού, οίον οί κυνηγετικοί κύνες καί ίέρακες.
Άρθρ. 1293ον. 'Αγρα είναι τά άγρια ζώα τά {/.ή έξωκειωρχένχ
[λέ τον άνθρωπον.
Άρθρ. 1294ον. "Οπως τά ήρ,ερα,ούτω καί τά έξηρχερωθέντα ά 
γρια δέν άγρεύονται.
’Εάν δθεν συλληφθη περιστερά, εχουσα τά χαρακτηριστικά τής
ήριεροτητος, ή ιέραξ φέρων δέρεα εις τον πο'δα, ή έλαφος φέρουσχ
περιδέραιον εις είς τόν λαιμόν, δέν θεωρούνται ώς άγρα, άλλ’ ώς
εύρηρεα, διό ό συλλαβών αυτά οφείλει νά κοινοποίηση τό εύρηρεά του
καί ν’ άποδώση αυτό είς τόν κύριον αυτού άρεα παρουσιασθη.
Άρθρ. 1295ον. Ή άγρα πρέπει νά ηναι άπροσπέλαστος είς τόν
άνθρωπον τουτέστι νά ηναι είς θέσιν ώστε νά δύναται νά φύγη.καί
σωθή εϊτε διά δρόριου, εϊτε διά πτήσεως.
Έάν δέ ηναι είς θέσιν ώστε νά ρεή δύναται νά σωθη φεύγουσχ
«ιον ελαφος πεσούσα είς λάκκον, τότε θεωρείται ώς έξελθούσα τής
άγρευσί^·υ καταστάσεως.
Άρθρ. 12 9 6ον. Ό έκβαλών άγραν τινά τής χγρενσίρεου καταστχσεως θεωρείται ώς συλλαβών αύτήν.
Άρθρ. 1 2 9 7 ον. Ή άγρα ανήκει είς τόν συλλαβο'ντα.
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Π. X. Έάν τις κτυπήσας άγρεύσιριιον ζώον πληγώση αύτό εις
βαθρεόν, ώστε νά p.ri £ύναται νά σωθν) èix τής φυγής, γίνεται κύ
ριος αύτοΰ.
Έάν δριως πληγώση αύτο ώστε ή πληγή να ριή έριπο&ίζγ] την
φυγήν του, £έν γίνεται κύριος αυτού και έάν συλλαβή αυτό έτερος,
είτε κτυπών αυτό, εϊτε £ι* άλλου τρόπου, ούτος γίνεται κύριος
αυτού.
‘Ωσαύτως έάν ζώον κτυπηθέν υπό τίνος και πεσόν έγερθη αυθις
καί φύγγι, έτερος ^ύναται νά συλλαβή καί άποκτήσν) αύτό φεύγον.
"Αρθρ. 1298ον. Έάν . αί .σφαίραι ^ύο κυνηγών προσβάλωσι συγ
χρόνως τό αύτό κυνήγιον, τούτο ανήκει έξ ήριισείας εις άριφοτε'ρους.
"Αρθρ. 1299ον. Έάν οί υπό £ύο κυνηγών έξορριηθε'ντες κύνες
συλλάβωσιν όριού έν κυνήγιον τούτο ανήκει κοινώς είς άριφοτε'ρους
τούς κυρίους τών κυνών.
Έάν

συλλάβωσι &ύο τότε έκαστος λαριβάνει τό υπό τού κυ-

νος αυτού συλληφθε'ν.
Επίσης όταν έκ £ύο κυνηγετικών κυνών ό ριέν εις καταβάλν] τό
ζώον, ο

έτερος φονεύσν] αύτό, έάν ό πρώτος κύων είχε καταβά

λει τό ζώον είς τρόπον ώστε νά (λή ^ύναται πλε'ον νά σωθνί διά
τής φυγής, ή άγρα άνήκει είς τόν κύριον τούτου.
*Αρθρ. 1300ον. Τούς έν τώ αύλακί τίνος εύρισκοριε'νους ίχθύας
οιτενες δέν συλλαριβάνονται, είριή διά τής άλιείας, δύναται νά άλιεύσν} καί πας άλλος, καί τότε οί άλιευθε'ντες ιχθύες άνήκουσιν
εις αυτόν.
"Αρθρ. 1301 ον. Έάν τις έπί τφ σκοπώ άλιείας προπαρασκευάσω
είς την όχθη; τού ύπατος τόπον τινά καί άφού είσε'λθωσι πολλοί
!χ θϋ{ είς αύτόν

έλαττωθή τό ύδωρ είς βαθριόν ώστε οί ιχθύς νά

συλλαμβάνωνται άνευ άλιεύσεως, πάντες ούτοι οί ιχθύς άνήκουσιν
εις αύτόν.
Έάν δριως ένεκα τής πλησριονής του ύπατος οί έν τω τόπω έκείνφ ίχθύς δεν συλλαριβάνωνται είριή άλιευόριενοι, δεν άνήκουσιν
είς τόν προπαρασκευάσαντα τόν τόπον, άλλά καί πας άλλος δύναται νά άποκτήσ^ τήν κυριότητα αυτών άλιεύων αύτούς.
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Άρθρ. 1302ον. ’Εάν είς οικίαν τινά είσέλθν) άγρεύσιριον ζώον σ
οικοδεσπότης κλείων τήν θύραν διά νά συλλαβή αύτό, γίνεται κύ
ριο; αύτοΰ.
Δεν γίνεται δριως κύριος αύτοΰ πριν συλλάβν) αύτό και ριόνον
διότι έκλεισε την θύραν* άλλ’ άν άλλος τις συλλαβή αυτό εκείνος
γίνεται κύριος αύτοΰ.
Άρθρ. 13 03ον. ϊ ό είς δύκτιον ή παγίδα, η άλλο τι, επί σκοπώ
άγρας στηθέντα, συλληφθέν άνήκει είς τον στήσαντα.
Έάν δριως συλληφθ'/ί τι είς δύκτιον δπερ δ κύριος του ηπλωσε.
προς ξήρανσιν, ούτος δεν γίνεται κύριος του συλληφθέντος.
"Οπως και το είς αδν λάκκον τον έν τν) γνί τίνος πεσόν ζώον άνήκει
ούχί είς τον κύριον τού λάκκου, άλλ’ είς τον λαβοντα αυτό ε>οεΐθεν.
Έάν δριως ό κύριος τής γης ήνέωξε τον λάκκον επί σκοπώ άγρας,
το'τε έχει έπικρατε'στερον των λοιπών δικαίωμα επί τής άγρας.
"Ορα άρθρ. 1 2 5 0 .
Άρθρ. 1 3 0 4 . Τό άγριον πτηνόν δπερ έκτισε την φωλεάν του.
καί ετεκεν ώά εν κήπω δεν άνηκει, διά τούτο, είς τον κύριον τοΰ
κήπου.
Επομένως εάν έτερος λάβη έκεϊθεν τά οίιά ή τούς νεοσσούς τοΰ
πτηνού, ό κύριος τού κήπου δένδύναται νά άπαιτήσ-ρ την άποδοσιν
αυτών.
Έάν δριως προπαρεσκεύασε τον κήπον του επί τώ σκοπψ τοΰ νά
έλθωσιν έκει άγρια ζώα καί γεννήσωσι, το'τε τά ώά ή τά νεογνά τών
εκεί τεκοντων ζώων άνή*ουσιν είς αυτόν.
Άρθρ. 1 3 0 5ον. Τό ριε'λι τό παραχθέν άπό μελίσσας άποκατασταθείσας εν ίδιοκτήτω κήπο» Θεωρείται ώς εν τών προϊόντων τοΰ
κήπου τούτου καί άνήκει είς τόν κύριον αύτοΰ.
Ούδείς δύναται νά τω διαφιλονεικήση αύτό.
Ά λ λ ’ οφείλει Γνα δώση τό δέκατον τοΰ μέλιτος είς τό δημόσιον-.
Άρθρ. 1306ον. Αί έν τ*ρ κυψέλη τινός συναθροισθεϊσαι μέλισσαι
θεωρούνται ώς πράγμα κατειλημμένον (ιδιόκτητον καταστάν).
Τό μέλι αύτών άνήκει είς τόν κύριον τής κυψέλης.
Άρθρ.; 1 3 0 7 . ’Εάν ό εκ τής κυψέλης τινός έξελθών γόνος μελισ-

·r
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σων ελθρείς άλλοτρίαν οικίαν καί ο κύριος αυτής λάβη αύτο'ν, ο κύ
ριος τού γόνου δύναται ν'άπαιτήσν) την άποδοσίν του.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ·
Π Ε Ρ Ι Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν Β Α Ρ Ω Ν
(Π Ε Ρ ΙΛ Α Μ Β Α Ν Ε Ι Δ Υ Ω Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ ),

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\
ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ.
νΑρθρ. 1308. "Οταν επίκοινόν τι κτήρια χρήζν\ επισκευής, οί
■συγκύριοι έπισκευάζουσιν αυτό από 'κοινού άναλόγως των μερίδων
αύτών.
*Αρθρ. 1 3 0 9 . Έάν ό εις τών συνεταίρων τνί άδεία τού έτε'ρου
Ιπισκευάσν·, το' επίκοινον κτήρ.α εξοδεύων το απολύτως άναγααΐον
τυοσόν(Ι), εχει αναγωγήν κατά τού συγκυρίου αύτού διά τήν εις αύτόν άναλογούσαν μερίδα.
Δηλαδή δ,τι εκ των έζόδων αναλογεί εις τον συγκύριο'ν του τό
λαμβάνει άπο αυτόν.
*Αρθρ. 1 3 1 0 . Άποντος τού ενός των συγκυριών επικοίνου κτή
ματος χρήζοντος επισκευής, ό ετερος θέλων να επισκευάσν) αύτδ
λαμβάνει τήν άδειαν τής δικαστικής αρχής.
Ή δέ άδεια τής δικαστικής αρχής ίσοδυναμεί προ; τήν τού ά■πόντος.1
(1 ) cijj* * jjS κάδρι-μαάρουφ είναι τό ποσόν τό όποιον πραγματογνώμονες άποφαίνονται. δτι απαιτείται άπολύτως διά τινα άναπο'ιρευκτον επισκευήν ή ανάγκην, ήτοι ή αναγκαία δαπάνη ή με οι
κονομίαν γινομε'νη.

Σημ. Μετφρ.

=

65 =

Ό παρών δηλαδή συγκύριος δστις έπεσκεύασε το επίκοινον κτή.μα τγ άδεια τής δικαστικής άρχής Θεωρείται ώ ; έπισκευάσας αυ
τό τγί άδεία τού άποντος καί έπομε'νως άπαιτεί παρ’ αυτού τήν
αναλογούσαν αύτω μερίδα των εξόδων.
ΥΑρθρ. 131 Ιον. Ό επισκευάσας το επίκοινον κτήμα αύτογνωμονως καί χωρίς να ζητήσγ τήν άδειαν τού συγκυρίου αύτού, ή τής
δικαστικής άρχής Θεωρείται ως δωρητής.
Δηλαδή δεν δύναται να απαιτήσγ άπό τον συγκύριον αυτού το εις
αυτόν αναλογούν με'ρος των έξο'δων.
Είτε διαιρε'σιμον είναι το κτήμα, είτε μη.
*ΑρΘρ. 1 3 1 2ον. Έάν έπισκευάσγ τις τό διαιρε'σιμον επίκοινον κτή
μα αύτογνωμονως καί έναντιουμε'νου τού συγκυρίου αυτού, θεω
ρείται ώ; δωρητής.
Δηλαδή δεν δύναται να άπαιτήσγ τήν εις τόν συγκύριον αυτού
αναλογούσαν μερίδα των έςο'δων.
Καί έάν βλε'πων τήν άντίστασιν τού συγκυρίου του καταούγγ εις
τήν δικαστικήν άρχήν, αύτη συμ.φώνως προς τό άρΘρον 2 5 δεν
αναγκάζει εκείνον νά συμμετάσχη των βαρών τής επισκευής.
Ά λ λ ’ επιβάλλει διά τής βίας τήν διανομήν τού κτήματος.
Μετά δέ τήν διανομήν ό έτερος δύναται νά κάμγ δ,τι Θε'λει εν
πνί ιδία μερίδι.
*Αρθρ. 1 3 1 3ον. Έάν,χρήζοντος επισκευής μ.ή διαιρέσιμου επικοίνοι*
χτήματος, οίον μυλώνος, ή λουτρώνος, ό μεν εις των συγκυριών θε'λν*
νά έκτελεσθγ αύτη ό δέ έτερος άντιτείνγ, τγ άδεία τής δικαστικής
άρχής, ό θε'λων έκτελεί τήν επισκευήν έξοδεύων έξ ίδιων τό απολύ
τω ς άναγκακον ποσον.
Καί εχει να λαμβάνγ άπό τόν συγκύριο'ν του τό είς αύτόν ανα
λογούν με'ρος των εξόδων.
Δύναται δέ νά ένοικιάσγ τό επίκοινον τούτο κτήμα καί κρατήσω
έκ του ενοικίου τήν άπαίτησίν του ταύτην.
Έάν δέ έξετέλεσε τήν επισκευήν χωρίς νά ζητήσγ καί λάβγ την

άδειαν τής δικαστική? άρχής, δεν λαμ^άνεται ύπ’ όψιν το ποσον
τό όποιον έξώδευσεν, αλλά δύναται νά λάβη κατά τόν ανωτέρβ»

5»
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προπον την αναλογούσαν εις τον σϋγκύριον του μερίδα εκ τής κατά
εποχήν τή επισκευής άξίας του κτιρίου.
ΆρΟρ. 1 3 1 4ον. Έκν το τοιούτον μή διαιρε'σιμον κτήρια οίον ριυλών
ή λουτρών καταπε'σν) έξ ολοκλήρου καί μείνν) ψιλή γή και ό ριέν εις
τών συγκυριών θελ'/j να άνοικοδομήσνι αυτό, ό δέ ετερος ούχί, δεν
επιβάλλεται ή άνοικοδομησις, αλλά διανέμεται το οίκο'πεδον.
νΑρθρ. 1 3 15ον. Κατεδαφισθέντος ή πυρποληθέντος τού κτιρίου ούτινος ή ριέν άνω οροφή άνήκεν είς άλλον, ή δέ κάτω εις ετερον, έκάτερος αυτών ανεγείρει τήν ιδίαν οικοδομήν.
Δεν δύνανται νά έμποδίσωσιν άλλήλους τούτου.
Έάν δέ είποντ-ος του κυρίου του άνωγείου εις τον κύριον τού
κατωγείού : χτίοον την ι^ιχήν ϋου οίχοάομην âià rà χτίΰω xal
εγω

εχ αυτής

την ϊάιχήν μονΊ

εκείνος άρνηθή, ό κύριος τού

άνωγείου δύναται τή άδεια τής δικαστικής άρχής νά κτίσν; εξ ιδί
ων τά κατώγεια και τά άνώγεια τής οικίας καί το'τε άπαγορεύει
εις τον κύριον τών κατωγείων νά λάβν) κατοχήν αυτών προ τής
καταβολής τών άναλογούντων αύτφ έξο'δων.
Άρθρ. 1 3 16ον. ’Εάν καταπε'σν) ό μεσο’τοιχος επί τού οποίου άρι—
φοτεροι οί γείτονες έπέθέτον βάρος, οίον έστήριζον τάς δοκούς τών
δωμάτων αυτών, καί μή θέλόντος τού ενός γείτονος, άνοικοδομήσ-β
αυτόν εξ ιδίων ό ετερος, ουτος άπαγορεύει είς εκείνον νά έπιθεστ}
βάρος είς τον νεον μεσότοιχον πρό τής καταβολής τού ήριίσεως τών
;·»ν,.Ν·ι··

εζοοων.

'

'Αρθρ. 1 3 1Toy. Έάν καταπεσο'ντος τού μεταξύ δύό οικιών τοί
χου φαίνεται άπό τής μιας ό γύναικώνίττ,ς τής έτε'ρας, δεν έπίβάλλεται διά τής βίας ή άνοικοδομησις αυτού όταν ό μέν εις συγκύριος
θε'λ;β αυτήν, ό δε ετερος ούχί.
Ά λ λ ’ όφείλουσι νά ύψώσωσιν άπό κοινού εν παραπέτασμα μετα
ξύ των έκ σανίδων η άλλου υλικού.

'Αρθρ. 1318ον. ,’Εάν εξασθενήσαντος έπικοίνου τοίχου καί έΐϊικειρίένης τής καταπτώσεώς του, ό μέν εις τών γειτόνων θέλί} νά
κατεδάφιση αυτόν, ό.. δε ετερος ούχί, επιβάλλεται, είς άμφοτερους
r.
διά τής βίσες ή απο κοινού κατιόαφισις.
T*
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"Αρθρ. 331 9 ον*. Έάν του μεταζύ ^ύο ανηλίκων ή $ύο ευαγών
ιδρυμάτων ( J J j βάκφ) κοινού κτήματος χργ)ζοντός επισκευή;, άφ’ένός
μεν ή παραίτησις αυτού εις ήν εύρίσκεται κατάστασιν είναι επι
βλαβής, άφ* ετέρου $έ μόνον ό εις των κηδεμόνων ή επίτροπων
θέλη νά ενεργήση την επισκευήν, ύποχρεούτάι καί ό άντιτείνων
κή^εμών ή επίτροπος 5ίά τής βίας νά λάβη μέρος εις την επισκευήν.
Π. X. Έάν ό μεσότοιχος $υο οικιών άνηκουσών είς άνήλικας
χρηζη επισκευής καί έ^απειλή κατάπτωσιν, καί ό μεν κηίεμών
του ενός θέλη νά, έπισκευασθή ό τοίχος ό

τοϋ ετέρου ούχ_ί, ή

δικαστική άρχή ενεργεί αύτοψίαν του τοίχου «V άζιοπίστου αν
θρώπου. Καί άν βεβαιωθη, ότι πράγματι ή παραίτησις του τοίχου
εν ή εύρίσκεται καταστάσει έσται επιβλαβής έίς τούς άνήλικας,
ύτίόχρεοί τόν «ντίτείνοντίκ Χη&εμόνα, ίνα άπό κοινού μετά του ετέ
ρου επισκευάσωσί τόν τοίχον εκ τής περιουσίας των ορφανών.
Επίσης εάν τής'μετάξύ Αύο ευαγών ιδρυμάτων έπικοίνου οικίας
χρηζούσης επισκευής, ό έτερος των επιτρόπων £έν θεΧγι νά λαβή
μέρος είς αυτήν ή δικαστική άρχή ύποχρεοΐ αυτόν £ιά τής βίας νά
συμμεθέζη είς τά βάρη τής επισκευής πληρόνων έκ των πρόσοίων
του-αφιερώματος.

· "' -1"’ '

*Αρθρ. 1 3 2 0 ον. Έάν ό έτερος των συγκυρίων έπικοίνου ζώου
άρνήται νά ^ιατρέφη αύτό, επί τή·αιτήσει' τού άλλου, ή Δικαστική
ι^χή ^ ια τά ττει. τυν άρνούμενον ή νά πώληση τήν μερίδά του, ή νά
σνμμετάσχ,ή τφύ βάρους τής ,&άτφοφής του.'ζώου.i-

Κ£ΦλΧΑΐ0Νβ'.
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ΠΕΡΙ ΚΑ βΑ ΡΙΣΜ 0Γ Τ Ω 5 ΠΟΤΑΜΟΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤίΗΈΙίϊΝ.
"Αρθρ. ,1 3 2 Ιον. Ή_βελτίωσις, ήτοι ό καθαρισμός του άσεσπρτου
ποταμού είναι είς^άρος^ τού. £ή|Αόσίου.
Και εάν ή οικονομική κατάστασις τού δημοσίου ταμείου $εν ε
πί τρ έπη τόν τοιούτον καθαρισμόν, αναγκάζεται ό λαός νά έκτελέση αυτόν.'
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Άρθρ. 13?2ov. Ό καθαρισμός τού ιδιοκτήτου ποταμού είναι εις
βάρος των κυρίων αύτού} ήτοι των εχόντων δικαίωμα ύδρεύσεως έζ
αύτού.
Οί έ/οντες δικαίωμα πόσεως μόνον δέν ύποχρεούνται νά συμμετάσχωσι του βάρους του καθαρισμού.
Άρθρ. 1323ον

Έχν τινε; μεν των εχόντων δικαίωμα ύδρεύσεως

θέλωσι νκ καθχρίσωσι τον έπίκοινον ποταμόν, τινές δέ ούχί, ή δι
καστική αρχή

παρατηρεί άν ό ποταμός ή/αι κοινά;

ή ιδιό

κτητος.
Καί εάν μεν ήνκι κοινά;, ύποχρεοί του; μή θε'λοντας να καθαρέ*
>
σωσιν από κοινού με τα τών θελόντων τον ποταμόν.
("Ορα άρθρ. 26ον).
Ά ν δε νϊναι εντελές ιδιόκτητός, δίδωσι τήν άδειαν εις τούς θέ
λοντας τον καθαρισμόν νά εκτελέσωσιν αυτόν ίδίαις δαπάναις, καί
τότε ούτοι δικαιούνται νά έμπ^δίσωσί τούς άλλους του νά ώφελώνται έ ι τού ποταμού πριν ή κατχβάλωσι τό εις αύτούς άναλο^
γούν μέρος τώ,ν, εξόδων. ,
"Αρθρ.' 13 2 4 ον. "Οταν πάντες οί έγοντες δικαίωμα άρδέύσεως
άρνούνται νά καθαρίσωσι τον έπίκοινον ποταμόν, τότε άν μέν οΰτας
νΐναι κοινό;, ή άρχή ύποχρεοί αύτού; εις τούτο διά τής βίας* άν δε
εντελμς ίδιόκτ ητος, βία δεν χωρεΐ.

.· λ

Άρθρ. 1325ον. Έάν τις κέκ τη Tat γην επί τής όχθης κοινού
ποταμού, ό λαό; δύναται νά διέρχηταί δι’ αύτή{

διά νά π(νν|

ύδωρ εκ τού ποταμού, νά καθαρίζη αύτόν ή δι' άλλας άνάγκας.
Ό κύριος τής γης δέν δνναταν.γά άπχγορ.εύσν] τήν τοιαύτην δίοδον*
Άρθρ. 1326ον. Τά βάρη τού καθαρισμού έπικοίνου ποταμού
άρχίζου^ν (άνωθεν. Κά. κατ’ χρχάς μεν ,πάντες οί συγκύριοι είσί
συμμέτοχοι εις τά βχρη ταύτα.
'Αφού όμως καθαρισΟν) τό μέχρις άκρων τ*ής γής τού επάνω κυ
ρίου μέρος, ούτος άπαλλάττεται. Ή αυτή δε τάξις φυλάττεται μ έ
χρι των κάτω.

Διότι τά βάρη ε ν *ι ανάλογα τγ ώ ρελεία. "Ορα άρθρ. 87ον.^

: <Γγ

Π. X. "Οταν πρόκηται νχ κχθάρισθ'7) έϊοταμός χνήκων είς δέκα
«υγκυρίους, τχ έξοδα του μέρους του ποταμού τό όποιον φθάνει μέ
χρι τής τελευταίας άκρχς τής γής του επάνω κυρίου είναι είς βάρος
πάντων των συγκυριών τα δέ του μετά ταύτα μέρους μέχρι τέλους,
τής γής του δευτέρου κυρίου είναι είς βχοος των εννέα, κχί αφού τελειώσν) κχί το μέ(γ>ς, τούτο· τ«^ παρακάτω έξοδα διανέμονται επί
των οκτώ.
Ή αναλογία των βαρών βχίνει κατχ την τάξιν τχύτην μέχρι τ έ 
λους, ώστε ό κκτιυτχτος κύριος αφού συμμεθέξν; είς 6λχ τχ ανωτέ
ρω έξοδα, καθαρίζει τό εις τχ κτήματά του ανταποκρινόμενον μέρος
του ποταμού εξ ίδ ίων.
Οΰτω δέ ο μέν του άνωτάτου μέρους κύριος βάρυνεται μέ όλιγώτερχ δλων τών λοιπών έξοδα, ό δέ του κατωτάτου μέ πλειοτερχ
όλων.
*Αρθρ. 132:7. Τα βάρη/τού καθαρισμού τής επικο'νου ύπονο'μου
άρχίζουσι κάτωθεν.
Ούτως εις τα έξοδα τού καθαοισμ,ού τού με'οους τή , ύπονόαου τό
όποιον κεϊται εντός τής γής τού κυρίου τών κατωτάτων μερών συμμέτέχουσι πάντες οί συγκύριοι· διορθωθέντος όμως άπας τού μέρους
εκείνου, ούτος άπαλάσσεται. Κατά τόν αύτόν δέ τρόπον χπχλάσσονται καί οΐ λοιποί ό είς μετά τόν άλλον μέχρι τού κυρίου τών α
νώτατων μερών, όστις ύφίσταται μόνος τχ βάρη τής διορθώσεως τής
μερίδος του* ώστε ό μέν τών κατωτάτων μερών κύριος βχρύνεται μέ
όλιγώτερα όλων τών λοιπών έςοδα, ό δέ τών άνωτάτων μέ πλειοτερα.
*Αρθρ. 1328ον. Καί ή διόρθωσις τής ειδικής όδονί ( 1 ) αρχίζει,
ώς κχί ή τής υπονόμου, εκ τών κάτω.
Καί κάτω μέν μέρος τής τοιαύτης οδού λέγεται ή είσοδος αυτής,
επάνω δέ, τό μέρος ένθα περατούται.
Ουτω λοιπόν ό κύριος τών κατά τήν είσοδον μερών συμμετέχει
μόνον εις τα έξοδα τής διορθώσεως τού απέναντι αυτού μέρους, ό δέ1
(1 ) Αί εΐδικκί ή ιδιόκτητοι οδοί είναι πάντοτε αδιέξοδοι.
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κύριος των εσωτάτων μερών, άφού. συμμετάσχη είς τή,ν, διορθωσιν
των μερίδων πάντων των συγκυριών, διορθοϊ καί τήν μερίδά. τφ>
JXOVOJ.
'

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΤΟΙ
ΠΕΡΙ ΕΤΑΡΙΑΣ.
(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΕΞ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
1 3 2 9ον. Έ εταιρία είναι σύμβασις δι’ ης δύο 7) πλείονε; ένούνται ΐνα διά κοινών κεφαλαίων πορισθώσι κοινήν ώφε'λειαν.
1 3 3 0 ον. ΤΙ εταιρία συνίσταται διά τή ; αμοιβαίας συναινε'σεως
είτε διά λογου είτε σιωπηρώς εκπεφρασμένης.
Π. X. ’Εάν τις εΐπν] έτέρω : i\rà8ï\r μετά σου ïr a εμχοξενθω μεν έταιςιιχώς (hà z o a o r *&cpaJai(ùr και ό ετερος άπαντησ'/j;
εάεχάην, συνίσταται εταιρία δι’ αμοιβαίας συναινέσεως λογω έκπεορασαε'ντ,ς.
ι\ \
’Εάν δέ τις δοΰς έτέρω 1 000 γροσια είπνι αύτώ: ,-τρόσύες χ α ι
ον εζεοα 1 0 0 0 χαι άγόρασοχ zymogevyiaTa, ό δέ άλλος πράςη
κατά τον λογον τού προέτου, θεωρείται ώς παραδεχθείς την προ'τασιν αυτού και τό συνάλλαγμα συνίσταται ούτω διά σιωπηράς
συναινέσεως.
1 3 3 Ιον. Δύο ε’ίδη εταιρικών συναλλαγμάτων ύπάρχουσι (1 ).

(\!)J Τα δύο ταύτα ε’ίδη άποτελούσι την όαοοόυθμ,ον
έταιοίαν.
»
M
l
»
Σ. Μ.
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Ό ταν οί εταίροι θε'ντες ώ ; δρον τήν μεταξύ των εντελή ισότη
τα είσενε'γκωσιν εις την εταιρίαν πάσαν την περιουσίαν αυτών,
την δυναμε'νην νά χρησιμεύση ώ ; κεφάλαια εταιρίας, ή ούτω <?υ<ττάσα εταιρία καλείται ισόμοιρος

μουφαβεζά), εάν /,αί

αί των κεφαλαίων καί αί τών κερδών μερίδες των συνεταίρων vjvat
ισαι προς άλλήλας.
Οΐον, άποβιώσαντο'ς τίνος, οί υίοί αύτού μεταχειρίζονται πάσαν
την κληρονομικήν αυτού ουσίαν ως κεφάλαια και συνιστώσι δι* αυ
τών εταιρίαν ύπό τον δρον ίνα μετε'ρχωνται παν είδος εμπορίου,
τα δέ κε'ρδη διανε'μωνται μεταξύ των κα τ’ ΐσας μερίδας. Ά λ λ ’ ή
τοιαύτη ύφ* δλας τάς επόψεις ισόμοιρος εταιρία είναι σπανία.
Έάν δέ συνηταιρίσθησαν, χωρίς να θίσωσιν ώς δρον την εντελή
ισότητα μεταξύ τών μερίδων των, ή εταιρία καλείται &rισόμοι
ρος (j Lp

σιρκε'τι ίνάν)

(δρα παρακατιών τα ιδιαίτερα κε

φάλαια).
1332ον. Το εταιρικόν συνάλλαγμα

εις όποιονδήποτε

και άν

άνήκν) εκ τών προειρημε'νων δύο ειδών, διαιρείται καί κατ’ άλλον
τρόπον εις εταιρίαν

κοινών κεφαλαίων ή χρηματικήν

c fr Ji

•σιρκε'τι έμβάλ), εταιρίαν κοινής εργασίας ή εργολαβικήν (jL fI
σιρκε'τι άμάλ), καί εταιρίαν πιστωτικήν

σιρκε'τι βουδ-

ζούχ.
Ούτως, έάν οί εταίροι είσφε'ρωσιν εις τήν εταιρίαν με'ρος τής
περιουσίας αυτών, ύπό τόν δρον, ίνα έπιχειρήσωσι κοινώς ή ιδιαι
τέρως έκαστος, έμπορικάς πράξεις πρός κοινήν ωφέλειαν, συνίσταται εταιρία κοινών κεφαλαίων.
Σημειωτε'ον, δτι καί άν δέν όρισθν} τίς τών εταίρων θά διευθύνη
τήν διαχείρισιν τών κεφαλαίων τής εταιρίας τό κύρος τού συναλ
λάγματος δέν βλάπτεται.
Έάν δέ είσενε'γκωσι μόνον τήν εργασίαν αυτών, συμφωνούντες
ίνα άναδε'χωνται τήν έκτε'λεσιν έργων παρά τρίτου άνατιθεμένων
αύτοίς, υπό τόν δρον ίνα διανε'μωνται μεταξύ των τό κε'ρδος, ήτοι
τήν αμοιβήν τής εργασίας,
ήτις καλείται καί jU I

συνίσταται εταιρία κοινής εργασίας,
σιρκέτι έπδάν, σωματική εταιρία,

=
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sZS’j Z σιρκέτι σαναή, έταιρία τέχνης καί J.G>

σιρχέτι

τεκαπούλ εταιρία εργολαβική.
Οΐα είναι ή μεταξύ δύο ραπτών, η ενός ράπτου καί ενός βαφέως
εταιρία.
*Εχν δε τέλος οί εταίροι, μή έχοντες ίδια κεφάλαια συμφωνή■νωσι ν’ άγορχζωσι με πίστωσιν εμπορεύματα καί πωλούντες αύτοε
ίιανεμωνται άλλήλοις τό κέρδος συνίσταται εταιρία πιστωτική*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
"Αρθρ. 1 333ον. Εις έκαστον είόος εταιρίας συνυπάρχει καί εντολή.
Δηλαδή έκαστος εταίρος εν ταϊς ύπ* αυτού διεζαγομέναι; έμπορικαΐς έπιχειρήσεσιν, ή εν τή αναδοχή εργασίας θεωρείται καί ώς
εντελοδοχος τού άλλου.
Επομένως όπως, διά να δύναται να άναδεχθή τις εντολήν α
παιτείται νά εχν] άνεπτυγμένην τήν κρίσιν καί σώας τάς φρε'νας,
ούτω καί εν τή έταιοία τά αυτά ποοσοντα απαιτούνται διά τούς
εταίοοϋς.
*Λρθρ. 1 3 3 4 ον. Έ ' τή ίσομοίρω εταιρία (V-sjlL· μουφαβεζά)συνυπάρχεικαί ή έγγύησις (ήτοι οί εταίροι είναι αλληλέγγυοι). Επομέ
νως οί τοιαύτην εταιρίαν συνιστάντες όφείλουσι να έχωσι καί τα.
προσόντα τά όποια απαιτούνται διά νά ήναι τις δεκτός ώ ; εγ
γυητής.
’Άρθρ. 1 3 3 5ον. Έν τή άνισομοίρω εταιρία ( j Up ίναν) συνυπάρχειJXOVOV ή εντολή, ούχί δέ καί ή έγγύτσις.
*Εαν όθεν κατά τήν σύστασιν αυτής δεν έγένετο λο'γος περί
αλληλεγγύης τών ετέρων, ούτοι δεν είναι αλληλέγγυοι.
Ουτω λοιπόν καί ό χειράφετος άνήλιζ δύναται νά λάβγ) μ,έρος^
εις άνισομοιρον
έταιοίαν.
*
*
<
Έαν όμως κατά τήν σύστασιν τής εταιρίας έτέθη ώς όρος το
αλληλέγγυον αυτών τότε θεωρούνται ώς αλληλέγγυοι.
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”Αρθρ. 1336ον. Οί εταίροι όφείλουσι νά συμφωνήσωσι περί το\>
τρόπου τής μεταξύ· των διανομής του κέρδους. Έν έναν τία περίπτώσει τό συνάλλαγμα τής εταιρίας είναι πλημμελές.
"Αρθρ. 1337ον. Αί'μερίδες τού μεταξύ των εταίρων διανεμηΘησομένου κέρδους πρέπει νά Τ]ναι ΐδανικαί, οίον τ® τίμιου, τό·
τρίτον, τό τέταρτον, κτλ.
’Εάν δέ συμφωνηθή ό εις των ετέρων νά λάβν) ώρισμένον τι ποσόν εκ τού κέρκου ς ώς. μερ ίδα αύτού, τότε τό συνάλλαγμα τή ς
εταιρίας είναι εντελώς άκυρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΙΣ ΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΓΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
*Αρθρ. 1 3 3 δον. Τό κεφάλαιον πρέπει να άποτελήται από είδος
τι χρημάτων.
*Αρθρ. 133 9ον. Τά κυκλοφορούντα χαλκονομίσματα θεωρούνται,
κατά συνήθειαν ώς χρήματα.
’Άρθρ. 1340ον. Έάν ό μή νομισματοποιημένος χρυσός, ή άργυρος

χρησιμεύγ κατά συνήθειαν εις τάςέμπορικάς συναλλαγάς αντί νομι
σμάτων, θεωρούνται καί ταύτα ώς χρήματα.
Έάν δέ ούχί, θεωρούνται ώς κινητά πράγματα ( j e j j * ) ·
*Αρθρ. 134 Ιον. Τά κεφάλαια πρέπει νά συνίστανται εις πράγμα
συγκεκριμμένον.
Τά εις δάνειον καί άλλας παρά τρίτων άπαιτήσεις συνιστάμενα χρήματα δέν δύνανται ν’ άποτελεσωσι κεφάλαιον.
Π. X. Δύο άτθμ.α εχοντα νά λαμβάνωσι ποσόν τι παρά τρίτου
δέν δύνανται νά συνεταιρισθώσι συνεισφέροντα ώς κεφάλαια εις
την εταιρίαν την άπαίτησίν των ταύτην.
Επίσης άκυρος είναι ή εταιρία,

όταν ό μέν είς των εταίρων

ίΐσέφερε πράγμα συγκεκριμμένον, ό δέ άλλος άπαίτησίν.
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1342ον. Δεν ειναι έγκυρος ή εταιρία εις ήν είσηνε'χθηβαν ώ ;
κεφάλαια κινητά

ούρούζ) και ακίνητα κτήματα διότι ταύ-

τα δεν θεωρούνται ως χρήματα.
Δηλαδή ταύτα δέν δύνανται ν’ άποτελε'σωσι κεφάλαιον εταιρίας.
Ά λ λ ’ άν θε'λωσιν οι εταίροι νά είσενε'γκωσιν εις την εταιρίαν
~ως κεφάλαια τοιαύτα πράγματα

μ ή άνήκοντα είς το είδος των

χρημάτων, οφείλουσι νά πωλήσωσιν άμοιβαίως εκάτερος το ήμισυ
του ίδιου αυτού πράγματος είς τον ετερον καί τότε καθισταμ,ε'νων
των πραγμάτων επικοίνων, ίδρύσωσι δ ’ αύτών την εταιρίαν.
.Π . X. Δύο τινές εχοντες εκάτερος ποσότητά τινα σίτου, η άλ
λου άντικαταστατοϋ πράγματος, άναμιγνύουσιν αυτόν καί άφού
ούτω καταστν) ό σίτος επίκοινος ίδρύουσιν εταιρίαν εχουσαν ώς
κεφάλαιον τον σύμμικτον τούτον σίτον.
’Άρθρ. 1 3 4 3 ον. Έάν εκ δύο τινών ό μ.έν είς είσενε'γκν) είς την
■εταιρίαν ίππον, ό δε ετερος ιπποσκευήν μέ συμφωνίαν ΐνα έκμ,ισθώνωσιν άμφοτερα καί διανε'μ,ωνται μεταξύ των τα μισθώματα, ή
εταιρία είναι πλημμελής καί δλον τό μίσθωμα ανήκει είς τον κύ
ριον του ίππου. ’Επειδή δε ή ιπποσκευή είναι

παρακολούθημα

τού ίππου ό κύριος αύτής δεν δύναται νά εχν; μετοχήν είς τό εκ
τής μισθώσεως τού ίππου κε'ρδος, άλλά λαμβάνει μίσθωμα κατ’ εκτίμησιν διά τήν χρήσιν τής ιπποσκευής του.
*Αρθρ. 1344ον. Έάν τις λάβγι τό ζώον έτε'ρου επί τγ συμφωνία
ΐνα φορτώσνι επ’ αυτού τα έμπορεύματά του καί περί άγων πωλήση
αυτά, τό δε κε'ρδος άνήκγι εις άμφοτε'ρους, ή τοιαύτη εταιρία είναι
πλημμελής καί δλον τό κε'ρδος άνήκει είς τον κύριον των εμπο
ρευμάτων, δ δε κύριος τού ζώου δεν λαμβάνει ή μίσθωμα κατ’ έκτίμησιν διά τό ζώόν του.
Ή περί τού ζώου αύτη διάταξις ισχύει καί επί τού εργαστηρίου·
οίον εάν τις εχων εμπορεύματα συμ,φωνήσΥ] μετά

τού κυρίου ερ

γαστηρίου τίνος, ΐνα πωλγ αύτά έν αύτφ, τό δέ κε'ρδος άνήκη καί
είς τούς δύο, καί ή τοιαύτη εταιρία είναι πλημμ,ελής, τό δε εκ
των εμπορευμάτων κε'ρδος ανήκει δλον είς τόν κύριον αύτών, τού

κυρίου τού εργαστηρίου. [/.ή δικαιούμενου νά λάβν} η μίσθωμα κατ*
ίκτίμησιν δι’ αύτο.. .

»

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ\
ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

ΤΙΝΕΣ

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

^Αρθρ. 4 3 4 5όν. Ή αξία τής εργασίας προσδιορίζεται δι* έκ τιμ.ήσεως.
Επομένως ή εργασία του ενός δύναται va tW î τιμιώτε'οα τής
εργασίας του άλλου.Π X. ’Εάν ■δύο εταίροι καταθέτοντες ’ίσα κεφάλαια συμφωνή■σωσι νά έργάζωνται καί οί δύο συγχρόνως εις την εταιρίαν, δύτανται νά συμφωνήσωσι προς τούτοις, ώστε δ εις αυτών να λα μ €αντ] μεγαλειτέραν του άλλου μερίδα έκ των κερδών.

Διο'τι ό είς

δύναται να έχν] μείζονα ίκανο'τητα εις τα του εμπορίου καί ή
εργασία αύτου νά ήναι μ.εγαλειτέρα καί ώφελιρ,ωτε'ρα εις την ε
ταιρίαν.
*Αρθρ. 1346θν. Ή ευθύνη, τής εργασίας είναι είδος εργασίας.
Έπιτρε'πεται δθεν νά παραλάβν) τις εις το έργαστήριον του τ ε 
χνίτην τινά καί άναδεχομενος έξωθεν, εργασίαν νά άναθέσνι εις
αύτον την έκτε'λεσιν αυτής

επί τω δρω ίνα διανέμ,ωνται έξ ήμι-

<Τίίας μεταξύ των. το κέρδος, ήτοι το μίσθωμα.
Έν τ ή περιστάσει ταύτν) το . επί τού ήμίσεως τού κέρδους δι
καίωμα τού κυρίου τού εργαστηρίου προέρχεται εκ τού δτι οϋτος
άνεδέχθη την εύθύνην, ήτοι την εκτέλεσιν τής εργασίας·

ούτ,ω δέ

άπολαμβάνει εμμέσως καί τάς ώφελείας τού εργαστηρίου του.
^Αρθρ. 1347ον. Το επί τού κέρδους δικαίωμα άποκτάται, οτέ
pùv διά τής εισφοράς κεφαλαίων, ότέ δέδιά τής εισφοράς εργασίας
καί άλλοτε, κατά . τό. 85 άρθρον, διά τής εισφοράς τής ευθύνης.
Ούτως έν τή έτερρορύθμω εταιρία ( à j j Ux* μουδαρεπέ ( 1 ) ό μ ε ν 1
(1) "Ορα παρακατιών άρθρ. 1 4 0 4 καί εφεξής.
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χρηματοδο'της άποκτκ δικαίωμα ετί-ι

κέρδους- δια τών χρήμα—

των αύτου, ό δέ διευθυντής διά τής εργασίας αυτού.
’Επιτρέπεται επίσης ό τεχνίτης να προσλάβ'/j είς το έργαστήριον του μαθητήν καί άναθέτων εις αύτ?ν την έκτέλεσιν τής ήν<
άναδέχεται έξωθεν εργασίας π^ηρ6ν^ αύ^ω το ήμισυ του μισθώ
ματος' διο'τι δπω; δ μαθητής άποκτ£ δικαίωμα ,έπί του ήμίσεως
του κέρδους, ήτοι του μισθώματος δπερ πληρονει ο εργοδότης, διά
τής νεργασίας αυτού, ούτω καί ο τεχνίτης, ώς εργολάβος, *π ο κ τ£
δικαίωμα επί του ετέρου ήμίσεως διά τής εύθύνης ήν λαμβάνει διά.
την έκτέλεσιν τής εργασίας. ·
"Αρθρ. 1 3 4 δον. "Οταν δεν υπάρχω εισφορά .ενός έκ τών προμνημονευθεντων τριών, ήτοι κεφαλαίου, εργασίας και ευθύνης· δια
τήν έκτέλ 3σιν τής εργασίας, δεν υπάρχει καί δικαίωμα επί τοο
κέρδους.
Π. X. ’Εάν τις ε’ίπν] έτέρω : εμΛορεΰον (ha ζης Ιδέας ΰον ;τεφ,ονθέας} το δε κέρδος ας διανέμηζαι

μεζαζυ

δεν κα

θίσταται διά τής προτάσεις ταύτης έτμίρος...
Έπομένωςδεν δυναται να λάβν] μέροςέκτου προκυψαντοςκέρδους*Αρθρ. 1349θν. Ή διάνομή τού κέρδους κανονίζεται κατά τους
«ρους του εταιρικού συμβολαίου.
Ούχί δέ κατά τήν έκτελεσθείσαν ύφ’ έκαστου τών εταίρων ερ
γασίαν
Επομένως ό εταίρος δστις

ύποχρεοΰται διά του συμβολαίου

να είσενέγκ*/] τήν εαυτού εργασίαν εις τήν εταιρίαν θεωρείται ως
^ίσενεγκών αύτήν, καί άν είσέτι δεν είργάσθη.
Π. X. Καί εάν, ένφ κατά τους δρους του συμβολαίου άμφο'τερο*
οί εταίροι όφείλουσι να εΐσενέγκωσιν είς τήν εταιρίαν τήν εργασίαν
αύτών, ό έτερος δέν έργασθή ένεκα δεδικαιολογημένης αιτίας ή.
άνευ σκοπού βλάβης, πάλιν ούτος θεωρείται ώς έργασθείς είς τήν
εταιρίαν,

διο'τι άμφδτεροι ώς εταίροι είναι έντελοδδχοι άλλήλων

καί επομένως ή εργασία του ενός θεωρείται ώς γινομένη έκ μέρους
αμφοτέρων. Κατά συνέπειαν τό κέρδος διανέμεται καί είς τούς δύο.
κατά τούς δρους του συμβολαίου.

' >

*Αρθρ. 1350ον. .Οί. εταίροι θεωρούνται ώς θεματοφύλακες άλλή"λων καί ή περιουσία έκατε'ρου μένει εις τάς χεΐροες του άλλου ώς
'παρακαταθήκη.
Έπομε'νως εάν ή περιουσία τής εταιρίας φθαρνϊ εν ταϊς χερσί τού
ενός των εταίρων άνευ ύπαιτιοττ,τος ή άμελείας αυτού, ούτος δέν
ανέχεται εις άποζημίωσιν διά τήν μερίδα του άλλου.
*Αρθρ. 1 3 5 Ιον, Έ ν τή διά κοινών κεφαλαίων εταιρία τά κεφά
λαια δύνανται να άνήκωσι

κατ’ ϊσας ή καί κατ’ άνίσους μερίδας

εις .τους εταίρους.
Ά λ λ ’ δταν ό μεν των εταίρων είσφέρν) χρήματα, ό δε εργασίαν,
το'τε συνίσταται εταιρία του είδου;

j\
Ja »

μός), εάν συνεφώνησχν νά διανέμωνται

μ ουδαρεπέ ετερόρρυθ

τά κέρδη (δρα τον περί

μουδαρεπέ τίτλον παρακατιών) ( I ) .

Έάν δέ δλα τά κέρδνι

άφέθησαν εις τον είσφέροντα τήν εργασίαν, συνίσταται δάνειον.
Καί εάν τέλος δλα τά κέρδή J ανήκωσιν εις τόν κύριον του κεφα
λαίου, ό είσφέρων τήν εργασίαν είναι άπλούς

παραγγελιοδόχος

μουστεπζή’). Επειδή δέ ό παραγγελιοδόχος θεωρείται ώς
άμισθος έντελοδοχος, τά κέ,ρδη καί αί ζημίαι άναφέρονται καθ* όλοκληρίαν ε’ς τδν κύριον των κεφαλαίων.
"Αρθρ. 1352ον. Άποθανο'ντος ή προσβληθε'ντος ύπ’ αδιάλειπτοι»
■μανίας του ενός των εταίρων διαλύεται ή εταιρία.
*Αλλ* δταν οί εταίροι vjvai τρεις ή πλειο'τεροι ή εταιρία θεωρεί
τα ι

διαλελυμένη ως^ προς τον άποθανο'ντα ή τόν μανιακόν μο’νον,

ώ ; προς όε τούς λοιπούς εςακολουθεΐ ύφισταμένη.
*Αρθρ. 1 35.3ον. Ή εταιρία διαλύεται καί τγ ,θουλήσει τού ετέ
ρου των εταίρων.
*Αλλ* ή πάρα τού ενός'διάλυσις τής εταιρίας πρέπει νά γείνη
έν γνωσει τού άλλου εταίρου.1

........

ί'Λ *£ν οσίρι δε ουτος'αγνοεί τήν παρά τού άλλου διάλύσιν/ή ί τ « ·
ρίά θέώσειται'
θεωρείται ώς
ως υφίσταμέ^ή·;
ύφίστα/έέ^ή^’^ '''y: ' ·:
#Αρθρ. 4354*ν: 'Εάά δίάλ^όν^ς ^Γ^ταϊρόι" τήν εταιρίαν διανεμηθώσι τήν περιουσίαν αυτής λαμβάνοντες ό |£εν είς δλα *rà μεΤρηΤ 1'Α ·*'*
, 0 ) ' Af ef - , 1,*Λ ί
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τά , ο £έ ετερος όλα τά κάθυστερ'όματά, ή διανομή αυτή είναι ά
κυρος.
>:
Έν τοιαύτη περιπτώσει ό τά καθυστέρησα τα λαβών θεώρειτάτ
ως μέτοχος των μετρητών, τά èk καθυστεργ^ματκ πάλιν άνήκουσι
κοινώς καί εις του; £ύο.
Όρα άρθρ.. 1123.
ν.Άρθρ. 1 3 5 5ον. ’Εάν ο εις τών εταίρων άποθάννι κχθ* δν χρο'νον
είχεν εις χείρας του καί κατειργάζετο πράγμα τι της εταιρίας χω
ρίς να ^ηλώσγ; τινί τά κατά το πράγμα τούτο, ή μερίς του συνε
ταίρου αύτόΰ λαμβάνεται εκ της κληρονομικής όύσίας'του άποβιώσαντος.
"Ορα άρθρ. 8 0 1 . (έίαφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΟΜΟΙΡΟΥ ΕΤΑ ΙΡΙΑ ? (~>U> ^ i ) ,
Άρθρ. 1356ον. Ώ ς ερρε'θη εν τώ £ευτε'ρω κεφαλαίω οι Ισόμοι
ροι εταίροι είσιν άλληλε'γγυοι. ΤΙ ομολογία, του ενός αύτών δθεν
δποίαν ίσχύν εχει ε<ρ* εαυτου, την αυτήν εχει καί επί του εταίρου
του.

•Ο

■’* *

*

- *

* t

Έάνδθεν ό εις αυτών όμ.ολογήση δτί ή εταιρία οφείλει ποσον τ ι,
6 ύπερ ου έγε'νετο ή ομολογία απαιτεί το ποσόν τούτο παρ* όποτε'ρου θε'λει έκ τών εταίρων.
Επίσης παν χρέος του ενός τών εταίρων προερχόμενον εζ αγο
ραπωλησίας, μισθώσεως καί πάσης άλλης εμπορικής π|ράξεως,, εφ^
ης χωρεϊ ή εταιρία, επιβαρύνει καί τον ετε^ον.

.

Ωσαύτως τό πράγμα το όποιον επώλησεν ό εις ούναται νά επιντραφγ εις τον ετερον ενεκεν ελαττώματος* όπως καί το τρ πράγ
μα τό όποιον, ήγορασεν ρ εις αύτών^ύναται νά επίστρίψε ρ ετερος
ΐιΑ την αΜτήν.αίτίο^ν.

;?o0;t, r ν ..

c ·:.·.·

Άρθρ. 1357ρν. Τα τρόφιμα, ενδύματα καί λοιπά της απολύτου
ανάγκης πράγματα, τά οποία άγορίάϊιι ^ εαυτόν καί ίιά την οι-
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κογένειάν του των εταίρων τις, άνήκουσιν εί; αυτόν. Ό εταίρος αυ
τού ούδέν δικαίωμα έχει επ' αυτών.
*Αλλ* ενεκά του αλληλέγγυου των εταίρων ό πωλητή; δύναται
να άπαιτήση την αξίαν των πραγμάτων τούτων παρά τού ετέρου.
"Αρθρ. 1358ον. Έ

τη ίσομοίρω έταιρίι>ι κοινών κεφαλαίων, οί

εταίροι όφείλουσι να έχωσι κατατεθειμένα ίσα κεφάλαια και να
διανέμωνται εξ ίσου τά κέρδη* δέν επιτρέπεται δε εις τινα αυτών
να έχη άλλην περιουσίαν έκτο; τής εταιρίας, συνισταμένην. εις
χρήματα ή άλλα πράγματα δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν ώς εταιρι
κόν κέφάλαιον. Αύναται δμως ο εταίρος να έχη εις την αποκλειστικήν
του κυριότητα πράγματα μή δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν ώς εται
ρικόν κέφάλαιον, οίον κτήματα κινητά η ακίνητα καί απαιτήσει;
παρά τρίτων.
*Αρθρ. 1359ον. ;Ή εταιρία-κοινής εργασίας είναι ισόμοιρος, όταν
βασίζεται επί των εξής δρων* ά. Έ κα σ το ; των εταίρων έχει πλήρη,,
ελευθερίαν νά άναδέχηται την έκτέλεσιν

οίασδήποτε εργασίας.

β\ Π άντε; οί εταίροι είσεν έξ ίσου υπεύθυνοι διά την έκτέλεσιν τής
εργασίας. γ\ Τά κέρδη καί αί ζημίαι άναφέρονται εξ ϊσου εις πάν
τα ; τού; εταίρου; οιτινε; είναι αλληλέγγυοι* ώστε δ,τι κερδίση ό
εις αύτών ένεκα τ η ; έταιρίας,^άνήκει εξ.ϊσου εί; πάντα; καί οποίανζημίαν ύποστή, αύτη βαρύνει επίσης πάντα;.
I

. J"

Έν τνί υπό τοΐ6ύτΌυ; δροϋ; σύστάση έταίρίφ οί μισθωτοί αυτής·,
καί οί κύριοι των εργαστηρίων, τ η ; δύνανται ν* άπαιτήσωσι τούς
μισθού; καί τά ένοίκιά των ‘παρ* ουτινός θέλουσιν εκ τών εταίρων*
επίσης έάν τρίτο; άπαιτήση άπό την εταιρίαν πράγμά τι αρκεί ή
ομολογία τού ενός τω^,.ετέρων,.προ; έπιδίκασιν του πράγματος καί
άν ακόμη ό Ιτ«ρο< άρνήται αότό.
*Άρθρ. 1360ον. ,’Çàv ίύο. 57 ΐνέ; συμφωνήσωσι ν’ άγοράζωσιν εμ
πορεύματα μέ πίστωσήν, ύποχρεούμε νρι, άλληλεγγύω; είςτήν πλη
ρωμήν τ ή ; αξίας καί διανεμόμενοι έξ ήμισεία; τά κέρδη, συνίσταταε
εταιρία πιστωτική ισόμοιρος.

‘

*Αρθρ. 136 Ιον. Κατά τήν σύστασιν Ιάομοίξου εταιρίας άπαι-

^τ.

=
πεΐται νά τεθί) ρητώς ό δρος του
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ή νά μνημ,ονευθώσι κατά

σειράν πάντες οί όροι τής ίσομοίρου εταιρίας.
"Οταν

ή σύστασις τής εταιρίας γίνεται άνευ τινός £ιασαφή-

σεως εννοείται, δτι συνίσταται εταιρία άνισόμοιρος (jl^ · ήνάν).
*ΑρΒρ. 1362ον. Κατά τα άνωτε'ρω, εάν εις την σύστασιν τής
εταιρίας ελλείπγι τις εκ των εν τω παρο'ντι κεφαλαίω άπαριθμηθέντων δρων ή ίσο'μοιρος εταιρία μεταβάλλεται είς άνισο'μοιρον.
Π. X. Έν τ'ρ εταιρία κοινών κεφαλαίων εάν τις των εταίρων
κληρονομήσν) ή άποκτήσ·/} 5ιά δωρεάς χρήαατα ή άλλα πράγματα
δϋνάμενα να γρησιμεύσωσιν ώς εταιρικόν κεφάλαιον ή ίσο'ριοιρος
εταιρία μεταβάλλεται εις άνισομοιρον.
Ά λ λ ’ εάν τά κληρονομ.ηθεντα ή ^ωρηθε'ντα γναι πράγματα μή
^υνάμενα να χρησιμεύσωσιν ώς κεφάλαια εταιρίας οίον κινητά ή
ακίνητα κτήματα, τό ίσο'μοιρον τής εταιρίας &έν παραβλάπτεται.
*Αρθρ. 1 363ον. Ό ,τ ι απαιτείται Φίά τό έγκυρον τής άνισομοίρου
ίταιρίας, απαιτείται και £ιά τό έγκυρον τής ίσομοίρου.
'*Αρθρ. 1^64ον. Όποΐαι πράξεις επιτρε'πονται είς τούς άνισομοίρους εταίρους, επιτρε'πονται καί είς τούς συν&εδεμε'νους &ι* ίσομοίρου
■εταιρίας.

ΚΕΦΑΛ Α ΙΟΝ 1 Τ .
-ν 1

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΜΟΙΡΟΤ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
;

( ûUp

σιρκε'τι ήνάν)

(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑϊ.
*ΑρΒρ. 1 3 6 δον. Εις την άνι?όμοιρογ εταιρίαν è εν είναι ανάγκη
νά είσενε'γκωσιν ίσα κεφάλαια οί εταίροι.

t .
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.Δύναται δ εις νχ είσενέγκν) εις την εταιρίαν πλείονα κεφάλαια
του ετέρου. Δεν είναι δε υποχρεωμένοι νά είσενέγκωσιν εις αυτήν
πάσαν τήν χρηματικήν των περιουσίαν, άλλ’ έκαστος αυτών δύναται νά είσενέγκη καί μέρος μόνον αύτής.
Δύνανται δθεν να έχωσι καί άλλα πράγματα χρησιμεύοντα ώς
εταιρικόν κεφάλαιον, οίον χρήματα, εκτός των εις τήν εταιρίαν
«ίσενεχθέντων.
*Αρθρ. 1366ον. Άντικείριενον τής εταιρίας δύναται νά ήνχι παν
ει^ος εμπορίου απροσδιορίστως ή καί έν μόνον ώρισμένον είδος οίον
j

τό εμπορίαν γεννημάτων κ τλ .
Άρθρ. 1367ον. Έν τνί έγκύρω έταιρίι^ ή οιανομή των κερδών
γίνεται κατά τήν προϋπάρχουσαν συμφωνίαν.
Άρθρ. 1368ον. Έν τ γ πλημμελεΐ εταιρία ή διανομή γίνεται
κατά τά ποσά τά είσενεγθέντα εις τήν εταιρίαν υπό των εταίρων.
Έάν δε συνεφωνήθη νά ^οθη μεγαλειτέρα μερίς εις τινα αύτών
δ ορος ουτος είναι άνίσχυρος.
Άρθρ. 1 3 6 9 ον. Ή άνευ τής αιτίας ή άμελείας τινός προελθοΰσα
(ή τυχηρά) ζημία διανέμεται εις πάσαν περίστασιν άναλόγως των
κεφαλαίων έκαστου των εταίρων.
Έάν δε συνεφωνήθη άλλως πως, ή τοιαύτη συμφωνία με'νει
ανίσχυρος.
Άρθρ. 137 Οον. Είτε ίσα, είτε άνισα είναι τά κεφάλαια των εταί
ρων, δύνανται ούτοι νά συμφωνήσωσιν δπως ^ιανέμωνται τά κερδγι
άναλο'γως των κεφαλαίων αύτών.
Έν τοιαύττ] δε περιπτώσει τά κέρδη διανέμονται κατά τήν ρηθεΐσαν συμφωνίαν χωρίς νά ληφθν; ύπ’ οψιν άν κατά τήν μεταζυ
των συμφωνίαν άμφοτεροι οί εταίροι ώφειλον νά εργάζωνται ε?ς τήν
εταιρίαν ή δ εις μο'νον αύτών.
Μέ τήν διαφοράν δμως δτι άν μο'νον δ εις ύποχρεούται νά εργά■ζηται, τά κεφάλαια του ετέρου εύρίσκονται εις χεΐρας αύτού ώς
κατάθημα

π ίζα*) (δρα άρθρ. 1 0 5 9 καί 1351 εδ. δ'.)

*Αρθρ. 1 3 7 Ιον. Έγκυρος είναι ή σδστασις τής εταιρ'ας ή γε\ομένη επί συμφωνία ινα άμφο'τεροι είσενέγκωσιν ίσα κεφάλαια καί
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-την εργασίαν αυτών εις την εταιρίαν, τά

κέρ^η ^ιανέμωνται

«νίσως λαμβάνοντος π. χ. του ενός τά £ύο τρίτα του κέρδους.
""Ορα άρθρ. 1 3 4 5 .
Έ ά ν δμιος συνεφωνήθη μο'νον ό εις νά έργάζηται εις την εταιρίαν,
^αμβάνονται ύπ’ ό'ψιν αί έξης περιστάσεις.
Έάν η ύποχρε'ωσις τής εργασίας βαρύνη τον μέλλοντα νά λάβτι
|*.είζονα μερίδα

Ικ των κερδών, τό συμβολαιον της εταιρίας είναι

άπίσης έγκυρον καί ή συμφωνία ισχυρά.
Διότι ό εταίρος εκείνος ώς είσενεγχών κεφάλαια εις την εταιρίαν έχετ
δικαίωμα επί του κέρδους αυτών* ώς είσενεγκών δέ καί εργασίαν
©υνάμα, έχει δικαίωμα επί μεγαλειτε'ρας μερίδος έκ του δλου των
κερδών. Έν τοιαύτν) όμως περιπτώσει τά κεφάλαια του εταίρου του
|Αενουσιν εις χειρας αύτού ώς περιουσία

ετερορρύθμου εταιρίας

jiovâaçejinè) καί ■$ εταιρία ομοιάζει πολύ μέ τό είδος
τούτο του συνεταιρισμού (1 ).
Έάν δε ή ύποχρε'ωσις της Ιέργασίας βαρύνν) τον μέλλοντα νά
'λάβνι Ύ,σσονα μερίδα έκ των κερδών ή συμφωνία τού νά λαμβάνΥ}
τιύτος μεγάλειτέραν μερίδα είναι άκυρος καί ή διανομή αύτών γί
νεται αναλογώ; των κεφαλαίων των.

»

Διο'τι, έάν τά κέρδη διανεμηθώσι κατά την συμφωνίαν των, τότιερι πλέον τό όποιον θά λάβη ό ρ.η έργασθείς εις την εταιρίαν δεν
ττηγάζει άπό δικαίωμά τι άποκτηθέν διά της εισφοράς κεφαλαίων,
Εργασίας ή ευθύνης, έν ω τό έπί τού κέρδους δικαίωμα δέν άποκτάται, -ή διά τής εισφοράς τού ενός έκ των τριών τούτων.
"Ορα άρθρ. 1 3 4 7 καί 1 3 4 8 .
"Αβθρ. 1372ον.

Έάν, καταθεσάντων τών εταίρων άνισα κεφά

λαια, *ητοι τού μέν 1 0 0 ,0 0 0 γρο'σια τού δέ 1 5 0 ,0 0 0 , συμφωνηθνί
ϊνα τά κέρδη 3ιανέμωνται έξ ίσου μεταξύ των, τούτο σημαίνει, δτν
c 'ç τόν καταθέσαντα όλιγώτερα κεφάλαια παραχωρεϊται άναλο'γως
τω ν κεφαλαίων αυτού μεΐζον κέρδος καί επομένως ή περίστασις αΰ(1)*Ο ρα παρακατιών τόν περί ** jU** μουδαρεπ'έ τίτλον άρθρ.

1404 καί έφεξής.

τη συμπίπτει με εκείνην καθ’ ήν, καταθεσάντων ίσα κεφάλαια των
εταίρων, συμφωνεΐται ή παραχώρησις μείζονος κε'ρδους είς τον
ετερον.
Έπομε'νως εάν συνεφωνήθη νά έργάζωνται εις την εταιρίαν η άρε—
φότεροι ήό ριέλλων νά λάβη μείζονα μερίδα εκ του κέρκου;, ήτοι ®
καταθεις ήσσονα κεφάλαια τό εταιρικόν συνάλλαγμα είναι έγκυρον
καί ή συμφωνία ισχυρά.
Ά λ λ ’ εάν συνεφωνήθη νά έργάζηται ό μέλλων νά λάβγ ήσσονα
μερίδα κε'ρδους, ήτοι ό καταθεις μείζονα κεφάλαια, ή συμφωνία είναι
άκυρος καί η διανομή των κερδών γίνεται άναλόγωςτών κεφαλαίων
των εταίρων.
"Αρθρ. 1373ον. Έκαστος των εταίρων δυναται νά πωλή πράγ
ματα της εταιρίας ολίγα, η πολλά, καί τοίς μετρητοΐς ‘η επί πι
στώσει.
"Αρθρ.

13 7 4ον. Έκαστος των εταίρων εχων εις χεΐράς του

κεφάλαια τής εταιρίας, δυναται νά άγοράζν] πράγμ,ατα εις λογα
ριασμόν αύτής τοίς μετρητοΐς, ή καί επί πιστώσει.
*Αλλ’ άν άγοράσγΐ πράγμά τι επί ύπερόγκω βλάβγ), τό πράγμα
εκείνο άνήκει ούχί εις την εταιρίαν άλλ’ εις αύτόν άποκλειστικώς.
*Αρθρ. ΐ375ον. Ό εταίρος οστις δεν εχει εις χεΐράς του κεφάλαια
δέν δυναται νά άγοράζγ πράγματα εις λογαριασμόν αύτής.
Έάν δε άγοράση τι άνήκει είς αύτόν.
*Αρθρ. 1376ον.

Έάν ό είς των εταίρων άγοράσν; δι’ ιδίων χρη

μάτων πραγμά τι μή ά.νήκον είς τό είδος.τού εμπορίου τής εται
ρίας, τό πράγμα εκείνο-είναι είς λογαριασμόν τού άγοράσαντος, ό
. δέ έτερος δεν δύναται νά μετάσχη αύτού.
Ά λ λ ’ έάν έχνι είς χεΐράς του κεφάλαια τής εταιρίας, τά δέ· ά_γορασθε'ντα πράγματα είναι εκ τού είδους τού εμπορίου δι" ό συνηταιρίσθησαν, ταύτοο εννοούνται είς λογαριασμόν τής εταιρίας καί
άν ακόμη ό άγοράσας τά έπλήρωσε δι’ ιδίων του χρημάτων.
Π. X. Έάν εκ δυο συνεταιρισθέντων επί τω σκοπώ τού νά μετε'ρχωνται τό έμπόριον των υφασμάτων, ό είς άγοράσγ] δι’ ιδίων
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αύτού χρημάτων ίππον, ό ίππο; ,ούτος ανήκει; είς ocO^rov^ ό δε Ετε
ρο; δεν δύναται νά συμμετάσχν; αότού.
Ά λ λ ’ εάν άγοράση ύφασμά τι, τούτο ανήκει είς την εταιρίαν*
δέν ωφελεί δέ αύτόν καί άν ακόμη παρουσίασή μ.άρτυρας, δτι α
γοράζουν το ύφασμα διεκήρυξεν ενώπιον μαρτύρων δτι το λαμβά
νει διά λογαριασμόν του αποκλειστικών άλλα τό. ύφασμα θεωρεί
ται κοινόν άμφοτε'ρων κτήμα.
Άρθρ. 1 3^7ον. Τά εκ τ η ; συμβάσεω; πηγάζοντα δικαιώματα
καί ύποχοεοίσει; εί; μόνον τόν συμβαλόμενον άνήκουσι.
"Οστις οθεν εκ των εταίρων ηγόρασε πράγμά τι, εκείνο; οφείλει
καί νά παραλαβή αύτό καί πληρώστ) την άξίαν του. Κατά συνέ
πειαν ό πουλητής δικαιούται ν’ άπαιτησν) την τιμήν του πράγμ.ατο; από τόν άγοράσαντα αύτό έταίρον καί ούχί άπό τόν άλλον.
Έπίση; οστί; εκ των εταίρων επώλησε πράγμά τι, εκείνο; μ,άνον δικαιούται νά πληρωθή την τιμήν αύτου. Έάν δθεν ό αγορα
στή ; πληρώσν) είς τόν Ετερον άπαλλάττεται μόνον ώ ; πρός την
μερίδα τήν αναλογούσαν εί; τόν λαβάντα, ούχί δέ καί ώ ; πρό; την
μερίδα τού εταίρου μεθΤου συνεβάλετο.
Ώσαύτιυς εάν ό εί; των εταίρων καταστήση τινά έντολοδόγον
του πρό; παραλαβήν τού τιμήματος τού πράγματος τό οποίον I πώλησεν ό Ετερο; δέν δύναται νά αφαίρεση άπό άύτόν τήν εντολήν
ταύτην.
Ά λ λα τόν εντολοδόχον τρν οποίον διώρισεν ό εί; εταίρο; πρό; αγο
ράν, πώλησιν ή ενοικίασιν πράγματος, δύναται νά παύστ) ό Ετερος.
Άρθρ. 1 378ον. Επειδή καί ή επιστροφή άγορασθε'ντο; πράγ
ματος (ήτοι ή άκύρωσι-ς τής αγοραπωλησία;) είναι δικαίωμα πηγάζον εκ συμβολαίου, δέν δύναται ό είς τών· Εταίρων-νά επιστρέψν) Ενεκεν ελαττώματος τό πράγμα τό όποιον ηγόρασεν ό Ετερος.
• Ούτε τό πράγμα τό όποιον ήγοράσθη άπό τόν Ενα έταίρον'δύναται νά έπιστραφ;/5 ενεκεν ελαττώματος είς τόν άλλον.
Άρθρ." 1 379ον. "Εκαστος τών εταίρων δύναται νά παρακατα
θέσω εί; τρίτον, ή να κατάθεση ώς κεφάλαια τής

εταιρίας τοΰ

είδους ΛΡ-Uai πηζαά (δρα άρθρ. 1 0 5 9 ) τήν εταιρικήν περιουσίαν.

Και νλ £ώστ] αυτήν,είς ( αγ j Uaj μονόαρε μ π έ). (1) Δύναται επί
σης νά ένεργηστ) ενοικιάσεις, οίον νά ενοικιάσω άποθήκην ή νά μί
σθιο ση άνθρωπον προς φύλαξιν τών πραγμάτων τής'εταιρίας.
Δεν δύναται δμως άνευ τής ά^ε ίας· τού ετέρου νά άναμίξν] τήν
περιουσίαν τής έταΐρίας μ.έτά τής· ί^ίκής .του ή να συνεταιρισθνί
μετά τρίτου (όμορρύθμως).
Έάν ^έ πράξή τι τούτων καί άπολεσθή ή περιουσία τής εταιρίας,
ενέχεται εις άποζημ.ίωσιν &ιά τήν μερίδα του εταίρου του.
*Αρθρ. 1 380ον. Οΰ&ε'τερος των εταίρων δύναται άνευ τής άδειας
τού άλλου' νά ^ανείσή εις τρίτον την εταιρικήν περιουσίαν. Δύνατα ι δριως νά ^ανεισθή είς λογαριασμόν τής εταιρίας.
Των iïk χρημάτων τά όποια έ^ανείσθη ό είς των εταίρων θεωρεί
ται συνοφειλε'της καί ό έτερος.
*Αρθρ. ί 38 Ι ον. Ό εταίρος ό μ,εταβάς' είς άλλην χιύραν ένεκα
ύποθε'σεων τής εταιρίας λαμβάνει τα έξο&α τού ταξει&ίου του έκ
τής εταιρικής περιουσίας.
νΑρθρ. 1 3 8 2 ον. Έάν οί εταίροι ^ώσωσιν άλλήλοις άδειαν τού
ενεργειν αύτΟγνωμ.ονιος εν ταΐς ύποθεσεσι τής εταιρίας, έκαστος αυ
τών δύναται να έκτελή πάσας τάς παρομαρτούσας τω έμπορίω
πράξεις.
Οίον δύναται νά ενεχυριάζω τήν εταιρικήν περιουσίαν καί νά
^ε'χεται ένέχυοον ύπέρ τής εταιρίας, νά αναμιγνύω τήν περιουσίαν
αύτής ριετά τής ί^ικής του καί νά συνεταιρίζεται μετά τρίτου.
Δεν δύναται δρ.ως νά φθείρω τήν περιουσίαν τής εταιρίας ή νά
παραχωρήσω αυτήν δωρεάν είς τρίτον άνευ ρητής άδειας τού εταί
ρου του.
Π. X. Δεν δύναται άνευ ρητής άδειας τού εταίρου του νά £ανείσγ) (άτο'κως) ή ^ωρήσν) τήν εταιρικήν περιουσίαν.
*Λρθρ. 1333ον. Έάν ό εις εταίρος εναντίον τής ρητής άπαγορεύσεως τού άλλου άναλάβη ταξεί^ιον είς λογαριασμόν τής έται- 1
(1 ) νΗτοι νά καταθε'σν) εξ αύτής κεφάλαια πρός σχηματισμού
ετερορρύθμου εταιρίας. "Ορα άρθρ. 1404 καί εφεξής:

Σ. Μ.
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ρίας, η πωλήσν] επί πιστώσει εταιρικόν πράγμα ενέχεται εις άποζημίωσιν διά την μερίδα του εταίρου του εκ της ενδεχόμενης να
προκύύτ] από την πράξίν του ταύτην ζημίας.
"Αρθρ. ΐ384ον. Έν τη άηΰομ,οέξω εταιρία

^ j ^ ) η ά'να-

γνώρισις χρέους εκ μέρους του ενός των εταίρων, δεν καθιστά υπεύ
θυνον και τον έτερον.
"Οθεν ό εταίρος ό άναγνωρίσας χρέος προελθόν εκ πράξεως την
οποίαν μόνος αυτός συνωμολόγησεν, οφείλει ινα πληρώσν) αυτό
δλον ό ίδιος.
Ά λ λ ’ εάν εις την άναγνώρισίν του ταύτην προσθέτη

δτε τό

χρέος προέκυψεν έκ πράξεως συνομολογηθείσης άπό κοινού μετά τού
εταίρου του, οφείλει να άποτίσν) μο'νον τό ήμισυ τού χρέους.
Καί εάν τέλος καταθέσν), δτι τό χρέος προέρχεται εκ πράξεως
συνομολογηθείσης υπό τού εταίρου

του, αυτός

ούδόλως

ενέ

χεται.

ΜΕΡΟΣ Α Ε ΤΤΕ Ρ Ο Ν
ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κ Ο ΙΝ Η Σ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ ΗΤΟΙ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β ΙΚ Η Σ .
νΑρθρ. 1385ον. *Η εταιρία κοινής εργασίας ή εργολαβική εταιρία
συνίσταται εις τον συνεταιρισμόν άτο'μων τινών επί τω σκοπώ, Γνα
άναδέχωνται άπό κοινού την έτέλεσιν διαφόρων εργασιών.
Οιον, δύο εργολάβοι συμφωνούσιν ινα άναδέχωνται καί έκτελώ σιν άπό κοινού την εργασίαν την οποίαν τρίτοι άναθέτουσιν αύτοίς.
Είναι δέ άδιάφορον άν ή εύθύνη τής έκτελέσεως , τής εργασίας
βαρύνει έξ ’ίσου πάντας τούς ούτω συνηταιρισμένους μισθωτούς, ή
εις βαθμόν άνισον έκαστον αυτών.
Συνεταιριζίμενοι δηλαδή δυνανται νά θέσωσιν ώ ; δρον, ινα ώσιν
άμφότεροι έξ ίσου υπεύθυνοι διά την έκτέλεσιν τής εργασίας ή κατ*
άνισον βαθμόν οίον ό είς να εύθύνεται κατά τα δύο τρίτα καί δ
έτερος κατά τό έν μόνον.

I
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1 386ov. Έ κα στο; των εταίρων δύναται να άναδέχηται
«ργασίαν.
Επιτρέπεται επίσης να άναδέχηται την εργασίαν ό εις καί νά.,
εκτελη αύτήν ό έτερος.
Επίσης δύο συνέταιροι ράπται δύνανται ό μέν είς νά δέχητζι,
τ ό ύφασμα καί κόπτη το φόρεμα, ό δε ετερος να ράπτη αύτό.
"Αρθρ. 1387ον. Έν τη άναδοχη εργασίας οί εταίροι είναι αλλη
λέγγυοι.
Την εργασίαν δθεν την οποίαν άνεδέχθη ό εις ύπο^ρεούται ou
μόνον αυτός νά έκτελέση, άλλά καί ό εταίρος του.
Κατά συνέπειαν καί ή άηαόμοίζος ( θ ^ ) εργολαβική εταιρία,
•ώς ποός την ευθύνην της έκτελε'σεως της εργασίας θεωρείται ως
ισόμοιρος

διότι ό εργοδότης δύναται νά άπαιτήση τη ν

εκτε'λεσιν της εργασίας την οποίαν συνεφώνησε μέ τον ένα εκ τω ν
ΐταίρων εργολάβων παρ* έκατέρου αύτών. Άμφότεροι δε ουτοε υποχρεούνται είς την εκτε'λεσιν τής εργασίας, ούδέ δύναται νά άπατυοιηθή αύτήν ό είς λόγω δτι δέν άνεδέχθη αύτήν ό ίδιος, άλλ* α»
εταίρος του.
*Αρθρ. 1 3 8 8ον. Καί ώς προς το μίσθωμα ή άνισόμοιρος εργολα
βική εταιρία θεωρείται ώς ισόμοιρος. Δηλαδή έκάτερο; των εταίρων
εργολάβων δύναται ν’ άπαιτήση παρά του εργοδότου ολόκληρον τ&
μίσθωμα.
Ό δέ εργοδότης άπαλλάττεται του χρέους αύτού πληρόνων τ ά
μίσθωμα είς τόν ένα έξ αύτών.
*Αρθρ. 1 3 8 9ον. Ό άναδεχθείς εργασίαν τινά

εταίρος δεν ύπατ-

χρεούται να έκτελέση αύτήν ίδιοχείρως.
Είναι ελεύθερος να έκτελέση αύτήν ό ίδιος, ή νά τήν άναθέση είς;
τόν έταΐρον αύτού ή καί είς τρίτον τινά.
Έάν δμως 6 εργοδότης έθηκεν ώς δρον νά έκτελέση ίδιοχείρως;
τήν εργασίαν ό άναλαβών αύτήν, ούτος οφείλει νά έργασθη ό ίδιας·»
"Ορα άρθρον 5 7 1 .
*Αρθρ. 1390ον. Οί εταίροι διανέμονται τά κέρδη κατά, τ η ν
■συμφωνίαν των.
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Δηλαδή αν συνεφώνησαν να διανεμ.ωνται τά κε'ρδη έξ ήμισε'ίας7
λαμβάνει έκαστος το ήμισυ. Έάν δέ συνεφώνησαν άλλως π. χ. να
λαμβάνν) ό είς τό */3 καί ό ετερος τά 3/3, ή διανομή γίνεται κατά
ταύτην τήν αναλογίαν.
"Αρθρ. 139 Ιον. Έπιτοε'πεται να συμφωνήσωσιν οί εταίροι ινχ
εργάζονται μ.έν έξ ίσου, δικνε'μωνται δέ άνίσως τά κε'ρδη.
Οιον έπιτρε'πεται να συμφωνήσι«σιν, ί\α έργάζεονται εξ ’ίσου άμφο'τεοοι, διανεμ.ωνται δε τά κε'ρδη κατά την αναλογίαν */3 καί 2/3.
Διότι ό είς αύτών δύναται νά vjvai έπιτηδειο’τερος τεχνίτης καί ή
εργασία αύτού καλλιτε'ρα της του άλλου.
"Αρθρ. 1392ον. Οί εταίροι άποκτώσι δικαίωμα εκ του μισθώματος διά τής ευθύνης της εργασίας.
Έπομε'νοις καί αν δεν εργασθνί δ είς τών εταίρων ενεκεν άσθενείας, η άπουσίας, η άπραξίας, πάλιν τά κε'ρδη τής εργασίας του
άλλου διανέμονται κατά την μ-εταξύ των συμφωνίαν.
"Αρθρ. 1393ον.

Έάν το παρά τοΰ έργοδοτου δοθέν πρχγμχ

φθαρή ή βλάβη εκ πράξειυς τίνος του ενός τών εταίρων εργολάβων
ή ευθύνη τής άποζημιώσεως βαρύνει άπο κοινού άμφοτε'ρους.
Ό δέ εργοδότης άπαιτεϊ παρ’ όποτέρου θε'λει την άποζημ.ίωσιν.
'Η ζημία δέ αύτη διανέμεται μεταξύ τών εταίρων άναλδγως τής
ευθύνης έκαστου.
Π. X. Έάν εΐχον έταιρισθή μέ συμφωνίαν ν’ άναδε'χωνται έξ ήμισείας τάς άνατιθεμε'νας αύτοΐς ε’ργασίας, καταβάλλουσι καί την
ζημίαν εξ ήμεσείας.
Έάν δέ είχον συμφωνίαν νά άναδε'χωνται τάς ε’ργασίας κατά
την άναλογίαν 2/3 καί ^/3, κατά την αυτήν άναλογίαν διανε'μεται
μ.εταξύ των καί ή ζημία.
"Αρθρ. 1 3 9 4 ον. Οί άχθοφοροι δύνανται έγκύρως νά έταιρισθώσιν
ύπο τον δρον ίνα άναδε'χωνται εργασίαν καί εργάζονται κοινώς.
"Αρθρ. 1 3 9 5 ον. Έπιτρε'πεται νά συνεταιρισθώσι δύο τινές προσφε'ροντες ο μέν τδ έργαστήριον, ό δέ τά εργαλεία τής τε'^νης, υπό
τον δρον ί'να άναδέχωνται όμ.ού την έκτε'λεσιν εργασιών.
"Αρθρ. 1 3 9 6 ον. Έγκυρος είναι ή εταιρία τε'χνης την οποίαν

συνέστησαν &ύο τινές υπό τον ορον ίνα ό [Λεν αύτών προσφέργ το·
έργαστήριον, ό &έ έτερος την Ιργασίαν αύτού.
"Οραάρθ. 1 3 4 6 .
"Αρθρ. 1 397ον. Δύο τινες έχοντες ό μέν κάμηλον, ό δέ ήμίονον, ^ύνανται νά συστήσωσιν εταιρίαν εργολαβικήν υπό τον δρον
ινα άναίε'χωνται έξ ίσου την μετακομι'σιν φορτίων.
Τό
έκ τής εργασίας ταύτης προκύπτον κε'ρδος ^ιανε'μεται.
»r ν
ες ίσου.
Δεν λαμβάνεται ύπ’ ό'ψιν, δτι ή κάμηλος αίρει μείζον φορτίον*
&ιότι έν τγ εργολαβική εταιρίο: οι εταίροι άποκτώσι δικαίωμα επί
του μισθώματος ^ιά τής ευθύνης τής εργασίας.
Έάν δμως £έν συνηταιρίσθησαν επί τώ σκοπώ του νά άναδέχωνταε την έκτε'λεσιν εργασιών, άλλ’ απλώς

νά ένοικιάζωσι τά

ζώα των καί νά ^ιανε'μωνται μ,εταξύ των τά ενοίκια αύτών, ή
τοιαύτη εταιρία είναι πλημμελής. Έ ν.τοια ύτη περιπτώσει όποιον
εκ των ^ύο ζώων ένοικιασθγ, είς -τον κύριον εκείνου άνήκει τδ ένοίκιον καί εάν κατά την φόρτωσιν ή μεταφοράν του φορτίου έβοήθησε καί ό κύριος τού έτε'ρου ζώου, λαμβάνει καί ούτος άνάλογον
τού κόπου του αμοιβήν προσδιοριζομε'νην £ ι’ έκτιμήσεως.
’Άρθρ. 1 3 9 8 ον. "Οταν τεχνίτης τις έργάζηται μετά τού εν τνί
Οίκίοι του δ'ιαιτωμε'νου (υπεξουσίου) υιού του, δλον τό κε'ρ^ος τής
εργασίας άνήκει είς αύτόν, ό

υιός αύτού θεωρείται ως βοηθός.

Κατά τόν αύτόν τρόπον καθ’ όν καί δταν φυτεύοντος τού πατρος ^ε'ν^ρον βοηθήσ^ αύτόν ό οίκότροφος (υπεξούσιος) υιός του, τό
δήν^ρον άνήκει ολόκληρον εις τόν πατε'ρα, είς ούδεμίαν μετοχήν
δικαιουμε'νου τού υιού.

Μ Ε Ρ Ο Σ ΤΡΙΤΟΝ.
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( . ^ j

ΣΙΡΚΕ'ΓΙ ΒΟΤΔΖΟΤΧ).
ft

*Αρθρ. ΐ399ο ν. Δεν είναι άνάγκη οί εταίροι νά έχωσιν ΐσας
μερίδας έπι τού άγορασθέντος πράγματος.
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Π. X. Ό π ω ς δύνανται

νά εχωσιν εξ ήμισείας τό άγορασθέν

πράγμα, δύνανται επίσης νά εχωσιν ό μεν τά

%

αύτού και ό

Ετερος τό άλλο X .
*Αρθρ. 1400ον. Έν τνί πιστωτική εταιρί^ τό επί του κε'ρδους
δικαίωμα πηγάζει έκ μόνης της εύθύνης.
"Αρθρ. 140 Ιον. 'Η εύθύνη έκαστου των ετέρων διά τό τίμημα
του άγοοασθε'ντος πράγματος είναι ανάλογος της έκ του πράγμα
τος τούτου μερίδος έκάστου αυτών.
"Αρθρ. 1402ον. Όσην μερίδα έχει έκαστος των εταίρων έκ του
άγορασθε'ντος πράγματος, τόσην λαμβάνει καί έκ του κέρδους.
\Εάν δέ συμφωνηθί) νά λαμβάνν] ό εις αυτών έκ τών κε ρδών
μερίδα μεγαλειτε'ραν έκείνης ήν έχει έκ του πράγματος ό όρος ούτος είναι άκυρος, τό δέ κε'ρδος διανε'μεται άναλόγως τών έκ του
πράγματος μερίδων τών εταίρων.
Π. X. Έάν συνεφώνησαν να άνήκωσιν αύτοις έξ ήμισείας τά άγορασθε'ντα πράγματα, έξ ήμισείας διανε'μεται καί τό κε'ρδος με
ταξύ των.
Καί έάν συνεφώνησαν τά δύο τρίτα του πράγμτος νά άνήκωσιν
εις τον ένα καί τό άλλο τρίτον εις τόν Ετερον, κατά την άναλογίαν ταύτην διανε'μεται καί τό κε'ρδος.
Ά λ λ ’ έάν ένώ ήγόρασαν τά πράγματα υπό τόν όρον ?να άνήκωσιν αύτοις έξ ήμισείας, συμφωνήσωσι νά διανε'μωνται μεταξύ των
τά κέρδη κατά τήν άναλυγίαν τών */, καί 2/3, ή συμφωνία αΰτη
δεν λαμβάνεται ύπ’ όψιν καί ή διανομή τών κερδών γίνεται έξ ή μισείας.
νΑρθρ. 1403ον. Ή ζημία εν πάση περιπτώσει διανέμεται άναλ,όγως τών έκ τού πράγματος μερίδων τών εταίρων.
Χωρίς νά λαμβάνηται ύπ* όψιν, άν άμφότεροι όμού, ή ό εις μό
νον ήγόρασε τό πράγμα.
Π. X. Όταν δύο διά πιστωτικής εταιρίας συνηταιρισμένοι ζη μιωθώσιν, αί ζημίαι

διανε'μωνται μεταξύ των έξ ήμισείας, μέν,

έάν κατά τήν σύστασιν τής εταιρίας είχον συμφωνήσει νά έχωσιν
έξ ήμισείας τά πράγματα, τά όποια άγοράζουσι* κατά τήν άναλο-

γίαν δέ 2/3 καί !/31 εάν είχον συμφωνήσει κατά ταύτην την ανα
λογίαν νά άνήκωσιν αύτοΐς τά αγοραζόμενα πράγματα.
Είναι δε άδιάφορον άν άμφότεροι όμού, η ό είς μόνος ήγόρασε
τ ά πράγματα ταύτα διά λογαριασμόν της εταιρίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ·
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΟΥΔΑΡΕΠΕ).

(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΓΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
( a; j L^ ΜΟΥΔΑΡΕΠΕ).
Άρθρ. 1404ον. Τό συνάλλαγμα a jj Us^ yιουδαρεμχ,ε είναι εί
δος εταιρίας κατά την οποίαν ό μέν των εταίρων καταβάλλει τά
κεφάλαια, ό δέ έτερος την εργασίαν. Ό κύριος των κεφαλαίων κα
λείται κεφαλαιούχος ό δέ την εργασίαν καταβάλλων διευθυντής
τή ς εταιρίας (μουδαρίπ *_>jUa>).
Άρθρ. 140 δον. Στοιχεία τής ετερορρύθμου εταιρίας (*, jUu» μουδαρεμ.ττέ) είναι ή πρότασις και ή παραδοχή.
Π. X. Έάν ό κύριος τών κεφαλαίων εΐπη τινί : Jà6s τα χεφάΛαια ταΰτα και έμπορετού δι* αυτών με συμφωνίαν ira τα
κέρδη ανήχωσιν εις ήμας εζ ήμισείας, η τα δϋο τρίτα είς τον
ένα χαι το έτερον τρ ίτο ν εις τον aJUov-, ή δι* άλλων λέζεων
προτείνρ αύτφ

τοιούτον συνεταιρισμόν, καί εκείνος δεχθτΐ συνί-

σταται εταιρία ετερόρρυθμος ( a. j \J*a μουδαρεμπέ).
Άρθρ. 1406ον. Τό συνάλλαγμα τής ετερορρύθμου εταιρίας (*> jU*>
μονδαρεμπέ) είναι δύο ειδών άπόλυτον καί περιωρισμένον.
Άρθρ. 1407ον. Απόλυτον είναι όταν δεν ύπάρχη περιορισμός τις

=
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ώς προς τον χρόνον ij τόπον, ή είς το είδος του εμπορίου, ή είς τα
πρόσωπα μεθ’ ών οφείλει νά συναλλάτηται ό διευθυντής.
*£άν δέ ύπάρχη τις εκ των περιορισμών τούτων τό συνάλλαγμα
είναι περιωρισμε'νον.
Π. X. Τό συνάλλαγμα είναι περιωρισμε'νον, όταν ό κύριος των
κεφαλαίων εΐπη είς τον μεθ’ ου συνεταιρίζεται : εμπορενον χαζά
τον δείνα x ç o ro r, η είς zbr δείνα zôîtor, η zb δείνα είδος
κρα γμάζω τ, η με ζους δείνα άνθφώπονς, η με ζονς xazoixovç
τη ς δείνα τιόΑεως.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
ΟΡΟΙ TOV ΤΗ2 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Μ Ο Υ Δ Α Ρ Ε Π Ε ).

*Αρθρ. 1408ον. Ό κεφαλαιούχος πρε'πει να εχη την ικανότητα
τού διδόναι εντολήν, ό 5ε διαχειριστής τήν τού άναδε'χεσθαι εν
τολήν.
Άρθρ. 1 4 0 9ον. Τα κεφάλαια'πρε'πει νά σύγκηνται εκ πραγμά
των δυναμε'νων νά χρησιμεύωσιν ως εταιρικόν κεφάλαιον.
"Ορα Τ ίτλ. ΣΤ', κεφ. Γ'.
Έπομε'νως κτήματα κινητά

y - ovço 1·ζ) ή ακίνητα και χρή

ματα συνιστάμενα είς απαιτήσεις παρά τρίτων δεν δύνανται να
χρησιμεύσωσιν ως κεφάλαια είς τήν ετερόρρυθμον εταιρίαν.
Έγκυρον όμως θεωρείται τό εταιρικόν συνάλλαγμα, όταν ό κύ
ριος των κεφαλαίων δώση είς τον διαχειριστήν κινητόν τι πράγμα
διατάττων αύτόν νά τό πωλήσγ; καί εμπορευθή διά τού τιμήμα
τος, ό δε διαχειριστής λαβών καί πωλήσας αυτό μεταχειρισθή είς
εμπορικάς πράξεις,τά χρήματα τά προελθόντα εκ τής πωλήσεως.
Επίσης έγκυρον είναι τό συνάλλαγμα, όταν είπόντος τού κυρίου
των κεφαλαίων : JàSz Jtaçà ζον δεινός ζα χφήμαζα ζα οτζοία
μοι οφείΛει καί εμπορεύον δι ανζών, ό διαχειριστής δεχθνί.
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1410ον. Τά κεφάλαια δρέπει νά παραδοθώσιν εις τον

διαχειριστήν.
νΑρθρ. . 141 Ιον. "Οπως εν ταΐς λοιπαϊς έταιρίαις ούτω και εν
τνί έτερορρύθμω, πρε'πει νά ηναι γνωστά τά κεφάλαια καί αί επί
των κερδών ίδανικαί

μερίδες των συμβαλλομε'νων ώρισμε'ναι εκ

των προ τερών· άλλ’ εάν οί συμβαλλόμενοι μεταχειρισθώσιν απο
λύτως την λε'ξιν étaiçca συμφωνούντες λ. χ. άπλώς νά διανε'μωνταν μεταξύ των τά κε'ρδη, το συμβολαιον εννοείται συστάν επί τνί
βάσει τής ίσότητος καί τά κέρδη διανέμονται εξ ήμισείας μεταξύ
του κεφαλαιούχου καί τού διαχειριστού.
*Αρθρ. 1 4 1 2 ον. Έάν ελλείπη είς έκ των άνωτέρω ορών, οιον
εάν δέν συμφωνηθή ιδανική τις μερίς έκ των κερδών εις έκαστον
των συμβαλλόμενων, άλλά προσδιορισθη ποσον τι ώρισμένον διά
: τον ένα αυτών, τό συμβολαιον είναι πλημμελές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

TOT ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡ
ΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

*Αρθρ. 1 4 1 3 ον. Ό διευθυντής είναι θεματοφύλαξ.
Τά κεφάλαια δηλαδή μένουσιν εις χείρας του ως παρακαταθήκη.
’Επειδή δέ διαχειρίζεται τά κεφάλαια θεωρείται

καί ώς έντε-

λοδόχος τού κεφαλαιούχου.
Καί εάν άπολαύση κε'ρδη, μετε'χει αυτών.
*Αρθρ. 1 4 14ον. Έν τη άπολύτφ
θυντής άμα τη συνομολογήσει

έτερορρύθμω εταιρία ό διευ

τού συναλλάγματος δύναται να

Ιξασκήση πάντα τά έξ αυτού άπορρε'οντα δικαιώματα· οιον.
Α'. Δύναται νά άγοράζη πράγματα επί σκοπώ τού νά κερδίση
£3C τής μεταπωλήσεως αυτών..
Ά λ λ ’ εάν άγοράση πράγμα τ ι ;έπί ύπερόγκφ βλάβη, θεωρείται
ώς λαβών αυτό δι’ ίδιον λογαριασμόν καί δεν δύναται να τό π ε^άσί| εις λογαριασμόν τής εταιρίας
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Β'. Δύναται và πωλη πράγματα εις μικράν η μεγάλην τιμήν
καί τοις μετρητοί; ή επί πιτώσει.
Α λλά δεν δύναται và δώση προθεσμίαν, είμή όσην δίδουσι συ
νήθως καί οί λοιποί έμποροι.
Ούχί δέ καί μακροτε'ραν τής μεταξύ των έμπόρο>ν συνηθιζομε'νης.
Γ '. Δύναται và δεχθη ώς συναλλαγματικήν επί τρίτου τό τ ί
μημα του πράγματος το όποιον έπώλησε.
Δ'. Δύναται và διορίση επίτροπον

προς διαπώλησιν

ή άγοράν

πράγματος εις λογαριασμόν τής εταιρίας.
Ε\ Δύναται và παρακαταθε'ση τήν περιουσίαν τής εταιρίας, và
δώση αύτήν ώς

πιζαά. (1)

ΣΤ'. Δύναται và μεταβη εις άλλον το'πον χάριν εμπορίου.
"Αρθρ. 1415ον. Έν τη άπολύτω

έτερορρύθμω έ τ aipicf ά

διαχειριστής διά μόνης τής συνομολογήσεως του συναλλάγματος
δεν άποκτοί τό δικαίωμα τού và άναμιγνύη τήν περιουσίαν τής
εταιρίας εις τήν ίδικήν του, ή và χορηγέ αύτήν ώ ; κεφάλαια προς
σύστασιν άλλης ετερορρύθμου εταιρίας (<u jUa> μουόαρεμπε).
*Αλ λ ’ εν ταΐς πόλεσιν ένθα υπάρχει συνήθεια và άναμιγνύωσιν
οί διευθυνταί ετερορρύθμου εταιρίας

μονάαρεπε) τήν ε

ταιρικήν περιουσίαν εις τήν ίδικήν των, ό διευθυντής δύναται và
πράξη τούτο καί έν τη άπολύτω έτερορρύθμψ εταιρία.
"Αρθρ. 1416ον. Έάν έν τη άπολύτω έτερορρύθμψ εταιρία ό κε
φαλαιούχος έχορήγησε τω διευθυντή πλήρη εξουσίαν ώς προς τά
άφορώντα τήν διαχείρισιν λε'γων αύτφ : εμπορείου κατά τ η τ
γνώμην σου, ό διευθυντής δύναται εις πάσαν περίστασιν và άναμιγνύη τήν εταιρικήν περιουσίαν μετά τής ίδικής του καί và δίδη
αύτήν εις σχηματισμόν νε'ας ετερορρύθμου εταιρίας.
*Αλλά δεν δύναται στηριζόμενος εις τήν πληρεξουσιότητα ταύ(1)"Η τοι và δώσηέξαύτής εις τρίτον κεφάλαια διά νά έμπορευΘ-J εις λογαριασμόν τής έταιρίας, έν άλλαις λέξεσι và κατάστήση
τινά παραγγελιοδόχον τής εταιρίας· όρα καί άρθρ. 1 0 5 9 καί 1 3 5 1 .
Σ. Μ.
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την, και νά δωρήση ή νά δανείση (άτόκως) με'ρος της εταιρικής
περιουσίας, η να χρεωθη ποσόν άνώτερον των εταιρικών κεφαλαίων,
άνευ ειδικής προς ταύτα άδείας.
Άρθρ. 1417ον. Ό διευθυντής άναμίξας την εταιρικήν περιουσίαν
μετά τής ίδικής του οφείλει νά διανείμη τό προκύψαν κε'ρδος είς
μερίδας ανάλογους των κεφαλαίων.
Δηλαδή τό κέρδος των εαυτού κεφαλαίων λαμβάνει ό ίδιος· τα
δέ κε'ρδος των κεφαλαίων τής ετερορρύθμου εταιρίας διανε'μεταε
κατά τήν συμφωνίαν.
Άρθρ. 141 δον. Έάν άφού ό διευθυντής άγοράσας πράγμα δι* ό
λων των κεφαλαίων τής εταιρίας, άγοράση τγί άδεια τού κεφαλαιού
χου καί άλλα εμπορεύματα επί πιστώσει τά τελευταία ταύτα άνήκουσι κοινώς είς άμφοτε'ρους κατά τάς διατάξεις τής πιστωτικής
εταιρίας.
Άρθρ. 141 9ον. Έάν ό διευθυντής μεταβή είς άλλην χώραν χάριν
υποθέσεων τής εταιρίας, λαμβάνει τά νόμιμα έξοδα τού ταξειδίου·
του έκ τών εταιρικών κεφαλαίων.
Άρθρ. 1420ον. Έ ν τή περιωρισμένη έτερορρύθμω έταιρίιη ό διευ
θυντής οφείλει νά σεβασθη τούς έπιβληθέντας αύτω ορούς.
Άρθρ. 142 Ιον. Ό

διευθυντής ίξερχόμενος τού κύκλου τής δο-

θείσης αύτω άδείας καί παραβαίνων τούς τεθέντας αύτω ορούς θεω
ρείται ώς άρπαξ, καί επομένως πάντα τά κέρδη καί αι ζημίαι τών
έπιχειρήσεών του άνήκουσιν είς αύτόν, ύποχρεούμενον είς άποζημίωσιν έν περιπτώσει άπωλείας τών κεφαλαίων.
Άρθρ. 1422ον. Έάν,

άπαγορεύσαντος τού κεφαλαιούχου τφ·

διευθυντή νά μεταβή είς τόπον τινά φέρων μεθ* εαυτού τήν εται
ρικήν περιουσίαν, ή νά πωλήση τινί πράγματα

επί

πιστώσει,

εκείνος πράξη εναντίον τής διαταγής ταύτης καί άπολεσθώσι κατά
τό ταξείδιον τά κεφάλαια τής εταιρίας, ή καταστή άναξιόχρεως
ό πιστωθείς ύπ’ αύτού, ύπόκειται είς άποζημίωσιν
Άρθρ. 1 4 2 3ον. Έάν ό κεφαλαιούχος ώρισε χρόνον τινά
τάς έμπορικάς επιχειρήσεις

διά

τού διευθυντού, ή εταιρία διαλύεται

άμα τη λήξει τού χρόνου εκείνου.

)
=
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1424ον. "Οταν ό κεφαλαιούχος παύση τον διευθυντήν,

οφείλει να, γνωστοποίηση αύτφ την παύσίν του.
Πάσαι δέ αί έμπορικαί επιχειρήσεις και πράξεις του διευθυντοΰ αί λαβούσαι χώραν προ της είδήισεως ταύτης είσίν έγκυροι.
*Αλλ’ άφοΰ μάθη την παύσίν του δέν δύναται πλε'Ον νά διαθε'ση
οπωσδήποτε τά είς χεΐράς του χρήματα· δύναται όμως να πώληση
πάντα τά λοιπά ποάγριατα και μεταποίηση αυτά είς χρήματα.
"Αρθρ. 1 4 2 5 ον. Ό διευθυντής άποκτά δικαίωμα επί του κέρ
δους μόνον διά τής εργασίας αύτού.
Ή δέ εργασία άποκτίρ αξίαν διά μονής τής συνομολογίας.
Επομε'νως εν τή συνομολογήσει

του συναλλάγματος τής ετε

ρορρύθμου εταιρίας οποία μερίς συνεφωνήθη διά Ίον διευθυντήν
εκείνην λαμβάνει εκ των κερδών.
"Αρθρ. 1 4 2 6 ον. Ό κεφαλαιούχος άποκτά

δικαίωμα επί των

κερδών διά τής περιουσίας αύτού.
Επομε'νως εν τη πλημμελεί έτερορρύθμω εταιρία άπαντα τά
κέρδη είς αυτόν άνήκουσι. Ό δέ διευθυντής θεωρούμενος ώς μισθω
τός αύτου δικαιούται νά λάβη μισθόν μο'νον τών κο'πων του κατ*
ίκτίμησιν.
*Αλλ’ ό μισθός ούτος δέν δύναται νά ήναι άνώτερος του συμφωνηθε'ντος κατά την συγκρότησήν του συναλλάγματος ποσού.
Καί εάν δέν ύπκρχη κε'ρδος, δέν δικαιούται ουδέ αύτός νά λάβη
μ,ισθόν.
"Αρθρ. 1427ον. Έάν άπολεσθη με'ρος τής εταιρικής περιουσίας,
ΤΟζημία άφαιρεΐται· πρώτον εκ τών κερδών, τά δέ κεφάλαια άφίνονται άθικτα.
Έάν όμως ή ζημία ηναι μεγάλη ώστε απορροφά καί μέρος τών
κεφαλαίων, ό διευθυντής δέν εύθύνεται δι’ αυτό.
Τούτο δέ καί εν τώ ςγκύρω καί εν τώ πλημμελεί συνκλλάγματι
τής ετερορρύθμου εταιρίας.
"Αρθρ. 1428ον. Αί ζημίαι είς πάσαν ,περίστασιν είναι είς βάφος τού κεφαλαιούχου. Καί εάν ακόμη συνεφωνήθη, ινα άναφε'ρωνται

=
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είς αργότερους ετ/ιρικώς, ήτοι εις τε

τον κεφαλαιούχον καί τον

διευθυντήν ό όρος ούτος ώς άκυρος δεν λαμβάνεται ύπ* 0ψιν.
νΑρθρ. 1429ον. Άποθανοντος ή προσβληθέντος ύπ’ αδιάλει
πτου μανίας του ενός των συμβαλλόμενων, διαλύεται το συνάλ
λαγμα τής ετερορρύθμου εταιρίας.
’Άρθρ. 1430ον. Έάν άποθάνν) ό διευθυντής χωρίς νά φανερώσ’/ι
τα είς jreîpocç του εύρισκομενα κεφάλαια, (

μ ούά ζχιΜ ν) ό

κεφαλαιούχος πληρονεται εκ τής κληρονομικής ουσίας αύτ^ύ.
"Ορα καί άρθρον 8 01 καί 1 3 5 5 .

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.
ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΛΗΨΙΑΣ.
,l3lw y

ΜΟΥΖΑΡΑΑ BE ΜΟΥΣΑΚΑΤ.

(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α .
Π Ε Ρ Ι ΑΓΡΟΛΗΨΙΑΣ Ε Π Ι ΣΠΟΡΑι ( * * , ! >

ΜΟΥΖΑΡΑΑ).

"Αρθρ. 143 Ιον. Ή αγροληψία επί σπορά γεννημάτων είναι είδος
εταιρίας κατά την οποίαν ό είς των εταίρων εισφέρει τον αγρόν, ό
δέ έτερος την εργασίαν, ήτοι την καλλιέργειαν υπό τον δρον, ινα
τά προϊόντα διανέμωνται μεταξύ των.
"Αρθρ. 1432ον. Στοιχεία τής άγροληψίας επί σπορά είναι ή £»
μοιβαία συναίνεσις.
Οίον ό κύριο; τού άγρού λέγει τφ άγρολήπτν], ήτοι τω γεωργω :

οοι εάωχα προς xaAMép^eiar το χωράφιον ζοϋτο ύπο Tor opor
ira .Ιαμβ^ω èx z&r xpoïôrzojr αντου zàoor μέρος' εάν ό άγρολήπτης άπαντήσν)· εάέχθ^, η ουγχαζετέθrçv, ή άλλον τινά
λογον δηλούντα την συναίνεσίν του, συνίσταται συνάλλαγμα άγρο
ληψίας.

7.

Δύναχαι

καί ο άγρολήπτης ν.ά προτείννι πρώτος την άγρολη-

ψί«γ.ftoti νά $εχθή αυτήν ό.κύριος τού άγρού.
, ,*Αρθρ. 1,43 3ο,ν, Έν τ^, άγρ^ληψία επί σπόροι οί συμβαλλόμενοι
πρέπει νά έχωσι σώας τάς φρένας.
Δεν είναι ανάγκη ναγιναι ενήλικες.
Έποαένως καί ό- χειράφετος άνήλιξ δύναται νά λάβρ με'ρος εις
συνάλλαγμα, αγροληψίας.

,

_

νΑρθρ. 1434ον. Πρέπει νά νίναι προσδιωρισμε'νον τό ^ε$ος. τής
σποράς, ή νά ύπάρχν) εν τω συναλλάγματι ό δρος, δτι ο άγρολήπτης ίύναται νά σπείρα δ,τι θέλει.
"Αρθρ. 143^ oj. ^αξτά τή^ γυνβμολό|γησιν ; του συναλλάγματος
πρέπει νά προσίιορισθνΐ ή ί&ανίκή μερις (π. χ ’. τό ^/2, το */3 κτλ.)
την οποίαν θέλει λάβει ίκ τών προϊόντων ό άργολήπτης.
Έάν Sk S h προσ^ιορίσθνί ή μέρίς.τοΰ άγρολήπτου, ή συμφωνηθί]
νά λαμβάνη ωρισμένον τι , μέρος έκ τών γεννημάτων, οίον τδσα
κοιλά, ή τέλος νά λάβν) άλλο τι παρά τό προϊόν του άγρού, τό
συνάλλαγμα είναι άκυρον.
"Αρθρ. 1436ον. Ό άγρός" πρέπΐΐ ' ν^1 -νίναι καλλιεργήσιμος καί
νά παραοοθν) εις τον άγρολήπτην.
" Α ρ θ ρ . ϊ 4 3 Τ ο ν . Έάν ελλέίπ^έές
λαγμα

ε κ τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω δ ρ ώ ν τ ο Συνάλ

ε ί ν α ι πλημμελές.

νΑρθ^. 1438θν. Έν τνί έγκύρω άγροληψίίρ τά προϊόντα ^ιανέμωντάι κατά την συμφωνίαν των συμβαλλόμενων.
"Αρθρ. 1 4 3 9ον. Έντνί πλημμελεϊ αγροληψία πάντα τά προϊόντα.
άνήκουσιν εις τόν κύριον του σπόρου.

,

*0 Sk άλλος, εάν γίναι ό άγρο^ότης, λαμβάνει τό ένοίκιΟν. τής
γης του.
Έ ά ν $ 1 ό άγρολήπτης,. λαμβάνν; μισθόν κατ’ εκτίμήσιν.
*Αρθρ.

1440ον. Έάν άποθάντι ό άγροίότης ενόσφ είναι είσέτι

πράσινα τά σπαρτά, ό άγρολήπτης εξακολουθεί τό έργον του μέχρι
τής ώριμάνσεως αυτών.
Οί κληρονόμοι του τελευτήσαντος S h Sùvανται νά κωλυσωσιν
αυτόν του έργου του.

Έάν δέ άποθάνη ό άγρολήπτης, οι κληρονόμοι αυτού Υποκαθί
στανται εις την θέσιν του καί εάν Θέλωσιν έπιμελώνται τον αγρόν
μέχρι της ώριμάνσεώς των γεννημάτων.'
*6 κύριος τού αγρού δεν δύναται να εμποδίσή αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
9

,
.»
Α ΈΡΙ ΑΓΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΛΗΛι.

£

-

(ôl5U .; ΜΟΤΣΑΚΑΤ).
Άρθρ. 1 4 4 Ιον. Ή αγροληψία επί δενδροκομία είδος εταιρίας
κατά την οποίαν π,αραχωρεί τις τα δένδρανβ^ύτο^,(να καλλιεργώ
αυτά έτερος, οί δέ καρποί διανέμωνται μεταξύ αύτών.
Άρθρ. 1442ον. Στοιχεία τής επί δενδροκομία άγροληψίας είναι
ή άμοιβάία συναίνεσές. '

·''-.■

’

Οίον ό κύριος των δένδρων λέγει τφ δενδροκομία; aol παρεχώρτ?σΌι r à ^fVcîpa ταννα ira xßJJupyr\Qavtaf vjîo vor opor ira
Λαμβάνω ix νών χαρτών αννών τόΰον μέρος.
Έάν ό δενδροκομος απάντηση εδεχύην, συνίσταται συνάλλα
γμα άγροληψίας επί· δενδρόκομία-

· Μ·' ' ’

1

’Άρθρ. 1443ον. Οί συμβαλλόμενοι πρέπει νά έχωσι σώας τάς
φρένας.
Δέν είναι άνάγκη νά ηναι καί ενήλικες.
Άρθρ. 1444ον. "Οπως εν τή άγροληψία επί σπορά, ούτω καί εν
τη επί δενδροκομία» αί μερίδες των συμβαλλόμενων πρέπει νά
ηναι ΐδανικαί, ήτοι τό X ή τό X κτλ. των προϊο'ντων.
Άρθρ. 1445ον. Τά δε'νδρα πρέπει νά παραδοθώσιν εις τον δενδροκομον.
Άρθρ. 1446ον. Έν τή έγκύρω αγροληψία, επί δενδροκομία ή
διανομή των καρπών γίνεται κατά την συμφωνίαν τών συμβαλ*λορ.ένων.
Άρθρ. 1447ον. Έν τη πλημμελεϊ αγροληψία οί καρποί όλοι
άνήκουσιν εις τον κύριον τών δένδρων.

= 100 =
Ό δέ δενδροκομος λαμβάνει μισθόν κατ’ εκτίμησιν.
'Άρθρ. 1448ον. ’Εάν 6 κύριο; των δένδρων άποθάνγ; ένφ οί
καρποί είσιν εισέτι oijfc/poi, ο δενδροκομος εξακολουθεί τό εργον του
μέχρι; ού ώριμάσωσι.
Οί κληρονόμοι του κυρίου τών δένδρων δεν δύνανται

να τον

έμποδίσωσι.
Έάν δέ άποθάνη ό δενδροκομος,

ό κληρονόμος αυτού άποκα-

θίσταται είς την θέσιν του καί εάν θέλη εξακολουθώ τό έργον του,
Ό κύριος τών δένδρων δεν δύναται να έμποδίσ·*) αυτόν.
/3 J b j i à t u
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ΑΧΜΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ, Υπουργός της Παιδείας.
ΕΣΑΙΔ ΧΑΛΙΑ, ’Ρητροφύλαξ.
ΣΕΙΦΕΔΔΙΝ,

πρώην Κριτής Κωνσταντινουπόλεως.

ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΑΟΥΣΙί, Νομοφύλαξ τού Στρατιωτικού
Συμβουλίου.
ΑΧΜΕΤ ΧΗΑΜΗ, μέλος τού Ανώτατου Δικαστηρίου.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΛΗΤ, μέλος τού Ίερονομικού Άνακριτηρίου,

Π ΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TOT

I'. ΒΙΒΛΙΟΥ·
Π Ρ Ο Λ Ο ΓΟ Σ .

Σελί
Έξήγησις νομικών τινων δρων άπανταψ,ε'νων εν τφ βιβλίω
τούτω.

3
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
Περί κοινωνίας έκ κτήσεως. '

Κεφάλαιον Α'. Όριβρός καί ^ιαίρεσις τής Κοινωνίας εκ
κτήσεως.

5

Κεφάλαιον Β'. . Πεοι νορ,ής καί χρήσεως τών επικοίνων
7

πραγμάτων.
Κεφάλαιον Γ'. Περί κοινών άπαιτήσεων.

13

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. ,
Περ'ι διανομής.

Κεφάλα ιον Β '. Προσόντα τής διανομής.

18
20

Κεφάλαιον Γ '. Περί τής £ιά ^ιαιρέσεως διανομής.

23

Κεφάλαιον Δ'. Περί τής &tà χωρισιού διανομής.

25

Κεφάλαιον Α\ 'Ορισμός καί ^ιαίρεσις· τής £ιανορς.

Κεφάλαιον Ε'. Πεοί των τροπών τής έκτελε'σεως τής ^ια"
1
27
νοριης.
Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί του εκλογικού δικαιώματος(ίικαιω
μ,ατος άκυρώσεως).
Κεφάλαιον Ζ'. Περί άκυρώσεως τής ^ιανθ(Λής.
Κεφάλαισν Η'. Ενεργεί« τής διανομής.
Κεφάλαιον θ '. Περί τής εξ ύπαμ,οιβής χρήσεως.

28
30
31

34

J

Λ

PΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.
Πραγματεύεται περί φρακτών (τοίχων καί παντός είδους διαχωρισμάτων)

καί περί των μεταξύ γειτονιών, τόπων αμοιβαίων υποχρεώσεων
καί δικαιωμάτων".
Σελις
Κεφάλαιον Α\ Κανο'νε; τινές περί τής ενεργείας τής κυριοτητος τών κτημάτων.

·

38

Κεφάλαιον Β'. Περί γειτονικών δικαιωμάτων, καί ύποχρεώσεων.

39

Κεφάλαιον Γ'. Περί οδών.

45

Κεφάλαιον Δ'. Περί δικαιωμάτων, (δουλείας) διαβάσεως
υδραγωγείου καί εκροής.

46

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.
• :

»

Περί των γενικώς κοινών πραγμάτων.

Κεφάλαιον Α'. Τίνα είσί ριοινά τοϊς πάσι καί τίναούχί.

49

Κεφάλαιον Β\ Περί των τροπών καθ’ ους άποκτάται ή
κυριοτης των κοινών πραγμ.άτων.

52

Κεφάλαιον Γ'. Περί γενικής ενεργείας των κοινών πραγ
μάτων.

54

Κεφάλαιον Δ'. Περί του δικαιώματος ύδρεύσεώς καί πο'σεως. 55
Κεφάλαιον Ε'. Περί καλλιεργείας τών νεκρών γαιών.

57

Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί περιοχής τών φρεάτων, υδραγωγείων,
ή δε'νδρων τών άνοιχθε'ντων ή φυτεοθε'ντων επί νέκρας γής
βασιλική άδεί^.

59

Κεφάλαιον Ζ'. Περί άγρας.

*

61

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.
Περί επικοίνων βαρών.

Κεφάλαιον Α'. Περί επισκευών επικοίνων πραγμάτων καί
άλλίυν εξο'δών αυτών.
!
■ 64
Κεφάλαιον Β'. Περί καθαρισμού τών ποταμών καί υδρα
γωγείων,

'

■ 67

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ.
Περί τής έκ συναλλάγματος κοινωνίας ήτοι ;περί εταιρίας.

Κεφάλαιον Α'. Όρισμός καί είδη τής εταιρίας.

70

y y

Σελίς
Κεφάλαιον Β'. Γενικοί όροι του συναλλάγματος τής εται
ρίας.

72

Κεφάλαιον Γ'. Ενικοί δροι της διά

κοινών κεφαλαίων

συνισταμε'νης εταιρίας.

73

Κεφάλαιον

Δ'. Διατάξεις τινές περί εταιρίας.

75

Κεφάλαιον

Ε'. Περί της ίσομοίρουεταιρίας

78

Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί της άνοισομοίρου εταιρίας* (διαιρείται
είς τρία με'ρη).
Με'ρος Α'. Περί τής εταιρίας κοινών κεφαλαίων, ή χρημα
τικής εταιρίας.
Με'ρος Β '. Περί εταιρίας κοινής εργασίας ήτοι εργολαβικής. 8 G
Μέρος Γ '. Περί πιστωτικής εταιρίας.

89

ΤΙΤΛ Ο Σ ΕΒΔΟΜΟΣ.
ΓΙερ'ι τής ετερορρύθμου εταιρίας.

Κεφάλαιον Α'. Όρισμος καί διαίρεσις τής ετερορρύθμου
εταιρίας.
91
Κεφάλαιον Β'. "Οροι του συναλλάγματος τής ετερορρύθμου
εταιρίας.
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Κεφάλαιον Γ '. Ένε'ργεια τού συναλλάγματος τής ετερορ
ρύθμου εταιρίας.
ΤΙΤΛ Ο Σ ΟΓΔΟΟΣ.
Περί αγροληψίας.

Κεφάλαιον Α'.

Περί άγροληψίας επί σπορά.

Κεφάλαιον Β'. Περί άγροληψίας επί δενδροκομί<£.

Τ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Γ. Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

Α Σ Τ Υ Κ Ο Σ ΚΩΔΗΞ
Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣΘΕΙΣ Ε Κ Τ Ο Γ ΤΟ Υ Ρ Κ ΙΚ Ο Υ
υπο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I- ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ Π· ΒΙΘΥΝΟΥ·

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ
ΑΔΕΙΑι T H S K V B E P IV H S E a S
Μ Ε Τ Α S X O A I Û X , Ε Ρ 3 1 Ι Ι Χ Ε Ι Δ Χ ΚΑΙ 5 I I M E I Û 5 E Û N
ΕΠΙ

(

ΤΟΥ

Κ ΕΙ Μ ΕΝ Ο Υ.

o l ι Γ ')

ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΑ ·
ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΛΗΣ.

Ε Ν Κ Ω Ν Ε Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Τ Π Ο Α Ε Ι,
1876.
ΤΥ ΠΟΙ 2 ΒΟ Υ Τ Υ ΡΑ KAI

s

/AS.

EN ONOMATI
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜ0Ν05 ΘΕΟΥ
ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΤΓΟΓΡΑΦΟΝ

“ «■K en

kata

το περιεχοκβ« *

ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΑ'·
ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΛΗΣ(Διαιρείται εις πρόλογον καί τρεΤς τίτλους).

/

ΠΡΟΛΟΓΟΣ-

ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΙΝΕΣ ΟΡΟΙ.
νΑρθρ. 1 4 4 9ον. c J l βεκιαλέτ.

Συνάλλαγμα εντολής είναι ή

σύμβασις δι’ ής τις άνατίθησι την διεκπεραίωσιν ιδίας αύτου ύποθε'σεως ετέρφ καθιστάς αύτον άντιπρο'σωπον εαυτοΰ ως προς την
ύπόθεσιν εκείνην.
Ό άνατιθείς την ύπο'θεσιν λεγεται j f y μ»βεκκίλ_, εντολεύς ή
εντολοδότης, ό άναδεχόμενος την διεκπεραίωσιν αύτής JS'j βεκίλ,
εντολοδο'χος καί

ή ύποθεσις

μ»βε'κκελ0*ν πίχ, άντικεί-

μενον τής εντολής, ή άπλώς εντολή.
^Αρθρ. 1450ον.

ρισαλέτ. Διαγγελία, διαμήνυσίς έστι τό

διαβιβάζειν τον λο'γον τίνος ετέρφ άνευ εξουσίας τίνος προς νομι
κήν πράξιν.
Ό δι* ού γίνεται ή διαγγελία καλείται
ο δε διαγγε'λλων
*JI

ρεσούλ, διάγγελος·

μ»ρσίλ μηνυτής, καί ό προς δν ή διαγγελία

(Λούρσελΰν άλεϊχ.

; I

=

4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Κ Α Ι ΔΙΑΙΡΕΣΙΕ ΤΗΣ ΕΝ ΤΟ ΛΗ Σ,
*Αρθρ. 1 4 5 Ιον. Στοιχεία τής εντολής είναι ή προτασις και ή
παραδοχή, ήτοι ή άμοιβαία συναίνεσις.
Οίον εάν ό έντολεΰς εϊπη : χατεΰτηοά. ύε αγζιτι^όαωχόγ jiov εν
ττ( νκοθέσει ζα ντr? και ό έντολοδοχος άπαντήση : εάεχύηγ ή άπαντήση δι* οίονδήποτε άλλων λέξεων έκφραζουσών τήν συναίνεσιν
αύτού, το συνάλλαγμα της
μένον.

εντολής θεωρείται ως συγκεκροτη-

’Επίσης, εάν ό έντολοδο'χος μηδέν άπαντήσας, έπι/ειρήση την
διεξαγωγήν της άνατεθείσης αύτω ύποθέσεως,

τό συνάλλαγμα

συνίσταται σιωπηρώς καί αί πράξεις του έντολοδο'χου είσίν έγκυροι.
Έάν δμως μετά την προτασιν, ό έντολοδοχος άποποιηθη την
εντολήν, η πρδτασις μένει άνέσχυρος.
"Οθεν εάν είποντος τινί του έντολέως : άγαζίθημ,έ οοι ζηγ e r zoJ-ηγ ταντην, ό προς ον αποτείνεται άπαντήση, δτι δεν άναδεχεται αυτήν καί ακολούθως επιχείρηση την έκτέλεσιν τής εντολής,
αί πράξεις αύτού είσίν άκυροι.
’Άρθρ. 1 4 5 2 ον. 'Η άδεια είναι εντολή.
*Αρθρ. 1 4 5 3ον. Ή έν τω παροντι διδομένη άδεια (ήτοι ή μετά
τα τετελεσμένα συναίνεσις) ίσοδυναμεϊ προς εντολήν δοθεΐσαν έν τφ
παρελθοντι. (1 )
Π

X. Έάν ό κύριος πράγματος τίνος δπερ. έτερο’ς τις έπώλησεν

αυτογνο^μο'νως άποδεχθή τήν πώλησιν ταύτην, θεωρείται ώς δούς
αύτω εκ των προτέρων τήν προς πώλησιν τού πράγματος εκείνου
εντολήν.
*Λρθρ. 1 4 5 4 ον. 'II διαγγελία δεν είναι εντολή.
(1) ΤΙ αποδοχή εοικεν εντολή, ralihabüio mandato comparator.
B. 1. §. 14. καί άλλαχοϋ.

Σημ. Μεταφρ.

5
Π. X. ’Εάν μέλλιον νά ^ανεισθν) τ ι; χρηματικόν τι ποσον παρά
τραπεζίτου στείλν) τον υπηρέτην αύτοΰ ίνα παραλαβή καί φε'ργ]
αύτω τό ποσον, ο υπηρέτης θεωρείται ώς διάγγελος αύτοΰ καί
ούχί έντολο^όχος προ; δανεισμόν.
"Ετερον παράδειγμα. Σταλείς τις παρ’ ετέρου εις ίπποκάπηλον,
ινα άγοράση αύτω ενα ίππον λέγει τώ ίπποκαπήλω: ό <hïra
θέΛει rà άγοράστ] zor άεϊνα ίππον, b $ï ίπποκάπηλος άπαντα :
εκώΛησα ανζω zor άεϊνα ίππον àrzi τόσων γροσΐω ν άγγειΛον
ανζω ζονζο xal παράόος συγχρόνως zbr ίππον.

Έάν επί τού-

τοις ό μεσάζων άγάγν) καί παρα^ώση τον ίππον είς τον στείλαντα
αυτόν, ούτος

δεχθ·?5 άμέσως αύτύν, το συνάλλαγμα τής πωλή-

σεως θεωρείται ώς συνομολογηθέν μεταξύ των <^ύο καί ά άλλος άν
θρωπος έχοησίμευσεν ώς απλούς διάγγελος καί ώς οργανον, ούχί Si
ώς έντολοδόχος του στείλαντος αύτόν.
"Ετερον. Έάν είπόντος τίνος τω κρεωπώλν) : âiàe χαθ’ έχάσζην
είς zbr οι^ονισζην ύπηρεζην jiov ζόσας σκάλας κρέατος, ούτος
συμμορφωθν) προς την διαταγήν καί δίδν) τό κρέας, εν τοιαύτη
περιπτώσει ό ύπηρέτης θεωρείται ώς διάγγελος τού κυρίου αύτοΰ,
ούχί δε ώς έντολοδόχος.
"Αρθρ. 1 4 5 δον. Ή διαταγή άλλοτε μεν ίσοδυναμεϊ έντολγ,
άλλοτε δέ είνα·. απλή διαγγελία.
Π. X. Έάν ό υπηρέτης τίνος τη διαταγνί τοΰ κυρίου αύτοΰ άγοράση παρ’ εμπόρου πράγμά τι εν τν) άγορα ταύτν] θεωρείται ώς
έντολοδόχος αύτοΰ.
Ά λ λ ’ εάν ό κύριος αύτοΰ συμφωνήσας μετά τοΰ εμπόρου την
αγοράν πράγματός τίνος στείλη αύτόν ίνα παραλάβη καί φερηαύτό,
ό ύπηρέτης δεν θεωρείται ώς έντολοδόχος, άλλ’ ώ; διάγγελος τοΰ
κυρίου του.
*Αρθρ, 1 4 5 6 ον. Τό συνάλλαγμα τής εντολής ενίοτε είναι άπόλυτον.
Δηλαδή κατά την συνομολόγησίν του δεν υποβάλλεται ε’ίς τινκ
όρον, ούτε συμ.φωνείται νά ίσχύ-fl επί μέλλοντος τίνος χρόνου, ούτε
περιορίζεται διά τίνος περιορισμοΰ.

•V‘

Π. X. ’Εάν, είπόντος του εντολε'ως είς τον Ιντολο^όχον : δίδω
ϋοι ζηγ εγζοΛηγ va jt(ùM)ü^Q

z o v z o y

zbr

Ϊ

μον, δζαγ εΜιη

κ λ ο υ

ο δείνα έμπορος ενζανθα, δ εντολο^όχος £εχθνί, το συναλλαγή«
της εντολής με'νει ήρτημε'νον με'χρι τής ελεύσεωςτού εύπορου εκεί
νου, λαμβάνει δε πλήρη ίσχύν άμα τνί άφίξει αυτού.
Ούτω λοιπόν μετά την άφιξιν του εμπόρου 6 εντολοδοχος δύναται νά πωλήσν; τόν ίππον ούχί δμως και προ αυτής.
’Ενίοτε ή ισχύς του συναλλάγματος άρχεται άπό μελλοντο'ς
τίνος χρόνου.
Π. X . Έάν, είπόντος τού εντολε'ως : άνέθηχά

<t

o î

ζην ενζοΛην,

ΐκα πωΛήΰρς ζά ζώά μου χαζά πον μήνα Ά π ρίΛ ιον , δ έντολοδόχος δεχθή, ή εντολή λαμβάνει ισχύν άμα τνί ελεύσει τού μηνός
’Απριλίου, και ό εντολο^όχος £ύναται κατά τόν μ,ήνα τούτον, ή
καί μ ετ’ αυτόν να πωλήστ] τά ζώα εκείνα, ούχί δμως καί προ
αυτού.
’Ενίοτε δε τό συνάλλαγμα τίθεται υπό τινα περιορισμ,όν ^προσ
τίθεται ίηλα^ή εις αύτό δρος τις ου δεν ^ύναται νά έζέλθη ο εντολο^όχος).
Π. X. ’Εάν ό εντολεύς ε’ίπν} ! εδωχά βοι ζην ενζοΛην, ΐνα
πωΛήσρς το ωροΜγων μον ζονζο α ν τί χιΑ ΐω ν γροσίων, δ εντολο^όχος δεν δύνχτχι νχ πώληση τό ώρολόγιον κάτω τής τιμής
ταυ της.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ.
*Αρθρ. 1457ον. Ό εντολεύς πρε'πει νχ vjvxi κατά νόμον ικανός
να έκτελνί την πρχξιν ής την εκτε'λεσιν έντε'λλεται έτε'ρω.
Ή εντολή δθεν ήν δί^ωσιν δ μή εχων άνεπτυγμένην την κρίσιν
ανήλιξ ( 1) χαί δ παράφοων είναι άκυρος.1

( 1) *0 δρισμός τού εχοντος άνεπτυγμε'νην τήν κρίσιν άνήλικος
jtfjf·

είναι δ έζής

lyJDl j

^

Ol

j &j

Ό δε άνεπτυγμένην εχων την κρίσιν άνήλιξ δέν δύναται νά δώσ-τ,
εντολήν προς συνομολο'γησιν ετεροβαρούς συναλλάγματος έπιβαρύνοντος αύτον, οια ή δωρεά καί ή ελεημοσύνη καί άν άκο'μη εχν] την
προς τούτο άδειαν τού κηδεμο'νος αυτού.
Ά π* εναντίας δέ δταν το ετεροβαρές συνάλλαγμα vivat προς

Ο

φελος αυτού ώς δταν ποο'κηται νά λάβνι δωρεάν ή ελεημοσύνην,
δύναται να δώση ετε'ρω εντολήν καί άνευ άκο'μη τής άδειας τού
κηδεμο'νος αυτού.
*Αλλ’ εν τοίς ετεροβαρε'σι συναλλάγμασιν, ών άδηλον εστι τδ
λ,υσιτελές ή αλυσιτελές, οΓα έστίν ή αγοραπωλησία, ό άνήλιξ δύναται νά δώσν) εντολήν, εάν vivat χειράφετος καί έ'χη τήν ίκανο'τ η τ α τού συνναλλάττεσθαι.
Έ ν έναντίςε δέ περιπτώσει ή εντολή, ήν έ'δωκε δέν λαμβάνει
κύρος, ή μετά τήν παραδοχήν τού κηδεμ,ο'νος αυτού.
Άρθρ. 1458ον. Ό έντολοδο'χος πρε'πν) νά εχνι σώας τάς φρε'νας
καί άνεπτυγμε'νην τήν κρίσιν.
Δέν είναι ανάγκη νά νίναι καί ενήλιξ.
Ό εχων δθεν άνεπτυγμε'νην τήν κρίσιν άνήλιξ δύναται νά άναδεχθνί τήν διεξαγωγήν εντολής καί άν άκο'μη δέν γναι χειράφετος.
Τά δικαιώματα δμως καί at υποχρεώσεις αιτινες έκπηγάζουσιν
εκ τού συνεπείς τής εντολής συνομολογηθε'ντος ύπ’ αυτού συναλ
λάγματος άναφε'ρονται ούχί εις αύτον άλλ’ εις τον εντολε'α αυτού.
"Αρθρ. 1459ον. "Εκαστος δύναται νά άναθε'σν) εις έντολοδο'χον
τήν διεκδίκησιν δικαιωμάτων καί τήν έκπλήρωσιν υποχρεώσεων
άναφερομε'νων εις ύποθε'σεις καί πράξεις τάς οποίας δύναται νά
διεξαγάγη δ ίδιος.
βέχ»βε ελλεδι γιάλεμ« ινν* ελπ’ε'για σίλιπ«ν λιλμβλκι βε δζάλιπ«ν λισσεμένι β’ εσσράε άκσοχ»· άνήλιξ

εχων

άνεπτυγμένην

τήν κρίσιν είναι εκείνος δστις εννοεί δτι ή πο>λησις είναι ή άπώλεια τής κυριο'τητος άπο τού πωλουμ.ένου πράγματος καί ή άπο'κτησις τού τιμήματος αυτού καί OTt ή άγορά εχει άντιθέτους
συνεπείας.

Π. X. "Εκαστος δύναται νά δώσ/] έτέρω εντολήν προς πώλησιν
ή αγοράν, έκμίσθωσιν, ή μίσθωσιν· ενεχυρίασιν, ή παραδοχήν ενε
χύρου·

παρακατάθεσιν ή

παραδοχήν παρακαταθήκης·

δώρησιν

πράγματος, ή παραδοχήν δωρεάς· συμβιβασμόν, ή άφεσιν χρέους*
ομολογίαν (ήτοι κατάθεσιν ενώπιον δικαστηρίου) ή κίνησιν αγωγής,
έζάσκησιν

του δικαιώματος προτιμήσεως,

διανομήν,

άπο'τισιν

χρέους, ή παραδοχήν καταβολής χρέους καί προς παραλαβήν παν
τός άλλου πράγματος.
*Αλλά τό άντικείμενον τής εντολής πρέπει νά vivat γνωστο'ν.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ.
(ΛΙΑΙΡΕ1ΤΑΙΝΕΙΣ ΕΞ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Γ Ε Ν ΙΚ Η

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ ΤΗ Σ ΕΝ ΤΟ Λ Η Σ.

"Αρθρ. 1 4 6 0 ον. Ό προς δώρησιν, κίχρησιν, ενεχυρίασιν, παρακατάθεσιν, δανεισμόν, εταιρισμόν, κατάθεσιν κεφαλαίων πρός σύστησιν ετερορρύθμου εταιρίας (*.

μονδαρεμπε δρα βιβλ. θ ', αρθρ.)

καί συμβιβασμόν επί χρέους ού ό εναγόμενος άρνεΐται την ύπαρξιν
άν ίνκιάρην σούλχ)

έντολοδόχος οφείλει

νά συνο

μολογώ τό τήν εντολήν αύτοΟ άφοοών συνάλλαγμα επ’ όνο'ματι του
Ιντολέως αύτοΰ.
*Εν εναντία περιπτώσει, (εάν δηλαδή συνομολογήση τό συνάλ
λαγμα επί ίδίω όνο'ματι), τό συνάλλαγμα δέν είναι έγκυρον.
"Αρθρ. 1 4 6 Ιον. Ό πρός πώλησιν άγοράν έκμίσθωσιν καί συμβι
βασμόν επί χρέους ού ό έντολεύς ομολογεί τήν ύπαρξιν έντολοδο'χος

δεν είναι άπαραίτητος άνάγκη νά συνομολογώ το την εντολήν αυ
τού άφορών συνάλλαγμα επ’ όνδμ.ατι τού έντολε'ως αυτού.
Τό συνάλλαγμα δηλ. είναι έγκυρον καί άν ο έντολοδδχος συνομολογήση αύτό ούχί επί τω τού έντολε'ως όνδματι ρ.ονον, άλλα
καί επί τω ίδίω αυτού.
Έν άμ,φοτε'ραις δέ ταίς περιπτώσεσιν ό έντολεύς κτάται εκ τού
συναλλάγματος.
Με την διαφοράν δμως, οτι εάν τδ συνάλλαγμ.α δέν συνομ.ολογηθη εις δνομα τού έντολε'ως τά εκ τού συναλλάγμ,ατος τούτουΙκπηγάζοντα δικαιώματα καί υποχρεώσεις άφορώσι τον συναλλαξάμενον, ήτοι τον έντολοδ δχον.
’Εάν δε συνωμολογήθη είς δνομα τού έντολε'ως τά τοιαύτα δι
καιώματα καί υποχρεώσεις άνάγονται εις τον έντολε'α. Έν τη π εριπτώσει δθεν ταύτη ό έντολοδδχος έπε'χει τδπον διαγγε'λου.
Π. X. Ό προς διάπρασιν έντολοδδχος, δστις έπώλησε πράγμά τε
τού έντολε'ως αυτού εις ’ίδιον αυτού δνομα, οφείλει νά παραδώση τα
πράγμα τούτο

εις τον άγοραστήν, δικαιούμενος ν* απαίτηση καί

λάβη παρ’ αύτού τό τίμημα· καί άν τρίτος τις έκνικήση δικαστικώς τό πράγμα, ο αγοραστής έπιστρε'φει εις τόν έντολοδοχον διαπράτην ήτοι απαιτεί παρ’ αύτού δπερ τω έδωκε τίμημ,ά.
Ό δέ προς άγοράν έντολοδδχος οστις κατά τόν αυτόν τοο'πον
συνωμολδγησε τήν αγοραπωλησίαν ούχί εις τό τού έντολε'ως του
δνομα, άλλα εις τό εαυτού, παραλαμβάνει ό ίδιος τό άγορασθέν
πράγμα καί οφείλει νά καταβάλη έξ ιδίων εις τόν πωλητήν τό
τίμημ.α, καί άν άκδμη δέν ε'λαβεν αύτό παρά τού έντολε'ως του.
•Καί έάν άνακαλυφθη έν τω πράγματι άρχικδν τι έλάττωμα
δικαιούται ο έντολοδδχος νά κινήση άγωγήν έπί έπιστοοφη· άλλ*
εάν συνωμολδγησε τήν άγοραπωλησίαν εις δνομα τού έντολε'ως αύτ:ύ , ήτοι, έάν κατά τήν συνωμολδγησιν τής άγοραπωλησίας είπεν
δτι πωλεϊ ή αγοράζει τό πράγμ,α, ώς έντολοδδχος καί διά λογα
ριασμόν τού δείνα, έν τοιαύτη περιπτώσει τά έκ τού συναλλάγ
ματος έκπηγάζοντα δικαιώματα καί υποχρεώσεις περί ών έγε'νετο
λδγος άνωτε'ρω άνάγονται πάντα εις τόν έντολε'α.

>

Καί εν τν3 περιπτώσει ταύτγ ό έντολοδοχος δεν διαφέρει του
διαγγέλου.
"Αρθρ. 1462ον. Έν τγ διαγγελία τά εκ του συναλλάγματος
' δικαιώματα καί ύποχρεώσεις ανάγονται εις τον διαγγέλλοντα.
Ούδεμίαν δε σχέσιν έχει πρ·ς αύτά ό διάγγελος.
*Άρθρ. 14 6 3 ον. Ό προς διάπρασιν η αγοράν, καταβολήν ή πα
ραδοχήν καταβολής χρέους καί παραλαβήν πράγματος έντολοδοχος^
κρατεί τό εκ τήςέντολής ταύτης περιελθόν εις χεΐρας αύτου πράγμα^
ώς παρακαταθήκην.
Έάν δθεν <ρθαργί άνευ ύπαιτιδτητος ή σφάλματος αύτου δεν ε
νέχεται εις άποζημίωσιν.
Καί το ένεκα τής διαγγελία; εις χεϊρας του διαγγέλου εύρισκο'μ,ενον πράγμα είναι επίσης παρακαταθήκη.
νΑρθρ. 1464ον. "Οταν τά υπό του οφειλέτου εις τον δανειστήν
στελλο'μενα προς έξοφλησιν του [χρέους άπολεσθώσι πριν ή φθάσωσιν εις τον τελευταιον τούτον, ή απώλεια βαρύνει τόν οφειλέτην»
εάν ό κομιστής ήτο διάγγελος αυτού* άλλ* εάν ήτο διάγγελος τού
δανειστοΰ, ή ζημία βαρύνει τούτον, ο δέ οφειλέτης άπαλλάττεται
τού χρέους.
"Αρθρ. 1465ον. Έάν τις διώρισε δύο συγχρο'νως εντολοδο'χους
διά μίαν καί τήν αυτήν ύπο'θεσιν, δεν δύναται ό έτερος αυτών νά
εκτελέσν) μο'νος τήν εντολήν.
Ά λ λ ’ έάν ενετάλησαν νά κινήσωσιν άγωγήν κατά τίνος, ή νά
άποδώσωσι παρακαταθήκην, ή νά καταβάλωσι χρέος, δύναται
καί ό έτερος ρ.ονος αύτών νά έκτελέση τήν εντολήν.
Έάν δμως άφού διώρισε τίς τινα έντολοδο'χον του διά μίαν ύποθεσιν, ακολούθως διορίστρ καί έτερον, ανεξαρτήτως τού πρώτου διά
τήν αύτήν επίσης ύπο'θεσιν, έκάτερος αύτών δύναται νά έκτελέσνι
τήν εντολήν.
νΑρθρ. 1466ον. Ό έντολοδο'χος δεν δύναται νά άναθέση εις έ
τερον ήν άνεδέχθη εντολήν.
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Έ κ το ς άν εδωκεν αύτώ τοιαύτην άδειαν ό έντολευς, ή είπεν αύτφ
itpä^or όπως βούΑει.
Διο'τι έν τοιαύτν) περιπτώσει δύναται νά ύποκαταστήσν] εις
Ιαυτόν ετερον έντολοδο'χον. Και το'τε ό υποκατάστατος είναι έντολοδο'χος ούχί του διορίσαντος αύτόν έντολοδο'χου, άλλά του
πρωτοτύπου έντολέως.
Μάλιστα δέ ή παυσις ή ο θάνατος τού πρώτου έντολοδο'χου δεν
συνεπάγεται καί την παύσιν τού ύποκαταστάτου αυτού.
"Αρθρ. 1467ον. Έάν

συνεφωνήθη άριοιβή διά τον έντολοδο'χον

ούτος έκτελών την εντολήν άποκτα δικαίωρια επί τής άρ.οιβής.
Έάν δε δέν συνεφωνήθη άριοιβή, ό δέ έντολοδο'χος δέν άνήκηείς
την τάζιν των

έριριίσθως ύπηρετούντων, θεωρείται ώς δωρεάν ερ-

γασθείς καί δεν δικαιούται νά ζητήση άρ,οιβήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΝ.
Άρθρ. 1468ον. Κατά το τελευταΐον έδάφιον τού άρθρου 1 4 5 9
το άντικείρ.ενον τής εντολής πρέπει νά γναι γνωστόν εις τρο'πον,
ώστε νά vjvai δυνατή ή έκτέλεσις τής εντολής.
Οιον ό εντολοδότης οφείλει νά δηλώση τό γένος τού άγορασθησορ,ένου πράγριατος, εάν δέ το γένος υποδιαιρείται εις διάφορα εΐδηι
δεν αρκεί ριονη ή δήλωσις τού γένους, άλλά πρέπει νά δηλώσν) κα*
τό είδος αύτού, ή νά προσδιορίση τίνος άξίας εσται τό πράγρ.α.
Έάν δε δεν δηλωθ·^ τό γένος τού άγορασθησορ,ένου πράγριατος
ή εάν δηλωθνί ριέν τό γένος, άλλά τούτου εις πολλά είδη ύποδιγρηριένου όντος δεν ύποδειχθή συγχρόνως καί τό είδος, ή δεν προσδιορισθνί ή τιριή τού πράγριατος ή εντολή είναι άκυρος. Έκτος άν
ό έντολεύς έ'δωκε τό έντολοδο'χψ άπο'λυτον εντολήν.
Π. X. Έάν τις έντείληταί τινι τήν αγοράν ίππου, ή εντολή
αυτή είναι έγκυρος.

=
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Καί εαν εντελλόμενός τις τινί ν’ άγοράστ] αύτώ ύφασμα διά φόρεμ,α δηλώσγ) το γένος αυτού (προσδιορίσω δηλαδή άν το ύφασμα
τούτο θά vjvai

τσεταρί λ. χ. (1 ) ή άλλου γένους), υποδεικνύων

συγχρόνως καί το είδος του (ήτοι λέγων π. χ . δτι -τρέπει νά vivat
συριακόν ή ινδικόν ύφασμα), ή προσδιορίσω ποιαν αξίαν πρέπει να
εχη τδ κομμ.άτιον του υφάσματος, ή εντολή επίσης είναι έγκυρος.
Ά λ λ ’ εάν είπν) : άχδρασΌν ^οι e r ζώο>* ?? υφασγεα, χ^ωρίς να
δηλώσν) τό γένος αύτου, ή εάν είπ*) επί παραδείγματος àyoçaüôr
μοι, νψαϋμα

τσεταρί χωρίς να προσδιορίσω τό είδος αυτού ή

τίνος άξίας πρέπει và vjvai, ή εντολή είναι άκυρος.
’JEàv δμ,ως είπω : αγόραΰόν μοι νψααμα

tüetagl ôià

μ ία ν ετόνμασία>", όποιου γέκονς η εΐόονς âeJetç, ή τοιαύτη εν
τολή είναι απόλυτός καί ό έντολοδοχος αγοράζει εξ ούτινος γένους
ή είδους βούλεται.
*Αρθρ. 1469ον. Ή διαφορά τής ύλης, τής σκοπουμένης χρήσεως,.
καί τής κατεργασίας συνεπάγεται καί τήν διαφοράν τού γένους.
Π. X. Τό βαμβάκινον καί τό μάλλινον ύφασμα εΐσίν ετερογενή
ενεκα τής διαφοράς τής ύλης έξ ής κατεσκευάσθησαν. .
Ετερογενή είναι καί τό μ,αλλίον τού προβάτου καί τό δέρμα
αυτού ένεκα τής διαφοράς ήτις υπάρχει είς τόν σκοπόν δι’ δν λαμβάνονται.
Διο'τι τό δέρμα λαμβάνεται επί σκοπφ κατασκευής άσκών, εν
ω τό μαλλίον λαμβάνεται προς άλλον σκοπόν ήτοι προς κατα
σκευήν κλωστής έξ ής ύφαίνονται τάπητες κλπ.
Καί οί τάπητες (Λ*Γ κετσέ) τού Σάρκιοϊ (2 ) καί τού Ούσάκ (3 ),
καίτοι άμφότεροι εκ μαλλίου κατασκευάζονται, δμως είναι ετερο
γενείς ένεκα τής διαφοράς τής κατεργασίας..
"Αρθρ. 1470ον. Έάν ό έντολοδοχος παραβνί τόν περί τού γένους
( 1 ) Γένος σηρικών υφασμάτων έξ ών συνήθους κατασκευάζουσε
τούς χιτώνας αυτών οί ΟΜ εμάόες.
(2 ) Πόλις έν τώ διοικητικψ τμήματι Καλλιπόλεως.
(3) Πόλις τής Μικράς *Ασίας.

C, '
=
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6pov, δηλαδή, εάν άγοράσνι πράγμα γένους διάφορου παρά το
ύπό του έντολε'ως προσδιορισθεν, ή άγορά δεν είναι υποχρεωτική
£ιά τον έντολέα καί άν άκόαη το άγορασθεν πράγμα γναι ώφελιμώτερον εις αυτόν, ήτοι το ύπό τού εντολοδόχου άγορασθέν πράγμα
^έν .θεωρείται ώς άγορασθέν διά τον έντολε'α καί έπομε'νως με'νει εις
τον πρώτον.
*Αρθρ. 147 Ιον. ’Εάν τού εντολε'ως είπόντος : άγόρα,σοτ xçior
b έντολοδόχος άγοράσν; θήλυ προ'βατον, ή αγορά δεν είναι υποχρεω
τική διά τον έντολε'α καί τό προβατον με'νει εί; τόν έντολοδόχον.
*Αρθρ. 1472ον. ’Εάν άφού είπγ) ό εντολεύς: άγόραβότ μοι το
δεΧνα olxÔJtsâor, έγερθή επ’ αύτού οικοδομή, ύ εντολοδότης δεν
δύναται πλε'ον νά άγοράσνι αυτό κατ’ εντολήν. Έάν δμως άφού είπιρ
ο εντολεύς : Λγόρααόκ jiot T?}r âsira olxîa r, έπιχρισθή αύτη δε*
άσβε στοκονίας, ή προστεθή αυτή τοίχος, ό έντολοδόχος δύναται
ν’ άγοράσγ^ καί μετά ταύτα την οικίαν εκείνην κατ* εντολήν.
νΑρθρ. 1473ον. Έάν ό εντολεύς είπη άγό^ασον γάΛα χωρίς νά
προσδιορίσγτίγάλαθε'λει, εννοείται τόσυνειθισμε'νονέντή πόλει γάλα.
*Αρθρ. 1 4 7 4 ον. Έάν ό εντολεύς είπτ*: àyôçaoôr μ,οι ο^νζιον^
■ο έντολοδόχος δύναται ν’ άγοράση παντός είδους όρύζιον.πωλούμενον εν τή άγορή.
νΑρθρ. 1 4 7 δον. Έντελλόμενός τίς τινι τήν αγοράν οικίας οφείλει Γνχ
•προσδιορίζν) καί την Συνοικίαν εις ήν θά κήται καί τήν άξίανείς ήν
πρε'πει νά άγορασθή. Έν εναντία περιπτώσει ή εντολή είναι άκυρος.
"Αρθρ. 147 6 ον. Έντελλόμενός τίς τινι τήν άγοράν ενός [μαργα
ρίτου, ή ερυθρού υακίνθου ( o y l ) , οφείλει νά προσδιορίσγ μέχρι πόσης
αξίας πρε'πει νά νίναι. Έν εναντία περιπτώσει ή εντολή είναι άκυρος.
*Αρθρ, 1477ον. Έν τοϊς μετρουμε'νοις πρε'πει νά προσδιορίζηται
τό ποσόν ή ή τιμή τού άντικειμένου τής εντολής.
Π. X. Έντελλόμενός τίς τινι ν’ άγοράσγ αύτω σίτον, οφείλει
νά εί'πγ) αύτφ πόσα κοιλά ή πόσων γροσίων σίτον θε'λει. Έν εναντί^ περιπτώσει ή εντολή είναι άκυρος.
*Αρθρ. 1 0 7 δον. Δεν είναι άνάγκη νά περιγράφω τις τα προσοντχ
τού άντικειμε'νου τής εντολής.
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Π . X. Δεν είναι ανάγκη νά προσδιορίζω άν πρέπει và vivat
πρώτης, μέσης, η κατωτέρας ποιότητος.
Με την Ζαφοράν δμως, ÔTt τά προσόντα του άντικειμένου της
εντολής πρέπει νά άρμόζουσιν εις την κατάστασιν του έντολε'ως.
Π. X. Έάν αγωγιάτης δώσ^ τινί εντολήν νά τω άγοράση ίπ
πον, δ έντολοδόχος δέν δυναται νά άγοράσ-rj αύτφ άραβικον ίππον
αξίας είκοσι χιλιάδων γροσίων. Έάν δέ άγοράσνι τοιοΰτον, ή άγορά
δέν είναι υποχρεωτική δια τον εντολοδότην· δηλαδή ό ίππος δεν θεωρείται ως άγορασθείς διά λογαριασμόν αύτοΰ καί μένει εις βά
ρος του έντολοδο'χου.
*Αρθρ. 1479ον. Έάν εις. τήν εντολήν τεθνί δρος τις δ έντολο
δόχος δεν δύναται να ,παραβνί αύτόν. ’Εάν δε παραβγί αύτόν ή άγθρά δεν ύποχρεοϊ τον έντολέα του, καί τό πράγμα δπερ ήγορασε
μένει εις βάρος αύτου.
Ά λ λ ’ έάν παράβνί τον δρον εις τρόπον ώφελιμώτερον τι] έντολεί,
τό τοιουτο δέν θεωρείται παράβασις.
Π. X. Έάν άναθέσαντος του έντολε'ως εις τον έντολοδόχον νά
άγοράση αύτω ώρισμένην τινά οικίαν άντί δέκα χιλιάδων γροσίων,
ουτος άγοράσνι αυτήν εις τιμήν άνωτέραν, ή άγορά δέν είναι ύποχρεωτικώς παραδεκτή διά τον έντολέα καί ή άγορασθεϊσα οικία
μένει εις βάρος του έντολοδο'χου. Ά λλ* έάν δ έντολοδόχος ήγορασε
τήν οικίαν εις τιμήν έλάσσονα τών δέκα χιλιάδων, αύτη θεωρείται
ώς άγορασθεϊσα διά τον έντολέα.
"Αρθρ. 1480ον. Έάν ήγόρασέ τις μόνον τό ήμισυ του πράγμα
τος τό όποιον έλαβεν έντολήν νά άγοράσν), ή άγορά είναι άκυρος
διά τον έντολέα έάν τό πράγμα έκεϊνο βλάπτεται διαιρούμενον*
άλλ* έάν δέν βλάπτεται, ή άγορά είναι ύποχρεωτικώς παραδεκτή
δι* αύτόν.
Π. X. Έάν δ ένταλθείς ν* άγοράση εν ολόκληρον κομμάτιον
υφάσματος, άγοράση μόνον ήμισυ, ή άγορά δέν είναι ύποχρεωτικώς
παραδεκτή διά τόν έντολέα καί τό ύφασμα μένει εις βάρος του
έντολοδο'χου.
’Αλλ’ έάν δ έντολοδόχος ήγορασε τρεϊς ύκάδας σίτου εν ω ητο

L·. v/·
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εντεταλμένος ν’ άγοράσν] εξ, ή αγορά είναι διά λογαριασμόν τον>
έντολέως.
"Αρθρ. 1 4 8 Ιον. Έάν δο'ντος τίνος εντολήν ν’ άγορασθνί αύτφ
ύφασμα διά μίαν χλαμύδα, ό έντολοδο'χος άγοράσν] ύφασμα μή άρ
χουν εϊς τήν κατασκευήν χλαμύδος ή άγορά δεν είναι ύποχρεωτικώς:
παραδεκτή διά τόν έντολέα καί τό ύφασμα εκείνο μένει εις βάρος
του έντολοδο'χου.
"Αρθρ.

1482ον. "Οταν ο έντολεύς δεν προσδιώρισε τήν τιμήν

του άγορασθησομένου αύτω πράγματος, ό εντολοδο'χος δύναται ν*
άγοράσν] αυτό άντί τής κατ’ έκτίμησιν άξίας του, ή καί μέ μικράν
ζημίαν.
Ά λ λ* εις τά πράγματα, ών ή τιμ ή είναι ώρισμένη οίον ό άρτος
καί τό κρέας ούτε ή μικρά ζημία συγχώρεΐται.
Έάν δέ τό πράγμα ήγοράσθη με ύπέρογκον ζημίαν, ή άγορά εν
πάσν] περιπτώσει είναι άπαράδεκτος διά τόν έντολέα, καί τό πράγ
μα μένει εϊς τόν εντολοδο'χον.
*Αρθρ. 1483ον. Απολύτως άγορά λέγεται ή διά χρημάτων
γινομένη άγορά.

,

Έάν δθεν ο λαβών εντολήν νά άγοράσν] πράγμά τι άνταλλάξν],
αυτό μ ε τ ’ άλλου πράγματος, ή πράξις δεν είναι ύποχρεωτικώς
παραδεκτή διά τόν έντολέα καί τό πράγμα μένει εϊς βάρος τού έντολοδόχου.
"Αρθρ. 1484ον. Έάν έντείληταί τίς τινι ν’ άγοράσν) αύτω πράγ
μά τι χρησιμευον εϊς ώρισμένην τινά ώραν τού έτους, ή εντολή ισχύει
μο'νον κατά τήν ώραν εκείνην.
Π . X. Έάν κατά τό έαρ έντείληταί τίς τινι ν* άγοράσν] αύτφ
σάλινον ύφασμα διά μίαν χλαμύδα, έννοείται, δτι θέλει ν* άγορα
σθνί αύτω χλαμύς, ήτις νά τφ χρησιμεύσν) κατά τό προσεχές θέρος
καί επομένως ή άγορά είναι άπαράδεκτος διά τόν έντολέα, έάν
γείνγ) μετά τό θέρος ή κατά τό έαρ του έπιο'ντος έτους, ή δέ χλα
μύς μένει εϊς βάρος του έντολοδο'χου.
"Αρθρ. 1485ον. Ό

λαβών έντολήν ν* άγοράσν] ώρισμένον

τι

πράγμα, δέν δύναται vf άγοράσν] τό πράγμα τούτο δι* εαυτο'ν. K al
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tctv δέ άκόριη άγοράζων αυτό εΐπν) ότι τό άγορβ ζει δι’ εαυτόν, πά
λιν τό πράγρια έκ,εΐνο δέν θεωρείται ώς ίδικον του, άλλ’ ώς άγορασθεν διά τον εντολεα.
Ε κ τό ς εάν ό εντολοδο'χος ήγο'ρασε τό πράγρια εις τιριήνάνωτέραν τής ύπό του εντολε'ως όρισθείσης, ή εν περιπτυίσει καθ’ ήν ό
εντολευς δέν είχεν ορίσει τιριήν εάν ήγοράσθη τό πράγρια ρ.έ ύπε'ρογκον ζηρ.ίαν, διότι εις άριφοτε'ρας ταύτας τάς περιστάσεις τό πράγρια είναι εις βάρος του έντολοδόχου.
2ηριειωτε'ον 8ε οτι, εάν ό εντολοδο'χος είπγ επί παρουσίιρ του
εντο^εως, οτι ήγόρασε τό πράγμα δι’ εαυτόν, τό πράγρ,α γίνεται
ιδικόν του.
Άρθρ. 1486ον. Έάν είπο'ντος τινός έτε'ρψ : άγόρασόν μοι τον
ΪΛΚον τον άεΧνος, εκείνος δέν άπαντήση τι, ακολούθως 8ε ριετα£άς άγοράσγ; αυτόν, ο ίππος γίνεται κτή'χα τού εντολε'ως ριέν, εάν
« εντολοδο'χος άγοράζων αυτόν είπεν, ότι τον αγοράζει διά τον εντολε'α, τού έντολοδόχου 8ε, εάν είπεν, ότι τόν άγοράζει 8ι’ εαυτόν.
Έάν όρ.ως κατά την στιγριήν τής αγοράς δέν δηλώση διά τίνα
αγοράζει τόν ίππον, άκολούθως 8ε είπη, ότι ήγόρασεν αύτόν διά
τόν εντολεα, ό ίππος θεωρείται ώς κτήρια τού έντολε'ως, εάν ό έντολοδόχος είπε τό τοιούτο πριν ή άπολεσθ>5 ή πάθγ] έλάττωριά τι
έφιππος· ώς κτήρ.α 8ε τού έντολοδόχου εάν τό είπεν άιρού ό ίππος
άπωλε'σθη ή άπε'κτησε πάθος τι.
Άρθρ. 1 4 8 7 ον. Έάν δύο τινές άναθε'σωσι τινί ιδιαιτέρως έκα
στος, τήν εντολήν ν’ άγοράση δι’ αύτους πράγριά τι, τό πράγρ,α
γίνεται κτήρια εκείνου, διά τόν όποιον ήγο'ρασεν αύτό ό έντολο8όχος.
Άρθρ. 14S8ov. Ό προς άγοράν ίντολοδόχος δεν δύναται νά πω"λήσνι τό ίδιον αυτού πράγρια εις τον εντολεα.
Άρθρ. 1 4 8 9 ον. Ό έντολοδόχος πριν ή παραδώση όπερ ήγόρασε
πραγρια είς τόν έντολε'α, κατιδών πάθος τι εν αύτω δύναται ά<ρ*
εαυτού νά έπιστρε'ψτ, αύτό εις τόν πωλητήν.
*Α<ρού όριως παραδώσν) αύτό εις τόν εντολεα δεν δύναται πλέον
νά τό επιστρεψη ανευ τής διαταγής ή εντολής αύτού.
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"Αρθρ. 1490ον. Έάν ο εντολοδο'χο; ήγο'ρασε το πράγμα μέ
πίστωσιν, ή συμφωνία αύτη ισχύει καί διά τόνέντολε'α καί έπομε'νως
ο εντολοδο'χο; δεν δύναται νά ζητήση άπό αύτόν τό τίμημα τοις
μετρητοί;.
Έάν δμω;, άφου ό εντολοδο'χο; ήγο'ρασε το πράγμα μέ συμφω
νίαν νά πλήρωση τοι; μετρητοί; το τίμημα, άκολούθω; ό πωλητής
Ιδωκεν αύτω προθεσμίαν διά την πληρωμήν, δικαιούται ν’ άπαιτήση
αύτό τοί; μετρητοί; παρά τοϋ έντολε'ω;.
*Αρθρ. 1 4 9 Ιον. Ό προ; αγοράν εντολοδο'χο; πλήρωσα; εξ ιδίων
το τίμημα και λαβών τό πράγμα, δύναται νά άνατρε'ξη εΐ; τον
έντολε'α* ήτοι δύναται νά ζητήση παρ’ αυτού, δπερ εδωκε τίμημα.
Καί πρίν έτι καταβάλη το τίμημα εί; τον πωλητήν δύναται ν’
άπαιτήσγι αύτό παρά του έντολε'ω; καί νά παρακατάσχη μ.άλεστα
πό πράγμα μέχρι; ού πληρωθη.
*Αρθρ. 1492ον. Έάν τό πράγμα δπερ ήγόρασεν ό πρό; άγοράν
εντολοδο'χο; άπωλεσθη ή φθάρη εν τα ΐ; χερσίν αύτού τυχαίω;, ή
ζημία βαρύνει τόν έντολέα· ούδεμία δε έπιτρε'πεται έλάττωσι; τοΰ
τιμήματο;.
Έάν δμω; παρακατε'σχεν αύτό ό εντολοδο'χο; μέχρι; ου καταβληθή αύτφ τό τίμημα καί εν τω μεταξύ άπωλε'σθη ή έφθάρη7
•τότε οφείλει να πλήρωσή ό ϊδιο; τό τίμημα.
*Αρθρ. 1 4 9 3 ον. Ό πρό; αγοράν εντολοδο'χο; δεν δύναται να
διαλύση την αγοραπωλησίαν άνευ άδεία; τού έντολε'ω;.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΛΠΩΛΗΣΙΝ
(ΣΤΜΒΛΣΙΣ ΔΙΑΠΡΑΣΕΩΣ).
Άρθρ. 1 4 9 4ον. Ό λαβών απόλυτον εντολήν διαπράσεω;, δύναται νά πώληση τό πράγμα τού έντολέω; αύτού εί; οποίαν κρίνη
άρμόζουσαν τιμήν.
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’Άρθρ. 1495ον. Έ «ν Ο έντολζύς ώρ^σε την τΐ|λήνι του πράγματος,
ήτα εάν. είπε : χ(&·ηΰοτ ζο πράγμα άττί,ζό& ω ν γφοΰέ6jr, ό εν-,
τρλοιίόχος ίέν ^.ύναται να πώληση αυτό, είςτιριήν ελασσόνα της.
όρισθείσης.
Και εάν πωλήσας αυθαιρετώ; τό πραγμα είς., ελασσόνα τιικήν,παιρα$ώση αύτο εις τον αγοραστήν,.ό εντολεύς·, &υναται νκ· ζητήση,
παρ’ αυτού άποζη|/.ίωσιν.

·,

,

*Αρθρ. 1496ον. Έάν ό προς, ^ιαπώλησιν. έντολο^οχος ,{ό δια-,
πρατης) άγοράση-ό ΐ^ιοί το«πράγΐΛα του εντολέως^ή άγοραπωλη,σία- αϋτη είναι άκυρος. ■·■
’Άρθρ. 1497ον. 'Ο; προ; διαπωλησιν έντολοδόχος ^έν ^υναται
πώληση εις εκείνους* οί; ·ο νόμος £έν έπιτρε'πει· να μαρτυρήσωσιν
ύπερ αύτου, το πράγμα- τού έντολε'ως.
Έ κ το ; έάν πώληση αυτά εις τιμήν άνωτεραν τής.·πραγματικής
α.ύτού αξίας.

, -

Δύναται επίσης νκ πώληση το πράγμα είς τούς τοι,ουτους επί
άποτιμήσει

δτχν ό έντο.λεύς έ^ωκεν αύτω απόλυτόν εντο

λήν λέγων αύτω: πώ.Ιηοον το πράγμα τοϋζο είς orzira θέΛεις.
’Άρθρ. 1498ον. Ό λαβών · απόλυτον εντολήν; ινα , πώληση, τι
ούναται νά πωλήση αύτο, είτε τοΐς μετρητοίς, είτε επί.·τόση προθεσμίγ, δση χορηγείται συνήθως παρά των έμπορων κατά τάς.
πωλήσεις τοιούτου είδους πραγμάτων.
Ού/Ι όμως καί επί προθεσμίοι μακροτε'ρα τής συνήθους.
Έάν

έλαβε ρητήν ή καί σιωπηράν εντολήν Γνα πώληση τοϊς

μετρητοί;, £έν Ούναται να πώληση επί πιστώσει.
Π. X. Έάν ό έντολεύς εϊπη : πώ.Ιηαοτ ζο πραγμά μου ζοϋτο
το ΐς μεζρηζοΐς' ή πώ,Ιησοτ ζο πράγμα μου τούτο και εκ ζοΰ
τιμήμα τος πΛήρωσοτ ζο χρέος μου, ο έντολο^όχος £έν Ούναται
να πώληση τδ πράγμα εκείνο επί πιστώσε,ι..
*Άρθρ. 1499ον. Έάν πράγμα τι ^ιαχωριζόμενον βλάπτεται, ο
έντολοίοχος £έν δύναται να πωλήση το ήμισυ αυτού, έάν èe ούχί,
πωλεί αύτο.
:'Αρθρ. ΙδΟΟον. Ό έντολο^όχος £υ\αται να λάβη ένε'χυρον fl

έγγυησιν προς εξασφάλιοιν του τιρ.ήρατο£ τού πρκγρατος δπερ ,έπώλησε* Καί έάν άπολεσθη το ένε'χυρον, η πτώχευση ό εγγυητής,
ο έντολοδο'χος εις ούδρρίαν, -ύποκ.ειται άποζηρίωσιν.
„Άρθρ. .15Q Ιον. ^Εί^οντος -τού .έντολεως : πώ.·Ιησοκ ςπί.ίηχΰφά),
Pf βγ.γ,νήθ£ύ) ό έντολ.οδο'χας δεν δύναταινά πωλήση ά,νευ ενεχύρουήεγγυησεως.

,

Άρθρ. 1502ον. Έάν ο έντολοδο'χος δεν έλαβε παρά., τού. αγο
ραστού τό τίρηρα τ.ο.ύ πράγρατος, όπερ έπωλησε, δέν ύποχρεούται·
να καταβάλη αύτό εξ ίδιων εις τον έντολε'α,
Άρθρ. 1 5 0 3ον., 'Ο εντολεύ; έγκυρως,- δε'χ.εται την καταβολήν
τον. τιρήρατος- τρύ „πωληθεντος πράγρατος, άκορη καί εν τή περιπτώσει καθ’ ήν το δικαίωρα τής παραλαβής χύτού ανήκει εις
τον έντολοδοχον. .
Άρθρ. 150 4 ovc Έάν ά-έντολοδοχος ήναι άρισθος δεν ύποχρεούται διά τής βίας, ίνα είσπραξη το τίρηρα τού πωληθε'ντος πράγ
ρατος,
Ά λ λ ’ έάν δ εν θε'λη νά είσπραξη, αύτό ό ίδιος, ό&είλει νά έξουσιοδοτήση προς τούτο τον έντολε'α αυτού.. .
Ό έρρισθος δρως έντολοδο'χος, οίος είναι ο δηρόσιος κήρυξ καί
ο ρεσίτης, οφείλει , vor είσπραξη ό ίδιος τό τίρηρα τού πράγρατος
οπερ έπώλησε.
Άρθρ. 150ύον. Ό. πρός πώλησιν έντολοδοχος δύναται νά άκυρώση άφ’ εαυτού τήν αγοραπωλησίαν άλλ’ ή άκύρωσις ούδεριαν
ίσχύν. έχει ώς πρός τον έντολε'α, εις ον- ύποχρεούται ό έντολοδο'χος
νά καταβάλη τό τίρηρα τού πράγρατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\
M P I ΔΙΑΤΑΓΗΣ. ( I )
•ν
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Άρθρ. 1506ον. Έάν τις διατάξή έτερον ίνα πληρώση τό-προς1
( 1 ) Τό κείρενον λε'γει: Περί διατοίττορε'νου.
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τρίτον τινά ή προς το ίτ,μο'σιον χρέος αύτού καί εκείνος έκπληρώσν) την διαταγήν καταβάλλων εξ ίίίων το ύίρειλο'μενον ποσδν, ο
τελευταίο; ούτος εχει αναγωγήν κατά του ^ιατάκτου.
Ε’ί τε προσέθηκεν ο ίιατάκτης καί τον δρον τής άναγωγής, είτε
μή7 δτε εδωκε τήν διαταγήν. Δηλαδή είτε προσέθηκε φράσιν τινά
8ι* ί,ς εχορήγει έίς τον ίιαταττο'μενον τδ δικαίωμα τής άναγωγής,
οΐον λε'γων : πλήρωσον το χρέος μου ύ.το τον όρον Ira πληρώΘ7\ς ακολούθως άπό Ιμε, ή πλήρωσον και εγώ ΰοι τα όίάω ακο
λούθως' είτε είττεν άπλώς : πλήρωσον το χρέος μου.
"Αρθρ. 1 δ 0 7 ον. ’Εάν ό λαβών διαταγήν Γνα πληρώ*·/} χρέος εις
έπιμιγές νόμισμα, πληρώση αύτο εις νόμισμα καθαρόν, λαμβάνει
παρά του ^ιατάκτου νόμισμα έπιμιγές.
Καί ό ^ιαταχθείς ίνα πληρώση χρέος

νόμισμα καθαρόν καί

πληρώσας αύτο εις έπιμιγές λαμβάνει παρά του «^ιατάκτΟυ έπι
μιγές νόμισμα.
Ά λ λ ’ εάν Παταχθείς τις νά πληρώσν) άλλο'τριον χρέος πωλήσΐ|
εις τον δανειστήν τό ί^ιον αυτού πράγμα καί συμψηφίσνι το τίμημα
μετά, τού χρέους τού ^ιατάκτου, λαμβάνει παρ’ αύτού ποσόν ίσον
προς τό χρέος του.
Καί εάν άκο'μη έπώλησε το εαυτού πράγμα τω ^ανειστν) είς
τιμήν άνωτέρχν τής πραγματικής αύτού αξίας, ό ^ιατάκτης οφει
λέτης £εν ^ύναται ν’ άπαιτήσν), ίνα το περιπλέον τού τιμήματος
άφαιρεθή άπό τού χρέους αύτού.
"Αρθρ. 1508ον. Έάν, ^ιατάξη τις ετερον ίνα ^απανήση χάριν
αύτού ή τής οικογένειας του, πληρο'νει είς τον ^ιαταχθέντα τά £α πανήματα αύτού έ πικέ κυρωμένα ύπό πραγματογνωμο'νων.
'Εχει $ι τήν ύποχρέωσιν ταύτην άκο'μη καί άν δέν προσέθηκε
τον δρον τής άναγωγής λέγω ν: εγώ <re πληρώνω ακολούθως.
Επίσης εάν είπτ] : κατασχεύασον την οικίαν μον, ό Παταχθείς
ενεργών τήν κατασκευήν αύτής, πληρώνεται παρά τού διατάκτου
τά έξο^α του έπικεκνρωμένα ύπό πραγματογνωμ,ο'νων καί άν άκο'μη
ό ίιατάκτης ^έν είχε προσθέσει τον δρον τής άναγωγής.
νΑρθρ. 1δ09ον. Έάν τις διατάξν) ετερον λέγων : άος τω άείνχ.

*+ y

δάνεια, ή δώρον, η εΛεημοσννην χαι εγω σε πΛηρόνο) αχοΛούβ ι i)Ç ,

ό Παταχθείς έκπληρών τήν διαταγήν έχει αναγωγήν κατα

τοΰ ^ιατάκτου,
*Αλλ’ εάν είπεν άπλώς: δος, χωρίς νά προσθέσν) τον ορον τής
αναγωγής, ήτοι νά ε’ίπν) συγχρόνως : εγω σε πΛηρώνω, η τα Λαμ
βάνεις επειτα άτιο εμε, ό Παταχθείς £έν έχει αναγωγήν κατ'
αύτοΰ.
Διαφέρει δμιως, δταν ό Παταχθείς άνήκγι εις τήν οίκογε'νειαν
του ίιατάκτου ή νίναι συνε'ταιρος αύτοΰ, ή εχει όποιαν&ήποτε ά λ7ιην τοιαυτην σχε'σιν ένεκα τής οποίας κατά συνήθειαν εχει ανα
γωγήν προς τον ^ιατάκτην εν παροριοίαις ύποθέσεσι* £ιοτι τότε
καί άν ό ίιατάκτης £έν προσθέσγ; τον δρον τής αναγωγής, πάλιν
ο Παταχθείς εχει αναγωγήν κατ’ αύτοΰ.
"Ορα άρθρ. 36.
"Αρθρ. 1510ον. Ή διαταγή έκαστου [κονον έν τφ ί£ίω αύτοΰ
πράγμιατι ισχύει. Π. X. Έάν τις είπ*/) : ρίψον τούτο το πρχγμα
εις την θχΛασσαν καί δ £ια.ταχθείς γινώσκων δτι τό πράγμα
εκείνο είναι άλλου τινός, . ρίψνι αύτο, ό κύριος τοΰ πράγματος α
παιτεί

άποζημ,ίωσιν παρά τοΰ ρίψαντος . αύτο* ό $έ ^ιατάκτης

ενοσφ £έν μετεχειρίσθη βίαν εις ού^έν ενέχεται.
’Άρθρ. 151 Ιον. Έάν τις ^ιατάξ^ έτερον ινα πληρώσνι έξ ιδίων
τύ χρέος αύτοΰ καί εκείνος ύποσχεθείς κατά πρώτον άρνηθή ακο
λούθως τήν έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεώς του, δέν αναγκάζεται εις
τήν άπο'τισιν τοΰ χρέους, διά μόνον τον λο'γον, δτι ύπεσχέθη.
"Αρθρ. 1 5 1 2ον. Έάν ό, διατάκτης έχων νά λκμ,βάνγ] παρά τοΰ
διαταττομένου, ή έχων παρ’ αύτω

παρακαταθήκην χρημάτων

διατάξ-ρ αύτόν νά πλήρωσή το χρέος του έκ τών χρημάτων εκεί
νων, ό διαταχθείς εκβιάζεται είς τήν άπότισιν τοΰ χρέους.
*Αλλ’ έάν είπτ,: πώΛησον το δείνα πραγμά μου, καί πΛήρωcov το χρέος μου, ό διαταχθείς δεν εκβιάζεται έάν νιναι άμισθος.
Έάν δέ vjvai έμμισθος αναγκάζεται να πωλήσ/j τύ πράγμα καί
να πληρώση τό χρέος τοΰ διατάκτου.
3. 1 5 1 3ον. Έάν δώση τις έτέρφ ποσον τι χρημάτων μετά
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δ ι χταγής Γνκ παραδώ σ^αύτκ εις

ω ρ ισ μ έ ν ο ν

τινά δανειστήν τόυ,

όί λοιποί'· δάνεισταί του''-'διατάκτου- δίν* δικαιούνται νά’λάβωσι
(Λερό; εκ των χρηυ.άτων εκείνων ό δέ διαταχθείς οφείλει ινά1 δια
βίβαση αύτά εις τον υπό του διαΐάκτου προσδιορισθε'ντα δανειστήν.

*Αρθρ. 1514 ον. Έκν δώση τις έτίρω παστ?ν τι χρημάτων Γνκ
πληρωτή δι* αυτών ·,τό χρίός του, πρΜ δε 'ή πάρκδώση, ή διάβιβάση ό διαταχθείς εις τόν δανειστήν τό ποσόν τούτο, γνωσθη δ θά'νατος τόΰ ^ιατάκπου^' τα χρήματα έπανε'ρ'χονται·εΙς την κληρονο
μικήν ουσίαν του άΐεοβιώσαντας^^^

" :< * :

:·!'

ΚαΙ ;ο ^ανέιστ*^ όφείλ'εΓ. ·νάΤπρο^τρε'ξγ] εις τήν κληρονομιάν. '

■■'’Άρβρ. 15456V. Δίδε» ’τίς «τίρω 'ποσον τν χρημάτων ϊνα διάβεβάση' αύτο, εις' τον δανίιστήντου δίατάττων συγχρονω ς αυτόν νά.
μή παραδώση αύτά, πριν ή σημειώάτί δπισθεν- του χρεωστικού όμολόγου την πκρχδοσιν, η λάβη εκ των χειρών του δανειστοΰ* αποδείξιν παραλαβής, - άλλ’ εκείνος μεταβάς πάραδίδει τ*α χρήματα
&νευ σημειώσεως; ή άποδείξεώςν Έάν εν τόιαυτη περιπτώ σειό
δανειστής άρνηθνΐ την παραλαβήν τών χρημάτων και δ ι’ ελλείψιν
αποδείξεων κχταδικασΟη ό δίατάκτης, εις τ ή ν ’εκ'δεύτεροι» κατα
βολήν, ό έλλειπώς εκτελέσας την διαταγήν οφείλει V ά^ζημιώ ση
αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ε\
E tftö A II ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣ ϊ Ν k \ ΔΙΚΗι
(ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).
"Αρθρ. Ι516ον. "Ο,τε εναγών καί ό ελΛγο'μίενος δύναντάι νά
διορίσωσιν δντινα θε'λοϋσι-ν-επίτροπο'ν των ίν ’τή δίκη.
Δεν υπάρχει ανάγκη τής συγκκταβέ&εως έκατίρου.
*Αρθμ. 1 5 1 7 Ον. ν1Ι μχοτυρίχδικαστικου επιτρόπου έναντίοντου
εντΰλε'ως' -χύτου είναι ισχυρά ;μεν, δ'ίαν γίνεσαι '.ενώπιον το ΰ δ ικ α -στου, άνίσχυρος δε, δταν γίνεται* άλλαχονλ

Ά λ λ ’ ·ό επίτροπος παύεται πλέΟν τής επιτροπής.

· Α

Άρθρ. 1 5 t βον.'·Δύναται ό έντο^εύς',■διορίζων τινκ ώς δικαστι
κόν επίτροπον του, νά άπαγορεύσρ αύτώ να όμολογήση τι εναν
τίον του»
Έν τοιαύτη περιπτώσει πάσα κατάθεσις *ού. δικαστικού επί
τροπου εναντίον, τού έντολε'ως αυτού είναι άκυρος. ν;
("Ορα.τό, τελευταίον,.έδχφιον του άρθρ. 1 4 5 6 ).
Ό δέ επίτροπο;,, δστι^ άνευ άδειας.του έντολε'ως του κατε'θεσεν
ούτως εναντίον αυτού ενώπιον του δικαστού,. παύεται τής επ ι
τροπής.
’'Αρθρ. 1 5 1 9ον. Ή προς παρκστασιν εις δίκην εντολή δέν συνε
πάγεται και την προς παραλαβήν εντολήν.
Έπομε'νως ό δικαστικός επίτροπος, εάν δέν εχη καί την, επί
παραλαβή εντολήν, δέν δύναται νά παραλαβή εν όνο'ματι τού έν
τολε'ως αυτού τό έπιδικασθέν υπό τού δικαστηρίου ποσο'ν.
Άρθρ. 1520ον. *Η προς παραλαβήν εντολή δέν συνεπάγεται
καί τήν προς παράστασιν έν δίκη εντολήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ Γ .
•ϊ*

ΙΧΕΓΡΙ ΙϊλΫ Σ Ε Ω Σ TOT ΕΝΤΟΛΌΔΟΧΟΤ.
Άρθρ. 152 Ιον. Ό έντολευς δύναται νά παύη τον έντολοδο'χον
αυτού.

·’
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Δέν δύναται δμως νά παύση αυτόν, εάν συνεδέθησαν τή εντολή
«δικαιώματα τρίτου.,
Οιον ό χρεώστης, δστις ένεχυριάσας πράγμα- τι αυτού διώρισεν,
αϊτέ κατά τή^-στιγμήν..τής ένεχυριάάεως; είτε άκολούθως επίτρο
πον μιτ* εντολής Γνα κατά τήν λν^ξιν τής προθεσμίας τού χρέους
πωλήση τό ένεχυρον, δέν δύναται νά παύση αυτόν άνευ τής συγκαταθε'σεως τού άνεχυρούχου δανειστοΰ.
Επίσης ό διάδικος δστις κατ* άπαίτησιν τού άντίδίκου αυτού
διώρισεν έντολοδο'χον, ϊνα παρασταθή εις τήν δίκην, δέν. δύναται

0« παύση αυτόν έν αγνούς εκείνου.

π= 24 ==
Άρθρ.

1522ον. Ό εντολοδοχος δύναται νά παραιτηθη τής

εντολής.
Ούχί όμως καί όταν, ώ ; έρρέθη άνωτεοω, τη εντολή συνεδέθη καί
δικαίωμα τρίτου, διο'τι το'τε οφείλει νά διεκπεραίωση αύτήν.
Άρθρ. 1523ον. Ή ύπό του έντολέως παύσις του έντολοδοχουδεν ισχύει, ή ά<ρ* ή ; στιγμής δ έντολοδα'χος έλαβε γνώσιν αυτής*
Πάσαι δε αί μέχρι τής στιγμής εκείνης νομικαί πράξεις τού εντο·
λοδο'χου είσίν έγκυροι.
Άρθρ. 1524ον. Ό εντολοδοχος παραιτούμενος^ οφείλει νά κοινοποιήση την παραίτησίν του τω έντολεϊ. Με'χρις ου δε φθάση ή.
εϊδησις τής παραιτήσεώς του είς τον έντολέα, εξακολουθεί να ηναε
εντολοδοχος αύτοΰ.
’Άρθρ. 1525ον. Ό έντολεύς δύναται νά παύση τον έντολοδο'χονΤ
όν διώρισε προς παραδοχήν καταβολής χρέους έν άπουσί^ τού ο
φειλέτου.
Έάν όμως διώρισεν αυτόν επί παρουσία του οφειλέτου δεν δύνατα ι νά τον παύση έν άγνοία τούτου.
Έν τοιαύτη δθεν περιπτώσει, εάν ό οφειλέτης πριν ή μάθη την
παύσιν τού έντολοδοχου καταβάλη αύτω τό χρέος, άπαλλάττεταε
της οφειλής.
Άρθρ. 1526ον. Ή εντολή

τελειονει άρι» έκπλήρουμέναυ τον

βκοποΰ αυτής* κατά συνε'πειαν δέ καί ό εντολοδοχος το'τε αυτο
δικαίως παύεται.
Άρθρ. 152'iov.

Ό θάνατος τού έντολέως συνεπάγεται τήν

παυσιν τού έντολοδοχου.
Ούχί όμως καί όταν συνεδε'θησαν καί τρίτου συμφέροντα είς την
εντολήν.
"Ορα άρθρ. 7 6 0 .
Άρθρ. 1528ον. Ό θάνατος τού έντολέως συνεπάγεται καί τήν
τταύσιν τού ύπεντολοδοχου, ήτοι τού έντολοδοχου τού έντολοδο'χου,
"Ορα άρθρον 1 4 6 6 .
Άρθρ. 1529ον. Ή έντολή δεν μεταβαίνει είς τούς κληρονόμους.

Δηλαδή άποθνήσκοντος του έντολοδο'χου ούδέν κύρος μένει εις
την εντολήν.
*Αρθρ. 1530ον. Παραφρονήσαντος του έντολέως, η του έντολο
δο'χου άκυρουται ή εντολή.
*Εχεχνφώθη άι Λυ ζο χρ α το ρ ιχΟ ν Λ ια ά γ μ α τ ο ς τ η ν

2 0 ΛζεμάζιΑ άχ?/ρ 129 1 .
ΈδημοσιευΟη τουρκιέτ'ι την 17 Σαφερ 1292.

ΑΧΜΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ, ’Αντιπρόεδρός του Συμβουλίου του
Κράτους.
ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΛΗΛ,

‘Ρητροφύλαξ.

ΣΕΙΦ ΟΥΔΔΙΝ,

Πρόεδρός του δικαστικού τμήματος.

ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΛΟΥΣί, Κριτής Κωνσταντινουπόλεως.
ΑΧΜΕΤ ΧΗΛΜΗ,

Μέλος του ’Ανώτατου Δικαστηρίου^

πίΝ ΑΞ
■*

ΤΩΝ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν - Γ
Tor

ΙΑ'· ΒΙΒΑΙΟΥ·
ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Σελίς
Νοαικοί τινες δροι.

· .- .
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ,
Στοιχεία καί διαίρεσις τής εντολής*

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΤΤΕ^ΟΣ,
Προσόντα τής εντολής.

6

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.,
Περί ενεργείας τής έντολής.

Κεφάλαιον Α\ Γενική ενε'ργεια τής εντολής.
Κεφάλαιον Β'. Εντολή προς άγοράν.

8
11

Κεφάλαιον Γ'. Εντολή προς διαπώλησιν (Σύριβασις διαπράσεως.)
Κεφάλαιον Δ'. Περί διαταγής.
Κεφάλαιον Ε'. Εντολή

17
19

προς παράστασιν εν δίκη (Περί

δικαστικής έπιτροπ/.ς).
Κεφάλαιον ΣΤ'.Περί παύσεως του έντολοδόχου

Τ Ε Λ Ο Σ T O T ΙΑ'. Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .

22
23
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

Α Σ Τ Τ Κ Ο Σ ΚΩΔΗΞ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ TOV ΤΟΤΡΚΙΚΟΪ
ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |. ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΤ Π. ΒΙΘΥΝΟΥ.

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΜΕΤΑ 2ΧΟΛΙΑΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ KAI 2ΗΜΕΙΑ2Ε&Ν
ΕΠΙ TOT ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΒΙΒΑΙΟΝΪΙΒ'·
ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ,
1876.
Τ Υ Π 0Ι2 ΒΟΥΤΥΡΑ KAI 2 / Α2 .
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Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜ0Ν05 ΘΕΟΥ
ΛΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ α τ τ ο γ ρ α φ ο ν

» « B i e n «ΛΤ» ΤΟ ΠΕΡίεΧΟ*®**'

ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΒ'·
ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΗΤΟΙ ΑΘΩΩΣΕΠΣ* (Περιε'/ει πρόλογον κα'ι τεσσαρας τίτλους).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ·
ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ TINÛN ΟΡΩΝ.
"Αρθρ. 153 Ιον.

σούλχ. Συμβιβασμός είναι σύμβασις δι* ης

τνί αμοιβαία των μερών συναινε'σει αίρεται */ι μεταξύ αυτών δια
φορά. Συνίσταται δέ ο συμβιβασμός διά προτάσεως καί παρα
δοχής.
"Αρθρ. 1 532ον.
*Αρθρ. 1 533ον. aJUi

μουσαλήχ. Είναι ο συμβιβαζόμενος.
μουσάλαχσν άλέίχ. Είναι το εφ* ο

έγενετο ο συμβιβασμός· το άντίτιμον τού συμβιβασμού.
"Αρθρ. 1534ον. «cp

μουσάλαχουν ανχ. Είναι τό διαφιλο-

νεικουμενον πράγμα· τό άντικείμενον ττ,ς διαφοράς ή τού συμβι
βασμού.
f
Αρθρ. 1535ον. *0 συμβιβασμός είναι τριών ειδών:
Πρώτον είδος είναι ό έξ ομολογίας συμβιβασμός

jly ^

αν ικραριν ο6λχ)· λέγεται δέ ούτως εκείνος, δστις συνομολογεϊται
«υ νεπεια ττ,ς ομολογίας τού εναγόμενου.

s

=
Δεύτερον ει^ος

30 =

ϋ

άβνήσεως συμβιβασμός (£~° jl£ l ^e-

άν ίνκιάριν σόλχ)· λε'^ετ'αι

ούτως ό συμβίβοίσμός, δστις συνομο-

λογειται συνεπείς; άρνήσεως τού έναγομένρμ;. ; ' t ,

iC

Τρίτον εί&ος είναι ο εκ σιωπής συμβιβασμός
<Γ«κιότιν σβλχ) · όνύμάζέτάι

YΟ ν
^

αν

ούτως ο συμβιβασμός δστις γίνεται

επί τή σιωπή τού εναγόμενου, ήτοι χωρίς ούτος να άναγνωρίσγι ή
άρνηθή τήν άπκίτησιν του ενάγοντος.

, , ·r *

’Άοθρ. 1536ÖV. tjj|;·ίπρά.; Α παλλαγή άπο ενόχής, εξόφλησις,
άρεσις, άθώωσις· είναι £ύο ειίών.
Τό πρώτον ονομάζεται A,LlJ ^1^.1 ίπ*ράϊ ίσκάτ καί τό δεύτερον
ίττράϊ ιστι<ρά.| j
1Al «1 g)j\ ίπράϊ ίσκάτ. Ά παλλαγή" άρεσις χρε'ους είναι τό να
άπαλλάττη τίς τι να·'τής ενοχής.παραιτούμενος ολο*λήρ6υ. ή με'ρούς
τής παρ’ αυτού άπαιτήσεώς του.
Περί τούτου τού εΐ^ους τής απαλλαγής γενήσεται λδγος εν τώ
παρο'ντι βιβλίω.
jLlJ

(_ς!^1 ίπράϊ ίστιιρά. ’Εξοφλησις είναι ή παρά τίνος γινομε'νη

^ιακήρυξις δτι ελαβε τό δίκαιον του άπό άλλον ώστε αύτη είναι
ει£ος ομολογίας.
"Αρθρ. 1537ον.

/ίπράϊ χάςς. ξερική απαλλαγή*είναι ή

παραίτησις άπό ενοχής -πηγαζούσης εκ μιας ώρισμενης νομικής
σχεσεως, οίον εξ άγωγής περί οικίας, ή αγροκηπίου ή άλλου τινός
άντικειμε'νου.
"Αρθρ. ,15 3 δον.

\C,\j\ ίπράϊ άμμ. Γενική.απαλλαγή είναι ή

απαλλαγή τίνος άπό πάσης ενοχής.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
Π ΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΜΒΙΒΑΖΌΜΕΝΩΝ Κ Α Ι ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΤΤΟΝΤΩΝ.

"Αρθρ. 1 5 39ον. Ό συμβιβαζόμενος πρε'πει νά viva* εχέφρων..
Δίν είναι άνάγκη νκ τίναι καί ενήλιξ.

Επομένως ό μανιακοί, ο νηπιάζων. καί ό μήέχων άνεπτυγμένην
τήν opiqtv άνήλιξ δέν συμβιβάζονται ,έγκύρωςν
Ό ύπό χειράφετου ανήλικος γινόμενος ,συμβιβασμός είναι έγκυ
ρος, εάν £έν ύπάρχη £ ι’ αυτόν προφανής ζημία.

.·: n .

; ν

Οι ον* εάν, άπαιτοΰντός τίνος τι παρά: χειράφετου ανήλικος, Ουτος όμολογήσ^ τό άπαιτούμενον ααί.Φπί τ η όμολργί«>ε τούτη.·συμι
βιβασθώσιν,; ό συμβιβασμός ουτος εζ όμ,ολογι'ας ■πηγάζων είναι,
ισχυρός.
Ό χειράφετος, άνήλιξ £ύναται να συμ.βιβασθή μετά του όφείλέτου αύτού &ί£ων αύτω προθεσμίαν.
Έάν ί έ συμβιβασθή παραιτούμενος μέρους τής άπαιτήσεώς του,
ό συμβιβασμός ούτος είναι άκυρος, έάν είχε-μάρτυρας’ έγκυρος $έ,
εάν άφ* ενός μεν ^έν ή£ύγατο ν’ άπο^είζη $ιά μαρτύρων τήν άπαίτησίν του, άφ’ ετέρου

ήτο βέβαιον ότι ό αντρικός το ϋ θ ά έ£έ-

χετο τον έπαχθησομενον αύτω όρκον.
Έγκυρος επίσης είναν ό συμβιβασμός περί πράγματος οφείλομε νου
αύτφέάντό ποσόν 8V ο συνεβιβάσθη, ήναι .’ίσον τη άξίφ τού πράγ
ματος εκείνου.
Είναι

άκυρος, έάν έγένε.το επί άζί<η κατώτερα εις βαθμόν,

ώστε να προκύπτη υπέρογκος ζημία.
’Άρθρ. 1540ον. Ό παρά τού· επιτρόπου άνήλικος γενόμενος
συμβιβασμός ηναι έγκυρος, έάν $έν προκύπτη έζ αυτού προφανήςζημία εις τόν ανήλικα..
Έάν δέ ύπάρχη προφανής ζημία, είναι άκυρος.
’Εάν δθεν άπαιτοΟντο'ς τίνος παρ’ άνήλικος χρηματικόν τι ποσόν
ο πατήρ αυτού συμβιβασθή έπΐ τω δρφ ίνα πλήρωσή αύτό έκ τής:
περιουσίας αυτού (τού άνήλικος) ό συμβιβασμός είναι έγκυρος, έάν
δ ένάγων είχε μάρτυρας· άκυρος £ε, έάν £έν είχε.
Έ άν £έ όφείλοντός τίνος τφ

άνήλικι ποσόν τι ό πατήρ αύτου

συμβιβασθή παραιτούμενος μέρους τού ποσού έκείνου, ό συμβιβασμός,
είναι εγκυρυς, έάν ό: ένάγων είχε μάρτυρας* άκυρος $έ, έάν ίέν είχε.
Έάν è i όφείλοντός τίνος τφ άνήλικι ποσόν τι ρ πατήρ αύτου
συμβιβασθή

παραιτούμενος μέρους τού ποσού εκείνου, ό συμβιβα-·

' -I
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βμός είναι άκυρος μέν, εάν ή^ύνατο ν’ άπο^είξν) διά μαρτύρων την
άπαίτησιν έγκυρος δε, εάν ου μο'νον δεν ύπήρχον μάρτυρες, άλλα
καί ήτο φανερόν, δτι ό άντί^ικος θά έίε'χετο τον όρκον δστις ήθεΧεν επαχθή αύτω.
Τε'λος δ έπίτροπος £ύναται έγκύρως νά συμβιβασθνί λαμβάνων
πράγμα ίσης προς την άπαίτησιν του άνήλικος άξίαν.
Είναι δε άκυρος ό συμβιβασμός, εάν ηναι ύπερβολικώς επιζήμιος
εις τά ανήλικα.
*Αρθρ. 1 5 4 Ιον

Γενικώς ή ύτό ανήλικος, μανιακού καί νηπιά

ζοντας γινομε'νη απαλλαγή είναι άκυρος.
"Αρθρ. 1542ον. *Η εντολή προς π*ράστασιν εις £ίκην δεν έμπεριε'χει καί τήν προς συμβιβασμόν εντολήν.
Έάν δθεν ό λαβών παρά τίνος εντολήν, ίνα παρασταθν) εις &ίκην,
<τυμβιβασθνί περί τής ίίκης ταύτης άνευ ά^είας του έντολε'ως του,
ό συμβιβασμός είναι άκυρος.
*Αρθρ. 1543ον. ’Εάν ό εχων παρά τίνος εντολήν ίνα συμβιβασθνί
περί τίνος άγωγής αυτού, έκτελε'σνι τον συμβιβασμόν, τό άντίτιμον
του συμβιβασμού βαρύνει τόν έντολε'α.
Ό £έ έντολο^ο'χος ούτε ένε'χεται ούτε άπαιιεϊται τό πράγμα
εκείνο.
'Εκτός εάν έγγυήθη αύτο'* ^ιο'τι τότε ένε'χεται ένεκα τής έγγυήσεώς του.
Ένε'χεται επίσης έκ του συμβιβασμού δ έντολο&ο'χος έάν συμβιβασθείς εξ δμολογίας περί πράγματος καί έπί πράγματι, συνωμοΧδγησε τόν συμβιβασμόν έν τω ί^ίω αύτού όνόματι· $ηλα£ή καί
το'ΐε απαιτείται άπό αύτόν τό εφ’ ω συνεβιβάσθη πράγμα* άλλ* έ
χει καί αύτός άναγωγήν κατά τού έντολε'ως.
Π. X. Έάν δ έντολοδο'χος συμβιβασθνί κα τ’ έντολήν διά, το'σα
γφο'σια, δ έντολεύς οφείλει νά καταβάλη τό ποσόν τούτο* δ δε έντολοδο'χος δεν ένε'χεται* έάν δμως είπ ε: συμβιβάσου συ άια τόσα
γξόσια> χαι εγω εγγυονμαι, το'τε δ άντί^ικος άπαιτεϊ άπό αύτόν
εκείνο τό ποσο'ν* έχει
Χε'ως.

δ έντολοι^ο'χος άναγωγήν κατά τού έντο-

Πρός τούτοις εάν συρβιβαζδρενος ό εντσλο^οχος εξ' ορολογίας
«ερί πράγματος επί συμφωνία ινα λάβη πάλιν πράγρ.*·, έιπη·*' συμ
βιβάσου al· μεν* εμοϋ χέρι τϊ}ς âs irος μετά τ 00 âsïroç όιαφορας
αον, καί επί τούτω γείνη ό συρβιβασρδς ή σύρβασις αύτη έχει
ίσχύν πωλήσεως,

8ιο καί εν τη περιπτώσει ταύτη απαιτείται ό

« εντολο^ο'χος τδ έφ’ ώ έγένετο δ συρβιβασρδς πράγρα. Ούτος ίε
εχει αναγωγήν κατά του έντολέως.
"Αρθρ. 1 544ον. Έάν τρίτος τιςσυρβιβασθή αύτογνωρδνως, ήτοι
άνευ διαταγής, περί διαφοράς ύφισταρένης ρεταξύ &ύο τινών, ό
συρβιβασρδς είναι έγκυρος καί ό συρβιβασθείς θεωρείται ώς δω
ρητής

jc^ ρ»τεπ'ερρή) κατά τάς έξης τέσσαρας περιπτώσεις.

ά. Έάν έγγυήθη το άντίτιρον του συρβιβασρού.
β’. ’Εάν ύπεχρέωσε &ιά του συρβιβασρού ί^ιον Λύτου πράγρα,
λε'γων : αυνεβιβάαθητ εχι τώ âeZra χ ςά γμ α τί μου.
γ\ Έάν σύνεβιβάσθη επί πράγρατι εν τω ρέσω κειρενω £εικνύων λ. χ . ποΛο'ν τι ή ώρολο'γιον παρο'ν.
καί

Έάν £έν ύπεχρέωσε ρέν èix τού

συρβιβασρού ί£ιον

πράγρα, ούτε έδειξε τι παρόν, συρβιβασθείς δρως επί ώρισρένφ
ποσω κατέβάλεν αύτδ συγχρόνως.
Έάν $ε εν τη τετάρτη περιπτώσει £ίν κατέβαλε το εφ* Ου εγένετο ο συρβιβασρδς ποσδν, £ιά νά λάβη νδριρον κύρος ή πράςις,
απαιτείται ή α^εια τού έναγορένου (τού οφειλέτου). Καί εάν ρεν
♦ύτος παρα&εχθη τον συρβιβασρόν, καθίσταται έγκυρος, καί υπο
χρεωτικός 5ι* αυτόν έάν δε £έν τον παρα^εχθή είναι άκυρος καί ή
διαφορά ρένει εις την προτέραν αύτής κατάστασιν.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΪΤΕΡΟΣ.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ TOT ΑΝΤΙΤΙΜΟΓ Τ Ο Ϊ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ.
*Αρθρ. 1 5 4 δον. Έάν τδ άντίτιρον τού συρβιβασρού ηναι συγ3
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ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.
Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Υ Τ Ο Υ Σ Υ Μ ΒΙΒΑ Σ Μ Ο Υ .
( Δ Ι Α Ι Ρ Ε Ι Τ Α Ι Ε Ι Σ ΔΥΟ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ ).

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α\
ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΧΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
*Αρθρ. 1548ον. Έάν εις' τό·ν συμβιβασμόν τον εχοντα άντικείμενον ώρισμένον πράγμα καί γινόμενόν εξ ομολογίας τεθγ ώς άντίτιμόν πράγμα (συγκεκριμένον), ή συμβασις ΐσοδύναμιΐ προς άγοραπωλησίαν.
Έν τφ τοιούτω δθεν συμβιβασμφ ίσχύουσι καί τα εκλογικά δι
καιώματα ελαττώματος, όψεως καί όρου. Έάν δέ τό άντικείμ.ενον,
η τό άντίτιμον του συμβιβασμού, 7]ναι άκίνητον κτήμα ισχύει έπ”
αυτού καί τό γειτονικόν δικαίωμ,ά προτιμ.ησεως.
Έκνικωμ.ένου δθεν με'ρους, η δλου τού άντικειμε'νου τού συμβι
βασμού, έπιστρέφεται τφ έναγομένω άνάλογον με'ρος (ήτοι Εν μ,έρος
η τό όλον) εκ τού αντιτίμου, δπερ έδωκεν εις τόν ένάγοντα.
Έάν δε έκνικηθν) με'ρος η τό δλον τού αντιτίμου τού συμβιβα
σμού, ό ένάγων απαιτεί παρά τού εναγομε'νου την επιστροφήν α
νάλογου μέρους (ήτοι ενός μο'νον μ,έρους, *η τού δλου) εκ τού άντικειμένου τού συμβιβασμού.
Π. X. ’Απαιτεί τις παρ’ ετέρου οικίαν τινά, ουτος δε·'ομολογεί,
δτι ή οικία άνηκει πράγματι εις τόν ένάγοντα- έάν επί τν) ομολο
γία ταύτγι συμβιβασθώσιν επί τν) πληρωμγ χρηματικού τίνος ποσού,
ο ένάγων έν τνί περιπτώσει ταύτνι Θεωρείται ώς πωλιήσας την διαφιλονεικουμένην οικίαν τφ έναγομένω καί επομένως ό τοιούτος
συμβιβασμός έχ εΐΓ την ένέργειαν καί τάς συνέπειας της αγοραπω
λησίας, ώς εΐρηται.
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Άρθρ. 1549ον. Έάν εν τν) άπαιτήσει πράγματος γείνη συμβι
βασμός εξ ομολογίας. £χωγ à νt ικΐίρί6^ον μι<ρε'λεtàν<(vitoι την έμμε
σον η άμεσον χρήσιν πράγματος τίνος}

ή πράξις θεωρείται ώς μί

σθωσις καί εχει δλας τάς συνέπειας του τβιούτου συναλλάγματος.
Π. X. Άπαιτούντός τίνος παρ’ έτε'ραυ κήπον τινα, ο εναγόμε
νος προσφέρει αύτω προς άπόσυρσιν τής άξιώσεώς του την εαυτού
οικίαν ίνα κατοικήσει εν αύτ'/j· εάν

&εχθή ό ενάγων καί κλεισθνί

ο συμβιβασμός επί τω δρω τόύΐώ^'όί ενάγ^'θεωρείται ώς ένοικιάσας την ο κίαν εκείνην &ιά τόσον χρόνον απέναντι τού κήπου ον
άπγτει.
*Αρθρ. 1550ον. Ό έξ άρνήσεώς ή εκ σιωπής συμβιβασμός είναι
λύσις τής διαφοράς, ώς πρός τον ένάγοντα μέν £ι* άνταλλαγής, ώς
πρός τον εξαγόμενον

£ι* άπαλλαγής άπό, όρκου.

. Επομένως εν τω κτήματιν δπερ εχρησίμευσεν ώς άντίτιμον του
συμβιβασμού ισχύει τό γειτονικόν δικαίωμα προτιμήσεως* ού^ί δ-,
μως καί εν τφ κτήματι, δπερ ήτο άντικείμενον του συμβιβασμού.
Έάν $ε μέρος, ή τό δλον τού αντικειμένου του συμβιβασμού εκνικηθή, δ ,ένάγων άπο$ί£ωσι τω εναγομε'νω άνάλογον μ,έρος (ήτοι
εν μέρος μόνον, ή τό δλον) εκ τού αντιτίμου τού συμβιβασμού καί
κινεί,αγωγήν κατά τού έκνικήσαντος.
Έάν èk έκνικηθη τό άντίτιμον τού συμβιβασμού ή μέρος αυτού
δ ένάγων εξακολουθεί την άγωγήν του κατά τού έναγομένου, άλλά
μόνον καθ’ όσον αφορά τό έκνικηθέν μέρος.
’Άρθρ. 1 551 ον. Έάν άπαιτών τις ώρισμένον πράγμα, οίον κήπον,
συμβιβασθή επί τφ λλβεϊν μέρος αύτού καί άπαλλάξαι τον έναγόμενον τής επί τού λοιπού μέρους άγωγής του, θεωρήται ώς λαβών μέ
ρος τού ^ικοςίου.του καί παραιτηθείς τής περί τού λοιπού άγωγής
του·· ήτοι ώς έξοφλήσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'.
ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΧΡΙΙΜΑΊΊΚΩΝ ΑΠΑΓΓΙΙΣΕΩΧ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
’Άρθρ. 1552ον. Συμβιβαζόμενο; τις επί τω λαβείν μέρος μο'νον
των παρ’ ετέρου όφειλομένων αύτω, θεωρείται ώ ; λαβών μέρος του
δανείου του καί άπαλλάζας τον οφειλέτην άπό του λοιπού.
"Αρθρ. 1553ον. Συμβιβαζόμενο'; τ ι ; επί τω χορηγήσαι προ
θεσμίαν δι* οίονδήποτε απαιτητόν χρέο;, παραιτεϊται του δικαιώ
ματος του αμέσως άπαιτεϊν.
νΑρθρ. 155 4ον. Συμβιβαζόμενο; τις επί τω πληρωθήναι εις επίμικτον νόμισμα χρέος συνιστάμενον εις καθαρόν νόμισμα, παραιτειται του δικαιώματος του άπαιτεϊν το δίκαιον του εις νόμισμα
καθαρόν.
’'Αρθρ. 1 5 5 δον. Έγκυρος είναι καί ό συμβιβασμός έν ταϊς άγωγαϊς περί δουλεία; ύδρεύσεως, γειτονικού δικαιώματος προτιμησεως,
δουλείας όδου καί άλλων τοιούτων δικαιωμάτων, γινόμενός επί
πληρωμή χρηματικού ποσού προς απαλλαγήν άπό όρκου.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ·
ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ.
(ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΎ.
"Αρθρ. ΐ556ον. *Αφοΰ τελείωση ό συμβιβασμό; ουδέτερος των
συμβαλομένων δύναται ν’ άκυρώση αυτόν μονομερώ;.
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Ό δε ενάγων γίνεται, διά του συμβιβασμού, κύριος του αντι
τίμου, άλλ* απόλλυσι συγχρο'νως παν δικαίωμα επί τού άντικειμε'νου τής διαφοράς.
Καί c εναγόμενος δεν δύναται πλε'ον ν’ απαίτησή παρ* αυτού
την επιστροφήν τού άντιτίμου τού συμβιβασμού.
’Άρθρ. 1 5 5 7 ον. Ούτε μετά τον θάνατον τού ενός των συμβιβασθέντων δυνανται οί κληρονόμοι αύτού ν’ άκυρώσωσι τον συμβι
βασμόν.
’Άρθρ. 1558ον. Έάν ό συμβιβασμός έπεχν) τόπον άνταλλαγής,
τά συμ.βαλόμενα μέρη δύνανται κοινν) γνώμν) να άκυρώσωσιν αυτόν.
Έάν δμως δεν συνίσταται εις άνταλλαγήν, άλλα καταργώ δικαιώ
ματα τινα, ούδε'ποτε δύναται νά άκυρωθ^. ("Ορα αρθρ. 5 1 ).
Άρθρ. 1559ον. Έν τω συμβιβασμω δστις έγε'νετο επί τν5 βάσει
Γνα ό εναγόμενος δώσν] τι καί άπαλλαγί) τής ύπο^ρεώσεως τού
δρκου, ό εναγών αποβάλλει τό δικαίωμα άγωγής.
Έπομε'νως δεν επιβάλλεται πλε'ον εις τον έναγόμενον δρκος.
Άρθρ.

1 5 6 Οον. Τό άντίτιμον τού συμβιβασμού άπολλύμενον

καθ’ ολοκληρίαν ή κατά με'ρος πριν ή παραδοθνί εις τον ένάγοντα
θεωρείται ώς έκνικηθέν, εάν ήτο πράγμα εκ των δια χαρακτηρισμού
προσδιοριζομε'νων.
Δηλαδή έν τοιαύτν) περιπτώσει, έάν μέν ό συμ,βιβασμός έγεινεν
έξ ομολογίας, ό ένάγων άπαιτεί παρά τού έναγομε'νου τό δλον ή
με'ρος τού άνΊΐκειμε'νου τής διαφοράς* έάν δέ 4'γεινεν εξ άρνήσεως
ή έκ σιωπής, έπαναρχίζεί τήν άγωγήν αύτού. ("Ορα αρθρον 1 5 4 8
καί 1 5 5 0 ).
Έάν δέ τό άντίτιμον τού συμβιβασμού vivat χρηματική άπαίτησις οιον το'σα γρο'σια, τουτέστι πράγμα τό οποίον δεν προσδιορί
ζεται διά χαρακτηρισμού, τό κύρος τού συμβιβασμού δεν παραβλά
πτεται καί ό εναγόμενος οφείλει νά δώση τω ένάγοντι ετερονποσόν
ίσον τω άπολεσθίντι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.
"Αρθρ. 1 5 6 Ιον. Αέγων τις περί ετέρου: δεν ίχ ω

àxaCtr\<fiir

διαφοράν ζινα μ ε τ ’ ανζοϋ' ή δεν εχω χανεν δίκαιον έ.τ’ αντοΰ’ η παργζήάην τής αγωγής ήν είχον χα ζ* ανζοϋ’ ή δεν μ ο ϊ
€jative. xJeor χαμμία άπαίζησις κατ' ανζοϋ

ΙχανοΛοιήθητ

καθ' èJoxJqçiar παρ’ ανζοϋ, άπαλλάττει αυτόν.
"Αρθρ. 1562ον. Έάν τις άπαλλάξτ) έτερον άπαιτήσ^ώς του τ&νδς, ή άπαίτησις αυτή ββέννυταί.
Δεν δύναται δηλ. πλέον νά έπαναλάβν) αυτήν, ("Ορα άρθρ. 5 1 ).
ΛΛρΟρ. 1563ον. *Η άπαλλαγή δεν έχει ενέργειαν επί των μετ*
αυτήν.
Δηλαδή δταν άπαλλάττν; τίς τινα, σβέννυνται αί προ τής α
παλλαγής μόνον άγωγαί· δύναται δε νά κινήσν; αγωγήν περί δι
καιώματος ακολούθως γεννηθέντος.
*Αρθρ. 1564ον. "Οταν άπαλλάττν) τις έτερον άπδ άγωγής περί
ώρισμένου πράγματος, ή απαλλαγή αυτή είναι μερική, δέν λαμβάνεταε δε πλέον ύπ’ οψιν ή περί του πράγματος εκείνου αγωγή του.
. Δύναται δριως νά κινήση αγωγήν κατ’ αυτού περί δικαιώματος
έχοντος άντικείμ,ενον έτερον πράγμα.
Π. X. Έάν τις άπαλλάζ?) τον άντίδικόν του άπδ άγωγής ήν είχε
κατ* αύτοΰ ένεκα οικίας τίνος, δεν δύναται πλέον ν* άπαιτήσν) τήν
οικίαν εκείνην.
Δύναται δμως νά κινήσν; άγωγήν έχουσαν έτερον άντικείμενον^.
otov άγροκήπιον, % δ,τιδήποτε άλλο.
1 565ον. Έάν τις εϊπνι : άχήΛ.ίαζα zbr δείνα πάΰης
ενοχής, ή ονδεμίαν άτίαίζηοιν εχω χα ζ' ανζοϋ' τό τοιούτο α
ποτελεί γενικήν άπαλλαγήν καί επομένως δεν δύναται πλέον νά
κινήοτ] άγωγήν δι’ ούδεμίαν ενοχήν άρχαιοτέραν τής άπαλλαγήςταύτης.
Ακόμη καί δι* ενοχήν προερχομένην εξ εγγυήσεως κινών άγωγήν
αποκρούεται.
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Οίον εάν εΐπν] : συ xgb τής αχαΛΑφγ^ς ε ίχ ε ς έγγυηθή to r
δε ir a ’ άχαιτώ rà ϊκατοχοιήσγς τήκ εγγύησικ ταύτηκ^ ή άγωγή
'•του αΰτν) απορρίπτεται.

Επίσης*δεν δύ^άται' να κεν*ό<τγ] άγωγήν

κατά τρίτου λέγω ν: trfc jtptr άχαΛΛάζω t o r δεικα είχ ες εγγυη
τή αυζόκ.
"Ορα άρθρον 2 6 2 .
’Άρθρ. 1566ον. ’Εάν μετά την πώλησιν πράγματο'ς τίνος καθ’
ήν δ πωλητής λαβών το τίμημα άπήλλαξε τον άγοραστήν πάσης
ένοχης άναφερομένης εις το πράγμα, απαλλαγείς συγχρόνως ύπ*
αυτού πάσης εκ του τιμήματος ενοχής, καί ανταλλαγέντων έπι
τούτω εγγράφων, έκνικηθη τό πραγμ,α, ή απαλλαγή δεν έχει καμμ.ίαν ίσχυν κάί δ αγοραστής δύναται ν’ άπαιτήσν] την άπόδοσιν ου
έδωκε τιμήματος. (Όρα άρθρ. 52).
*Αρθρ. 1567ον. Οι άπαλλαττο'μενοι πρέπει; νά vivat πρόσωπα
χωρισμένα καί γνωστά.
’Εάν δθεν εϊπΥ] τ ις : άχή.Μαζα χά κτα ς τους οφειΛετας μου’
η .παρ’ ούδενός έχω νά λαμβάνω τι, τό τοιούτο δέν αποτελεί έγ
κυρον απαλλαγήν.
Έάν όμως είπεν : άπήΛΛαζα τους κατοίκους της δεΖκα συνοι
κίας^ οί δε κάτοικοι τής συνοικίας ταύτης ε,ίσί πρόσωπα ώρισμένα
καί γνωστά τον άριθμόν, ή απαλλαγή είναι έγκυρος.
"Αρθρ. 15 6-8ον. Ή άπαλλαγή δεν έξαρτάται εκ τής αποδοχής.
Ά λ λ ’ άκυροΰται διά τής άπορρίψεως.
Οίον. "Οταν τις άπαλλάξνι τινά δέν άπαιτεϊται ν* άποδεχθνί την
απαλλαγήν δ άπαλλαττδμενος διά να λάβν) αύτη κύρος.
Ά λ λ ’ εάν έν τφ αύτω τοπω δ απαλλαγείς, απόρριψή αύτήν λέ
γων : δεκ δέχομαι την àxaMlaynr, αύτη άπδλλυσι τό έαυτής
κύρος..
’Αφού δμως.άπαζ δ'εχ^θνί αυτήν, δέν άκυρού.ταί πλέον καί άν .α
κολούθως τήν άπορρίψν).
s
: .
Σημειωτέον προς τούτοις, δτι εάν δ υπέρ έγένετο μετάθεσις
χρέους
θέσεως

^ ,μ « χ ά λ » ν λέχ) άπαλλμξη τον αποδέκτην τής μεταjb : μ»χάλ»ν άλέϊχ) ή δ δανειστής τον εγγυητήν, καί.
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1

δ αποδέκτης της μεταθέσεως η δ εγγυητής άπορρίψ^ τήν απαλλα
γήν, αΰτη δεν άποβάλλεί-τδ κΰρο^άύτήις. .
*Αρθρ. 1 5 6 9ον. ’Έγκυρον έστι το άπαλλάττειν άποθανόντα.
*Αρθρ. 1 570ον. ’Εάν ασθενών τις επιθανατίως άπαλλάξγι τινά
των κληρονόμων αύτοΰ του χρέους του, ή τοιαύτη απαλλαγή ούδέν εχει κύρος.
Ά λλ* εάν δ à παλλαγε'νς; δένήτο. κληρονόμος ή άπαλλαγή ισχύει
μέχρι του τρίτου τής κληρονομικής ουσίας.
*Αρθρ. 1 5 7 Ιον. Ό έπιθανατίώς ασθενών ουτινος ή κληρονομία
είναι βεβαρυμένη άπό χρέη, δεν άπαλλάττει έγκύρως δντιναδήποτε
έκ ·τών οφειλετών αύτοΰ.
Ήμ,ερομ,ητία του AvtoxçaroptxovΑιαζάγμαζος
6 ΣεββαΑ 1 2 9 1 .
‘Ημερομηνία τής^'οημοσιεύσεως εις τδ (τουρκικόν)
17 Σαφερ 1 2 9 2 ,

ΑΧΜΕΤ ΔΖΕΒΔΡΤ, ’Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του
Κράτους.
ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΑΗΛ,
ΣΕΙΦ ΟΤΔΔΙΝ,

Έητροφύλαξ.
-

Πρόεδρός που δικαστικού τμήματος.

ΑΧΜΕΤ ΧΟ VΛΟΤ$1, Κριτής Κωνσταντινουπόλεως.
ΑΧΜΕΤ X H À M I J j, Μέλος του ’Ανώτατου Δικαστηρίου.

Λ

·
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ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
τον

ΙΒ'· ΒΙΒΛΙΟΥ-

•! *

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
ίε λ ίς
Περί νομικών τινων δρων.

gg

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
Περί των συμβιβαζόμενων καί των άπαλλαττο'ντων.

30

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
Περί προσόντων του αντιτίμου του συμβιβασμού καί τού
αντικειμένου τής διαφοράς.

33

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.
Περί του άντικειμένου του συμβιβασμού.
Κεφάλαιον Α\ Περί συμβιβασμού έχονΐος ’ άντικείμένον
συγκεκριμένα πράγματα.
Κεφάλαιον

35

Β'. Περί συμβιβασμού επί χρηματικών απαι
τήσεων καί άλλων δικαιωμάτων.

37

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.
Περί ίνεργείας του συμβιβασμού καί τής απαλλαγής.
Κεφάλαιον

Λ'. Ενέργεια του συμβιβασμού.

37

Κεφάλαιον

Β'. Ενέργεια τής απαλλαγής.

39

ΤΕΛΟ Σ TOT ΙΒ'. ΒΙΒΛΙΟΤ.

^
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

ΑΣΤΥΚΟΣΚΩΔΗΞ.
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Ζ Ε Ι Σ ER ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
ΓΠΟ

ΚΠΝ2ΤΑΝΤΙΝ0

|. Φ Π Τ Ι Α Δ Ο Υ .

ΚΑΙ

Ι Π Α Ν Ν Ο Υ π. ΒΙ ΘΥ ΝΟΥ.
Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι

ΛΑΕΙΑ-. TMS I£VBEÏ*TOHXEÎâ
:E.
Μ Ε Τ Α Σ Χ Ο Λ Ι ΰ Ν , E P M I 1 X E I Û X ΚΑΙ Σ Ι Ι 3 Ι Ε Ι £ Σ Ε Δ Ν
ΕΠΙ

ΤΟΓ

KEIMENOr.

( jl^ïl οΚΤ)
ΒΙΒΛΙΟΜ ΙΓ'·
ΠΕΡΙ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ .

jUÎÎ-'C;

ΕΝ

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Α Ε Ι,
1876.
ΤΓΠΟΙΣ

Β<>

ϊ

A

ΚΑΙ

ς /α ϊ

.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΊΊ
Τ Ο Υ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΕΟΥ.
AVTOKPATOPIKON

ε Ν ε ΡΓΕΙΤ Θ α ΚΑΤΑ

ΑΪΤΟΓΡΑΦΟΝ.

τ ο

π Ε ρ ,Εχ Ο « « 0 » ·

Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν ΙΓ'.
ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ( Σ υ γ κ ε ι τ α ι έκ τ ε σ σ ά ρ ω ν τ ί τ λ ω ν ) .

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι ΟΡΟΙ ΠΕΡΙ ΟΜ ΟΛΟΓΙΑΣ.
*Αρθρ. 1 5 7 2 .
γνώρισις του

προς

j\jl\

έτερον χρέους αύτου.

Ό οαολογών λέγεται

v5·*

μονχάρρονχ

ρονχάρφονν

{ίον κ ή ρ ρ ,
2 ε χ ,

εκείνος &έ υπέρ ου γίνεται ή

καί ή .όυ.ολογηθεΐσα άπαίτησι

Vo

όριολογία.

ομολογία λέγεται ή παρά τίνος άνα-

Ixçciç,

μ κ ίχ ·

*Αρθρ. 1 5 7 3 . :Ό ό'αολογών πρέπει νά ηναι ενήλις και να έχγ σώας
'ϊ’άς φρένας-.

*Ακυρος δθέν είναι ή όριολογία τών ανηλίκων, των ρ.ανιακών καί
*Γων ηλιθίων ή νηπιαζοντων.
*Ακύρος είναι επίσης καί
*αί κη^εριο'νων αυτών.

ή

κατ’ αύτών όριολογία των επίτροπων

Ό άνεπτυγμε'νην όμως έχων την κρίσιν καί χειράφετος ών άνήλιξ εκλαμβάνεται ώς ένήλις έν ταϊς ύποθε'σεσι δι* άς έγκύοως εχειραφετήθη.
Άρθρ. 1574. Δέν είναι ανάγκη να εχν) σώας τάς φρε'νας εκείνος
υπέρ οϋ γίνεται ή ομολογία.
Έάν δθεν ομολογήσ-ρ τις δτι οφείλει πράγμά τι εις άνηλικα μή
έχοντα άνεπτυγμε'νην την κρίσιν, ή ομολογία του είναι έγκυρος καί
όφε.λει να δώσ-ρ τό πράγρια.
Άρθρ. 1575, Ή ομολογία πρέπει νά γίνεται ες οικείας βουλήσεως τοϋ όμολογούντος.
’Άκυρος δθεν είναι ή ομολογία η διά τής βίας άποσπωμένη (όρα
άρθρ. 1006.)
’Άρθρ. 1576. Ό δμολογών δέν πρέπει νά εύρίσκηται ύπό δικα
στικήν άπαγόρευσιν. (δρα βιβλ. άπαγορεύσεως κεφ. β'. γ'. καί δ'.)
Άρθρ. 1 57 7. Ή ομολογία πρε'πει να μή διαψεύδεται ύπδ των
εςωτεοικων
©αινου.ενων.
^
t
ι
k
Έάν δθεν παΐς ου ή τού σώματος άνάπτυξις προδίδει δτι είναι
άνήλιξ, καί όμολογήσν) δτι είναι ένήλιζ ή ομολογία του αύτη είναι
άκυρος.
’Άρθρ. 1578. Ό υπέρ ού γίνεται ή ομολογία δέν πρε'πει νά vivat
εντελώς άγνωστον πρόσωπο v δέν βλάπτει όμως καί ή μικρά περί
τού προσώπου αύτού άγνοια.
Π. X. Έάν δεικνύων τις δπερ κρατεί πράγμα είπν) άπλώς
δτι ανήκει εις ένα άνθρωπον, ή ομολογία αύτη είναι άκυρος· άκυρος
επίσης είναι ή ομολογία του, όταν ε’ίπγ, δτι τό πράγμα εκείνο ανή
κει εις ένα εκ τών κατοίκων τής δείνα πόλεως, ή δί πόλις εκείνη
κατοικεΐται ύπδ άορίστου άριθμού άνθρώπων.
Έάν δμως ε’ίπτ) δτι τό πράγμα άνήκει εις τον έτερον τών δυω
τούτων άνθρώπων, ή εις ένα έκ τών κατοίκων τής δείνα συνοικίας,
(ών δ άριθμός είναι ώρισμε'νος καί γνωστός) τότε ή ομολογία του
είναι έγκυρος.
Έν τν) πρώτν) περιπτώσει ήτοι εν έκείνγ καθ’ ήν ό δμολογήσας
είπεν, δτι τό πράγμα άνήκει εις τόν έτερον δύο άνθρώπων, ούται
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δύνανται, έάν συμφωνώσι νά λάβωσι το πράγμα παρά του ομ,ολογήσαντος καί τότε γίνονται συγκύριοι αυτού.
’Εάν
δεν συμφωνώσι, δύναται έκάτερος αυτών νά έπιβάλν]
εις τον όμολογήσαντα όρκον, δτι τό πράγμα δέν είναι ίδικόν του
(τού επιβάλλοντος τον δρκον).
Καί εάν ρ,έν ό όμολογήσας δεν δεχθνί, ούτε τό ενός ούτε τού άλ
λου τον δρκον, τότε τό πράγμα θεωρείται κοινόν άμφοτέρων κτήμα,
ώς εις την πρώτην περίπτωσιν.
Έάν δέ άποποιηθνί μόνον τον παρά τού ενός προταθε'ντα αύτώ
δρκον, τότε τό πράγμα παραδίδοται δλον εις εκείνον ού τόν δρκον
δεν έδέχθη ό όμολογήσας.
’Εάν τέλος ό όμολογήσας δεχθη καί τόν παρά τού ενός καί τόν
παρά τού ετέρου προταθε'ντα αύτώ δρκον, τότε άπαλλάττεται της
αγωγής αυτών καί τό πράγμα μένει εις αύτόν.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
ΠΟΤΕ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΥΧΙ.

*Αρθρ. 1579. 'II ομολογία είναι έγκυρος ου μόνον δτα'ί εχτ) άντικείμενον βε'βαιον πράγμα, άλλά καί δταν άναφέρεται εις άβέβαιόν τι.
Τό άβέβαιον δμως τού αντικειμένου τής ομολογίας καταστρέφει
τό κύρος αύτής, δταν πρόκειται περί άγοραπωλησίας, ή μισθώ
σεως καί παντός άλλου συναλλάγματος τό όποιον κατά τόν νόμον
θεωρείται άκυρον, δταν τό άντικείμενον αυτού δεν είναι πράγμα
βέβαιον* οίον:
Έάν τις εϊπν)'. xaq εμ,οΐ εύρίσκεται χφοκαταάήχη τυ. τον άεινα
άνθξώπον, ή εγώ ηξχαΰα η exJ^xjra πξάγμά τι. τον όεϊνα, ή ο
μολογία του αύτη είναι έγκυρος, καί άναγκάζεταί' νά δηλώσν) σα

f

Ä fc .

—

6 —

Γ ·*

φώς εις τί συνίσταται ή παρακαταθήκη, η τό άρτιαγόν, η .κλαπέν
πράγμα, το όποιον ,χορίστως ώμολόγησεν.
Έάν όμως εΐπγ: εγω επώΛησα ειç τον άέΐνα πράγμα τ ι ) ή εμ ίσθωσά τ ι παρ' αυτόν, ή ομολογία του αύτη είναι άκυρος καί κατά
συνέπειαν £έν ^ύναται νά υποχρεωθεί £ιά τής βίας, tva ^ηλώστι τ
έστιν όπερ έπώλησεν ή έμίσθωσε πράγμα.
"Αρθρ. 1580. Ή ό(Λθλ9 γία ^ενέχει ανάγκην τής παραδοχής
του ύπέρ ου έγένετο &ιά νά καταστνί έγκυρος.
"Οταν 6μ.ως εκείνος άπορρίψτ] αύτήν, καθίσταται άκυρος.

Έάν <^έ άπορρίψτ] έν μόνον μέρος τού όμολο ^ηθέντος πράγματος,
τότε ή ομολογία άκ,υρούται <^ιά μόνον τό άπορριφθέν μ,έρος, ^ιά
τό λοιπόν μένει έγκυρος.
"Αρθρ. 158.1. "Οταν ό όμολογών και ό ύπέρ ούτος ομολογεί $έν
συμφωνώσιν ώς προς την αιτίαν έξ ής Ιπήγασεν ή όμολογουμένη
άπαίτησις, ή τοιαύτη ασυμφωνία £έν παραβλάπτει το κύρος τής ο
μολογίας.
Π. X. Έάν ό ενάγων άπαιτγ χίλια γρόσια ώς προερχόμενα
έκ δανείου, ό &έ εναγόμενος όμολογν) δτι όφείλ3ΐ χίλια γρόσια ώς
αξίαν άγορασθεντος πράγματος, ή τοιαύτη ασυμφωνία αυτών £έν
παραβλάπτει τό κύρος τής ομολογίας.
"Αρθρ. 1582. 'Η α’ίτησις συμβιβασρ.ού επι άπαιτήσεώς τίνος ΐσο^υναμεΐ προς ομολογίαν τής άπαιτήσεώς.
Δεν είναι όμως ομολογία καί ή αίτησις συμβιβασρ.ού επί τής
περί τής άπαιτήσεώς εκείνης άγωγής. οίον:
Έάν τις ε’ίπγ έτερω: μοι όψείΛεκ: χΐΛια γρόσια, πΛήρωσον αυτά’
εκείνος £έ άπαντήσν) ζητών συμβιβασμόν ούτως: âç σνμβιβασβώμεν επί του ποσού τούτου άντι επτακοσίων γροσίων, $ιά τής άπαιτήσεως ταυ της ομολογεί τό χρέος τών χιλίων γροσίων.
Έάν όμως άπαντήστρ: αν σνμ^&ασθωμεν επι τ%ν περί τ&ν χιΜων τούτων γροσίων αξιώσεων σου, άν ζητήσν) ^ηλα&ή τον συμ
βιβασμόν μόνον προς αρσιν τής διαφοράς, ή άπάντησίς του £έν θεω
ρείται ώς ομολογία τού είρημ.ένου χρέους.
"Αρθρ. 1583. Έάν τις ζητήστ) νά άγοράσν) ή μισθώστρ ή £ανει-

τθτΐ ποάγμά τι παρά του κατέχοντας αύτδ, ή πράξίς του αυτή ίσοδυναμεϊ προς ομολογίαν δτι τδ πράγμα δέν είναι ίδικον του. Τδ
αύτδ θα έσήμαινε καί αν έζήτει νά δωρηθνί ή παρακατατεθώ) αύτω
το πράγμα εκείνο, η άν έδέγετο αύτδ ώς παρακαταθήκην επί τνί
προτάσει του κατέχοντος αύτδ.
Άρθρ. 1 5 8 4 . Ή ύπδ α?ρεσιν γινομένη ομολογία είναι άκυρος.
Έ ύπδ προθεσμίαν δμως γινομένη θεωρείται ώς ομολογία χρέους
εμπροθέσμου.
Π. X.

"Οταν τις ε’ίπν] έτέρω : εαν μεταβώ elç το άεϊνα μ έ -

ÿOQ ή ear άναΛάβω την δείνα υτίόθεΰιν^ θά, cot otpeijo) τόΰα γρό<ηα, ή ομολογία αύτη είναι άκυρος καί δμολογήσας δέν υποχρεού
μαι νά πληρώσν] τδ είρημένον ποσδν. Έάν όμως εΐπγ: όταν θα εΛθη
ή πρώτη ήμερα του δείνα μηνός ή ή ήμερα του Ά γιου J ημη
τριού, θα col ocpeLl(ù τόΰα γρόΰια„ ομολογεί χρέος εμπρόθεσμον
καί είς την λήξιν τής προθεσμίας οφείλει νά πλήρωσή τδ είρημ.ένον
ποσ-δν. (όρα άρθρ. 4 0 ).
Άρθρ. 1 5 8 5 . Έγκυρος είναι-ή ομολογ'ία ή εχουσα άντικείμενον
πράγμα κοινόν έζ αδιανέμητου· οίον
Έάν τις δμολογήσν) δτι ιδανική τις μερίς (οίον τδ ήμισυ ή τδ
τρίτον) κτήματος τίνος τελείας ιδιοκτησίας («iUU μούλκ) είς γεΐρχς
του ευρισκομένου ανήκει είς έτερον τινα καί ούτος έπιβεβαιιόστι την
ομολογίαν ταύτην, μετά δε ταύτα πριν ή γείνγι δ χωρισμός καί ή
παράδοσις τής μερίδος, άποθάντ] ο. δμ,ολογήσας, τδ άδιανέμητον τού
πράγματος δέν παραβλάπτει τδ κύρος τής ομολογίας εκείνης.
Άρθρ. 1 5 8 6 . Ή διά γνωστών νευμάτων καί σημείων υπό αλά
λου γ'ΐνομένη ομολογία είναι έγκυρος.
^Ακυρος δμως είναι ή διά νεύματος ή άλλου σημείου γινομένη ο
μολογία παρ’ άνθρώπου έχοντος την χρήσιν τής φωνής.
Π.

X.

Έάν έρωτηθείς τις, άν όφείλγι τόσα γρδσια είς τδν

δείνα, κλίντ) καταφατικώς την κεφαλήν, τδ νεύμά του τούτο δέν δύΛ»αται νά θεωρηθώ) ώς όμο7.ογία τού χρέους.
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ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.
ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.
( JicuçttÎTcu th: τρία χερράΛαια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.
Άρθρ. 1 5 8 7 . Συμφώνως τω έβδομηκοστω εννάτω άρθρψ, έκα
στος τή l^ioc ομολογία καταδικάζεται. Ά λ λ ’ όταν ή ομολογία τοι>
άποδειχθή ψευδής διά δικαστικής άποφάσεως, με'νει άνευ ά π οτελε'σματος.
Π. X. Κατε'χει τις πράγμ,ά τι δπερ ήγο'ρασε παρ’έτέρου* τρίτος δε
τις διεκδικεΐ αότό ώς ίδιον κατά την StaS ικασίαν ό άγοραστήςδιατείνεται ότι τδ πράγμα άνήκεν εις τον δείνα παρ’ ου ήγο'ρασεν
αυτό, άλλ’ ό άντίδικος άποδεικνύει τον ισχυρισμόν τούτον ψευδή
καί την ιδίαν άξίωσιν βάσιμον καί ή ψήφος του δικαστοΰ παοαδίδωσιν αύτω τό επίδικον πράγμα. Έν τοιαύτγ περιπτώσει ό αγο
ραστής εχει αναγωγήν κατά του πωλητού διά τήν επιστροφήν του
τιμήματος, διότι καί τοε ό άγοραστής άποκρούων τήν άξίωσιν του
άντιδίκου του ώμολόγησεν οτι τό πράγμα ήτο κτήμα του πωλη ·
του, επειδή όμως ή άπόφασις του δικαστοΰ διε'ψευσεν αύτόν, ή όμ,ολογία αύτοΰ μείνασα άνευ κύρους δεν δύναται να τω άφαιρεσνι
τό δικαίωμα τής άναγωγής.
*Λρθρ. 1 5 8 8 . ’Εν ταΐς ίδιωτικαΐς άπαιτήσεσιν ( b j j Lp-

χ»-

κούκη ίμπαδδά) (1 ) ούδείς δύναται να άνακαλε'σν] δ,τι ήδη «ομο
λόγησε.
Ql) Τό Λ.ρ (jjÂ*· χονχούχη Ιμ π α ά = γ ^ ρε'η τού ανθρώπου προςτούς όμοίους του εχει ώς αντίθετον τό Ajjl
χουχονχ-ουΛΛαχ
= δ ίκ α ια τού Θεού, ήτοι χρε'η τού ανθρώπου προς τον Θεόν.
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Π. X. Έάν άφού δικολογήστ) τις ότι οφείλει τόσα γρδσια εις τον
δείνα, είπν) δτι άνακαλεί την ομολογίαν του ταύτην, δ δεύτερος
ουτος λόγος ούδερααν έχει ίσχύν, δι’ ο καταδικάζεται κατά την
ομολογίαν του.
”Αρθρ. .1 5 8 9 . Έάν ίσχυριΟτί τις δτι ψευδώς ώριολόγησέ τι, προσ
καλείται ο άντίδικός του νά δρκισθν) δτι η δαολογία δεν ήτο ψευδής.
Παρ. χαρ. Έάν δούς τις έτέρω έγγραφον δριόλογον, δτι έδανείσθη παο’ αύτού τόσα γρδσια, ίσχυρισθή ακολούθως δτι καί τοι παραδούς τό δριόλογον τω δανειστή δεν έλαβεν είσέτι τδ εν αύτώ δηλούριενον ποσόν, προσκαλείται δ δανειστής νά έπιβε βα ιώστ) δι’ δρκου, δτι ή έγγραφος εκείνη δαολογία δεν είναι ψευδής.
*Αρθρ. 1 5 9 0 . Έάν δριολογήσγ τις, οτι οφείλει τινί ποσδν τι
ούτος δέ άπαντήσν) δτι τό ποσόν εκείνο δεν ανήκει εις αύτόν, άλλ’
εις δεύτερον τινα, καί δ δεύτερος έπιβεβαιώσν) τον λόγον τούτον
τού πρώτου, τό δάνειον επιδικάζεται εις τον δεύτερον,

άλλά τό

δικαίωμα τής παραλαβής ανήκει πάντοτε εις τον πρώτον δηλαδή
εάν άπαιτήσγ αύτό δ δεύτερος, δεν αναγκάζεται δ οφειλέτες νά
πληρώσν] τό χρέος του εις αύτδν. Έάν δ|αως ιδία προαιρέσει πλη
ρώσν) δ οφειλέτης τον δεύτερον, άπαλλάττεται τού χρέους καί δ·
πρώτος δεν δύναται πλέον νά κινήσ·/) κα τ’ αύτού άγωγήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β .
ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΝ TUN ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙ EI KONI ΚΟΤΙΓΙΌΝ.
"Αρθρ. 1 5 9 1 . Έάν δ δριολογήσας παρέστησε τό άντικείαενον τής
ορ-ολογίας του ώς ίδιον αύτού πράγρια, ή τοιαύτη δριολογία ίσοδυναρ,εί προς δωρεάν καί έπορ.ένως είναι άτελής (ήτοι ριένει άνευένεργεί-ας)

εν δσω

δεν γείνν) ή παράδοσις

καί

ή παραλαβή.

Έάν οριως δέν παρέστησεν αυτό ώς ίδιον, τότε θεωρείται ώς διακηρυςας οτι το πραγρα ποτέ δέν ητο ίδι
ίό'ικον του, καί οτι πρ
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τής ομολογίας αυτού άνήκεν εις τον ύπέρ ου έποίησεν αύτήν.
Π. X. Έάν τις είπνΐ : Πάντα τα πράγματά μου τα οποία
ενρίσκονται εί<;<την κατοχήν μου είσι κτήμα τον δεινός, εγώ δε
ουδέμίαν κυριότητα εχω επ' αυτών , διά του λογου τούτου δωρει

πάντα τά υπάρχοντα αυτού εις εκείνον τον άνθρωπον καί επο
μένως πρέπει να γείνν) ή παράδοσις. Έάν δρ.ως είπγ : εκτός των
ενδυμάτων τα οποία ψερω, πάντα τα äJJa πράγματα άπερ ώς
εμα θεωρούνται άνήκοναιν εις τον δείνα, εγώ άε ονδεμΐαν κυ
ριότητα εχω επ’ αυτών , τότε διακηρύττει δτι έκτος των ενδυμά
των άπερ φέρει, πάντα τά λοιπά πράγματα άπερ αποδίδονται

αύτω, ήτοι θεωρούνται ώς κτήριά του, δεν υπήρξαν ποτέ ίδικά του7
καί ομολογεί δτι άνήκουσιν εις τον δείνα εκείνον. Εις την ορολο
γίαν όμως ταύτην δέν έρ,περιλαρ,βάνονται καί δσα πράγριατα ήθελεν άποκτήσει ρ.ετ’ αύτήν.
Επίσης εάν τις είπγ : πάντα τα πράγματά μου τά ευρισκόμενα
εν τώ εργαστηρίω μου τούτω,

άνήκοναιν εις τον πρωτότοκον

υιόν μου, εγώ άε ουδέμίαν κυριότητα εχω επ' αυτών ,

διά τού
του τού λογου δωρεί εις τον πρωτο'τοκον υίο'ν του πάντα τά έν
τω έργαστηρίφ έκείνω ευρισκόμενα πράγριατά του καί επορ,ένως
είναι ανάγκη νά γείνγ ή παράδοσις. Έάν δριως είπ γ πάντα τα, εν

*

τώ εργαστηρίω μου τοντω ευρισκόμενα πράγματα άνήκοναιν είς
τον πρωτότοκον υιόν μου, διά τού λογου τούτου άποκηρύττει
την κυριότητα των πραγμάτων εκείνων καί ομολογεί δτι είσί κτή

μα τού πρωτοτο'κου υιού του. Ά λλ’ έάν μετά την ορολογίαν ταύ
την άποθέσν) εις τδ έργαστήριον καί έτερα πράγματα, ταύτα δέν
έρ,περιλαρ.βάνονται είς αύτήν.
Επίσης έάν τις είπγ : τό εις τήν δείνα θεσιν κείμενον εργαστήριόν μου, είναι κτήμα τής συζύγου μου, ο λδγος ούτος απο
τελεί δωρεάν καί χρήζει παραδδσεως. Έάν δμως είπγ : τό είς τήν
δείνα θέσιν κείμενον καί ώς εμόν θεωρούμενον εργαστήριον
είναι κτήμα τής συζύγου μου, διά τού λο’γου τούτου ομολογεί δτι
ανέκαθεν τδ έργαστήριον εκείνο άνήκεν είς τήν σύζυγον του καί

ούχί εί; αύτον.
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νΑρθρ. 1592. Έάν τις ε’ίπτ] περί εργαστηρίου δπερ κατέχει διά
πίτλου ιδιοκτησίας ( ju -X ριπά σενέτ) : το εργαστηρών τούτο άνητ
κει ε'κ; to r δείνα, εγώ δε ονδεν δικαίωμα κνριότητος εχω επ’
αυτού^ τον ονόματος μου εϊκονικώι;■ μνημονευόμενου εν τω τ ί ζΛω της ιδιοκτησίας’ η εάν,

προκε^αε'νου περί εργαστηρίου οπερ
ηγδρασε διά τίτλου επ’ όνο^ατι αυτού γεγραριρ^'νου, εΐπγι : το ερ
γαστηρών τούτο είχον αγοράσει δια Λογαριασμόν τον δεινός και

ζ a χρήματα άπερ είχον δώσει ώς τίμημα ησαν ϊδικά του, είχονικώς δε εγράφη εν τω τίζΛω το ονομά μου, διά του λο'γου τού

του όαολογεΐ ÔTt τό εν λόγφ εργαστήριον είναι πραγριατικώς κτήρια
τού δεινός εκείνου.
"Αρθρ. 1593. Έάν τις ε’ίπγ : καί τοι èv τω ομοΜγω δπερ
φέρει την υπογραφήν του δεινός μνημονεύεται το ονομά μου ώς
«δανειστου, το περίεχόμενον ποσον άνήκει

εις τον δεΐνα, η δε

μνεία τον ονόματος μου είναι εικονική , διά τού λόγου τούτου

όριολογει δτι τό δάνειον άνήκει πραγριατικώς εις τόν δείνα εκείνον.
*Αρθρ. 1594. Έάν τις έν καταστάσει ύγιείας διατελών, άποχηρύζν) κατά τόν ανωτέρω τύπον τής όριολογίας την κυριότητα
πράγριατός τίνος, ή όριολογήστ) δτι τό ό'νοριά του είκονικώς ά-ναφέρεταί που, ή όριολογία του αύτη είναι έγκυρος καί δυνάριει αύτής
καί αυτός ζών καταδικάζεται καί οί κληρονόριοι αυτού ριετά τόν
θάνατόν του.
Έάν δέ τήν ομολογίαν ταύτην εποίησε κατά την διάρκειαν τής
επιθανάτιου άσθενείας του, τότε έφαρριόζονται αί διατάζεις τού
επορ^'νου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
ΠΕΡΙ ΟΜΟΑΟΓΙΑΣ ΪΟ Γ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΩΝ Α2ΘΕΝΌΥΝΤΟΣ.
). 1595. Επιθανάτιος άσθένεια ( z * y
μαράζι ριεβτ)
"λέγεται εκείνη ή ασθένεια ήτις ά<ρ’ ενός ριεν συνεπάγεται ώς επί τό

πλεϊστον τον φόβον του θανάτου, άφ’ ετέρου δ ε ε μ π ο δ ί ζ ε ι τον ασθε
νή, νά θεωρή, εάν μέν είναι άνήρ, τάς έκτος τής οικίας υποθέσεις
του, έάν δ ε γυνή, τάς εντός τής οικίας, καί καταλήγει εις θάνα
τον πριν ή παρέλθν) ολόκληρον έτος άφ’ ής περιήλθεν εις τχν κατάστασιν ταύτην ό ασθενής. Δεν λαμβάνεται δ ε ύπ’ δψιν, άν άάσθενής ^ιετέλεσε κλινήρης ή μή.
Έάν δ ε ή κατάστασις του ασθενούς παραταθνί υπέρ τό έτος,
&ατηρουμένη πάντοτε ή αυτή, ό άσθενής θεωρείται ώς υγιήςενόσω δ εν μεταβάλλεται επί τό χείρον ή άσθένειά του, καί πάσαχ
αί πράξεις αύτού ίσχύουσιν ώς αί του υγιούς ανθρώπου.
Έάν όμως ή ασθένεια μεταβληθή επί τό χείρον καί πριν ή παρέλθν) ολόκληρον έτος άποθάνν] ό άσθενής, ή κατάστασις έν η £ιετέλεσεν άπό τής ημέρας τής χειροτερεύσεως τής άσθενείας μεχρε.
του θανάτου αύτου θεωρείται ώς επιθανάτιος ασθένεια.
*Αρθρ. 1 596. Ή ομολογία ήν έν έπιθανατίω καταστάσει ποιεί
άνθρωπος, όστις ού^ε'να έχει κληρονόμον, ή σύζυγος μή έχωυ
άλλον κληρονόμον παρά τον έτερον σύζυγον έκλαμβάνεται άντί
διαθήκης.
Έάν, δθεν, στερούμενος τις κληρονόμων καί έπιθανατίως ασθε
νών, όμολογήσγι δτι πάντα τά πράγματα αυτού άνήκουσιν είς
άλλον τινά καί ίιακηρύξγ] δτι αύτός ού^έν δικαίωμα κυριότητος
έχει έπ’ αυτών, ή ομολογία του αύτη είναι έγκυρος· δ ι ’ 6 μετά
τόν θάνατόν του, ή ^εύθυνσις τού δημοσίου θησαυρού δ ε ν $ύναται νά έπέμβγ είς τήν κληρονομίαν αυτού.
Επίσης έάν ό είς τών συζύγων έπιθανατίως άσθενών, καί μηδένα
άλλον κληρονόμον έχων εκτός τού ετέρου συζύγου όμολογήση δτι
πάντα τά υπάρχοντα αύτού είσί κτήμα τού έπιζώντος συζύγου·
καί διακηρύξν) δτι αύτός ού^έν δικαίωμα κυριότητος έχει έπ’αύτών,
ή όμ.ολογία του αύτη είναι έγκυρος καί μετά τόν θάνατον αυτούή ^ιεύθυνσις τού δημοσίου θησαυρού δ ε ν ^ύναται νά θέσν) χεϊρα έπ'ι
πής κληρονομιάς του.
ΧΑρθρ. 1597. Έάν τις εν ασθενεία ό'ιατελών όμολογήστ) δτι.
πράγμά τι αύτού άνήκει ε’ίς τινα τών κληρονόμων του, μετά δ ε

ταύτα άνκλάβνι εκ τής άσθενείας, ή όμιολογία του αύτη εχει π λή
ρες κύρος.
νΑρθρ. 1 5 9 8 . Έάν τις επιθανατίως ασθενών όμ.ολογήσν] δτι ώρισμ-ivov τι πράγμ.α ανήκει εις τινα εκ των κληρονόνων αυτού, ή δτι
οφείλει αύτω ποσο'ν τι και ριετά ταύτα άποθάνη, ή όμιολογία του
αυτή χρήζει τής παραδοχής των λοιπών κληρονομιών. Καί εάν μ,έν
δ,ύτοι παρα^εχθώσιν αύτήν, άποκτα πλήρες κύρος.
Έάν

ούχί, μ.ε'νει άκυρος καί άνευ άποτελε'σμ,ατος. Ά λ λ ’ εάν

οί λοιποί κληρονομ,οι έπεβεβαίωσαν τήν ομολογίαν του ασθενούς,
έν τή ζωή ετι ευρισκομένου, ^εν ^ύνανται πλε'ον ριετά τόν θάνατον
αύτου νά άνακαλε'σωσι τήν έπιβεβαίωσιν ταύτην καί ή όμ,ολογία
μένει έγκυρο;
Προς «5“έ, ή όμιολογία ή άναφερομε'νη εις παρακαταθήκην άφορώσαν κληρονδρ,ον τινά είναι πάντοτε έγκυρος.
Οιον Έάν τις κατά τήν έπιθανάτιον άσθε'νειάν του όμολογήσνι,
ότι ελαβε το παρά τινι τών κληρονομιών αύτου παρακατατεθειμένον πράγμιά του, ή δτι κατηνάλωσεν εις ί&ίαν γρήσιν τό γνωστόν
πράγμια δπερ είχε παρακαταθε'σει αύτω εις τών κληρονομιών του, ή
όμιολογία αύτη είναι έγκυρος.
ΙΙαρ: χαρ: Έάν είπνι: έλαβον το πράγμα δπερ είχον κατατε
θεί μενον παρα τώ δείνα. ν\ώ μου, ή όμιολογία αύτη είναι εγκρος.
Επίσης εάν είπνι: 6 δείνα υιός μου έ'Καβεν επιτροπικών παρά
τον (h îra όσα είχον λαμβάνειν παρ’ αυτού και μοί το παρέδύ)κεν, ή όμιολογία του αύτη είναι έγκυρος.
'Ωσαύτως εάν είπνι : ' επώλησα τον άδαμάντινον δακτύλιον
οστι ς ήτον άζίας πέντε χιλιάδων γροσίων και τον οποίον δ δείνα
ν ίό ς

μον μοί είχε δανείσει,

ή

μοί είχε δώσει

ô r

παρακαταθή

κην, το δε τίμημα κατηνάλωσα εις ιδίας μον άνάγκας, ή όμ.ολογία αύτη είναι έγκυρος, καί ή αξία τού δακτυλίου πρε'πει νά
πληρωθή εκ τής κληρονομιάς.
*Αρθρ. 1 5 9 9 . Έν ταϊς διατάξεσι ταύταις £ιά τής λέξεως κλη
ρονόμος εννοείται εκείνος, δστις κατά τήν στιγμιήν τού θανάτου
τού ασθενούς είναι κληρονο'μος αύτού.
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’Αλλά καί άν χωρίς νά γιναι τις κληρόνόμ,ος πρότεάον, Ιν'ε’κΐΓ επίσυμ.βάσης αιτίας, εύρεθνϊ τοιούτος κατά την στιγμ,ήν του θανάτου·'
του όμολογήσάντος, ή ίδιότης αύτη δέν παραβλάπτει τό έγκυρον
της ομολογίας.
Οίον* εάν άσθενών τις έπιθανατίως, δμολογήστ) πράγμά τι ύπεμ
ξένης γυναικός, ακολούθως δέ νύμφευθνΐ αύτην καί έπειτα άπο-θανγ,.
η ομολογία του μένει έγκυρος.
’Εάν όμως η ίδιότης του κληρσνομ,ου έπήγασεν ούχί εκ τοιαύτης
μεταγενεστέρας αίτιας, άλλ’ έξ αίτιας αρχικής, η δμ.ολογία δέν έ
χει κύρος.
Παρ. χαρ. ’Εάν έχων τις υιόν, όμολογήσντ, πράγμα τι υπέρ αμ
φιθαλούς αδελφού του, άκολούθως δε άποθάντ) πρώτον μεν ό υιός
του,· έπειτα δέ καί· αυτός, ο υπέρ ού ώμ.ολόγησεν άδελφός του ών,
καθίσταται κληρονόμος του, καί επομένως' η ομολογία μένει άνευ
κύρους.
*Αρθρ. 1 6 0 0 . Ή ομολογία ην κάμνει κατά την διάρκειαν της
άσθενείας του ό[έπιθανατίως άσθενών άναφορικώς εις πράγμα γενόμενον εν ώ χρόνω ήτο’ύγιής, έχει την αύτην ενέργειαν ην καί η κατά
την έπιθανάτιον άσθένειαν γινόμενη όμ,ολόγια.
Επομένως εάν έπιθανατίως τις άσθενών δμ.ολογήσνι, ότι ύγιαίνων έτι είχε λάβει παρά τίνος τών κληρονόμων του τά όφειλόμενα.
αύτω, ή ομολογία αύτη θεωρείται άκυρος, ενόσω δέν παραδεχθώσιν
αύτην οί λοιποί κληρονόμοι.
’Επίσης εάν έπιθανατίως τις άσθενών δμολογήσν], δτι ύγιαίνων
έτι είχε δωρήσει καί παραχώσει πράγμά τι εις τινα τών κληρονό
μων του, η ομολογία αύτη μένει άκυρος ενόσω δέν παραδεχθώσιν
αύτην οί λοιποί κληρονόμοι, ή δέν άποδειχθνί τό πράγμα διά δικα
στικής άποδείξεως.
*Αρθρ. 1 6 0 1 .

Έάν ό έπιθανατίως άσθενών, δμολογήστ], ότι-

πράγματι αύτού είναι κτήμα ξένου τίνος, ήτοι μή κληρονόμου του,
ή S τι οφείλει ποσόν τι εις αύτόν, ή ομολογία αύτη είναι έγκυρος
άκόμη καί άν περιλαμβάνγ ολόκληρον την περιουσίαν του.
Έάν όμως γινώσκωσι πολλοί δτι πράγμά τι κατά την στιγμήν*

V
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τής ομολογία; του ήτο κτήμα του όμολογήσαντος, ώς άρτίως πεμελθόν εις την κυριότητά του είτε εξ άγοράς, είτε έκ δωρεάς ή κλη
ρονομιάς, είτε εξ άλλης αιτίας, καί επομένως είναι δήλον, ότι ή όμο^
λογία του είναι ψευδής, το'τε λαμβάνονται ύπ’ δψιν τά έξης.
Έάν ή ομολογία δεν έγίνετο καθ’ ήν στιγμήν διέθετε τά ύπάρχοντά του, θεωρείται ώς δωρεά καί χρίζει παρα-δοσεως. Έάν δέ έγένετο καθ’ ήν στιγμήν έκαμνε τήν διαθήκην του, το'τε εκλαμβά
νεται ώς διαθήκη.
Εΐτε δε ώς δωρεά εϊτε ώς διαθήκη έκληφθή ή ομολογία, δέν
ισχύει είμή διά το τρίτον τής περιουσίας αυτού.
*Αρθρ. 1 6 0 2 . Τά τής ύγιείας χρέη προηγούνται των τής άσθενείας.
Δηλαδή δταν ή κληρονομιά ήναι βεβαρημένη μέ χρέη, τά συναφθέντα εν καιρω ύγιείας τού άποθανόντος προτιμώνται εκείνων άπερ συνήψε κατά τήν έπιθανάτιον άσθε'νειάν του. Ούτω λοιπόν πρώ
τον πληρονονται έκ τής κληρονομιάς τά τής ύγιείας·χρε'η καί έ
πειτα άν με'νη περίσσευμα πληρονονται καί τά τής άσθενείας.
Έάν δμως ό άσθενής έχρεώθη κατά τήν έπιθανάτιον άσθε'νειάν
του έκ γνωστής τίνος αιτίας, άλλης παρά τήν ομολογίαν, οίον, έάν
γίναι γνωστόν εις τόν κο'σμον ότι κατά τήν άσθε'νειάν του ήγόρασέ
τ ι ή έδανείσθη, ή έφθειρεν άλλότριον πράγμα καί διατελεϊ εϊσέτι ο
φειλέτης, τό τοιούτο χρέος κατατάσσεται μεταξύ των έν καιρω ύ
γιείας συνομολογηθε'ντων χρεών.
Ή αυτή διάταξις ισχύει καί όταν τό όμολογηθέν είναι ώρισμένον πράγμα. Δηλαδή ό,τι καί άν όμολογήσν) τις ύπερ ξένουκατά τήν τελευταίαν άσθε'νειάν του, ό ξένος ούδέν δικαίωμα άποκτά έπ’ αυτού πριν ή κανονισθώσιν έκ τής κληρονομιάς τά χρέη
άπερ ό άποθανών είχε συνομολογήσει ύγιαίνων έτι^ ή τά τούτοι;
έξωμοιωθέντα κατά τόν άνωτέρω τρόπον, ήτοι τά χρέη τά όποια
έγεννήθησαν

μέν

κατά τήν άσθένειάν του, έπήγασαν όμως έκ

γνωστής αιτίας.
\Αρθρ. 1 6 0 3 . Έάν τις όμολογήσνι κατά τήν έπιθανάτιον άσθένειάν του, ότι έπληρώθη όσα είχε λαμβάνειν παρά ξένου τίνος,
λαμβάνονται ύπ* οψιν τά εξής.

Λ/
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Έάν το χρέος έγεννήθη εν καιρω τής άσθενείας, ή ομολογία είναι
έγκυρος. Δεν ισχύει δμως κατά των δανειστών, ών αί άπαιτήσεις
ανέρχονται εις τήν προ τής άσθενείας εποχήν.
Έάν δε τό χρέος έγεννήθη έν καιρω ύγιείας (του άποθανόντος),
είτε ύπάρχουσι καί άλλα χρέη άνερχόμενα εις τήν εποχήν εκείνην,
είτε μή, έν πάσγι περιπτώσει ή ομολογία είναι έγκυρος.
Π. X.

Έάν επιθανάτιος ασθενής πωλήσας τι κατά τήν άσθε-

νειάν του, όριολογήστ] άκολούθως δτι έπληρώθη τό τίμημα, ή ομο
λογία αύτη είναι έγκυρος, άλλά δεν είναι υποχρεωμένοι νά σεβασθώσιν αυτήν καί οί δανεισταί ών αί άπαιτήσεις άνε'ρχονται εις
τήν εποχήν καθ’ ήν διετέλει υγιής. ’Εάν όμως πωλήσας πράγμά τι
•δτε ήτο υγιής, καί άσθενήσας άκολούθως έπιθανατίως ομολογήσει
κατά τήν άσθε'νειάν του, ότι έπληρώθη τό τίμημα, ή ομολογία του
αύτη έχει άπόλυτον κύρος καί όφείλουσι νά σεβασθώσιν αύτήν καί
έκεΐνοι οί δανεισταί ων αί άπαιτήσεις άνε'ρχονται εις τήν προ τής
άσθενείας έποχήν.
Άρθρ. 1604. Δεν δύναταί τις πληρώνων κατά τήν έπιθανάτιον
άσθε'νειάν του ένα έκ των δανειστών αύτού νά άδικήσν) τούς
λοιπούς.
Δύναται δμ,ως νά άποτίσγ τό δάνειον δπερ έκαμεν, ή νά πληρώσν) τό τίμημα του πράγματος δπερ ήγόρασε, κατά τήν διάρκειαν
τής άσθενείας του.
Άρθρ. 1605.

Έν τοίς ζητήμασι τούτοις ή πραγματική έγγύη-

σις ίσοδυναμεϊ προς πρωτότυπον χρέος.
Άκυρος όθεν είναι ή έγγύησις jr,v έπιθανάτιος άσθενής δίδει προς
έξασφάλισιν χρέους ή δανείου του κληρονόμου αύτού.
Έάν δέ έγγυηθή ξένον, ή έγγύησις ισχύει μέχρι συνδρομ.ής τού
τρίτου τής περιουσίας αύτού.
Έάν δμως ό έπιθανάτιος άσθενής, όμολογήσας δτι είχεν έγγυηθή
τον ξένον δτε διετέλει έτι υγιής, ή έγγύησις ισχύει καθ’ δλης τής
περιουσίας αύτού.
Μετά τής διαφοράς δμως, δτι εάν ύπάρχωσι χρέη γεννηθέντα έν
καιρω ύγιείας, τά χρέη ταύτα προηγούνται.

y
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ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.
ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.
Άρθρ. 1 6 0 6 . Ή διά γραφής ομολογία ίση τνί διά ζώσης φωνής,
ομολογώ έστί. (δρα άρθρ. 69. )
Άρθρ. 1 6 0 7 .

Ή διαταγή ήν δίδει τις έτέρω δπως γράψ'/j την

δμ,ολογίαν αύτου, ίσοδυναμεϊ προς ομολογίαν.
"Οθεν δταν διατάξν] τις ετερον ι'να συντάξν) έγγραφον μαρτυρούν
Ότι οφείλει τω δείνα το'σα γρόσια, καί άφου συνταχθή τδ έγγραφον
ύπογράψν) ή σφραγίσν) αυτό, τό τοιούτον ίσοδυναμεί προς ομολογίαν
•διά γραφής καί τό έγγραφον εκείνο ισχύει ώς καί τό ίδιοχείρως·
γραφέν.
Άρθρ. 1 6 0 8 .

Καί αί έγγραφαί των παρά τοίς έμ.πόροις συνη-

θιζομ,ένων βιβλίων ισοδυναμούσι προς ομολογίαν διά γραφής.
Παρ. χαρ. Έάν έμπορός τις σημειώσν) εις τό βιβλίον του οτεοφείλει τόσα γρόσια εις τον δείνα, ομολογεί ούτως, οτι οφείλει το
ποσόν εκείνο εις τον είρημένον, καί εν άνάγκν] ή εγγραφή αυτή
ισχύει ώς ή διά ζώσης φωνής όμ.ολογία.
^Αρθρ. 16 0 9 . Τό χρεωστικόν όμ.όλογον οπερ γράψας τις ίδιοχείρως ή δι’ άλλου τινός, καί ύπογράψας ή σφραγίσας παρέδωκεν
ετέρω, ισοδύναμοί προς την διά ζώσης φωνής ομολογίαν αύτου, έάν
ηναι συντεταγμε'νη έν τάξει, ήτοι κατά τους είθισμένους τύπους.
Την αύτήν ίσχύν έχουσι καί αί συνηθιζόμεναι αποδείξεις παρα
λαβής.
Άρθρ. 1 6 1 0 .

Έάν όμολογών τις δτι τό χρεωστικόν ομόλογον

οπερ συντάξας κατά τούς είθισμένους τύπους ίδιοχείρως ή διά
α)ΐλου καί ύπογράψας ή σφραγίσας παρέδωκε τω δανειστή αυτού,
είναι ίδικόν του, άρνεϊται τό έν αύτω άναφερόμενον χρέος, ή άρνησις αύτού δεν λαμβάνεται ύπ’ οψιν καί άναγκάζεται νά άποτίσνι
τό χρέος.
'Αλλά καί δταν άρνήται, δτι τό ομόλογον είναι ίδικόν του, π ά -

2.

ο*ν*.·

λιν δεν πίπτει το όριο'λογον, εάν ή υπογραφή ή ή σφραγίς του*
νίναι γνωστή.
Έάν δέ ή υπογραφή ή ή σφραγίς αυτού δεν ήναι γνωστή, το'τε
διατάττεται νά γράψγ] τι καί προσκαλούνται πραγριατογνώρωνες,.
δπως άποφανθώσιν άν αί δύο γραφαί εΐσίν ενός καί τού αυτού προ
σώπου" καί άν ή άπάντησις των πραγρ^τογνωριο'νων ήναι κατα
φατική, ό ύπογραφευς του όρ.ολόγου καταδικάζεται εις τήν π λη ρωρ,ήν του χρέους.
Ένί λο'γφ ό ύπογραφευς τού όριολογου

καταδικάζεται,

όταν

δεν ύπάρχν) ύπδνοιά τις πλαστογραφίας ή παραποιήσεως.
Έάν δριως ύπάρχγι τοιαύτη ύπδνοια, ό δέ οφειλέτης άρνήται καί
τήν υπογραφήν καί το χρέος, επί τή αιτήσει τού ένάγοντος επάγεται αύτω δρκος επί τού θε'ρ,ατος, δτι ούτε χρέος έχει, ούτε το
όμδλογον ίδικο'ν του είναι.
νΑρθρ. 1611.

Έάν

άφοΰ δώσν} τις χρεωστικόν όριολογον συν-

τεταγριένον ώς εΐρηται, κατά τούς είθισριένους τύπους, άποθάννι,.
το χρέος πληρο'νεται έκ τής κληρονοριίας, έάν οί κληρονο'ρωι άναγνωρίζωσιν, δτι τό όριο'λογον είναι πράγριατι τού άποθανο'ντος.
\Αλλά καί δταν άρνώνται, δτι το όριο'λογον είναι τού άποθανο'ν
τος, πάλιν τούτο δέν πίπτει, έάν ή υπογραφή ή ή σφραγίς αυτούς
vjvai γνωστή.
\Αρθρ. 1612. Έάν pt-ετά τον θάνατον τίνος άνακαλυφθή ριεταξύ
των πραγριάτων του βαλάντιον πλήρες χρηριάτων ρ,ετά τοιαύτης
τίνος σηριειώσεως ίδιοχείρως γεγραριρ,ένης: Το βχΛάντtor ζοντο άγήχει είςτον δείνα, εύρίαχεται δε εις χεϊράς ριον ώς παραχαζαάήχη, τό βαλάντιον δίδεται εις τόν άνθρωπον εκείνον, χωρίς νά τ ώ
ζητηθγ άλλη άπο'δειξις.

'Ημερομηνία ro0 Αντ. διατάγματος.
ν
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ΑΧΜ ΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ, Υπουργός τής Δικαιοσύνης.
Ε Σ Σ Ε ΙΓ ΧΑΛΙΑ, Ρητροφύλαξ.
ΣΕΙΦΕΔΔΙΝ , Μέλος τού Συμβουλίου τού Κράτους.
ΕΣΣΕΙΔ ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΑΟΤΣΗ, Μέλος τού 'Ιερονομικού
Άνακριτηρίου.
ΕΣ ΣΕΙΔ ΑΧΜΕΤ ΧΗΑΜΗ, Άντιπρο'εδρος τού Ακυρω
τικού Δικαστηρίου.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΑΗΔ, Μέλος τού 'Ιερονομικού Άνακρι τηρίου.
ΟΜΕΡ ΧΗΑΜΗ, ’Αρχισυντάκτης των ρητρών.
ΑΒΔ ΟΥΣ ΣΕΤΤΑΡ, Βοηθος τού άναθεωρητού των ίεραποφάσεων.

Τ Ε Λ Ο Σ .

ΠΙΝΑ2 ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
TOT Ι Γ . ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. Όροι τής ‘Ομολογίας.

Σελ.

3

ΤΊΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Ποτέ ή ομολογία είναι £εκτή,
καί πο'τε ούχί.
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. Περί ενεργεί ας τής ομολογίας.

5
8

Κεφάλαιον Α\ Ένε'ργεια τής ομολογίας εν γε'νει.

8

Κεφάλαιον Β\ Περί άποκηρύξεως τής κυριοτητος καί
*
^
περί1 εικονικοτητος.

Q
*

Κεφάλαιον Γ\ Περί ομολογίας του επιθανατίως άσθενουντο;.
ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ. Περί εγγράφου ομολογίας.
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

Α Σ Τ Τ Κ Ο Σ ΚΩΔΗΞ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ

τπο

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ I. Φ Π Τ Ι Α Δ Ο Υ .
ΚΑΙ

Ι Π Α Ν Ν Ο Υ Π. ΒΙ ΘΥΝΟΥ.
Ε Κ Α ΙΔ Ο Τ Α Ι
Α Δ Έ ΙΑ ι

T H S

U

Y B E P m

S E a S .

Μ Ε Τ Α ΣΧΟΛΙΩΝ, ΕΡ ΜΗ ΝΕ ΙΩ Ν ΚΑΙ ΣΗΜ ΕΙΩΣ ΕΩΝ
ΕΠΙ

TOT

ΚΕΙΜΕΝΟΙ*.

( e s ly o

ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΔ·
ΠΕΡΙ Α Γ Π Γ Π Ν .

ΕΝ

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Α Ε Ι,

1 8 7 6 .
ΤΤΠ ΟΙΣ

BOVTTPA

ΚΑΙ

ς /α Ι .
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EN ΟΝΟΜΑΤΙ
T o y ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟί ΘΕΟΥ.
ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΤΤΟΓΡΑΦΟΝ.

Κ ΑΤ Α

£ Ν ε Ρ Γ Ε ΐΧ Θ Ω

ΤΟ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ο «·

ΒΙΒΛΙΟ Ν ΙΔ'.
ΠΕ Ρ Ι Α Γ Π Γ Π Ν .
( Π ε ρ ι ε ' χ ε ι ?να π ρ ό λ ο γ ο ν κ α ί δυο τ ί τ λ ο υ ς ) .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΙΝΕΣ ΟΡΟΙ.

’Άρθρ. 1 6 1 3 .

άαβα, ’Αγωγή εστι το νά άπαιτή τις δι-

■χαστικώς παρ’ έτε'ρου το ^ίκαιο'ν του.

Ό κινών την αγωγήν κα

λείται ^c.j^ μ,ουάαη = ζ ενάγων, δ ^έετερος aJLp ^ ju. μουάάα ά Μ ϊχ
«ναγο'ριενος.
^Αρθρ. 1614.

μονάαά = άπαίτησις* είναι το πράγρια δπερ

απαιτεί ο ενάγων, το άντικείυ.ενον τής άγωγής. Λε'γεται

καί

μονάάα μ π ΐχ .
Αρθρ. 1 6 1 5 .

ζεναχονζ = άντίφασις· είναι ό προ τής α

γωγής ύπο του ένάγοντος ρηθείς λο'γος, ό άντιφάσκων προς τήν
αγωγήν καί άκυρων αυτήν.

^

jh ^ -

·

il

■ ·■ - »Λ·*··*'* *

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.
('Jiaiçsîtai slç zéaaaça ΚεφάΛαια)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
*Αρθρ. 1616. Οί διά δικοί πρέπει νά γναι έχέφρονες.
Ό μανιακός και ό μή εχων την κρίσιν άνεπτυγμένην άνήλιζ δεν
δύνανται νά παρασταθώσιν εις δίκην.
Ά λ λ ’ άντ’ αυτών παρίστανται οί επίτροποι ή κτιδεμο'νες αύτών,
είτε ώς ένάγοντες είτε ώς εναγόμενοι.
*Αρθρ. 1617. Ό εναγόμενος πρέπει νά νίναι προ'σωπον βέβαιον.
"Οθεν εάν εΐπνι άορίστως ο εναγών δτι εχει λαμ,βάνειν παρά τ ί
νος η παρά τινων έκ των κατοίκων του δείνα χωρίου, ό λδγος ουτος δέν αποτελεί άγωγήν· άλλ’ οφείλει ό ένάγων νά opiovj το προ'—
σωπον του εναγόμενου.
^Αρθρ. 1618.

Ό εναγόμενος πρε'πει νά νίναι παρών κατά την

είσαγοίγήν τής δίκης.
Έάν δέ άρνήται νά παρασταθνί είτε αύτοπροσώπως, είτε δι’ έπιτρο'που είς τδ δικαστήριον, εφαρμόζονται τά εν τω περί δικαστοΟ·
καί δικαστικής ψήφου βιβλίω διατεταγμένα.
”Αρ9ρ. 1619. Το άντικείμενον τής δίκης πρε'πει νά γναι πράγμα
βέβαιον.
Έάν νίναι άβέβαιον πράγμα δεν υπάρχει άγωγή.
*Αρ9ρ. 1620. Το άντικείμενον τής αγωγής καθίσταται βέβαιον,,
είτε δεικνυομενον ε’ίτε περεγραφομενον.

—
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Otov εάν γναι πραγρά κινητόν καί εύρίσκηται εν τώ τόπω της
διαδικασίας, άρκεί νά το δείξγ τις, εάν δέ δέν εύρίσκηται εκεί, πρέ
πει νά το περιγράψν) διά νά καταστνί βέβαιον. ’Εάν δέ γναι άκίνήτον κτήρα, πρέπει νά δηλώστι τις τά σύνορα αύτοΰ, καί εάν τέλος
το άντικείρενον της άγωγής ήναι άπαίτησις, πρέπει νά δηλωθγ το
γένος, το είδος, ή ποιο'της καί το ποσόν αύτού.
Ταΰτα άναπτύσσονται άναλυτικώτερον έν τοίς κατωτέρω άρθροις.
*Αρθρ. 1621. Έάν τό άντικείρενον τής άγωγής κινητόν δν εύρίσκήται έν τώ τόπφ τής διαδικασίας, ό ένάγων δεικνύων αύτό διά
τής χειρός, διατυποϊ την αγωγήν αυτού ούτως: Ίΰ ον τούτο το
πράγμα

u ra i

uhxor μον, ο dl ακθφωΛος οντος αδίκως κατακρα

τεί ανζό' οθετ ζητώ ra μοϊ άποδοθτγ Έάν δέ τό πράγρα δεν εύ-

ρίσκηται έν τώ τόπω τής διαδικασίας, άλλά δύναται νά ρεταφερθτί
έκεϊσε άνεξόδως, τό δικαστήριον διατάττει την ρεταφοράν αύτου,
δπως δείξν] αύτό κατά τον ανωτέρω τρόπον ό ένάγων, καθ’ ήν στιγρήν διατυπούται ή άποδεικνύεται ή άγωγή, ή έπιβάλλεται ό όρκος.
Έάν δέ γναι αδύνατος ή ανέξοδος ρεταφορά τού πράγρατος εις
τό δικαστήριον, ό ένάγων περιγράφει αύτό δηλών συγχρόνως καί
την άξίαν του· άλλ’ έν ταϊς περί άρπαγής καί ενεχύρου άγωγαΐς ή
δήλωσις τής άξίας δεν είναι άναγκαία. Π. X. έάν ε’ίπν) ο ένάγωνΓ
αντος ό άνθρωπος μοι ήρπασεκ era ομαράγδικοκ daxzbJUor, χω
ρίς νά δηλώστ) την άξίαν αυτού, ή καί έάν άκόρη προσθέστ), ότι
αγνοεί τίνος άξίας ητον, ή άγωγή αύτού είναι δεκτή.
ΛΑρθρ. 1622. Έάν τό άντικείρ.ενον τής άγωγής σύγκηται έκ
^τραγράτων διαφόρων γενών, ειδών καί ποιοτήτων, άρκεΐ ή δήλώ<τις τής άξίας όλων ορού. Δεν είναι άνάγκη νά άναφέρη τις τήν ά
ξίαν έκαστου ιδιαιτέρως.
*Αρθρ. 1623. Έάν τό άντικείρ.ενον τής άγωγής γ,ναι άκίνητον
κτήρα, κατά τήν διατύπωσιν καί τήν άπόδειξιν τής άγωγής αύτού,
ό ένάγων όφείϋι νά δηλώσν) τήν πόλιν, τό χωρίον, τήν συνοικίαν
καί τήν άγυιάν έν ή κείται, κα'θώς καί τά τέσσαρα ή τά τρία σύ
νορα αύτού· προσέτι δέ καί τά δνόρ.ατα τών κυρίων τών συνορευόν'των αετ’ αύτού κτηράτων, έάν ταύτα νίναι ιδιόκτητα, καθώς καί

τά των πατέρων καί των πάππων αύτών. "Οταν δμως ήναί τις
γνωστός εις τό δημόσιον, άρκεϊ νά μνημονευθνί μόνον τό όνομα καί
τό έπίθετον αύτοΰ· £έν είναι άνάγκη £ηΧα&ή νά άναφέργι τις καί τό
όνομα του πατρός καί τό του πάππου αύτοΰ.
Επίσης καί όταν ή γνωστότης του κτήματος καθιστά περιτ
τήν τήν ^ήΧωσιν των συνόρων αύτοΰ, £έν είναι όρος άπαραίτητος
νά γείνη ή ίήΧωσις αΰτη ούτε κατά τήν ^ιατύπωσιν τής άγωγής,
Όυτε κατά τήν άπόδειξιν αύτής.
Έγκυρος προσέτι είναι ή άγωγή ήν ό εναγών διατυποϊ οΰτω: το
χτήμα οντινος τα σύνορα άναφερονται εν τώ εγγράφω τούτω εί
ναι Ιάιχόν μον.

*Αρθρ. 1624. Έάν ό ένάγων όήΧώσνι άκριβώς τά όρια τοΰ κτή
ματος, κάμν] όμως Χάθος ώς προς τήν έκτασιν Χέγων π. χ. δτι
σύγκειται εκ πΧειοτέρων ή όΧιγωτέρων πήχεων ή στρεμμάτων παρ'
δσα περιέχει πραγματικώς, τό Χάθος τοΰτο &έν παοαβΧάπτει τό
έγκυρον τής αγωγής.
*Αρθρ. 1625. "Οταν ή άγωγή άποβΧέπν) εις τήν άζίαν τοΰ κτή
ματος, ή όήΧωσις των ορίων αύτοΰ είναι περιττή.
Άρθρ. 1626. Έν τή προσωπική άγωγή
ό ένάγων όφείΧει ίνχ
ΐηΧώστ) τό γένος, τό είόος, τό ποιόν καί τό ποσόν τής άπαιτήσεως αύτοΰ.
ΌφείΧει νά όηΧώσν) τό γένος Χέγων π. χ. δτι ή άπαίτησις συνίσταται εις χρυσόν ή εις άργυρον, τό εί^ος, Χέγων δτι συνίσταται
εις νομίσματα οθωμανικά ή άγγΧικά, τό ποιόν δτι εις νόμισμα
καθαρόν ή έπιμιγές, καί τέΧος όφείΧει νά όηΧώσν] συγχρόνως τό
ποσόν των νομισμάτων τούτων.
Έάν όμως άπαιτήστ) άορίστως τόσα ypôota, είναι μεν έγκυρος
ή άγωγή αύτοΰ, άΧΧά &ιά τής Χέξεως γρόσια εννοείται τό εί£ος
των συνήθων έν τή πόΧει γροσίων.1
(1 ) Μεταφράζομεν οΰτω τό

=

άγωγή περί χρέους,

£ιότι συμπίπτει άκριβώς μετά τής προσωπικής άγωγής τοΰ Ρω 
μαϊκού δικαίου.

Έάν δε συνηθίζωνται δύο ήδη γροσίων, ων το εν τιρ.άται πλέον
του ετέρου, το'τε εννοούνται γρο'σια της κατο>τέρας αξίας.
Π. X. Έάν κινήση τις άγωγήν διά το'σα πεντάρια, εις την ήρ.ετέραν εποχήν έννοητέον τά έπίριικτα πεντάρια (τά μεταλλικά λεγοριενα, viLLîj o js )
*Αρθρ. 1627. Έν τη πραγματική άγωγη (ι) δεν είναι άνάγκτι
νά δηλώση ό ένάγων δυνάριει τίνος τίτλου άνήκει αύτω τό δπερ α
παιτεί πράγμα· ή αγωγή είναι έγκυρος καί άν άπλώς είπη : ά ζ ι ώ
οτι τό πράγμα τοϋτο είναι Ιάικόν μον.

Έν τη προσωπική δριως άγωγή οφείλει νά δηλώση εις τίνα τί
τλον στηρίζεται ή άπαίτησίς του, δηλαδή άν ηναι το τίμημα πωληθέντος πράγματος, ή μίσθωμα ή οίονδήποτε άλλο χρέος* έν ένΐ
λο'γο) έρωτάται ό ένάγων ποθεν πηγάζει ή άπαίτησίς του.
*Αρθρ. 1628. Ενέργεια τής ομολογίας είναι ή άναφάνησις του
όμολογουμένου (χρέους) ούχί ή αρχική γένεσις αύτοΰ.
Κατά συνέπειαν ή ομολογία δεν δύναται νά χρησιμεύση ώς αιτία
κυριοτητος.
"Οθεν εάν ό ένάγων, λαμβάνων ώς αιτίαν τήν ομολογίαν άπλώς
του έναγομένου, άπαιτήση τι παρ’ αύτοΰ, ή τοιαύτη άγωγή δεν
δύναται νά ληφθή ύπ’ οψιν.
Π. X. ’Εάν ό ένάγων είπη: Τ ο π ρ ά γ μ α τ ο ϋ τ ο ε ί ν α ι ι δ ι κ ό ν μ ο ν ,
τ ο ύ τ ο δ ε ώ μ ο Λ ό γ η α ε ν η δ η κ α ι ο κ α τ έ γ ω ν α υ τ ό , ή τοιαύτη άγωγή
άκούεται* άλλ’ έάν είπη: Τ ο π ρ ά γ μ α τ ο ϋ τ ο μ ο ί α ν ή κ ε ι , δ ι ό τ ι ο
κ ά τ ο χ ο ι : α ν τ ο ϋ ώ μ ο Λ ό γ η σ ε ν ο τ ι ε ί ν α ι ι δ ι κ ό ν μ ο ν , ή τοιαύτη ά
γωγή δεν άκούεται. Επίσης έάν ο ένάγων είπη : ό ά ν θ ρ ω π ο ς ο ν τ ο ς
μ ο ί ό ψ ε ίΛ ε ι ε κ δ α ν ε ί ο υ τ ό σ α γ ρ ό σ ια ' μ ά Μ σ τ α

κ αί αυτός ό ί

δ ι ο ς ώ μ ο Λ ό γ η α ε ν η δ? ι, δ τ ι μ ο ί ό φ ε ί Λ ε ι τ ό π ο ο ό ν τ ο ύ τ ο ε κ δ α ν ε ί ο υ -

ή άγωγή άκούεται* άλλ’ έάν είπη :

’Ε π ε ι δ ή δ ά ν θ ρ ω π ο ς ο υ τ ο ς ώ -

μ ο Λ ό γ η σ ε ν ο τ ι μ ο ί ό φ ε ίΛ ε ι ε κ δ α ν ε ί ο υ τ ό α α γ ρ ό σ ι α , ε χ ω ν α Λ α μ 
β άν ω α π ό α υ τ ό ν τό π ο σ ό ν το ϋ το κ α ί τό α π α ιτ ώ ,

ή άγωγή του δεν

ακούεται.
(χ)

J \y.ä

^

= άγωγή έχουσα άντικείμενον ώρισμένον πράγμα

(an corps certain).
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Άρθρ. 1629. Το άντικείριενον τής αγωγή; πρέπει να νίναι
δυνατόν.
"Οθεν εάν νίναι πράγρια ούτινος ή υπαρζις είναι φύσει ή έθει α
δύνατος, ή άγωγή είναι άκυρος.
Π. X. Έάν τις άξιοι, δτι τρίτος τις ανώτερος αυτού την ηλικίαν
9ί όριολογουριένως άλλης καταγωγής είναι υίδς του, ή άξίωσις αύτη
είναι άκυρος.
*Αρθρ. 1630. Διά νά ήναι ή άγωγή έγκυρος πρέπει ή άποδειξις
αυτής νά συνεπάγηται την καταδίκην .τού έναγοριένου εις
πραγριά τι.
Π. X. Έάν δανείσαντο'ς τίνος έτέρω πράγριά τι τρίτος τις παρουσιασθείς, άξιοι νά δανεισθή αύτω τό πράγμα εκείνο, λογω δτι
είναι συγγενής τού δανείζοντος, ή τοιαύτη άξίωσις δεν λαριβάνεται
ύπ’ δψιν. Επίσης εάν καταστήσαντο'ς τίνος έτερον άντιπρο'σωπον
αυτού έν τινι υποθέσει, τρίτος τις παρουσιασθείς ίσχυρισθ/) δτι αύτδς είναι καταλληλότερος διά τήν άντιπροσωπείαν ταύτην, ώς ών
γείτων τού άντιπροσωπευοριένου, ή τοιαύτη άξίωσις δέν λαριβάνεΐαι ύπ’ δψιν διότι έκαστος δύναται νά δανείζν) το πράγρια αύτού
ή νά άναθέττ] τήν διεξαγωγήν των ύποθέσεών του εις δντινα θέλϊ),
κατά συνέπειαν δε, καί έν περιπτώσει καθ’ ήν at τοιαύται άγωγαι
ήθελον άποδειχθή βάσιμοι, ούδεριίαν νορακήν συνέπειαν θά είχαν
ώς προς τον καθ’ ού διευθύνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.
*Αρθρ. 1631. ’Ανατρεπτική ένστασις
λέγεται ή άξίωσις ήν δ έναγο'ριενος προβάλλει προς άναίρεσιν τής άγωγής τού άντιδίκου του.
Π. X. Έάν εναγόμενος τις διά χρέος προερχδμενον έκ δανείου,
άπαντήσνι εις τον ένάγοντα: ε γ ω a o l ε π Λ ή ρ ω σ α η ά η τ ο χ ρ έ ο ς a -

κείνο, ή συ με άπήΛΛαζας τοϋ χρέους δι άφέσεως, ή συνι6ιβά~
σθης μ ετ εμοΰ περί αυτοϋ, η το εν Λόγω ποσόν δεν προέρχεται
εκ δανείου , αΛΛ είναι to τίμημα πράγματος οπερ σοί επώΛησα,
"fi τέλος, μοι παρέδωκας μεν το εν Λόγω ποσόν, ουχι όμως ώς
δάνειον, αΛΛ απέναντι äJJov όμοιου ποσού, οπερ εγώ έχω ν
Λαμβανειν παρα τοϋ δείνα, σοι εζεχώρησα και συ εδέχθης την
εκχωρησιν, εκάστη των ενστάσεων τούτων άναιρεί την αγωγήν

του ένάγοντος.
Επίσης εάν κινήστρ τις αγωγήν καθ’ ετέρου λέγων* συ είσαι ε γ ·
γυητης τοϋ δείνα όγ>ειΛέτοΌ μου, ό δε έναγο'μενος ίσχυρισθή, δτι
ο οφειλέτης εκείνος άπέτισεν ή£η τό χρέος του, ή αγωγή τού ένάγαντος πίπτει,
'Ωσαύτως, εάν κινήσν] τις άγω γην καθ’ ετέρου άπαιτών ώς ίιΐιον
το εις χεϊρας αυτού ευρισκόμενόν πράγμα, ό δε εναγόμενος απάν
τησή λέγων: οτε προ τίνος χρόνου ο δείνα άπηζει παρ' εμοϋ το
πράγμα τοϋτο ώς ίδιον, συ είχες παρασταθή ώς μάρτυς προς άπο'$ειξιν τής άγωγής του, ή ένστασις αύτη τού εναγομένου ρίπτει τήν
αγωγήν τού ένάγοντος.
Όμοίως, εάν κινήσαντο'ς τίνος άγωγήν κατά κληρονομιάς περί
χρέους καί, επί τή άονήσει τού κληρονόμου, άπο^είξαντος τήν άγω
γήν του, ο κληρονο'μος ίσχυρισθή δτι ο άποθανών είχεν άποτίσει
τό χρέος εκείνο, δτε ^ιετέλει έτι εν τή ζωή, ή ένστασις αυτή α
ναιρεί τήν άγωγήν τού ένάγοντος.
*Αρθρ. 1 6 3 2 . "Οταν ό ένιστάμ.ενος άπο^είξνι τήν ένστασίν του,

αγωγή τού ένάγοντος πίπτει* άλλ’ δταν $έν &υνηθή νά άπο^είζνι
αύτήν, έπί τή αιτήσει αυτού, έπιβάλλεται δρκος εις τόνέ νάγοντα.
Έάν άποποιηθή τον δρκον ό ένάγιυν, άπο&εικνύεται άληθής ή
ένστασις τού εναγομένου* έάν δ ε £εχθή τον δρκον, έπανέρχεται ή
άρχική αγωγή αύτού.
ΥΑρθρ. 1 6 3 3 . Έάν κινήσαντο'ς τίνος άγωγήν καθ’ ετέρου περί
χρέους, ό εναγόμενος ποιήσν) ένστασιν λέγων: εγώ το χρέος τοϋζο
μετέθεσα εις τον δείνα, την δε μετάθεσιν αυτοϋ εδέχθητε ά μ φότεροι, ή άγωγή άναιρεΐται όριστικώς καί ό έναγο'μενος άπαλ-

λάττεται αυτής,εάν άποδείςν] τον ισχυρισμόν του επί παρουσία του
αποδέκτου τής μεταθέσεως* άλλ’ εάν άποδείξνι αύτόν άπόντος του
άποδέκτου, ή αγωγή άργεΐ μο'νον μέχρις ο5 παρουσιασθτί ό τελευ
ταίος οδτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
ΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ TINES ΟΤΧΙ.
*Αρθρ. 1634. Ό εναγόμενος έν τνί άγωγή, ής τό βάσιμον άρνείται, το'τε μο'νον θεωρείται ως άντίδικος καί οφείλει νά παρασταθή
εις τήν εισαγωγήν τής δίκης καί τήν διαδικασίαν, όταν ήναι τοιαύτη, ώστε άν ώμολο'γει τό βάσιμον αυτής, θά κατεδικάζετο εις
τι· άλλ’ εάν ή άγωγή είναι τοιαύτη, ώστε καί όμολογών ό έναγόμενος τήν άξίωσιν του ένάγοντος εις ούδέν θά κατεδικάζετο, δέν
γίνεται άντίδικος, όταν άρνήται αύτήν.
Π. X. Μεταπράτη; τις κινεί κατά τίνος άγωγήν λε'γων: δ άεΐYCL άπεσταΛμενος ηου εΛαβεν α π ' εμού το âeïra πράγμα' πΛήρωΰόν με Λοιπόν ^ν τοιαύτν) περιπτώσει ο εναγόμενος, άρνούμενος

τό γεγονός, καθίσταται άντίδικος του ένάγοντος καί τό δικαστήριον
λαμβάνει ύπ’ όψιν τήν άγωγήν καί άκούει τους μάρτυρας, διότι άν
ώμολο'γει τό γεγονός, θά ώφειλε νά πληρώσν) τό τίμημα του άγορασθε'ντος πράγματος.
Ά λλ’ εάν ό ένάγων είπε*, δ προ η άγοραν εντ oJoâôjçoç σου εΛαβε
το πράγμα εκείνο, ο έναγόμε,νος άρνούμενος τό γεγονός δέν θεω
ρείται ως άντίδικος αυτού, διότι καί άν ώμολο'γει αυτό, δέν θά έχρεώστει νά πληρώσν) τό τίμημα.
Έν τή περιπτώσει ταύτν) ή άγωγή του ένάγοντος άπορρίπτεται.
Ό κηδεμών, ό έπίτροπος (ορφανών) καί ό έπιστάτης άφιερώματος (j^ > μουτεβελλή) έξαιρουνται του κανόνος τούτου. Ούτως, έάν
άζιουντός τίνος, οτι πράγμά τι, άνήκον εις ορφανόν ή εις ευαγές τι
καθίδρυμα, είναι ίδικόν του, ό κηδεμών ή ό έπίτροπος των ορφανών,'
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ή ό επιστάτης του καθιδρύματος δμολογήση αύτώ, δ δικαστής δεν
δύναται νά άποφανθή υπέρ του ένάγοντος, διότι ή δμολογία των
τριών τούτων ούδεμίαν έχει ίσχύν. ’Απεναντίας δριως ή άρνησις αύ
των, έχει πλήρες κύρος* διο εάν άρνηθώσι την άγωγήν του ένάγον
τος ό δικαστής λαμβάνει αύτήν ύπ’ οψιν καί άκούει τούς παρουσιαζομένους μάρτυρας.
Έν τούτοις, εάν ή άγωγή στηρίζηται έπί συναλλάγματος συνομολογηθεντος ύπό τού κηδεμο'νος, ή τού έπιτρο'που ή τού επιστά
του, ή ομολογία αυτών είναι ισχυρά.

Π. X. ’Εάν ό επίτροπος άνηλίκου τίνος πωλήση άδεί<η τού ιερού
νομού πράγμά τι αύτού, έν τη άγωγή ήν δ αγοραστής ήθελε κι
νήσει περί τού πράγματος τούτου, ή ομολογία τού έπιτρο'που είναι

ισχυρά.
*Αρθρ. 1635. Έν τή πραγματική άγωγή άντίδικος είναι μδνος
ό κάτοχος τού πράγματος.
Π. X. Έάν άρπάσας τις τον ίππον έτε'ρου πωλήση αυτόν είς
τρίτον, 6 κύριος τού ίππου θε'λων νά έπανακτήσηται αύτόν οφείλει
Γνα κίνηση άγωγήν κατά τού κατε'χοντος τον ίππον. Έάν όμως
θε'λη νά άποζημιωθή διά τήν άξίαν αύτού, το'τε κινεί άγωγήν κατά
τού άρπάσαντος.
*Αρθρ. 1636. Έάν κίνηση τις άγωγήν προς έκνίκησιν πράγμα
τος ύ<ρ’ έτε'ρου πωληθε'ντος, λαμβάνονται ύπ* οψιν αί εξής περι
στάσεις.
Έάν τό πράγμα παρεδοθη εις τον άγοραστήν, αύτος μο'νος είναι
άντίδικος, έν τε τή εισαγωγή τής δίκης καί κατά τήν παρουσίασιν
τών μαρτύρων ή δέ παρουσία τού πωλητού δεν είναι άναγκαία.
Έάν δμως δεν παρεδοθη είσε'τι τδ πράγμα είς τον άγοραστήν, δ
τε πωλητής καί ό άγοραστής πρε'πει νάήναι παροντες κατά τήν ει
σαγωγήν τής δίκης καί κατά τήν παρουσίασιν τών μαρτύρων, διο'τι
ό μέν πρώτος αύτών είναι κάτοχος τού πράγματος, δ δέ δ ε ύ τ ε ρ ο ς
κύριος αύτού.
*Αρθρ. 1637, Έάν τις κινήση άγωγήν καθ’ έτε'ρου διεκδικών
δικαιώματα κυριο'τητος έπί πράγματος δπερ εύρίσκεται είς χειροι?
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αύτοΰ ώς παρακαταθήκη, η ώς χρέος, ή ^ανειον) *1 υπο ενοίκιον, ή
ώς ένέχυρο-ν, εις την διαδικασίαν πρέπει να τρναι παροντες ο θεματο.φύλαζ και δ παρακαταθέτη?, η ο μισθωτής, και ο εκμισθωτής,
ή δ χρησάμενος καί 6 χρήστης, ή δ ένεχυρούχος καί ο ενεχυριαστή?.
*Εάν όμως ήρπάγη τδ πράγμα εκ των χειρών του θεματορύλακος,
ή του χρησαμένου, ή του μισθωτού, ή του ενεχυρούχου, ούτοι δύ-,
νανται καί μο'νοι να κινήσωσιν άγωγήν κατά του άρπαγος, χωρίς
νά ήναι ανάγκη τής παρουσίας του κυρίου' απεναντίας δμως ο κύ
ριος τού πράγματος δεν δύναται άνευ τής συνδρομής των ανωτέρω
νά διεκδικήσν) αύτδ έν ταις χερσί του άρπαγος.
*Αρθρ. 1638. Ό θεματορύλαξ δέν δύναται νά γείνν) άντίδικος
του άγοραστοΰ.

Οίον* Έάν κινήσγ τι; άγωγήν καθ’ ετέρου άπαιτών παρ’ αύτοΰ
την παράδοσιν τής εις χεΐράς του εύρισκομένης οικίας, λο'γφ δτι ήγο'ρασεν αυτήν παρά τρίτου τινό;, ό δέ έναγο'μενος άπαιτήσν], δτι
ό τρίτος εκείνος τφ ένεπιστεύθη τήν οικίαν ώς παρακαταθήκην, ή
άγωγή του ενάγοντας πίπτει διά τής άπαιτήσεως ταύτης, χωρίς
νά έχν] ανάγκην ό εναγόμενος νά άποδείξτ) δτι πράγματι έλαβε τήν
οικίαν ώς παρακαταθήκην.
Έάν δμως δ έναγο'μενος άνταπαντήσν} εις τον ένάγοντα: είναι.
άΛηθες οτι ο τρίτος εκείνος ΰοι τζαρέάίύκεν ώς παρακαταθήκην
τήν οικίαν, ά.ΙΛα μετά ταντα μοι εποκίησεν αυτήν και μοι εθωχεν εντοΛήν να τήν παρχ2ά8ω άπο ce, καί συγχρο'νως άποδείξν)

οτι πράγματι ήγδρασε τήν οικίαν καί έλαβεν εντολήν διά τήν πα
ραλαβήν αυτής, λαμβάνει αυτήν άπδ τον θεματοφύλακα.
*Αρθρ. 1639. Ό θεματορύλαξ δέν δύνα ται νά γείννι άντίδικος
του δανειστοΰ του παρακαταθέτου.
"Οθεν δ δανειστής του παρακαταθέτου δέν δύναται, άποδεικνύων
επί παρουσία του θεματορύλακος τήν άπαίτησίν του, νά ζητήσν] νά
πληρωθώ εκ τής παρακαταθήκης.
*Αλλ*δταν δ παρακαταθέτης νίναι απών, εκείνοι οΰς ώρειλε κατά
νομον νά διατρέρν) δύνανται νά κινήσωσιν άγωγήν κατά του θέμα-
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τοφύλακος, ίνα λάβωσι σιτηρέσιον εκ των παρακατατεθειμένων
αΰτφ χρημάτων. (Όρα ’Άρθρ. 799).
Άρθρ. 1640. *0 οφειλέτης του οφειλέτου δεν γίνεται άντίδικος του πρώτου δανειστού.
Όθεν δεν δύναται ο δανειστής ρ.ετά τον θάνατον του οφειλέτου
του νά κινήσ'/j αγωγήν κατάτών οφειλετών τούτου, δπως άποδείζνι
την άπαίτησίν του επί παρουσία αύτών καί πληοωθτί.
Άρθρ. 1641. Ό άγοράσα; παρά άγοραστού δεν γίνεται άντίδικος του πρώτου πωλητού.
Π. X. Πωλεί τις πράγμά τι έτέρω, δστις παραλαβών αυτό πωλεί καί παραδίδει εις τρίτον. Έάν έν τοιαύτν) περιπτώσει ό πρώτος
πωλητης κινήσν] άγωγήν κατά του δευτέρου αγοραστού λέγων :
ό .πρώτος άγοραΰτψ: jtapeJaße το πράγμα χύ)ρΙ(: να πΛηρώΰη το
τίμημα' π2τ\ρ(ύΰον Λοιπον αντο αν> η .πάροδο? μοι το πράγμα,
âtà να το (pvJà£,(ù μεχρος ου πΛηρωθώ το τίμημα , ή άγωγή αυ

τή απορρίπτεται.
Άρθρ. 1 6 4 2 . Έν ταϊς υπέρ η κατά άποθανόντος κινουμέναις
άγωγαΐς καί ό εις μόνον εκ τών κληρονόμων δύναται νά γείννι
άντίδικος.
"Οταν δμως ή άγωγή άποβλέπν) εις ώρισμένον τι πράγμα εν τνί
κληρονομώ ευρισκόμενον, άντίδικος είναι εκείνος ό κληρονόμος εις
ου την κατοχήν περιήλθε τό πράγμα.
Ό μή κατέχων αυτό κληρονόμος δεν δύναται νά θεωρηθνί ώς
άντίδικος.
Π. X. Είς μόνος εκ τών κληρονόμων δύναται νά κινήστ) άγωγήν
άφορώσαν άπαίτησίν τινα τού άποθανόντος, άλλ’ άφού άποδειχθνί
ή άπαίτησις, ή άπόφασις έκδίδεται έν όνόματι πάντων τών κλη
ρονόμων, δ δέ κινήσας τήν άγωγήν κληρονόμος λαμβάνει μόνον τήν
είς αυτόν άναλογούσαν μερίδα εκ τής άπαιτήσεως, ούχί δέ καί τήν
αναλογούσαν είς τούς συγκληρονόμους αυτού.
Επίσης ή περί χρέους κατά τής κληρονομιάς άγωγή δύναται νά
κινηθ'ρ επί παρουσία ενός μόνου έκ τών κληρονόμων, είναι δε άδιάφορον, άν ό κληρονόμος ουτος διακατέχει πράγμά τι τής κληρονο-

3
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,μίας ή ούχί. Έάν δέ εν τή ούτω καθ’ ενός μονού κληρονόμου κινουμε'ντ] άγωγή περί χρε'ους, ούτος όμολογήσν) τό χρέος, διατάτ,τεται ίνα πληοώστ] μόνον τό εις αύτόν έπιβάλλον με'ρος, ή δέ ομο
λογία αύτοΰ ούδεμίαν ίσχύν έχει ώς προς τούς λοιπούς κληρονόμους·
εάν δμως δ έναχθείς κληρονόμος δεν ώμολόγησε τό χρέος, άλλ’ ό ε
ναγών άπε'δειξεν άλλως την ύπαρξιν αύτοΰ, τότε καταδικάζονται
πάντες οί κληρονόμοι, ώστε, όταν ό ένάγων παοουσιασθή ίνα πληφωθή εκ τής κληρονομιάς τό έπίδικον ποσόν, οί λοιποί κληρονόμοι
δεν έχουσι τό δικαίωμα νά άπαιτήσωσιν, ίνα ή άπόδειξις γείνγ εκ
δευτε'ρου ενώπιον αύτών δικαιούνται δμως νά άντικρούσωσι την άγωγήν του ένάγοντος δι’ άνατρεπτικής τινοζ ένστάσεως.
Ά λλ’ έάν προ τής διανομής τής κληρονομιάς κινήσν] τις αγωγήν
άξιων, δτι ίππος τις π. χ. ευρισκόμενος μεταξύ των πραγμάτων
τής κληρονομιάς και περιελθών εις χεϊρας των κληρονόμων άνήκει
εις αύτόν καί δτι τον είχε παρακαταθε'σει παρά τώ άποβιώσαντι,
έν τή άγωγή ταύτγ άντίδικος είναι μόνος ό κάτοχος του ίππου.
Έ δέ άγωγή ήν ήθελε κινήσει κατά των λοιπών δεν ακούεται. Έάν
δε κινήσν] άγωγήν κατά του κατόχου του ίππου καί επί τή ομο
λογία τούτου έκδοθή καταδικαστική άπόφασις, ή άπόφασις αύτη
δεν έ/ει καμμίαν ίσχύν ώς ποός τούς λοιπούς κληρονόμους, διότι
ή ομολογία του κατόχου δεν έχει ένε'ργειαν είμή, επί τής εις αύτόν
άνηκούσης μερίδος. Κατά συνέπειαν ό δικαστής οφείλει νά απόφαν
σή μόνον δτι ή επί του ίππου μερίς του εναγόμενου ανήκει εις τον
ένάγοντα. Ά λλ’ εάν ό κάτοχος του ίππου άρνηθή καί ό ένάγων
άποδείξγ άλλως τήν άγωγήν του καταδικάζονται πάντες όμοΰ οί
κληρονόμοι. ("Ορα Άρθρ. 7 8 ).
Άρθρ. 1643. "Οταν κινήται άγωγή περί πράγματος κοινού με
ταξύ πολλών, ή δέ κοινωνία αύτη πηγάζει έκ πάσης άλλης αιτίας,
ή έκ κληρονομιάς, ό έτερος των κοινωνών δεν δύναται νά θεωρηθή
ώς άντίδικ,ος διά τάς μερίδας των λοιπών.
Π. X. Διεκδικεΐ τις ώς ιδίαν οικίαν άνήκουσαν έξ αγοράς κοινής
£ίς διαφόρους καί κινών άγωγήν έπί παρουσία τού ενός μόνου αύ
τών, άποδεικνύει τήν άγιυγήν του καί έκδίδοται άπόφασις υπέρ

(

—
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αύτοΰ. Ή άπόφασις αύτη ισχύει μόνον ώς ττρός την μερίδα-του
παρασταθέντος εις την δίκην κοινωνού, ούδεμίαν δέ ενέργειαν έχει
ώς προς τους λοιπούς.
νΑρθρ. 1644. Έν τν) άγωγή περί τόπων εις κοινήν χρήσιν κα
θιερωμένων, οί'α έστίν ή δημοσία οδός, εις μόνος εκ τού κοινού γί
νεται εναγών, το δέ δικαστήριον δύναται άκούον την άγωγήν αύτού, νά καταδικάσν) τον έναγόμενον.
*Αρθρ. 1645. Έν τή άγωγ·/) περιφραγμάτων κοινής ώφελείας
τή κοινουμέντ] μεταξύ δύο χωρίων ών οί κάτοικοι άποτελούσι μεγάλας κοινότητας
js αρκεί ή παρουσία ολίγων τινών
εκατέρωθεν.
Έάν δμως οί κάτοικοι των χωρίων άποτελώσι μικράς κοινότητας
^ 3) δέν άρκεΐ ή παρουσία ολίγων τινών ές αυτών, αλλά πρέ
πει ή νά παρασταθώσι πάντες εις την δίκην, ή νά διωρίσωσιν άντιπροσώπους προς παράστασιν.
*Αρθρ. 1646. "Οταν ό αριθμός των κατοίκων χωρίου τίνος ύπερβαίντ) τούς εκατόν θεωρούνται ως μεγάλη κοινο'της, ήτοι ως κοινόρ β )·
της προσώπων αορίστου άριθμού· (

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ .
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ.
νΑρθ. 1647. Ή αντίφασις κωλύει την περί κυριότητος άγωγήν.
Π. X. Έάν άφού ζητήστι τις ν’ άγοράσν) πράγμα τι καί πριν ή
άγοράσν) αυτό, ίσχυρισθή ότι είναι κτήμά του, ή άγωγή του δέν άκούεται.
Επίσης εάν άφού ειπγι τις, ότι ούδεμίαν άπαίτησιν έχει κατά
τίνος, άκολούθως κινήσν) άγωγήν τινα κατ’ αυτού, ή άγωγή του
δέν άκούεται..
Έτερον παράδειγμα. Κινεί τις άγωγήν καθ’ ετέρου λέγων: (rot
Μάωκα τόσα χρήματα âià να παφαίωσης εϊς τον όείνα, α,ΛΛα αν
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τα εχράτηαας, ύπαγε Λοιπον και παράάος αυτά · του δ’ εναγομέ-

νου άρνουμένου το πράγμα, ό ενάγων άποδεικνύει δικαστικώς τό άληθες τής αγωγής του. ’Εάν μετά ταύτα ο εναγόμενος ζητήσν) ν’άποκρούσν) την αγωγήν λέγων: άΛηθώς μοί έάωκας οπερ Λέγεις ποcror, tVa .παρα^οσω αυτό ftc εκείνον τον άνθρωπον, ά Ι Χ εγά
παρέάω'/,α αυτό ε ις αυτόν } ή ένστασίς του αύτη δεν άκούεται.

"Ετερον: ’Απαιτεί τ ις ώς "ίδιον εργαστήριον ευρισκόμενον εις χειρας ετέρου, ό δέ κάτοχο; του εργαστηρίου άπαντα: άΛηθώς το ερ
γαστηρών ήτο κύημά ΰον} άΛΛα μοι το επώ\ησαζ την άεΐνα ε
νοχήν. Εις ταύτα ό ενάγων άνταπαντά άρνητικώς ίσχυριζόμενος

οτι δέν έπώλησε τίποτε εις τον έναγομενον, άλλ’ ούτος άποδεικνύει
την πώλησιν. Έάν μετά την άπόδειξιν ταύτην ό ενάγων άλλάζων
τρο'πον ύπεοασπίσεως ε’ίπν) τω έναγομένω: είναι άΛηθες ότι κατά
την εποχήν ήν Λέγεις σοι επώΛησα το εργαστήριον, άΛΛ' ε'Ιχομεν σννομοΛογήσει την πώΛηοιν εκείνην υπό τον όρον τής εζω νήσεως, ή νπο τον άεΐνα πΛημμεΛή όρον, ή ένστασίς του αΰτη

απορρίπτεται.
Άοθ. 1648. Έάν τις, άφού όμ,ολογήσν] δτι πράγμα τι είναι
κτήμα ετέρου τίνος, κινήσν] έπειτα άγωγήν διεκδικών αύτό ώς ΐ^ιον, ή αγωγή του δέν άκούεται. ’Επίσης άκυρος είναι καί ή άγωγή ήν ήθελε κινήσει περί του πράγματος εκείνου ώς έντολοδόχος
ή επίτροπος τρίτου.
Άοθρ. 1649. Άφου τις άπαλλάζν) τινά πασών του κατ’ αύτου
αγωγών του, δεν δύναται πλέον να κινήσν) κατ’ αύτου άγωγήν και
άπαιτήσν) παρ’ αύτου οίονδήποτε πράγμα. Δύναται δμως νά κινήσγ κατ’ αύτου άγωγήν ώς έντολοδόχος ή επίτροπος ετέρου.
Άρθ. 1650. ’Αφού κινήσν) τις αγωγήν περί πράγματός τίνος ώς
επίτροπος ετερου, δεν δυναται πλέον νά άπαιτήσν) τό πράγμα εκεί
νο ώς ΐ£ιον. Ά λλ’ άφού άπαιτήσν) τό πράγμα ώς ’ίδιον δυναται άκολούθως νά άπαιτήσν) αύτό
ονόματος ετέρου, διότι ό δικαστι
κός επίτροπος κινεϊ ενίοτε τήν άγωγήν επ’ ιδίψ όνόματι* ενώ ούδείς κινεί άγωγήν έξ ονόματος τρίτου περί πράγματος δπερ άπαιτεΐ
ώς ίδιον.

— 37 νΑρθρ. 1651. "Οπως εν καί τό αυτό δίκαιον δέν δύναται νά λη(ϊ παρά δύο διαφόρων προσώπων, ούτω δέν δύναται καί νάά.ταιτηθνΐ υπό δύο διαφόρων προσώπων.
νΑρθρ. 1652. "Οπως δύναται νά ά.ντιφάσκν) εν τοΐς λόγοις αύτοΰ είς άνθρωπος, ούτω δύναται νά υπάρχω άντίφασις καί έν τοΐς
λόγοις δύο προσώπων νομικώς ώς εν θεωρουμένων, οίοί είσιν ό έντολεύς καί ο εντολοδόχος, ό κληρονομούμενος καί ο κληρονόμος κτλ.
Π. X. Δέν ακούεται ή του έντολοδόχου αγωγή, όταν άντιφάσκν) προς προγενεστέραν αγωγήν του έντολέως.
*Αρθρ. 1653. Ή έπιβεβαίωσις τού άντιδίκου αίρει τήν άντίφασιν.
Π. X. Έάν τις αφού άπαιτήσν) ποσόν τι ως δάνειον, ίσχυρισθνί
επειτα ότι τό ποσόν τούτο προέρχεται εξ έγγυήσεως, ό δέ εναγόμε
νος επιβεβαιώσν) τήν άπαίτησιν, ή μεταξύ των δύο αγωγών τού
ενάγοντος άντίφασις αίρεται.
*Αρθρ. 1654. Καί ή υπό τού δικαστού γινόμενη διάψευσις αίρει
τήν άντίφασιν.
Π. X. ’Απαιτεί τις ώς ίδιον πράγμα τι ευρισκόμενον είς χείρας
ε τ έ ρ ο υ , ό δέ εναγόμενος άρνεΐται λέγων ότι τό πράγμα άνήκεν είς
τ ρ ίτ ο ν τινά παρ’ ού ήγόρασεν αυτό· άλλ’ ό εναγών άποδεικνύει δι
χαστικάς τήν αγωγήν του, καί τό δικαστήριον άποφαίνεται υπέρ
αύτού' εν τοιαύτγ περιπτώσει ό καταδικασθείς εναγόμενος έχει άναγωγήν κατά τού πωλητού πρός άπαίτησιν τού τιμήματος* διότι
καίτοι ώμολόγησεν ότι τό πράγμα εκείνο άνήκεν είς τον πωλητήν,
καί επομένως υπάρχει άντίφασις μεταξύ τής άναγωγής του καί τής
ομολογίας του εκείνης, ή άντίφασις όμως αυτή ήρθη διά τής δικα
στικής άποφάσεως, ήτις διέψευσε τήν ποώτην του ομολογίαν.
νΑρθρ. 1655. *Η δεδικαιολογημένη άγνοια γεγονότος τινός, έκ
μέρους τού ενάγοντος κ,αθίστησι συγχωρητήν τήν έν τοις λόγοις
αύτού άντίφασιν.
Π. X. Έάν τις, άφού μισθώστ) οικίαν τινά, κινήσν) αγωγήν κατά
τού έκμισθωτού λέγων: ore ήμην ετι άνή,Ιΐζ δ πατήρ μου είχεν
άγοράΰει τήν οικίαν ταντην ά ι ε μ ε , εγώ άε ήγνόονν τοντο} ότε
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καί παρουσιάσν; έγγραφον τι βεβαιουν τον ισχυρι
σμόν του, ή άγωγή του ακούεται.
Επίσης εάν τις, άφού μισθώσν] οικίαν τινά, μάθγ δτι ή οικία
αύτη άνήκει εις αύτόν έκ πατρικής κληρονομιάς, δύναται να κινήσνι
άγωγήν πρός διεκδίκησιν αύτής.
*Αρθρ. 16 56. Προβαίνων τις εις την διανομήν τής κληρονομιάς
ομολογεί, δτι τό διανεμόμενον πράγμα είναι κοινδν. Επομένως άντιφάσκει έαυτω εάν μετά την διανομήν άπαιτήσν] τό διανεμηθέν
πράγμα ώς ’ίδιον.
tl. X. Έάν μετά τήν διανομήν τής κληοονομίας δ είς έκ των
κληρονόμων ίσχυρισθή δτι είχεν άγοράσει άπό τον κληρονομούμενον πράγμα τι έκ των άποτελουντων τήν κληρονομιάν, ή δτι ό κλη
ρονομούμενος ζών καί ύγιαίνων έτι είχε δωρήσει καί παραδώσει.αύτω
τό πράγμα έκεϊνο, ή τοιαύτη άγωγή δέν ακούεται. Έάν δμως ειπν):
τ η ν ε μ ίσ θ ω σ α

ό ά π ο θ α ν ώ ν μ ο ί ε ίχ ε ά ώ σ ει το π ρ ά γ μ α το ύ τ ο 6 t ε ημ η ν ά ν η Μ ζ ,

ή άγνοια του
αύτη είναι δεδικαιολογημε'νη καί ή άγωγή του άκούεται.
’Άρθρ. 1657. Έάν ήναι δυνατόν νά συμφωνήσωσι δύο λόγοι οίτινες φαίνονται αντιφατικοί καί δ ένάγων συμβιβάσν] τάς έννοιας
αυτών, ή άντίφασις αίρεται.
Π. X. ’Αφού δμολογήσν) τις δτι κρατεί ύπό ένοίκιον οικίαν τινά,
δεν δύναται νά κινήσγ τήν περί κυριότητος τής οικίας ταύτης ά
γωγήν. Έάν δμους ε’ίπγ, δτι έκράτει τήν οικίαν ύπ’ ένοίκιον, άλλ’
άκολούθω; ήγόρασεν αυτήν παρά τού ιδιοκτήτου, οί δύο λόγοι συμ
βιβάζονται καί ή περί κυριότητος άγωγή άκούεται.
' Έ τ ε ρ ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α . Άπαιτούντός τίνος παρ’ έτε'ρου τήν επι
στροφήν χρηματικού ποσού δπερ είγε δανείσει αύτω, δ έναγόμενος
απαντά: ε γ ώ τ ί π ο τ ε δ ε ν ε . Ι α β ο ν π α ρ ά σ ο ϋ , μ ά λ ι σ τ α δε ο υ δ έ π ο τ ε
σ ν ν η Λ Λ ά χ θ η ν μ ε τ ά σ ο υ , η δ ε ν σ ε γ ν ω ρ ίζ ω π α ν τ ά π α σ ι ν ' άλλ’ δ έ
νάγων άποδεικνύει δικαστικώς τήν άγωγήν του. Έάν μετά τήν τοιαύτην άπόδειζιν δ έναγόμενος είπ*/): ε γ ώ ε ί χ ο ν π λ η ρ ώ σ ε ι τ ο χ ρ έ ο ς
ε κ ε ί ν ο , η σ υ μ ε ε ί χ ε ς ά π α . Μ ά ζ ε ι α υ τ ο ύ δ ι ά ρ ρ έ σ ε ω ς , αντιφάσκει
έαυτω, διό ή άγωγή του δέν άκούεται. Έάν όμως είς τήν ώς άνωβγω

â J η γ ν ό ο υ ν το τ ο ιο ϋ τ ο

κ α τ α τ η ν δ ια ν ο μ ή ν ,
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τερω αγωγήν του ενάγοντας δ εναγόμενος άπαντήσγ: à è r c o l 6 <pEiJ(ù τ ί π ο τ ε καί άφοΰ άποδείςν] δ ένάγων τήν άγωγήν του άνταπαντήσ*/)! E i r a t ά Λ η θ ε ς o n c o l ώ ψ ε ιΛ ο ν τ ό τ ε τ ο π ο σ ό ν τ ο ύ τ ο ,
<isLV àxoJovûC ûQ c o l ε π Λ ή ρ ω σ α

αυτό,

ή cv μ ε

ά π ή Λ Λ α θ ,α ς τ ο ν

καί άποδείζτ] τον ισχυρισμόν του τούτον άποκοούει τήν κατ’ αύτοΰ αγωγήν.

.χ ρ έ ο υ ς · ε κ ε ί ν ο υ ,

"Ε τ ε ρ ο ν . Κινεί τις καθ’ ε τ έ ρ ο υ άγωγήν λε'γων:

c o l ε ίχ ο ν π α ρ α 

δ δε έναγο'μενος
απαντά άρνητικώς: τ ί π ο τ ε δ ε ν μ ο ί π α ρ α κ α τ έ θ η κ α ς ‘ cOCk’ δ ένάγων
άποδεικνύει δικαστικώς τήν άγωγήν του. Έάν μετά ταΰτα δ ενα
γόμενος άπαντήσν): ε γ ώ c o l ε ί χ ο ν α π ο δ ώ σ ε ι τ η ν π α ρ α κ α τ α θ η κ ώ ν
ε κ ε ί ν η ν , ή ένστασίς του αυτή δέν άκούεται, άλλ’ έάν σώζηται έτι
αύτούσιος εις χείρας αύτοΰ ή παρακαταθήκη, οφείλει νά τήν έπιστρε'ψν], εάν δέ κατηνάλωσεν αυτήν, άναγκάζεται νά άποτίση τήν
ά^ίαν της. Έάν δμ,ως εις τήν ώς άνωτε'ρω άγωγήν του ένάγοντος
ό εναγόμενος άπαντήσγ : ε γ ώ δ ε ν έ χ ω κ α μ μ ί α ν π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ν
σου, καί μετά τήν υπό του ένάγοντος παρουσίασιν μαρτύρων άνταπαντήσγι : Μ ά Λ ι ο τ α , ε ν ρ ί σ κ ε τ ο π α ρ ' έ μ ο ί τ ο ι α ν τ η τ ι ς π α ρ α κ α τ α θ ή σ η c o v , à J J à c o l ά π έ δ ω κ α α υ τ ή ν , ή ενστασίς του αύτη άκούεται.
νΑρθρ. 1658. Έάν άφοΰ δμολογήσνι τι; δτι συνάλλαγμά τι συνωμολογήθη δοιστικώς καί έγκύρως ύπ’ αμτού, επί δέ τνί δμολογίικ
του ταύτγ συνταχθ'/ί καί έγγραφον, δέν δύναται πλε'ον νά ΐσχυρισθή δτι τό συνάλλαγμα εκείνο είχε συνομολογηθή ύπδ αίρεσίν τινα
ανατρεπτικήν ή δρον πλημμελή* καί έάν πράξν) τούτο, ή αγωγή
του δέν άκούεται. (δοα άρθρ. 1 0 0 ).
Π. X. Πωλεί τις άντί ώρισμε'νου τιμήματος κτήμά τι καί παραδίδωσιν αύτο εις τον άγοραστήν, μετά δέ ταΰτα προσε'ρχεται εις
τήν δικαστικήν άρχήν καί κατατίθησι τήν έςής ομολογίαν: ε π ώ κ α τ α θ έ σ ε ι το δ είν α

Λ ηΰα

ε ίς

τ ο ιο ν τ ο ις

τ ο ν δ ε ίν α

πράγμα,

ά π ο δο ς μ οι αυτό'

δ ι ά π ω ά ή ΰ ε ω ς τ ε Λ ε ία ς

κ α ί εγ κ ύ ρ ου τ σ ε ν

κ α ί τ ο ι ο ύ τ ο ι ς ΰ υ ν ό ρ ο ις π ε ρ ιΛ α μ & α ν ό μ ε ν ο ν κ τ ή μ ά μ ο υ '

έφ’ ω ό δικαστής συντάττει τό κατάλληλον έγγραφον. Έάν μετά
τήν έκτέλεσιν των διατυπώσεων τούτων δ πωλητής ίσχυρισθνϊ δτι
η πώλησις είχε συνομοΰ^ογηθή υπό τόν δρον τής έςωνήσεως ή υπό

— 40 —
άλλον τινα δρον καθστώντα τδ συνάλλαγμα πληριριελές, ή αγωγή
του £έν ακούεται.
" E t e ç o r . Συνεβιβάσθη τις [Λεθ’ ετέρου επί τής ριεταξύ αύτών ύφισταριένης διαφοράς καί παρουσιασθείς εις τον δικαστήν ώριολογησεν
δτι ό συριβιβασ^.δς έγένετο εγκύοως, έφ’ώ δ ^ικαστήςσυνέταξεν έγ
γραφον προσεπιβεβαιούν την ομολογίαν ταύτην. Έάν ριετά ταύτα ά
συμβιβασθείς κινήσγ αγωγήν, ίσχυριζδριενος δτι δ συμβιβασμός έ
γένετο ύπδ πλημμελή τινα δρον ή άγωγή του £έν ακούεται.
"Αρθρ. 1659. Έάν πωλήσαντδς τίνος πράγμα τι ώς ϊ^ιον καί
παράγοντος αύτδ εις τον αγοραστήν επί παρουσίοε ετέρου, ούτος
χωρίς νά ύπάοχη αιτία ^δικαιολογημένη σιωπήστ], μετά δέ ταύτα κινήσν) άγωγήν άξιων δτι δλδκληρον τδ πράγμα εκείνο ή jjoepoç
αυτού είναι ίδικο'ν του, λαμβάνονται ύπ* οψιν αί έξης περιπτώσεις.
Έάν δ ενάγων ήναι συγγενής, ή σύζυγος τού πωλητού ή άγωγή
του άπολύτως δεν άκούεται.
Έάν δέ ήναι ξένος, -δεν άρκει ή κατά τήν πώλησιν παρουσία
καί σιωπή αύτού δπως τω άφαιρέσν) τδ δικαίωμα τής άγωγής.
Έάν όμως ού μονον ήτο παρών εις τήν πώλησιν, άλλα καί άοήκεν άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας τδν αγοραστήν νλ λάβγ εις τήν
κατοχήν αύτού τδ πράγμα καί μεταχειρισθή αυτό ώς κύριος, κτιζων
π. χ. ή φυτεύων (επί τή υποθέσει δτι τδ άγορασθεν ήτο γή) έπ’αύτού, δέν άκούεται πλε'ον ή άγωγή ήν ήθελε κινήσει άκολούθως ά
ξιων ώς ίδιον, είτε τδ δλον, είτε μέρος τού πράγματος..

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
5Άρθρ. 1 6 60. Αί περί χρέους, παρακαταθήκης, κυριδτητος άκι-

νήτων καί κληρονομιάς άγωγαί ώς καί αί περί τού κανονος
ακινήτων άφιερωμάτων, περί κατοχής επί διτελεία ( J r ^ ï <JUjojU I)
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ομοίων αφιερωμάτων, περί επιστασίας (jLJy) αυτών καί περί σιτη
ρεσίων εκ των εισοδημάτων αυτών πληρωμένων (<JLp) μετά παρέλευσιν πεντεκαίδεκα ετών δεν ακούονται.
^Αρθρ. 1661. Αί αύτό τούτο τό αφιέρωμα άφορώσαι και υπό τών
επιστατών αυτού η τών έχόντων δικαίωμα επί τών εισοδημάτων
αυτού κινούμεναι αγωγαί ακούονται μέχρις έξ καί τριάκοντα ετών.
Μετά δέ την παρέλευσιν τού χρόνου τούτου δεν ακούονται πλέον.
Π. X. Έάν κατέχοντός τίνος κτήριά τι ώς ιδίαν ιδιοκτησίαν επί
εξ καί τριάκοντκ έτη, έτερος τις κινησν) αγωγήν αξιών δτι τό κτή
μα εκείνο αποτελεί ρ.έρος τών υπό την επιστασίαν αυτού άφιερωμάτων, ή αγωγή του δέν ακούεται.
*Αρθρ. 1662. Αί περί δικαιώματος διαβάσεως δι’είδικής οδού,.δι
καιώματος ύδρεύσεως καί δικαιώματος εκροής οικιακών ύδάτων άγωγαίδέν ακούονται μετά παρέλευσιν πεντεκαίδεκα ετών, έάν άναφέρωνται εις κτήματα τελείας ιδιοκτησίας ( j Up viUU).
Έάν δ’ άναφέρωνται εις αφιερώματα
ό επιστά
της αυτών έχει τό δικαίωμα τής διεκδικήσεως μέχρις.εξ καί τριά
κοντα ετών.
Αί περί δημοσίων γαιών ( λ: ^ ‘y J jl ) άγωγαί δέν ακούονται με
τά δέκα έτη. Επίσης καί αί περί δικαιωμάτων διαβάσεως δι’ ει
δικής οδού, περί εκροής οικιακών ύδάτων καί ύδρεύσεως επί δη
μοσίων γαιών άγωγαί, έγκαταλειφθείσαι επί δέκα έτη, δέν ακούον
ται πλέον.
"Αρθρ. 1663. Έν τή παραγραφή μετρείται μόνον ό χρόνος ο'ν ό
ενάγων άφήκε νά παρέλθη άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας.
Ούχί δρ.ως καί ό χρόνος ό'ν ό ενάγων άφήκε νά παοέλθτ] ένεκα
^δικαιολογημένης αιτίας, οιον διότι ήτο άνήλιξ (είτε διετέλει ύπό
κηδεμόνα είτε μή), ή μανιακός, ή νηπιάζων, ή άπών εις τόπον
άπέχοντα άπόστασιν ταξειδίου, ή τέλος διότι ό άντίδικος α-ύτού
ήτο δυνάστης τού τόπου
καί δέν έτόλμα νά κινήσνι
κατ’ αύτού αγωγήν.
"Οθεν έν τοιαύτν] περιπτώσει ώς αρχή τής παραγραφής λογίζεται
ή ημέρα καθ’ ήν έξέλιπε τό κώλυμα.

υ

ΐ
—
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Π.Χ. Ό /.ατά τήν άνηλικοτητά τίνος παρελθών χρόνος δέν μετρείται· άοχεται δ’ ή παραγραφή άπο τής ημέρας τής ένηλικο'τητος αυτού.
Επίσης εάν έχν) τις αγωγήν εναντίον δυνάστου του το'που δέν
δύναται ένεκα τής επιρροής του άντιδίκου του νά κινήσν) αυτήν
• επί χρονον τινά, ή άγωγή δέν παραγράφεται καί άν άκομη ό ούτω
παρελθών χρονος ήναι ίσος προς τον διά τήν παραγραφήν άπαιτούμενον.
Ή παραγραφή δέν άρχεται ή μετά τήν πτώσιν τής δυναστείας.
Άρθρ. 1664. Άποστασις ταξειδίου ju» ο » λέγεται τό διά
στημα τριών ήμερων, ήτοι όκτωκαίδεκα ωρών δρο'μος μέ τακτικόν
βάδισμα (αποδημία).
Άρθρ. 1665. Δύο τινές κατοικούσιν, ο μέν εν μια πολει, ό δ* εν
έτερα άπεχούσν) τής -πρώτης άποστασιν ταξειδίου, άπο καιρού δέ
εις καιρόν συναντώνται εν τή μια τών δύο τούτων πο'λεων, ώστε
είναι δυνατόν νά κινήσν] ό είς άγωγήν κατά τού ετέρου, άλλ’ ούδέτερος ποιεί τούτο καθ’ δλον τον χρο'νον τής παραγραφής· εάν άκολούθως ό είς αύτών κινήσν) άγωγήν κατά τού ετε'ρου περί ύποθέσεως άνερχομένης είς εποχήν προγενεστέραν τής παραγραφής, ή ά
γωγή του αύτη δέν άκούεται.
Άρθρ. 1666. ’Εάν έ'χων τις άγωγήν καθ’ ετε'ρου, κινή αύτήν
εκ διαλειμμάτων ενώπιον τού δικαστού χωρίς δέ νά δοθή πέρας
είς τήν ύποθεσιν παρε'λωθσι πεντεκαίδεκα έτη, ή άγωγή δέν πα
ραγράφεται.
Ή έξώδικος δμως άπαίτησις δέν κωλύει τήν παραγραφήν.
"Οθεν εάν άπαιτή τις άλλως ή διά τής δικαστικής οδού παρ'
ετέρου πράγμά τι, καί έν τώ μεταξύ συμπληρωθώ) ό χρο'νος τής
παραγραφής, ό ενάγων δέν δύναται πλέον νά κινήσν) άγωγήν.
’Άρθρ. 1667. Ή παραγραφή άοχεται άπο τής ημέρας καθ’ ήν
ό ένάγων κατέστη ικανός ίνα άπαιτήσν) το έπίδικον πράγμα.
"Οθεν εν τή περί έμπροθε'σμου χρέους άγωγή ή παραγραφή άρχεται άπο τής λήξεως τής προθεσμίας· διότι προ τής λήξεως τής
προθεσμίας ό ένάγων δέν δύναται νά άπαιτήσνι τό χρέος.
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Π. X. ’Ακούεται ή άγωγή του άπαιτούντος παρ’ ετέρου το τί
μημα πράγματος δττερ είχε πωλήσει αύτώ πρό πεντεκαίδεκα ετών
επί συμφωνία ίνα τό τίμημα πληρωθή εις τήν λήζιν τριών ετών άπό
τής ήμεροίς της πωλήσεως· διότι δεν παρήλθον ή δώδεκα μ,όνον
έτη άπό τής λήςεως τής προθεσμίας.
Επίσης εάν το άφιερωτήριον διαλαμβάνη δτι τό άφιέρωμα θέλουσι διαχειρίζεσθαι οί άπόγονοι του άφιερωτού άπό γενεάς είς
γενεάν, έν τν) άγωγή ήν ήθελον κινήσν] οί τήν δευτέραν γενεάν άποτελούντες άπόγονοι, ή παραγραφή δέν άρχεται ή άπό τής ημέ
ρας τής ολοσχερούς έλλείψεως τής πρώτης γενεάς.
Διότι τής πρώτης γενεάς ύφισταμ,ένης, οί είς την Δευτέραν γενεάν
άνήκοντες δέν δύνανται νά κινήσωσιν αγωγήν.
Ωσαύτως έν τή περί προγαμιαίας δωρεάς άγωγή ή παραγραφή
άρχεται άπό τής ημέρας τής διαλύσεως τού γάμ.ου, είτε διά δια
ζυγίου είτε διά τού θανάτου ενός τών συζύγων.
Διότι ή προγαμ.ιαία δωρεά δέν είναι άπαιτητή ή μετά την διάζευζιν, ή τον θάνατον τού ενός τών συζύγων.
νΑρθρ. 1668. Έν τή περί χρέους εναντίον πτωχεύσαντος αγωγή
ή παραγραφή άρχεται άπό τής ήμε'ρας τής έκλείψεως τής πτωχείας
του, (ήτοι άπό τής ήμε'ρας καθ’ ήν κατέστη εύπορος).
Έάν κινήσν] τις άγωγήν εναντίον ετέρου άπό πεντεκαίδεκα ε
τών έν πτωχείι* διατελούντος, εσχάτως δέ μ,ολις εύπορήσαντος, λέ
γω ν: .προ πεντεκαίδεκα ετών ενεχα της άεϊνα αίτιας μοι εχρεώστεις·
τόσα γρόσια, ενεχα δε της πτω χείας είς ην διετε^εις εχτοτε δεν
ηδννήθην ν α κινήσω χατα σου αγωγήν, àJÂ' ηδη οτε δόγασαι να
πΐηρώσης, απαιτώ τον χανονισμον τον χρέους εκείνου, ή τοιαύτη άγωγή άκούεται.
*Αρθρ. 1669. Έάν τις άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας άφήσν) ως
άνωτέρω νά παρέλθ'ρ ο χρόνος τής παραγραφής, χωρίς νά κινήσν]
τήν άγωγήν του, οΰ μόνον αύτός δεν δύναται πλέον ενόσω ζή νά
κινήσν] άγωγήν, άλλ’ ούτε οί κληρονόμοι αυτών μετά τον θάνατόν
του.
1 *Αρθρ. 1670. Έάν έ'χων τις άγωγήν παρήτησεν αυτήν χρόνον
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τινά, άποθανόντος δ’ αύτού παρήτησαν αυτήν καί οί κληρονόμοι,
επί τινα έτι χρόνον, ή άγωγή αύτη δεν ακούεται πλέον, εάν τά
δύο χρονικά διαστήματα ένούμενα άποτελούσι χρόνον ’ίσον προς
τον διά τήν παραγραφήν άπαιτούμενον.
Άρθρ. 1671. Ό αυτός κανών εφαρμόζεται καί επί τού πωλητού μετά τού αγοραστού καί τού δωρητού μετά τού δωρεοδόγου.
Π. X. ’'Εχει τις εις την κατοχήν του επί πεντεκαίδεκα έτη γήπεδόν τι, ό δε κύριος παρακείμενης οικίας καθ’ δλον τούτο τό διά
στημα ούδεμίαν εγείρει άξίωσιν κυριότητος επ’ αύτού* ακολούθως
πωλεί την οικίαν καί ό αγοραστής κινεί άγωγήν ΐσχυριζο'μενος ÔTt.
τό εν λόγω γήπεδον είναι ειδική οδός τής οικίας ήν ήγόρασεν. Ή.
τοιαύτη άγωγή δεν ακούεται.
Επίσης εάν άφού επί χρόνον τινά σιωπήστ) ό πωλητής καί έπει
τα σιωπήσν) καί ό αγοραστής επί έτερον έτι διάστημα, τά δέ δύοχρονικά διαστήματα άποτελώσι χρόνον ίσον πρός τον τής παρα
γραφής, ή άγωγή παραγράφεται.
*Αρθρ. 1672. Έάν ή κατά τρίτων άγωγή τής κληρονομιάς:
παρεγράφη μεν ως πρός τινας των κληρονόμων, άλλά δεν παρεγράφη καί ώς πρός τους λοιπούς .ένεκα τής άνηλικότητός των ή
άλλης τίνος αιτίας, οί μ ή παραγραφέντες κληρονόμοι δύνανται νά
κινήσωσι τήν άγωγήν’ταύτην, καί εν τοιαύτν) περιπτώσει τό δικαστήριον μετά τάς άναγκαίας άποδείξεις επιδικάζει αύτοΐς τήν επί
τού έπιδίκου πράγματος μερίδα αύτών άλλ’ ή άπόφασις αύτη τού
δικαστηρίου ούδεμίαν ενέργειαν έχει επί' τής μ,ερίδος των παραγραφέντων κληρονόμων.
Άρθρ. 1673. "Οταν όμολογν) τις ότι τό πράγμα δπερ κατέχει
εύρίσκεται εις χείρας αύτού τίτλω μισθώσεως δεν δύναται νά γείν·/]
κύριος αύτού διά μόνον τον λόγον, δτι τό κτήμα διετέλεσεν υπό
τήν κατοχήν του υπέρ τά πεντεκαίδεκα έτη.
Έάν δέ άρνηθί] δτι κατείχε τό κτήμα ώς μισθωτής καί ό κύριος
αύτού κινήστ) άγωγήν λέγων : τό κτημν. τοντο είναι ιδικον μοσ
σοι το είχον δε μισθώσει προ τόσων ετών και .πάντοτε ε2άμβαrov το μίσθωμα, λαμβάνονται ύπ’ οψιν τά εξής.
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"Έάν ή μ,ίσθωσις ήναι γνωστή είς τον κδσμον, ή άγωγή άκούεται.
Έάν δέ ήναι άγνωστος, δέν ακούεται.
*Αρθρ. 1674. Ή πολυχρονιοτης δέν εξαλείφει το δίκαιον.
"Οθεν έάν κατά την άγωγήν ήτις έκινήθη ριετά την παρέλευσιν
τού γρο'νου τής Παραγραφής, ό εναγόμενος όμολογήσν] ενώπιον του
Σκαστού, δτι Πράγματι ώφείλει είσέτι είς τον ένάγοντα τό ύπ’αύτοΰ άπαιτούμενον, ή παραγραφή δεν λαμβάνεται ύπ’ δψιν καί ή άπο'φασις τού Σκαστού έκδίδοται επί τή βάσει τής ομολογίας τού
εναγομ,ένου.
Έάν όμως δέν όμολογήσνι το πράγμα ενώπιον τού Σκαστού,
άλλ’ ό ένάγων ισχυρίζεται, δτι ώμ.ολο'γησεν αύτδ έν έτέρω το'πω,
τ, περί τοιαύτης ομολογίας άγωγή δέν άκούεται, δπως καί ή κυρία
άγωγή.
*Αλλ’ έάν ή ομολογία, ήν επικαλείται ό ένάγων στηρίζηται επί
εγγράφου φέροντος την υπογραφήν ή τήν σφραγίδα τού έναγομ.ένου,
άπδ δέ τής χρονολογίας τού όμ.ολο'γου τούτου δεν παρήλθε τδσος
χρονος, δσος άπαιτεϊται διά τήν παραγραφήν, το'τε ή περί ομολο
γίας άγωγή άκούεται.
νΑρθρ. 1675. Αί περί δημοσίων οδών, ποταμών νομών καί λοι
πών κοινής χρχσεως γαιών άγωγαί ουδέποτε παραγράφονται.
Π. X. Έάν, άφού διατηρήσν) τις άνενοχλήτως είς τήν κατοχήν
του έπί πεντήκοντα έτη νομήν τινα ώρισμένην είς χρήσιν χωρίου
τίνος, οί κάτοικοι τού χωρίου τούτου κινήσωσιν άγωγήν κατ’ αυτού
περί τής νομής έκείνης, ή άγωγή των ακούεται.
'Ημερομηνία τον Αντ. άιατάγματος.
9 ΛΧ,εμαί,ιΧ s6 6 èJ 1293.
ΑΧΜΕΤ ΔΖΕΒΔΕΤ, Υπουργός τής Δικαιοσύνης.
ΕΣΣΕΙΔ ΧΑΛΙΑ, Ρητροφύλαξ.
ΣΕΙΦΕΔΔΙΝ, Μέλος τού Συμβουλίου τού Κράτους.
ΕΣΣΕΙΔ ΑΧΜΕΤ ΧΟΓΑΟΤΣΗ, Μέλος τού 'Ιερονομικού
Άνακριτηρίου.
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ΕΣΣΕΙΔ AXMET ΧΗΛΜΗ, Αντιπρόεδρός του ’Ακυρω
τικού Δικαστηρίου.
AXMET ΧΑΑΗΔ, Μέλος του 'ίεοονοριικοΰ Άνακριτηρίου.
ΟΜΕΡ ΧΗΛΜΗ, ’Αρχισυντάκτης των ρητρών.
ΑΒΔ ΟΥΣ 2ΕΤΤΑΡ, Βοηθος του άναθεωρητοΰ των ίεραποαάσεων.
i

T Ε A Ο 2.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
ΤΟΥ ΙΔ\ ΒΙΒΑΙΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Νοριικοί τινες δροι.

Σελ.

23

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. Περί προσόντων, καί ένεργείας
τής εγκύρου αγωγής, καί περί
ανατρεπτικών ενστάσεων.

24

Κεφάλαιον Α\ Περί προσο'ντων τής αγωγής.

24

Κεφάλαιον Β'. Περί ανατρεπτικών ενστάσεων.

28

Κεφάλαιον Γλ Τίνες είσίν άντίδικοι καί τίνες ούχί.

30

Κεφάλαιον Δ'. Περί άντιφάσεως.

35

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Περί Παραγραφής.

40
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

Α Σ Τ Τ Κ Ο Σ ΚΩΔΗΞ.
ΜΕΤλΦΡΑΣΟΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ

rno

I Π A N N O Y Π. Β Ι Θ Υ Ν Ο Υ
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ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ
ΑΑΕΙ1
A ΤΗΣ SvVΗΕΡΑΗΣΕΩΣ.
ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
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• ^

H« ·

ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΕ'.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΟΥί

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕΙ,
1881 .
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EN ONOMATI
ΤΟΥ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ OEOY
ΛΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΧ.
* Ν ε ρ Γ ε ΐ 2 Θ α ΚΑΤΑ τ 0

π

Ε ρ »ε Χ Ο » ε « ο Η '

ΒΙΒΑΙΟΝ ΙΕ'.
ΠΕΡΙ Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ε Ω Ν ΚΑΙ Ο Ρ Κ Ο Υ .
(Σύγχειται έζ ενός προλόγου και τε<τσάρ<υν τίτλων).

ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΙΝΕΣ ΟΡΟΙ.
*Αρθρ. 1676.

μπεγινέ: Ά πόίειξις. Ή άπό<ϊειξις είναι τίτλος

χίσυρός.
Άρθρ. 1 6 7 7 . J\y ζε6ατούξ>: Κοινή φήμη είναι η κατάθεσις αριθ
μού τίνος ανθρώπων, οίτινες λογικώς <^έν ίύνανται νά θεωρηθώσιν
ώς συμφωνήσαντες ινα ψευσθώσι.
"Αρθρ. 1 6 7 8 .

Al· ΜίΛχι μουζΛάχ’. Κυριότης άναιτιολό-

γητος είναι ή κυριότης ή μή άποίι£ομε'νη είς (Λίαν εκ των αίτιων
εξ ών πηγάζει ή κυριότης, οιαί είσιν ή κληρονομία και ή αγορά’ ή
èe κυριότης ή άπο£ι£ ομένη είς μίαν εκ των αιτιών τούτων λε'γετα»
s^U μίΑχι μτα,αέμχεμΛΐΥ: κυριότης ήτιολογημε'νη.
*Αρθρ. 1 6 7 9 >Jl

C-iJ-γεά.

Νεμομενος, κάτοχος* είναι ό *-

χων την φυαικήν κατοχήν πράγματός τίνος, ή εκείνος δατις £ιαΘίτει πραγμά τι ώς κύριος αυτού.

νΑρθρ. 1680.

xa çitç : Μη νεμομενος, (εξωτικός)· είναι ο

μή εχων το πράγμα εις την διχθεσίν του κατά τον εν τω προηγουμε'νω άρθρψ άναφερόμενον τρόπον.
Υ^ρθ. 1681.

ταχΜφ: Επαγωγή δρκου· είναι τό επάγειν

όρκον είς τον έτερον του διαδίκων.
νΑρθ. 1682.

τεχαΛονφ' είναι το επιβάλλειν όρκον εις άμ-

φοτε'ρους τους διαδίκους.
ΥΑρθρ. 1683. JW

τα χχίμι-χά 2’ είναι τό καθιστάν διαι

τητήν τής ύποθε'σεως τήν ένεστώσαν κατάστασιν, ήτοι τό πορίζεσθαι συμπε'ρασμκ τι εκ τής ένεστώσης καταστάσεως πράγματός
τίνος. Τό ταχκίμι-χκλ είναι είδος του

ίσησχάπ.

Ίσ ζΐΰ χ ά π δέ είναι τό άποφαίνεσθαι υπέρ τής διατηρήσεως πράγ
ματός τίνος βεβαίου, περί τής μή ύπάρξεως του οποίου δέν υπάρχει
ύπονοιά τις·

τούθ’ δπερ σημαίνει :

διατηρεϊν τι εν ή εύρίσκεται

καταστάσει.

Τ ΙΤ Α Ο Σ ΣΤΡΩΤΟΣ.
ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.
(ΠεριΛαμ&άηι οχτώ χεψάΑαια) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.
*Αρθ. 1 684. violai σεχαάετ: Μαρτυρία· είναι ή πληροφορία ήν δί
δει τις, με Γαχειριζόμ.ενος τήν λε'ξιν μχρτυρώ, ενώπιον του δικαστοΰ
καί επί παρουσίγ των διαδίκων, πρός άπόδειξιν

του δικαίου τής

άπαιτήσεως ήν εχει τις παρ’ έτε'ρου.
Ό δίδων τήν πληροφορίαν καλείται
0όδίδοται ή μαρτυρία

ΰαχήτ μάρτυς· ό υπέρ

μεΰχοί)όον>' Λέχ, h καθ’ οδ δίδο-

ται ή ματυρία *Jsνη άπαίτησις
Άρθρ. 1 685.

μεσχονάονν άΑέϊχ καί ή άποδεικνυομεμεσχονάονν μ π ίχ ·

Έν ταϊς ίδιωτικαΐς άπαιτήσεσι (1) απαιτείται ή

μαρτυρία δύο άντρων, η ενός άνδρός καί δύο γυναικών.
Ά λ λ ’ εν ταϊς περιστάσεσιν, εν αίς ή παρουσία των άντρων είναι
αδύνατος, γίνεται δεκτή καί μονή ή των γυναικών μαρτυρία επί ι
διωτικών άπαιτήσεων.
Άρθρ. 1 6 8 6 . Ή μαρτυρία του βωβού καί του τυφλού είναι α
παράδεκτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
ΊΊΝΙ ΤΡΟΠΩ ΛΛΜΒΑΝΟΝΤΑΙ AI ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Άρθρ, 1687. Ή έξώδικος μαρτυρία, ήτοι εκείνη ήτις δίδοται
εκτός τού δικαστηρίου ούδεμίαν εχει ίσχύν.
Άρθρ. 1 6 8 8 . Οί μάρτυρες όφείλουσι νά γινώσκωσιν εκείνο δπερ
μαρτυρούσιν εξ ιδίας άντιλήψεως καί μαρτυρούντες νά εϊπωσιν, δτι
εξ ιδίας άντιλήψεως γινώσκουσιν αυτό.
Ή έξ άκοής μαρτυρία, ήτοι ή μαρτυρία καθ’ ήν ό μάρτυς λε'γει
δτι ηκουσε παρ’ άλλων, δπερ καταθε'τει, είναι άπαράδεκτος.
Έάν δμως μαρτυρήσγ τις λε'γων, δτι ηκουσε παρ’ άξιοπίστων
προσώπων, δτι τόπος τις είναι βακούφιον, η δτι ό δείνα άνθρωπος
άπε'θανε, δηλαδή εάν ε’ίπνι: μαρτυρώ τοϋτο/>ιόζι όντως ηχούσα ~αρ’
αξιόπιστων μαρτύρων, ή μαρτυρία του είναι παραδεκτή.
Ό ταν πρόκηται περί τής εποχής καθ’ ήν κατείχε την αρχήν άρ
χω ν τις, ή περί τού θανάτου, ή περί τής καταγωγής τίνος δεν εί
ναι άνάγκη νά εξηγήσν) συγχρόνως ό μάρτυς καί τόν τρόπον καθ’
ον μαρτυρεί, νά μεταχειρισθή δηλαδή τήν φράσιν ηχούσα οτι . . .
άλλ’ άρκει νά ειπγι άπλώς δτι μαρτυρεί.
■(1) Όρα τήν υπό τό αρθρ. 1588 σηαείωσιν.

— 6—
Π. X. ’Εάν ο μάρτυς καταθέση όριστικώ τώ τρόπω λέγων: γινώαχω, ou ο δείνα άνθρωπος χαζά ζην δείνα εποχήν ηζο διοιχηζ^ς
τής πόΛεως ζαύζης, ή δτι ο δείνα άνθρωπος άπε'θανε ζην δείνα
εποχήν, η οζι δ δείνα είναι νιος ζοϋ δείνα, χωρίς νά προσθέση oft
εξ άκο*ής γινώσκει, δπερ μαρτυρεί, ή μ.αρτυρία αυτού είναι £εκτή,
καίτοι <^εν εί^εν ί^ίοις όφθαλμ.οϊς τά μαρτυρούμενα, ούτε ή ηλικία
αΰτοΰ έπέτρεπεν αύτω να τά ’ί^η.
Καί άν άκόμη ό μάρτυς $έν ε’ίπη: ηχούσα παρ’ αΑΑων, άλλ’ εΐwyi:

ifèr εϊδομεν zovzo zb πράγμα, aJJ’ ο\)ζω zb ηζεύρομεν,

διόζι ζοιανζη <ρήμη επικρατεί μεζαζν ί>μων, πάλιν ή μαρτυρα αυ
τού είναι £εκτ ή
Άρθρ. 1 6 8 9 . Έάν ό μ.άρτυς &έν εΐπη : μαρτυρώ όν^.-άλλ* εΐπη
γινώΰχω δτι. . · η γνωΰζοποιώ οζι . . . η κατάθεσίς του δεν απο
τελεί μαρτυρίαν.
Άλλ* εάν μετά την τοιαύτην κατάθεσιν ο δικαστής έρωταν) αυ
τόν άν μαρτυρεί, ότι τό πράγμα έχει ώς λέγει, και εκείνος απάν
τηση δτι μαρτυρεί ούτω, το'τε θεωρείται ώς μ,αρτυρήσας.
Έ ταϊς καταθέσεσιν αί'τινες άποβλέπουσιν εις την έξακρίβωσιν
κατάσεώς τίνος, οιαί είσιν αί υπό πραγματογνωμόνων &Λομεναι
πληροφορίαι £έν άπαιτεϊται ή χρήσις τού ρήματος μαρτυρώ' αιτία
Si τούτου είναι, δτι αί τοιαύται καταθέσεις, Sh άποτελούσι νομι
κήν μαρτυρίαν, άλλα θεωρούνται ώς άπλαϊ πληροφορίαι.
Άρθρ. 1690, Έάν ό ύπερ où καί ό καθ’ où γίνεται ή μαρτυρία
καθώς καί τό άντικείμενον τής μαρτυρίας είσί παρόντες, ό μάρτυς
καθ’ ήν στιγμήν καταθέτει δεικνύει καί τούς τρεις καί ή $είζΐς αυ
τή αρκεί* Sh είναι Si ανάγκη νά άναφέρη τά ονόματα τού πατρός
καί τού παππού των ^ια^ίκων.
Ά λλ’ εν τή μ,αρτυρία τη άναφερομένη εις άνθρωπον παριστάμετνον £ι’ αντιπροσώπου, ή άποθανόντα, πρέπει νά γείνη μνεία καί
των ονομάτων τού πατρός καί τού πάππου αυτού. Έάν δμως’πρόκηται

περί προσώπου γνωστού εις τό δημόσιον, άρκεϊ να- εΐπή δ

μάρτυς τό όνομα καί τό επώνυμον αυτού· £ιο'τι ό κύριος σκοπός

î —
τής έν τφ άρθρψ τούτω ^ιατάξεως είναι ή περιγραφή’ τού πςρί
γίνεται ή μαρτυρία προσώπου εις τροπον ώστε να ίιακρίνεται άπδ
\ »% ν
\
τα λοιπά.
07
'
■
. J , . X.'.'
Άρθρ. 1691. Έν ττ) περί ακίνητων κτημάτων μαρτυρία: πρέπει
να ^ηλουνται τα σύνορα αύτών.
η " . . f . ο V.
f
Έάν όμως δ μάρτυς σέν ccva<pepvi τα σύνορα τού περί ου μαρτυρεί
κτήματος,

άλλ’ εϊπν} oTt ^ύναται να &είξνι αυτά επί τού το'που,

μεταφέρεται είς τον το'πον καί προσκαλείται νά &είξγ] αυτά.
Άρθρ.

1692. Έάν ο ενάγων συμφώνως προς τα έν τφ άρθριρ

1 6 2 3 ^ιαταττο'μενα ^ιατυπώσ/) τήν άγωγήν του επί τγ βάσει των
συνόρων των έν τφ άνά χ,ειρας· αυτού τίτλφ άναφερομένων, ίύνανται καί οι μάρτυρες νά καταθέσωσι κατά τον εξής τύπον : μαρζνρουμβν, δτι ro χτήμα

ovziroç τα σύνορα àracpéçorrai

εν ζώ

εγγράφφ ζούζφ είναι Ιδιοκτησία ανζον.
Άρθρ. 1 6 9 3 . Όταν κινγ τις άγωγήν λε'γων δτι έκεινος δν έκληρονο'μησεν είχε λαμβάνειν παρά τρίτου τίνος ποσδντι χρηράτων, άρκεί οί μάρτυρες νά μαρτυρήσωσιν δτι ο έναγδμενος ώ<ρειλεν εις τον
άποθανο'ντα το ζητούμενον ποσο'ν, £ηλα£ή £έν είναι άνάγκη νά προσθέσωσιν, δτι τό ποσόν τούτο εμεινεν ως κληρονομία εις τους κληρονο'μους τού άποθανο'ντος.
Ή αύτή διάταξις ισχύει καί εις τήν περίστασιν καθ’ ήν ή αγωγή
έχει άντικείμενον ούχί χρέος, άλλα πράγμα τι ώρισμένον, &ηλα£ή
δταν ό κληρονο'μος ισχυρίζεται, δτι ώρισμένον τι πράγμα τού άπο
θανο'ντος εύρίσκεται παρά τω έναγομένω.
Άρθρ. 1 6 9 4 . Ό ταν άπαιτγ τις ποσο'ν τι χρημάτων έκ τής κλη
ρονομιάς τινός, άρκεί οί μάρτυρες να μαρτυρήσωσιν δτι ό άποθανών
ώ<ρειλεν είς τον ένάγοντα τδ ζητούμενον ποσον, χωρίς

νά ^ναι ά

νάγκη νά προσθέσωσιν, δτι τδ χρέος τούτο ύφίστατο μέχρι τού θα
νάτου τού άποθανο’ντος.
Ή αύτή ^ιάταξις ισχύει καί έν τγ περιπτώσει καθ’ ήν τδ άντικείμενον τής άγωγής είναι ούχί χρέος, ά^λά πράγμά τι, ώρισμένον,
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δηλαδή, όταν ό ένάγων διϊσχυρίζεται ότι ώρισμένον τι πράγμα αυ
τού εύρίσκετο παρά τφ άποθανο'ντι.
*Αρθρ. 1695. "Οταν άπαιτνί τις παρ’ έτε'ρου ποσον τι, άρκεϊ οί
μάρτυρες να μαρτυρήσωσιν, ότι ό εναγόμενος οφείλει εις τον ένάγοντα τό ποσον^εκείνο. Έάν όμως 6 εναγόμενος έρωτήσν), άν το
χρέος ύφίσταται είσε'τι καί., οί μάρτυρες άπαντήσωσιν,

δτι τούτο·

βίναι άγνωστον αύτοίς, ή μαρτυρία αύτών απορρίπτεται.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ.
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
νΑρθρ. 1696. Έπί ιδιωτικών απαιτήσεων τής μαρτυρίας πρε'πει.
να προηγήθη άγωγή.
"Αρθρ. 1697. Ή εναντίον πράγματος εις τάς αισθήσεις ύποκειμε'νου προβαλλομε'νη μαρτυρία είναι απαράδεκτος.
Π. X. Δεν είναι δεκτοί οί μάρτυρες οΐτινες παρουσιάζονται ΐνα
μαρτυρήσωσιν δτι άνθρωπος τις άπέθανεν, ή δτι οικία τις κατηρειπώθη, εν ω ό άνθρωπος εκείνος όράται ζών καί ή οικία ίσταμε'νη
άκεραία.
νΑρθρ. 1698. Απαράδεκτος είναι ή μαρτυρία εναντίον του διά
κοινής φήμης άποδεδειγμε'νου.
"Αρθρ. 1699. Ό νο'μος παρεδε'ξατο τήν άποδειξιν ώς με'σον προς
βεβαίωσιν των απαιτήσεων (1).
"Οθεν είναι άπαράδεκτος ή μαρτυρία ή διδόμενη προς βεβαίωσιν
αρνητικής προτάσεως, οίον δταν λεγν) ό μάρτυς : Ό δείνα δεν $xçaÇe την όεϊνα Λφαζιν, η τό δείνα Λφάγμα δεν είναι του δείνα}
ή ό ’δείνα δεν χφεύχϊτεΐ tiç τον δείνα.
Είναι δμως δεκτή ή διά Γκοινής φήμης άποδειξις αρνητικής
προτάσεως.
Π. X. Έάν τις ίσχυρισθή δτι κατά τον δείνα χρδνον καί εις τό*·1

(1) Ήτοι προς βεβαίωσιν των θετικών προτάσεων.
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δείνα τόπον έδάνεισε' τινι τόσα γρόσια, ό δέ εναγόμενος άποδείξνι
διά της κοινής φήμης ότι κατά τον είρημε'νον χρόνον αυτός εύρ(σκέ
το ούχί εις τον τόπον εκείνον, άλλ’ άλλαχού, ή άπόδειξις αύτη γί
νεται δεκτή καί ή άγωγή του ένάγοντος άπορρίπτεται.
*Αρθρ. 1 7 0 0 . Έν τή μαρτυρί^ δεν πρε'πει νά ύπάρχν) πιθανότης
ώφελείας, ή άποσοβήσεως ζημίας τίνος διά τον μάρτυρα.
"Ενεκα τούτου απαράδεκτος είναι ή μαρτυρία των άνιόντων συγ
γενών υπέρ των κατιόντων, καί τάνάπαλιν, ήτοι ή μαρτυρία ήν
δίδουσιν ό πατήρ,ή ό πάππος καί ή μήτηρ,ή ή μάμμη υπέρ των τε'κνων ή έγγόνων αυτών, καθώς καί ή μαρτυρία ήν τά τε'κνα καί οί
έ'γγονοι δίδουσιν υπέρ τών γονε'ων καί του πάππου ή τής μάμμης
αυτών. Επίσης απαράδεκτος είναι ή μαρτυρία του ενός τών συζυ
γιών υπέρ του ετε'ρου. Ή μαρτυρία όμως τών λοιπών συγγενών υπέρ
άλλήλων είναι δεκτή.
Ωσαύτως απαράδεκτος είναι ή μαρτυρία τι^ός υπέρ εκείνου δαπάναις του οποίου τρε'φεται, ή ύπέρ εκείνου εις ού την αποκλειστι
κήν υπηρεσίαν διατελεί. Ή μαρτυρία όμο>ς τών τό αύτό πρόσωπον
ύπηρετούντων ύπέρ άλλήλων είναι δεκτή.
Επίσης άπαράδεκτος είναι ή μαρτυρία τού ενός τών συνεταίρων
ύπέρ τού ετε'ρου αύτών, όταν πρόκηται περί πράγματος άνήκοντος
εις τήν εταιρίαν, καθώς καί ή μαρτυρία ήν δίδει ό εγγυητής προς
άπόδειξιν, ότι τό άντικείμενον τής έγγυήσεως έπληρώθη ύπό τού
πρωτοφειλέτου. Ά λ λ ’ έν άλλαις ύποθε'σεσιν ή μαρτυρία αύτών ύπέρ
άλλήλων είναι δεκτή.
*Αρθρ. 17 0 1 . Δεκτή είναι ή μαρτυρία φίλου ύπέρ φίλου.
"Οταν όμως ή μεταξύ τών φίλων φιλία φθάνν) μέχρις τού βαθ
μού, ώστε να δύνανται νά μεταχειρίζονται ό είς τήν περιουσίαν τού
άλλου,τότε ή μαρτυρία τού ενός ύπέρ τού ετε'ρου είναι άπαράδεκτος.
*Αρθρ. 1 7 0 2 . Μεταξύ τού μάρτυρος καί εκείνου καθ’ ού δίδοται
ή μαρτυρία δέν πρε'πει να ύπάρχν) κοσμική έχθροπάθεια.
Ή ύπαρξις έχθροπαθείας άφίνεται είς τήν έκτίμησιν τού δικαστού.

10 —
Άρθρ. 1703. Δέν δύνα τα ί τις να ήναι συγχρόνως· ενάγων καί
μάρτυς.
•Oliv απαράδεκτος είναι ή υπέρ του ανηλίκου μαρτυρία του κηδεμονος αύτου, καθώς καί ή ύπερ του έντόλε'ως αύτου μαρτυρία του
έντολοδοχου.
Άρθρ. 1704. ’Απαράδεκτος είναι η μαρτυρία ήν ποιεί τις περί
ιδίας αύτου πράξεως.
"Οθεν δεν είναι δεκτή ή μαρτυρία των επίτροπων καί των κηρύκων, δταν καααθέτωσιν δτι αυτοί έπώλησαν πράγμά τ ι, ώς μαρτυρούντων ιδίαν αυτών πράξιν.
’Επίσης δταν δ δικαστής

πολεώς τίνος μαρτυρήσνι μετά την

πάύσίν του περί άποφάσεως έκδοθείσης ύπ’ αύτου προ τής παύσεώς
του, ή μαρτυρία αύτου δεν είναι δεκτή. Έάν δμως μαρτυρήσνι μετά
την παΰσίν του περί ομολογίας δοθείσης ενώπιον του προ τής παύ
σεώς αύτδΰ, ή μαρτυρία του είναι δεκτή.
Άρθρ. 1 7 0 5 .

Ό

μάρτυς πρέπει να ήναι άξιο'πιστος

( J jW

M U ).
’Αξιόπιστος είναι εκείνος, ούτινος τά προτερήματά είσιν ανώτερα
των ελαττωμάτων αύτου.
"Οθέν δέν είναι δεκτή ή μαρτυρία εκείνων οιτινες άσχολούνται
είς πράξης προσβαλλλόύσας τήν ανθρώπινη^/ αξιοπρέπειαν, οιοί εισιν
οί όρχησταί καί οί γελωτοποιοί, καθώς καί εκείνοι, οιτινες είσι^
γνωστοί ώς ψευσται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗΝ
Άρθρ. 1706. Έάν ή μαρτυρία vivat σύμφωνός προς τήν αγωγήν,
παραδέχεται αύτήν δ δικαστής.
Έάν δε δέν iÿvai σύμφωνος, απορρίπτει αύτήν.

Δέν λαμ€άνονται όμως ύπ’ όψιν αί λέξεις, άλλ’ άρκεί ή μετ’ έννόιαν συμφωνία.
Π. X. Έάν τό άντικείμενον τής αγωγής ήναι παρακαταθήκη, οί
δέ μάρτυρες μαρτυρήσωσιν, δτι ό εναγόμενος ώμολόγήσεν, οτι έλα€ε τήν παρακαταθήκην· ή εάν τό άντικείμενον τής αγωγής ηναι
πράγμα άρπαγέν,

οί δέ μάρτυρες μαρτυρήσωσιν οτι δ εναγόμενος

ώμολόγησε τήν αρπαγήν, ή μαρτυρία αύτών είναι δεκτή. .
Επίσης εάν ό οφειλέτης ίσχυρισθή οτι έπλήρωσε τό χρέος αυτοί)>
οί δέ μάρτυρες μαρτυρήσωσιν, δτι ό δανειστής έποίησεν άφεσίν ιίοΰ
χρέους εις τον οφειλέτην, ή μαρτυρία αύτών είναι δεκτή.
*Αρθρ. I 7 0 7. Ή μαρτυρία είναι σύμφωνος προς τήν άγωγήν,
δταν σύμφωνη καθ’ ολοκληρίαν προς αυτήν, ή δταν το μαρτυρούμενον ηναι έλασσον του άντικειμένου τής άγωγής.
Π. X. Έάν

δ μεν

εναγών ίσχυρισθή δτι πράγμά τι είναι κτήμά

αύτοΰ άπό δύο ετών, οί δέ μάρτυρες καταθέσώσιν δτι τφ δντι είναι
κτήμα αυτού άπό δύο ετών, ή μαρτυρία αύτών είναι δεκτή. Ε π ί
σης δέ δεκτή είναι ή μαρτυρία αύτών, έάν καταθέσώσιν δτι τδ
πράγμα εκείνο είναι κτήμα του Ινάγοντος άπδ ενός έτους.
Επίσης, εάν ό ένάγων άπαιτη χίλια γρόσια,οί δέ μάρτυρες καταθέσωσιν, δτι έχει να λαμβάνη πεντακόσια γροσια,

ή μαρτυρία αύ

τών είναι δεκτή διά τό ποσόν τούτο.ι
*Αρθρ. 1708". Έάν οί μάρτυρες μαρτυρήσωσί τι μείζον εκείνου,
οπερ άπάιτει δ ένάγων, ή μαρτυρία αύτών δεν είναι δεκτή.
Έάτός έάν ή μεταξύ τών λόγων τού ένάγοντος καί τών μαρτύ
ρων διαφωνία ηναι επιδεκτική συμβιβασρ.οΟ καί δ ένάγων σιίμβιβάση αύτήν* το'τε ή μαρτυρία είναι δεκτή.
Π. X. Έάν δ ένάγων ίσχύρισΒή δτι πράγμ,ά τι ανήκει αύτώ άπδ
δύο έτών, οί δέ μάρτυρες καταθέσώσιν οτι είναι κτήμα αύτού άπό
τριών έτών, ή μαρτυρία των δέν είναι δεκτή.
Επίσης έάν δ ένάγων άπαιτη πεντακόσια γρόσια, οί δέ μάρ'τι^
ρες μαρτυρήσωσιν δτι έχη νά λαμβάνη χίλια, ή
απορρίπτεται.

μ α ρ τ υ ρ ί α αύτών

Έάν όμ.ως ό εναγών συμβιβάση

τήν μεταξύ των λόγων αυτού

και των μαρτύρων διαφωνίαν λέγων, οτι πράγματι
είχε λαμβάνειν, άλλ’ εν άγνοί^

χίλια γρόσια

των μαρτύρων έπληρώθη

τά πεν -

τακόσια, ή μαρτυρία γίνεται «ίεκτή.
νΑρθρ. 1 709. Έάν έν τη περί κυριοτητος αγωγή ό ένάγων ίέν
ίηλώση και τήν αιτίαν τής κυριότητος ( 1), οίον εάν εϊπη άπλώς :
ά μ π ε λ ο ς α υ τ ή t i r a i κ τ ή μ ά μ ο υ , οί

αιτίαν τής κυριοτητος (2 ) λέγοντες

μ,άρτυρες όρίσωσι καί τήν
π. χ. ότι ό ενάγουν ηγορασε

την άμπελον παρά του Κείνος, ή μαρτυρία αύτών είναι £εκτή.
Ούτως, όταν οί μάρτυρες ^ηλώσωσι την αιτίαν της κυριοτητος,
ό δικαστής έρωτή τον ένάγοντα άν και αύτός είς ταύτην η εις άλ
λην τινά αιτίαν στηρίζει την περί κυριοτητος άγωγήν του- καί εάν
μέν άπαντήση δτι είς την αιτίαν ταύτην στηρίζει αυτήν,ό δικαστής
δέχεται την μαρτυρίαν των μαρτύρων εάν

άπαντήση δτι ή άγωγή

του στηρίζεται είς άλλην αιτίαν, ή, άν εΐπη δτι $έν στηρίζει την
αγωγήν του είς την αιτίαν είς ήν άπο&ί^ουσιν αυτήν οί μάρτυρες,
δ δικαστής απορρίπτει την μ,αρτυρίαν των μαρτύρων.
*Αρθρ. 1710.

"Οταν πρόκηται περί ήτιολογημένης κυριοτητος

ώς παρ. χαρ. όταν ο ένάγων έν τή περί κυριοτητος αμπέλου, άγωγή
του δρίζγι καί τήν αιτίαν έξ ής απέκτησε τήν άμπελον, λαμβάνονται ύπ’ δψιν τά έξης:
Έάν εΐπη δτι ηγορασε τήν άμπελον χωρίς νά £ηλώση καί το ό
νομα του πωλητού, ή άν δήλωση αυτό άοριστολογικώς λέγων, δτι
ήγόρασεν αύτήν άπό άνθρωπόν τινα, ή άγωγή του θεωρείται ώς α
γωγή άναιτιολογήτου κυριοτητος, èio ή μαρτυρία των μαρτύρων εί
ναι ^εκτή, έάν καταθέσωσιν άπλώς δτ* ή άμπελος είναι κτήμα του
Ινάγοντος,χωρίς ^ηλα^ή νά ίηλώσωσι και τήν αιτίαν τής κυριοτητος.
Έάν όμως ο ένάγων 5ηλώσν) τον πωλητήν λέγων: ήγόραΰα ζηκ
άμπελον παρά του âeîra ανθρώπου, οί ^έ μάρτυρες καταθέσωσιν
άπλώς δτι ή άμπελος είναι κτήμα του ένάγοντος χωρίς νά προσθέ-1
(1) Κυριότης άναιτιολόγητος (ορα άρθρ. 1678).
(2) Κυριότης ήτιολογημένη.
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<τωσι και τήν αιτίαν έξ ής έγένετο κτήρ.α αύτοΰ, ή άγωγή αύτ&ν α
πορρίπτεται.
Διο'τι, όταν άποδειχθγ ή άνατιολογητος κυριο'της, £ηλα£ή, όταν
άπο^ειχθνί δτι πράγρ.ά τι είναι κτήρ^ τίνος χωρίς να προσ^ιορισθη
σογχρο'νιυς καί εκ τίνος αιτίας εγεινε κτήρια αύτοΰ, θειυρείται ώς άπο^ε^ειγρ/.ένον δτι ανέκαθεν υπήρχε κτήρια αύτοΰ καί εποριένως πάν
τα τα προσαυξήριατα του πράγματος εκείνου, οίον, άν το πράγρια
ήτο άριπελος, πάσαι αί σταφυλαί άς παρήγαγεν έν τω παρελθο'ντι',
άνήκουσιν εις τον άπο^ειχθέντα κύριον· απ’ εναντίας £έ, δταν άπο^ειχθγ ή ητιολογηριένη κυριο'της, δταν, &ηλα£ή, άπο&ειχθνί δτι
πραγρ/.ά τι άνήκει εις τον $εινα &ιά την £εινα αιτίαν, οίον £ιδτι ήγο'ρασεν αύτδ, £εν θεωρείται ώς ον κτήρια αύτοΰ, εί ριή από τής
ήριέρας τής αιτίας,' ήτοι τής αγοράς.. Έ κ τούτων εξάγεται δτι ή
άνατιολογητος κυριοτης είναί τι ριειζον τής γτιολογηριένης καί κα
τά συνέπειαν, του ένάγοντος προβάλλοντος γτιολογηριένην κυριότη
τα, οί ριάρτυρες,ριαρτυροΰντες κυριο'τητα άνατιολο'γητον, ριαρτυροΰσι
τι ριεϊζον του άντικειριένου τής αγωγής. (1)
’Άρθρ. 1711. Έάν ή ριαρτυρία ^ιαφέρν) τής αγωγής ώς προς την
αιτίαν έξ ής έπήγασε τδ χρέος, απορρίπτεται.
Π. X. Έάν του ενάγοντος άπαιτοΰντος 1 0 0 ) γρο'σια ώς αξίαν
πράγριατος δπερ έπώλησε τω έναγοριένω, οί pt-άρτυρες καταθέσωσιν,
οτι δ έναγο'ριενος οφείλει τω ένάγοντι 1, 000 γρο'σια προερχο'ρ,ενα εκ
δανείου, ή ριαρτυρία αύτών είναι άπαρά^εκτος.
Επίσης εάν, τοΰ ενάγοντος £ιεκ£ικοΰντος κτήριά τι ώς περιελθδν αύτφ έκ κληρονοριίας τοΰ πατρο'ς του, οί ριάρτυρες κα'&αθέσωσιν
δτι τό έν λο'γω κτήρια έκληρονδριησεν ό ένάγων παρά τής ρ.ητρος
αύτοΰ, ή ριαρτυρία αύτών απορρίπτεται.1

(1) "Οπερ άπαροίδεκτον κατά τό άρθρον 1708.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ E'·
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.
*Αρθρ. 1712. Έάν οί μάρτυρες άντιφάσκωσιν ως προς το πράγ
μα περί οδ μαρτυρούσιν, ή μαρτυρία αύτών απορρίπτεται.
Π. X. Έάν ό μέν των μαρτύρων μαρτυρήσν) 1 , 0 0 0

γρο'σια χρυ

σά, ό δέ έτερος 1000 γροσια αργυρά, ή μαρτυρία αύτών δεν γίνεται
δε^τή.
*Αρθρ. 1713. "Οταν οί μάρτυρες άντιφάσκωσιν

ως προς πράγ-

μά τι σχετιζο'μενον μετ’έκείνου του πράγματος περί οδ μαρτυρούσιν,
ή μαρτυρία αύτών απορρίπτεται, έάν ή περί του πρώτου άντίφασις
συνεπάγεται καί τήν περί του δευτέρου άντίφασιν-γίνεται δέ δέκτη,
εάν ή περί του πρώτου πράγματος άντίφασις δεν συνεπάγεται την
περί του δευτέρου.
Όθεν έν ταϊς ύποθέσεσιν αιτινες εχουσιν άντικείμενον πράξίν τινα, οίαί είσιν η αρπαγή καί ή άπο'τισις χρέους, αί καταθέσεις των
μαρτύρων, είναι απαράδεκτοι, εάν ό μέν αύτών καταθέσνι δτι ή πράζις έγένετο έν ώρισμένω τινί χρονψ ή τοπ<ρ, ό δέ ετερος έν άλλω
χρονιρ ή τοπφ.\ διότι ή άντίφασις αύτών αύτη συνεπάγεται καί την
περί τού πράγματος περί οδ μαρτυροΰσι άντίφασιν.
Έν ταϊς ύποθέσεσιν δμως αιτινες εχουσιν άντικείμενον συνάλλαγ
μα, οίαί είσιν ή άγοροπωλησία, ή μίσθωσις, ή έγγύησις, ή μετάίθεσις χρέους, ή δωρεά, τό ένέχυρον ή άφεσις χρέους καί ή διαθήκη,
αί καταθέσεις τών μαρτύρων είσί δεκταί καί άν οδτοι άντιφάσκωσιν ώς προς τον τοπον ή τον χρο^ον· διότι ή περί τού το*που καί
τού χρο'νου άντίφασις δεν συνεπάγεται καί την περί ού μαρτυρούσι
συναλλάγματος άντίφασιν.
Π. X. Έάν, ίσχυριζομένου τινό; δτι άπέτισε το χρέος αύτού, ό
μέν εις τών μαρτύρων καταθέστ), δτι έπλήρωσεν αύτδ εν τή οικία
αύτού, δ δέ έτερος δτι έν τφ έργαστηρίφ του, ή μαρτυρία αύτών
είναι απαράδεκτος.
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Ά λ λ ’ εάν, ίσχυριζομένου τίνος ότι ήγόρασε παρ' ετέρου πράγμά
τι καί άπαιτούντος την παράδοσιν αύτου, ό μέν εις των μαρτύρων
καταθέση, δτι ή πώλησις έγένετο εν τή δείνα οίκί:*, ο δέ έτ€ρο? έν
τώ δείνα έργαστηρίφ, ή μαρτυρία αύτών είναι δεκτή.
Διότι ή πράςις είναι τι δπερ δέν δύναται να έπαναληφθνί. Ένφ
το συνάλλαγμα, ώς διά λόγων συνιστάμενον, δύναται να έπαναληφθγί, ήτοι να συνομολογηθή καί εκ δευτέρου.
νΑρθρ. 1 7 1 4 . Έάν οί μάρτυρες άντιφάσκωσιν ώς προς το χρώμα
ή ώς προς τό γένος (ώς όταν ό μέν ε’ίπ'ρ οερρεν, δ δέ Θήλυ) τού άρπαγέντος πράγματος, ή μαρτυρία αύτών είναι απαράδεκτος.
Π. X. Έάν δύο μάρτυρες, μαρτυρούντες περί ζώου άρ^αγέντος, είπωσιν ό μέν εις, δτι τό ζώον ήτο ίππος φαιός, ό δέ έτερος δτι ήτο
Ιππος καστανο'χρους, η δ μέν εΐπν) δτι ητο ίππος, ό δέ δτι ήτο φορβάς, ή μαρτυρία αύτών απορρίπτεται.
*Αρθρ. 1 7 1 5 . Έν τή περί συναλλάγματος μαρτυρία, έάν οί μάρ
τυρες άντιφάσκωσιν ώς προς τό ποσόν τού τιμήματος, ή μαρτυρία
αύτών απορρίπτεται.
Π. X. Έάν ό εις καταθέσν] δτι τό πράγμα έπωλήθη αντί πεντακοσίων γροσίων, δ δέ έτερος, οτι άντί τριακοσίων ή μαρτυρία αυτών
απορρίπτεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ
ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ TOT ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ
Η ΜΗ, ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

( * # τεζχιγε).

*Αρθρ. 1 7 1 6 . Μετά τάς καταθέσεις τών μαρτύρων ό δικαστής
εεωτά εκείνον εναντίον τού οποίου κατέθεσαν, άν αί καταθέσεις αυ
τών είναι άληθεΐς, ή μή.
Έάν δέ ούτος άπαντήσν) οτι αί καταθέσεις τών μαρτύρων είναι
άληθείς, ή δτι έν τή περιστάσει ταύτρ οί μάρτυρες είναι αξιόπιστοι,
θεωρείται ώς ομολογήσας τό άντιάείμενον τής αγωγής καί κατα
δικάζεται συμφώνως προς τήν ομολογίαν του.
!■
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Έάν δέ eï'jvvi δτι οί άνθρωποι ούτοι είναι ψευδομάρτυρες,

ή δτι

είναι μεν αξιόπιστοι, άλλ’ εν τή περιστάσει ταύτγ σφάλλουσιν ή έλησμόνησαν τα γενόμενα, ή τέλος, άν όμολογήσγ μέν το άξιόπιστον
των μαρτύριοάρνηθή δέ συγχρόνως το άντικείμενον της αγωγής,
ό δικαστής δέν έκδίδ ει άπόφασιν, αλλά προβαίνει

είς τον έλεγχον

τής τιμιότητας των μαρτύρων, ήτοι εξετάζει πρώτον μυστικώς καί
φανερώς άν οί μάρτυρες είναι άξιόπιστοι ή ούχί.
*Αρθρ. 1717. Τό άξιόπιστον των μαρτύρων εξετάζεται άπό το
μέρος εις δ οδτοι άνήκουσιν* οΐον, εάν οί μάρτυρες ήναι μαθηταί, έρωτάται περί αυτών ό διευθυντής τής σχολής καί τινες έκ των ευ
υπολήπτων συνοίκων αυτών έάν ηναι στρατιωτικοί έρωτώνται οί
αξιωματικοί καί οί γραμματείς του τάγματος αυτών έάν ήναι μέ
λη δημοσίου γραφείου, έρωτώνται ό διευθυντής του γραφείου καί οί
συνάδελφοι αυτών έάν ήναι έμποροι έρωτώνται ευυπόληπτοι έμπο
ροι* έάν άνήκωσιν είς συντεχνίαν τινά έρωτάται ό αρχηγός τής συν
τεχνίας (κεχαγιάς) καί τά με'λη του διευθυντηρίου (Λόνζας) τής συν
τεχνίας καί έάν άνήκωσιν είς άλλην τινά τάξιν έρωτώνται περί αύτών τινες έκ των ευυπολήπτων κατοίκων τής συνοικίας ή του χω 
ρίου των.
Άρθρ. 1718. Ό μυστικός έλεγχος ενεργείται δι’ ενσφραγίστου
γραμματίου, καλουμένου παρά τών νομολδγων

μ,εβτουφε (π ιτ-

τάκιον) ώς εξής. Ό δικαστής σημειοί έν τώ.γραμματίω τούτω τό
όνομα του ένάγοντος καί του έναγομε'νου, τό άντικείμενον τής άγωγής, τό όνομα, τό έπώνυμον τό επάγγελμα, τά χαρακτηριστικά
καί τήν κατοικίαν τών μαρτύρων, καθώς καί τά όνο'ματα τών γονε'ων καί τών πάππων αύτών, τά όποια δμως δύνανται νά παραλειφθώσιν, έάν οί μάρτυρες vjvai πρόσιοπα γνωστά είς τό δημόσιον,
άρκούσης θεωρούμενης τής σημειώσεως ^ού ονόματος καί του έπωνύμου αύτών* έν Ινί λόγω ό δικαστής περιγράφει τους μάρτυρας ου-.
τως, ώστε νά διακρίνωνται τών λοιπών ανθρώπων. Τίθησι τό γραμμάτιον τούτο έντός φακέλλου, ό'ν σφραγίζει καί πέμπει είς εκείνους
οθς έξελέξατο ώς έλεγκτάς τού άξιοπίστου τών μαρτύρων. Οί ελεγ-
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^ μουζεκιλέρ) άνοίγοντες καί άναγινώσκωντες το γραμμά

τιον ύποσημειούσιν, ότι οί εν αύτώ άναφερόμενοι μάρτυρες είναι α
ξιόπιστοι καί ή μαρτυρία αυτών δεκτή, εάν πράγματι είναι τοιούτοι· εν εναντία: δε περιπτώσει σημειούσιν, δτι δέν είναι αξιόπιστοι*
άκολούθως ύπογράφουσι την σημείωσιν ταύτην καί σφαγίζοντες έν
φακέλλψ τό γραμμάτιον έπιστρέφουσιν αύτό τώ δικαστή, χωρίς να
φανερώσωσι τό περιεχο'μενον αύτού, ούτε εις τό κομιστήν, ούτε εις
άλλον τινά.
Άρθρ. 1 7 1 9 . Έάν οί έλεγκταί δέν σημειώσωσιν δτι οί μάρτυρες
είναι αξιόπιστοι καί ή μαρτυρία αύτών δεκτή,

άλλ’ άπ’ εναντίας

γράψωσιν δτι δέν είναι αξιόπιστοι, ή δτι δέν γινώσκουσι

την δια

γωγήν αύτών, ή δτι είναι άνθρωποι αγνώστου διαγωγής, ή

δτι ό

θεός γινώσκει αυτούς, ή ά).λην τινά τοιαύτην φράσιν δηλούσαν σα
φώς ή έξυπονοουμένως τό άναξιόπιστον αύτών, ή εάν, τέλος, χωρίς
νά-γράψωσι τίποτε έπιστρέψωσι τό γραμμάτιον

ενσφράγιστον εις

τόν δικαστήν, ούτος δέν δέχεται την μαρτυρίαν αύτών. Έν τοιαύτγι περιπτώσει ό δικαστής δέν λέγει τφ ένάγοντι, δτι οί μάρτυρες
αύτοΰ άπεδείχθησαν

άνάξιοι πίστεως, άλλα προσκαλεΐ αύτόν

να

προσαγάγνι άλλους μάρτυρας, εάν εχγ).
Έάν δέ έν τω γραμματίω ήναι σημειωμένου, δτι οί μάρτυρες εί
ναι αξιόπιστοι καί ή ρ,αρτυρία αύτών δεκτή, προβαίνει εις τόν φα
νερόν ελεγχον.
νΑρθρ. 1720. Ό φανερός έλεγχος τού άξΐοπίστου των μαρτύρων
γίνεται ώς έξης. Οί έλεγκταί προσκαλούνται ένώπιον τού δικαστού
καί έπί παρουσία τών διαδίκων

έρωτώνται περί των μαρτύρων*

ή

τό δικαστήριον διορίζει ένα έπίτροπόν του, όν άποστέλει μετά τών
διαδίκων καί τών μαρτύρων παρά τοϊς έλεγκταΐς καί έκεΐ ένεργείται ό φανερός έλεγχος.
νΑοθρ. 1721 Διά τόν μυστικόν έλεγχον άρκεί εις ελεγκτής* αλ
λά χάριν προφυλάξεως οι έλεγκταί πρέπει νά ύσι δύο τούλάχιστον.
νΑρθρ, 1 7 2 2 Ό φανερός έλεγχος είναι είδος μαρτυρίας* δ.θεν αί
περί τών δρων τής μαρτυρίας καί τού νομίμου αριθμού τών μαρτύ
ρων διατάξεις ίσχύουσι καί ένταύθα.
2

\
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Μετά τής διαφοράς όμως δτι οί έλεγκταί δεν είναι υποχρεωμένοι
νά μεταχειρισθώσι την λέξιν μαρτυρώ·
νΑρθρ.

1 7 2 3 Ί αν μάρτυρες, ών το άξιο'πιστον έξηκριβώθη προη

γουμένως ενώπιον δεκαστού τίνος, προσέλθωσιν αυθις ενώπιον του
αύτού δικαστού ίνα μαρτυρήσωσι περί άλλης ύποθέσεως, ό δικα
στής άπαλλάττεται τής φροντίδος του να ενεργήσ^ νέον έλεγχον
περί του αξιόπιστου αύτών, εάν εν τώ μεταξύ παρήλιε χρο'νος ύλιγώτερος των έ: μηνών* εάν όμως παρήλθον έξ μήνες, οφείλει να έλε'γξν) αυθις το ά',ϊοπιστον αύτών.
*Αρθρ. 1724. ’Καν ό καθ’ ου δίδοται ή μαρτυρία ζητήσν) τήν
άπορριψιν τών μαρτύρων, είτε προ τού ελέγχου του αξιόπιστου αυ
τών, ε’ίτε μετά τόν έλεγχον, ένεκα λο'γόυ τίνος καθιστώντος άπάράδεκτον τήν μαρτυρίαν, ώς όταν ίσχυρισθή οτι διά τών καΐαθέσεών
των οί μαρτυρεί έ/ουσιν ώφέλειάν τινα V« άπολαύσωσιν, ή ζημίαν
τινά νά άποσο· ήσωσιν, ο δικαστής ζητεί παρ’ αυτού άπο'δειξιν τού
ισχυρισμού του.
Καί εάν μέν ' καθ’ ού δίδοτόα ή μαρτυρία άποδείξή τον ισχυ
ρισμό'ν του, ό δικαστής απορρίπτει τούς μάρτυρας· εάν δέ μή, Προ
βαίνει εις τον ε“? γχον, άν δεν είχεν ενεργήσει προηγουμένως αύτο'ν
καί εάν ό έλεγχ ; είχεν εκτελεσθή ήδη, ό δικαστής εκδίδει τήν άποφασίν του συ-

ώνωΐς προς τάς καταταθε'σεις τών μαρτύρων.

*Αρθρ; 172

ΰάν τινες τών ελεγκτών βεβαιώσωσι το άξιο'πι-

στον τών μαρτ

ω/, τινές δε αύτών κηρύξωσιν αύτούς αναξίους πί-

στεως, ό δικά στ/., παραδέχεται τάς δηλώσεις τών τελευταίων τού
των καί δΐν εκ ' h t άπο'φασιν επί τή βάσει τών καταθέσεων τών
μαρτύρων.
*Αρθρ. 17 .’ (.
καίου άγωγαί

Ύ,ν ταΐς τού ενοχικού ^αί τού πραγματικού δι
δικαστής δύναται, άν μετά τήν κατάθεσιν άπέ-

θανον ή κατέσ·:νν>αν άφαντοι οί μάρτυρες, νά προβνί εις τον έλεγχον
τού άξιοπίστου αυτών καί νά εκδώση άποφασιν επί τγΐ βάσει τών
καταθέσεών των.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
ΠΕΡΙ ΟΡΚΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.
νΑρθρ. 172 7. Έάν, μετά

τήν κατάθεσιν, ό καθ’ ου έδόθη ή

ή μαρτυρία ζητήσγ) παρά του έκαστου νά όρκίσν) τους μάρτυρα;,δτι
μαρτυρία αυτών δεν είναι ψευδής, καί ό δικαστής κρίν/j αναγκαίου
νά επικυρωθώ) ή μαρτυρία δι* δρκου, δύναται νά επιβάλει όρκον εις
τούς μάρτυρας.
"Οθεν δύναται νά είπνι αύτοΐς, δτι θέλει παραδεχθή την μαρτυ
ρίαν αύτών, εάν βαιβαιώσωσιν αύτήν ενόρκως, άπορρίψει & αύτην,
εάν μή όρκισθώσι.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 2
ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.
νΑρθρ. 1 7 2 8 . Έάν οί μάρτυρες, άφου ποιήσωσι τάς καταθέσεις
αύτών καί πριν ή άπαγγελθνί ή άπόφασις, άνακαλέσωσιν ενώπιον
του δικαστηρίου δσα προηγουμένως κατέθεσαν, ή μαρτυρία αύτών
θεωρείται ώς μή ύπάρζασα καί αύτοί τιμωρούνται.
*Άρθρ. 1 7 2 9 . Έάν οί μάρτυρες άνακαλέσωσι

τάς καταθέσεις

αύτών ενώπιον του δικαστηρίου μετά την απαγγελίαν της άποφάσεως, ή άπόφασις δεν άκυρουται, άλλά τδ έπιδικασθεν πράγμα καταβάλλουσιν οί μάρτυρες. ("Ορα ΥΑρθρ. 80).
ΥΑρθρ. 1 7 3 0 . "Οταν τινές μόνον τών μαρτύρων άνεκαλέσώσι την
μαρτυρίαν αύτών, ούτοι δεν καταδικάζονται, ν* άποτίσωσι το επιδικασθέν πράγμα, εάν οί λοιποί μάρτυρες άποτελούσι τον υπό τού
νόμου άπαιτούμενον αριθμόν* δεν έπαλλάττονται δμως καί της ποι
νής* εάν δέ οί λοιποί μάρτυρες, άποτελούσιν αριθμόν ελάάσονα τού
υπό του νόμου άπαιτουμένου, οί άνακαλέσαντες τάς καταθε'σεις αύ
τών μάρτυρες καταδικάζονται νά άποτίσωσι τό ήμισυ τόυ επίδικασθέντος πράγματος. Καί εάν μέν ό άνακαλε'σας τήν μαρτυρίαν
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του ήναι είς, καταβάλλει (χο'νος δλον τούτο το ήριισυ* εάν Sk ύπάρχωσι πλείονες, καταβάλλουσιν αύτδ άπο κοινού καί κατ'ίσας ριοίρας.
Άρθρ. 1731. Ή ανάκλησή τής ριαρτυρίας πρέπει νά γείνγ ενώ
πιον του έκαστου. Πάσα Sk έΕώδικος άνάκλησις ού$έν έχει κύρος.
"Οθεν, εάν ό καθ’ οδ έ^οθη ή μαρτυρία ίσ/υρισθή δτι οί μάρτυρες
άνεκάλεσαν εν άλλω τινί το'πω τάς ενώπιον του «έκαστου καταθέ
σεις αύτών, ο ίσχυρισρώς ούτος Skv άκούεται. Ά λ λ ’ εάν ό. ενώπιον
έκαστου τίνος καταθέσας άνακαλέσγ την κατάθεσίν του ενώπιον
άλλου έκαστου, η άνάκλησις εχει πλήρες κύρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΗΜΗΣ.
Άρθρ. 17 32. Ή πληθυς των ριαρτύρων £έν λαρ^άνεται ύπ’ όψιν.
Δηλαδή εκ του ότι ο εις των ^ια^ίκων έχει πλείοντας μάρτυρας
του ετέρου, Skv επεται δτι πρέπει νά προτιριηθώσιν οί ΐ^ικοί του*
Έκτος εάν η πληθύς των μαρτύρων τούτων φθάνει εις τον
βαθριόν της κοινής φήριης.
"“Άρθρ. 1733. Ή κοινή φήριη έχει την αύτήν ίσχύν ήν καί ή έζ
άντιλήψεως των αισθήσεων παραγοριένη βεβαιο'της.
"Οθεν, ώς καί ανωτέρω εροέθη, εναντίον τής κοινής φήριης ριαρτυρία Skv ακούεται.
νΑρθρ. 1734. Έν τή κοινή φήρτ/) ούτε ή λέςις μαρτυρούμε*’ εί
ναι άναγκαία, ούτε τδ άξιόπιστον των ριαρτύρων έρευνάται.
ΓΌθεν Skv είναι ανάγκη νά έλεγγθή τού ά^ιοπιστον

των καταθε-

σάν*:ων.
Άρθρ. 1 7 3 5 . Δεν είναι ώρισριένον πο'σοι ρεάρτυρες άποτελοΰσι
την κοινήν φήριην.
’Αλλά πρέπει νά νιναι τοσούτοι, ώστε δ ορθός λογος νά ριή πα
ραγίνεται, δτι είναι δυνατόν νά συνενοηθώσι πρός τόν σκσπόν τού
ψευσθήναι.

ΠΕΡΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A
ΠΕΡΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.
*Αρθρ. 1 7 3 6 . Μονή ή υπογραφή, ή ή σφραγίς ού^έν εχει κύρος.
Ά λ λ ’ εάν ταύτα ήναι ελεύθερα πάσης ύπονοίας παραποεήσεως καί
πλαστογραφήσεως εχουσι πλήρες αποδεικτικόν κύρος, ήτοι άρκούβι
προς εκδοσιν άποφάσεως έπ’ αύτών στηριζομε'νης, χωρίς νά γίναι α
νάγκη έτε'ρας άποδείξεως.
*Αρθρ. 1 7 3 7 . Τά αύτοκρατορικά διπλώματα (βεράτια) καί τά
βιβλία τάς Αύτ. Διευθύνσεως τού Κτηματολογίου (4εφτέγΐ χα χχα νί) εχουσι πλήρη ίσχύν άποδείξεως, ώς όντα έξησφαλισμε'να κατά
πάσης παραποιήσεως.
νΑρθρ. 1 7 3 8 . 'Ως ρηθήσεται έν τω περί δικαστού καί δικαστι
κής ψήφου βιβλίω, καί τά βιβλία των δικαστηρίων τά κρατούμενα
εις τρόπον ώστε νά vjvai έξησφαλισμε'να κατά πάσης παραποιήσεως
εχουσιν επίσης πλήρη αποδεικτικήν ίσχύν.
*Αρθρ. 1 7 3 9 . Μόνον τό άφιερωτήρεον (βακφιγέ) δεν αποτελεί
άπόδειξιν.
Έάν όμως τό άφιερωτήριον ήναι έγγεγραμμένον έν βιβλίω δικα
στηρίου κρατούμενα) εις τρόπον έμπνέοντα εμπιστοσύνην, ώς έρρέθη
έν τφ άνωτε'ρω άρθρω, έχει πλήρη ίσχύν άποδείξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B
ΠΕΡΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ.
νΑρθρ· 1740. Είς εκ των λόγων έφ* ών δύναται να στηριχθ# ή
άπόφασις είναι καί τό τέλειον τεκμήριον.
νΑρθρ. 1741. Τέλειον τεκμήριον είναι ή ενδειξις ή φθάνουσα είς
τόν βαθμόν της ε'ξ άντιλήψεως βεβαιο'τητος.
Π. X. ’Εξέρχεται τις έξ οικίας κενής κρατών είς χειρας αιμοσταγή
μκχαιραν καί έντρομος. Αμέσως δε εισέρχονται άλλοι είς την οι
κίαν καί εύοίσκουσιν εν αυτί] άνθρωπον άρτίως σφαγέντα.

Έν

τοιαυτγ περιπτώσει ούδεμία μένει αμφιβολία, δτι ό προ ολίγου έξελθών άνθρωπος είναι ό φονεύς.
Αί είκασίαι αιτινες είναι απλά αποκυήματα τής φαντασίας, οΐα
έστίν ή ύποθεσις ο.τι ό φονευθείς άπέσφαξεν

αυτός εαυτόν, δέν

λαμβάνονται ύπ’ οψιν. (Όρα άρθ. 74).

ΤΙΤΑΟΣ3 T P IT Q S
ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΟΡΚΟΥ.
*Αρθρ. 1 7 4 2 . Είς εκ των λόγων έφ’ ών δύναται νά στηριχθή ή
άπόφασις είναι καί ή έκτέλεσις ή ή άποποίησις έκτελ,έίσεως δρκ^υ.
Ούτως, εάν ό ένάγων άδυνατνί νά άποδείξν] την αγωγήν του, επί
τή αιτήσει αυτού, επιβάλλεται δρκος είς τον έναγόμενον.
Ά λλ’ εάν ίσχυρίζηταί τις, δτι άνθρωπος τις είναι έπίτ,ρρπο.ς τρί
του τίνος, ό δέ άνθρωπος εκείνος άρνηθή τόν ισχυρισμόν τογτον δ§ν
είναι άνάγκν] νά επι^ληθή αύτω δρκος.
Επίσης, εάν δύο τινές ίσχυρίζωνται δτι ήγόρασεν έκάτερος ιδιαι
τέρως τό αυτό πράγμα από τό αυτό πρδσωπον, ό δέ πωλητής όμολογήσν) δτι έπώλησε τό πράγμα εκείνο είς τόν ενα έξ αυτών καί
άρνηθή τόν ισχυρισμόν τού άλλου, δέν ύποχρεούται νά όρκισθή διά

την αρνησιν ταύτην. Ή αυτή ^ιάταξις εφαρμόζεται καί δταν ή δια
φορά προκύπτη εκ μ,ισθώσεως, παραλαβές ενεχύρου,

ή αποδοχής

Άρθρ. 1 7 4 3 . "Οταν ενάγεται δρκος εις τον ετερον των $ια£ίκων, οδτος ορκίζεται εις τό όνομα του θεού λε'γων : 'Ορκίζομαι εις
τον θεόν ότι . . . (*$\) βαΛΛαχ ή

^.xtJJaxJ.

Άρθρ. 1 744. Ό δρκος S h ίύναται νά ^οθγί, }) ενώπιον του ί ι καστου, η του άντιπροσώπου αύτοΰ.
Ή άποποίησις όρκου ή γενομ,ένη ενώπιον παντός άλλου ού^εμ,ίαν
Ιχει Ισχύν.
Άρθρ.

1 7 4 5 . Επιτρέπεται

τό έπάγειν

δρκον έπιτροπικώς.

’Αλλά τό δρκο^οτεΐν κα τ’ επιτροπήν S h έπιτρε'πεται. "Οθεν οί $ηκηγο'ροι ^ύνανται νά επάγωσιν δρκον εις τόν άντίδικον του έντολέως των.
Ά λ λ ’ δταν £εήσνι νά δρκισθνί ό έντολευς αύτών, πρέπει νά δρκισθγ) οδτος αύτοπροσώπως.
Δεν επιβάλλεται $ηλα£ή ό δρκος εις τόν εντολοίδχον δικηγόρον.
Άρθρ. 1746. Ό δρκος μ.ο'νον επί

τγ αιτήσει του άντι&'κου ε

πιβάλλεται.
Άλλ* εν τα^; εξής τέσσαρσι περιστάσεσιν δ δικαστής $ύναται νά
έπιβάλγ δρκον άνευ αίτήσεως του άντι^ίκου.
Πρώΐηπερίΰζαΰις- "Οταν άπαιτήσγ] τις δικαίωμά τι άπό κληρο
νομιάς καί άποίείξν} την αγωγήν του, δ δικαστής ορκίζει τόν ενάγοντα περί του δτι τό πραγμ.a τό οποίον ζητεί S h έπληρώθη παρά
του άποθανόντος ούτε εις αυτόν, ούτε εις άλλον τινά Sc οίου^ήποτε
τρο'που· δτι Sh έχάρισε &* άφέσεως τό πράγμα εκείνο εις τόν άποθανο'ντα· οτι S h παρεχώρησεν αυτό Siàc μεταθέσεως εις τρίτον
δτι S h ελαβεν αυτό παρ’ ετέρου, καί δτι S h εχει εις χείράς του ένέ^υρόν τι του άποθανο'ντος απέναντι του πράγματος εκείνου.
Ό δρκος ούτος καλείται δρκος πρός άνακάλυψιν τής άληθείας

O V ^ I ίστΐζχάρ).
divzépa περίστασις· "Οταν ^ίεκίικήσγ τις πράγμά τι καί έκνι-

κήσγ) αύτο, δ δικαστής ορκίζει αύτόν περί του δτι δεν έπώλησε τοπράγμα εκείνο, ούτε έδώρησεν αύτο' τινι καί έν ένί λόγω δτι δεν έ.ξιποίησεν αυτό καθ’ οίονδήποτε τρόπον.
Τρίτη περίατασις. "Οταν ό αγοραστής θε'λ*/} νά έ.πιστρε'ψγι δπερ
ήγόρασε πράγμα λόγω δτι εχει ελάττωμά τι, δ δικαστής επιβάλλει
αύτω δρκον, δτι, άφου άνεκάλυψε τό ελάττωμα τούτο, δεν παρεδέχθη αύτο, είτε λο'γω, εϊτε εργφ, ήτοι μεταχειριζόμενός τό πράγμα
ώς κύριος αυτού, καθά δηλούται εν τφ άρθρ. 34 4 .
Τετάρτη περέαταΰις. Όταν δ δικαστής πρόκηται να Ικδώσν) ά
πο'φασιν έπικυρούσαν τό δικαίωμα προτιμήσεως δπερ έχει τις

εις

την άγοράν ακινήτου κτήματος, επιβάλλει πρώτον εις. τόν διεκδικούντα τό δικαίωμα τούτο δρκον περί τού δτι δεν παργτήθη καθ’
οίονδήποτε τρόπον τού εν λόγω ^δικαιώματος.
"Αρθρ. 1748. Όταν πρόκηται νά δρκισθή τις περί ιδίας αυτού
πράξεως δρκίζεται περί τού άν έγένετο ή ούχί ή πράξις, λε'γων δριστικώς : το πράγμα εχει

o v t q

'

ή το πράγμα άεν εχει

o v t q

.

Όταν δεν πρόκηται, νά δρκισθή περί πράξεως τρίτου, τίνος, τότε
δρκίζεται περί τού δτι αγνοεί’ δηλαδή ορκίζεται περί τού δτι δεν
γινώσκει, άν'έγε'νετο, ή ούχί ή περί ής έρωτάται πράξις.
"Αρθρ, 1749. Ό δρκος δίδοται ή περί, τού.·αιτίου, ή περί τού
αίτιατού.
Ούτως, δταν όρκίζηταί τις^περί τού άν συνέβη τι. ή ούχί,

δρκί-

ζεται περί τού αίτιου.
Όταν δέ δρκίζεται περί τού άν ύφίσταται είσε'τι πράγμά τι ή
ούΧι> δρκίζεται περί τού αίτιατού.
Π. X. Έν τή περί άγοροπωλησίας αγωγή δ δρκος ον δίδει τις περί
τού δτι τό συνάλλαγμα τής άγοροπωλησίας δεν συνωμολογήθη, είναι
δρκος περί τού αιτίου. Ό δέ δρκος δν δίδει περί τού άν τό συνομολογηθέν συνάλλαγμα ύφίσταται είσετι ή ούχί, είναι δρκος περί, τού
αίτιατού.
"Αρθρ. 1750. Όταν συνυπάρχωσι πολλαί άγωγαί, εις δρκος άρκει δι’ δλας- Δεν είναι ανάγκη ίδιαιτε'ρου δρκου. δι’ έκάστην «ύτών*.

’Άρθρ. 1 7 5 1 . Έν ταις του ενοχικού καί του πραγματικού δι
καίου άγωγαις, εάν δ εις δν επιβάλλεται κατά τον νο'μον δρκος άποποιηθί) νά όρκισθή, είτε ρητώς διακηρύττων δτι δέν δίδει δρκον, εϊτέ δι* εξυπονουμε'νης άποποιήσεως, δπερ συμβαίνει δταν τηρή άνευ
αιτίας σιωπήν, δ δικαστής άποφαίνεται επί τή βάσει τής άποποιήσεως αύτου.
Έάν δέ μετά τήν απαγγελίαν τής άποφάσεως θελήστ) να δρκισθί), ή αϊτησίς του απορρίπτεται καί ή άπαγγελθεΐσα άπόφασις
διατηρείται άναλλοίωτος.
νΑρθο. 17 5 2 . Είναι δεκτός δ δρκος καί ή άποποίησις δρκου, ήν
κάμνει δ άλαλος διά γνιοστών καί καταληπτών νευμάτων.

Π Ρ Ο ΣΘ Η Κ Η .
νΑρθρ. 1 753. Έάν δ ένάγων^άφοΰ είπνι δτι δεν έχει κανε'να μάρ
τυρα, προσαγάγν) τινάς ώς μάρτυρας, οδτοι δεν είναι δεκτοί· κάι εάν
άφού δηλώσν) δτι εκτός του δεινός καί του δεινός δέν εχει άλλον
μάρτυρα, είπν) ακολούθως δτι εχει καί άλλους., επίσης ούτοι δέν εί
ναι δεκτοί.

ΠΡΑΓΜΤΕ ΥΕ TAI ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΠ0ΔΕ13ΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΕΗΙΒΟΛΗΣ ΟΡΚΟΥ ΕΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΠΕΡΙ ΝΟΜΗΣ.
Άρθρ. 1754. "Οταν γναι £ιαφειλονεικούμενον είς τίνα ανήκει ή
νομή ακινήτου τίνος κτήματος, το ζήτημα λύεται £ι* άπο^είξεως.
Έν τοιαύτγι περιπτώσει, £ηλα£ή, $έν αρκεί ή ομοφωνία των $ιαΑίκων· οίον, άν ενάγων ίσχυρισ&γ δτι κάτοχος του κτήματος είναι
ό εναγόμενος καί οδτος ομολογήσει αύτφ, ό δικαστής £έν ^ύναται
να άποφανθή ότι ή νομή τού κτήματος εκείνου ανήκει είς τον έναγομενον.
Ά λ λ ’ εάν ό ενάγων ίσχυρισθή δτι ήγδρασε το κτήμα παρά τού
εναγόμενου ή οτι ό εναγόμενος ήρπασεν αυτό άπό αυτόν, £έν είναι
άνάγκη να ζητηθή άπο'&ειξις, δτι ή νομή τού κτήματος άνήκει εός
τόν έναγομενον.
Καθ’ δσον

αφόρα είς τα κινητά πράγματα, τούτων την νομήν

έχει εκείνος, είς ου τάς χ,εϊροες εύρίσκονται. Δεν είναι èl άνάγκη
άπο&είξεως, ώς ανωτέρω, άλλ* αρκεί έν τή περιπτώσει ταύτφ, ή
ομοφωνία των £ια£ίκων.
Άρθρ. 1755. Έάν $ύο ηνες ^ιαφέρωνται περί ακινήτου κτή
ματος καί έκάτερος αύτών ισχυρίζεται δτι αυτός έστίν ό νεμο'μενος
τό κτήμα εκείνο, πρώτον ζητείται παρ’ αύτών ν’ άπο&είζωσι ‘τίς
έστιν ο νεμομενος.
Καί έάν μεν άμφοτεροι παρουσιάσωσι συγχρόνως μάρτυρας καί

i
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άποΙείξωσιν, δτι έκάτερ,ος αυτών, εχει τήν νομήν του κτήματος,
θεωρείται ώς'βέβαιον δτι άμφοτεροι άπδ κοινού εχουσι την νομήν.
Έάν Si ό εϊς αύτών £έν £υνηθή ν’ άπο^είξνι δτι εχει την νομήν
του κτήματος, ό Si έτερος παρουσιάσγ, μάρτυρας, δτι αυτός είναι ό
νεμο'μενος, ό δικαστής άποφαίνεται δτι μονος ό τελευταίος ουτος
Ιχ ει την νομήν, ό Si πρώτος Sev εχει μέρος εις αύτήν.
Έάν Si ουδέτερος τών &ια£ίκων ίυνηθγΐ ν’ άπο&είξγι δτι έχει
την νομήν, επιβάλλεται είς έκάτερον αύτών δρκος επί τή αιτήσει
του άλλου, δτι ό άντί&ικο'ς

του £εν έχει τήν νομήν του έπι&κου

κτήματος.
£αί έάν μέν άμφοτεροι άποποιηθώσι τον όρκον, τούτο άποίεικνύει, δτι άμφο'τεροι νέμονται τό κτήμα άπδ κοινού.
Έάν Si ό εις άποποιηβνϊ τον δρκον, δ Si έτερος έκτελέσιρ αύτο'ν,
ό δικαστής άποφαίνεται, δτι ό ορκιστείς έχει μονος τήν νομήν, ό.$έ
έτερος Sh έχει μέρος εις αύτήν.
Έάν, τέλος, άμφοτεροι ποιήσωσιν δρκον, ό δικαστής άποφαίνεται
δτι ού^έτερος αύτών έχει τήν νομήν καί κρατεί τδ επί^ικον κτήμα
μέχρις άνακαλύψεως τής άληόείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.
s

*Αρθρ. 1 7 5 6 . Ό ταν, £ύο τινών νεμομένων άπο κοινού πραγμά τι,
ό μέν αύτών ίσχυρισθϊί δτι είναι άπο'λυτος κύριος τού πράγματος
τούτου, δ Si έτερος ίσχυρισθή δτι είναι κοινωνος αυτού εν τή κυριο'τ η τι, προτιμάται ή άποίειξις τής απολύτου κυριδτητος.
Δηλαδή εάν άμφοτεροι ζητήσωσι να παρουσιάσωσι μάρτυρας πρ^ς
άποδειζιν τού ισχυρισμού των, άκούονται, ούχί οί μάρτυρες του ισχυριζομένου δτι είνμι κοινωνος είς τήν κυριότητα τού πράγματος,
άλλ’ εκείνου δστις διατείνεται, δτι είναι άπο'λυτος κύριος αύτού·
Έάν Si έκάτερος αύτιΐν ισχυρίζεται δτι είναι απόλυτός κύριος

τού χτήματος καί άμφοτεροι άποδείξωσι διά μαρτύρων την άςίωσίν των, ο δικαστής άποφαίνεται ότι ή κυριοτης του κτήματος α
νήκει άπο κοινού εις άμφοτε'ρους.
Έάν δέ,(έν τή τελευταία ταύτν) περιπτώσει),ό μέν αυτών δέν δυνηθή ν’ άποδείξη τον ισχυρισμόν του, ό δέ ετερος άποδείξν) τον ίδικον του, ό δικαστής άποφαίνεται im ô τελευταίος ούτος είναι από
λυτός κύριος τού κτήματος.
Άρθρ. 1757. Έν τή περί άναιτιολογήτου κυριο'τητος άγωγή, εν
ή δεν ορίζεται ή εποχή τής γεννήσεως τού δικαιώματος προτιμαται ή άπο'δέιξις τού μή νεμομε'νου.
II. X. Έάν τις κινήσγ) άγωγήν περί οικίας εύρισκομε'νης εις χείρας ετέρου λε'γων: ή οικία αυτή είναι Ιδιχή μου, ο δε χνθξωπος οντος αδίκως νεμεζαι αντψ " iïtb απαιτώ να μοι άποδούγ, ο δέ ενα
γόμενος άπαντήσγι: ή οικία αυτή tirai χτημά μου, άιο δικαίως νέμομαι αυτήν, ακούονται κατά

προτίμησιν

οί μάρτυρες τού μή,

νεμομε'νου.
'Αρθρ.

1758. Αί άγωγαί περί κυριο'τητος ήτιολογημένης μεν,

άλλ’ αποδιδόμενης εις αιτίαν επιδεκτικήν έπαναλήψεως, οια είναι
ή αγορά, θεωρούνται ώς άγωγαί περί άναιτιολογήτου κυριοτητος,
όταν δεν ορίζεται συγχρόνως καί ή εποχή τής γεννήσεως τής αιτίας*
διο καί εν τοιαύτ*/) περιπτώσει άκούονταιοί μάρτυρες τού μή νεμομένου καί ούχί οί τού νεμομένου.
Έάν δμως άμ'ροτεροι ίσχυρίζωνται, δτι διεδε'χθησαν εις την κυ
ριότητα τού πράγματος Ιν καί τό αύτο προσωπον, τότε προτιμώνται οί μάρτυρες τού νεμομε'νου.
Π. X. Έάν τις κινήσν) άγωγήν περί εργαστηρίου ευρισκομένου εις
χεϊρας ετέρου λέγων: το έγγαστήξ>ιον τούτο είναι χτημά μου, διότι
ηγόφαϋα αυτό από τον Βε.Ιή άγαν, κατά αυνέπειαν αδίκως νεμεται αυτό ο άνθρωπος οίτος* ό δέ έναγο'μενος άπαντήσνι: εγώ ηγόγαθα το χτήμα τούτο xaça τού Btxlç εφέντη, η εχ.Ιηγθνόμηΰα αυ
τό από τον πατέρα μου, διό δικαίως νεμομαι αυτά, ακούονται κατά
προτίμησιν οί μάρτυρες τού μή νεμομένου.

✓
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Έάν δμως ό νεμόμενος εϊπγΐ οτι καί αυτός ήγόρασε τό κτήμα
άπό τ®ν Βελή άγαν, τότε προτιμώνται οί μάρτυρες του νεμομενου.
Άρθρ. 1 7 5 9 . Έν ταίς άγωγαΐς περί κυριότητος γτιολογημένης
&ι* αιτίας μή έπι&εχομε'νης έπανάληψιν, οta έστίν ή γέννησις ζώου
καί ή κατασκευή βιομηχανικού προϊόντος (ζ\χ νιτά&ζ ; προτιμάται
ή άπό&ειξις του νεμομε'νου.

,

Π. X. Έάν ύπάρχγ μεταξύ νεμομε'νου καί μή νεμομε'νου Ζαφορά
περί τής κυριότητος πώλου, καί έκάτερος αυτών ίσχυρίζηται δτι ό
πώλος έγεννήθη άπό τήν ί^ίαν αυτού φορβά^α, ακούονται κατά
προτίμησή οί μάρτυρες τού νεμομένου.
*Αρ8ρ. 1 7 6 0 . Έν ταίς περί κυριότητος άγωγαίς εν αίς ορίζεται
ή εποχή καθ’ ήν ή κυριότης άπεκτήθη προτιμάται ή άπόδειξις ε
κείνου τών £ια$ίκων, δστις ανάγει τήν εαυτού κυριότητα είς άρχαιοτε'ραν εποχήν.
Π. X. Έάν κινήσγι τις άγωγήν περί οικοπέδου είς χεϊρας ετε'ρου
εύρισκομε'νου λε'γων: ro οίαοΛί^ο^ τοντο ήγόρασα προ ενός ,ετονς
jtapa τον (hïvoç· ό $ί νεμόμενος τό ο»κόπε£ον άπαντήσγ: εγώ εχΛηρονόμηΰα το οιχόχεόοΐ' τοντο παρα τον πατρό·: μ^ν, άποθανόντος προ πέντε ετών' προτιμώνται οί μάρτυρες τού νεμομε'νου,
Έάν δμως άπαντήσν) δτι έ κληρονόμησε το οίκόπείον παρά τού
πατρός αυτούς άποθανόντος προ εξ (χηνών, τότε προτιμώντας οί μάρ
τυρες τού μή νεμομε'νου. Επίσης έάν οί ^ta^iaoi λε'γωσιν δτι ήγόρασαν τό επίδικον πράγμα έκαστος παρ’ άλλου πωλητού. άλλ’ ορίζωσι συγχρο’νως καί τήν εποχήν καθ’ ήν οί πωληταί αυτών είχον
αποκτήσει τήν κυριότητα τού πράγματος, τότε προτιμώνται οί
μάρτυρες εκείνου, ούτινος ό πωλητής είχεν αποκτήσει τήν.κυριότη
τα τού πράγματος είς άρχαιοτε'ραν τού άλλου πωλητού εποχήν
*Αρθρ. 17 6 1 . Έν τγ άγωγή έν ή διαφιλονεικειται τδ υπό τίνος
έγεννήθη ζώόν τι ή παρά τίνος κάτεσκευκσθη πράγμά τι
νιτά^ζ £ ’αβασί) ή έποχή τής γεννήσεως ή τής κατασκευής &έν λαμβάνεται ύπ’ ό'ψιν, άλλα προτιμώνται, ώς ανωτέρω, οί μάρτυρες
τού νεμομε'νου.
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'Οταν δμως ή ήλικία τού έπιδίκυυ πράγματος δέν συμβιβάζεται
μ κ ά της εποχής ήν άναφέρει ό νεμόμενος, προτιμώνται οί μάρτυpic του μή νεμομένου', εάν ή ηλικία Τού έπιδίκου πράγματος Συμ
βιβάζεται μετά τής εποχής εις ήν ισχυρίζεται ουτΟς ότι έγεννήθή, ή κατεσκευάσθη τό πράγμα.
Ό ταν, τέλος, ή ηλικία τού έπιδίκου πράγματος δέν συμβιβάζε
ται, ούτε μέτά τής υπό τού ενός άναφερομένης εποχής, ούτε μιτά
τής όπό τού ετέρου, τότε cd εκατέρωθεν αποδείξεις άκυρούσιν άλλήλας, τό δέ έπίδικον πράγμα άγίνεται εις χείρας του νεμομένου.
*Αρθρ. 1762. Προτιμότερα εΐνάι ή άπόδειξις τού μείζονός.
Π. X. ’Εάν ό πώλητής καί ό αγοραστής διαφωνήσωσι περί τού
ποσού τού πωληθέντος πράγματος ή τού τιμήματος αυτού, προτιμώνται οί μάρτυρες εκείνου, δστις ισχυρίζεται, δτι τό πράγμα,
ή τό τίμημα είναι μεΐζον, (παρ’ όσον διατείνεται δ άντίδικος αύτοΰ).
*Αρθρ. 1763.

Ή άπο'δειξις άπαλλοτριώσεως τής κυριότητος

προτιμάται τής άποδείξεως χρησιδανείου.
Π. X. Έάν τις ίσχυρισθν) δτι τό εις χειρ ας ετέρου ευρισκόμενόν
πράγμα εδωκεν αύτω ώς χρησιδάνειον και άπαιτήστι να τω έπιστραφγ, ό δέ εναγόμενος άπαντήσγι αύτψ : cb μοί βπώΛηόας, ή
μοί έάώρήσάη το πράγμα τοντο} προτιμάται ή άπόδειξις τής πω
λήσεως, ή τής δωρεάς.
*Αρθρ. 1764. Ή άπόδειξις πωλήσεως προτιμ,άται τής άποδεί
ξεως δωρεάς, ενεχύρου και μισθώσεως, ή δέ άπόδειξις μισθώσεως
προτιμάται τής άποδείξεως ενεχύρου.
Π. X. Έάν τις κινήσν} αγωγήν καθ’ ετέρου λέγων : aol επώΧή·^
<rà zb étira πράγμα, πΛήρωσόν με Λοιποτ το τίμημα αϊτόν' δ δέ
εναγόμενος άπαντήσγι : συ μοί παρέόωχας

το πράγμα τΟντο Sc

ôidpiar, προτιμάται ή άπόδειξις τής πωλήσεως.
Άρθρ. 1765. Έν τω χρησιδανείω προτιμάται ή άπόδειξις τόύ

άόρί'ότου.
Ε.Χ. Έάν ό ίππος δστις έδόθη ώς χρησιδάνειαν,άάόθάν^ είςχεϊράς
τού δανεισθέντος αυτόν, ό δέ δανείσας κινήστ) κατ’ αυτού άγωγήν

λέγω ν* cot sâàv'fiCa tô r ίπ π ο ν âtà ziccapaç η μ έ ρ α ς} co i âè âev μ ο ί
έπ έσ ζρ εψ α ς a v z o r ζ η ν Τετάρτην ή μ ε ρ α ν , ζ η ν άε π ε μ π τ η ν ά π έ& α ν ιν
δ ίπ π ο ς είς ζ α ς χ ε ΐρ ά ς α ο ν , ο&εν α π α ιτ ώ ν α μ ο έ π Λ η ρ ώ σ ή ς ζ η ν ά ·
£ (α ν τον'

ό δέ εναγόμενος άπαντήση:

ά ίν εθεόας zhv ορόν z t c c à ç ü v

■ήμερωνj α .ΙΛ α μ ο ί è â a r s ic a ç ζ δ ν ίπ π ο ν ΐν α τ ο ν μ ετ α χ ειρ ισ τ ώ i k >α ό ρ ισ τον , ακούονται κατά προτίμησιν οι μάρτυρες του δανέισθέν-

τος τον ίππον«
νΑρθρ· 17 6 6 . Ή άπόδειξ ις ύγείας προτιμάται της άποδείζεως
επιθανατίου άσθενείας.
Π. X. ’Εάν τις άποθάνη, αφού δωρήση πράγμα τι εις τινα των
κληρονόμων αυτού, και οί μέν λοιποί κληρονόμοι ίσχυρισθώσιν δτι ή
δωρεά έγένετο κατά την επιθανάτιον ασθένειαν τού δωρητού, ό δέ
δωρεοδόχος, δτι έγένετο δτε ήτο ακόμη υγιής ό δωρητής, προτιμώνται οι μάρτυρες του δωρεοδοχου.
*Αρθρ, 1 7 6 7 . Ή άπόδειξις τής υγιούς καταστάσεως τών φρένων
προτιμάται τής άποδείξεως παραφροσύνης ή βλακίας.
"Αρθρ. 1 7 6 8 . "Οταν ό εις τών διαδίκων ζητήση να απόδειξη
ότι εκ καινοτομίας υπάρχει το έπίδικον πράγμα, ό δέ έτερος δτι εξ
άμνημονεύτων χρόνων ύφίσταται προτιμάται, ή άπο'δειξις τής
καινοτομίας.
Π. X. Έν τώ κτήματί τίνος υπάρχει υδραγωγός άνήκουσα είς
ετέρον. Έάν μεταξύ αύτών άναφυν) φιλονεικία περί τής εποχής τής
κατασκευής τής υδραγωγού καί ο μέν κύριος τού κτήματος ίσχύρίζηται, δτι ή κατασκευή αυτής είναι μεταγενέστεροι καί άττόήτη
τήν άρσιν αυτής, ό δε κύριος τής υδραγωγού ίσχυρίζηται δτι εξ
άμνημονεύτων χρόνων αυτή Υπήρχε, προτιμάται ή άπο'δειξις τού
κυρίου τού κτήματος.
*Αρθρ. 1 7 6 9 . Έάν ό διάδικος εις δν άνήκει κατά ^προτίμησιν ν*&·
ποδέίζη τήν άγωγήν του, άδυνατη νά παρουσιάση τήν άπαιτουμενην
άπόδειξιν, ζητείται άπόδειξις παρά τού ετέρου τώνδιαδίκων καί"άν
μέν ούτος άποδείξη τον εαυτού ισχυρισμόν ό δικαστής εκφέρει 'àjftσως τήν άπο'φασίν τού, έάνδε μή, επιβάλλει πρώτον αύτφ δρίέον.

F .' *
\
—

32 —

Άρθρ. 1 770. Έάν, τού διαδίκου εις δν ανήκει κατά προτίμηαιν
ν£ άποδείξγι τήν αγωγήν του άδυνατουντος να παρουσιάσγ την άπαιτουμένην άπόδειξιν, ο ετερος διάδικος αποδείξν: τον εαυτου ι
σχυρισμόν καί συμφώνως τγ αποδείξει ταύττρ έκδοθή άπόφασις, δεν
γίνεται πλέον δεκτή ή άπόδειξις, ήν θά έζήτει νχ παρουσιάσν} ο
πρώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΔIΑΔΙΚΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ TOT ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
ΟΠΕΡ ΠΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΕΣΤΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΝΟΣ.
Άρθρ. 1771. Έάν μεταξύ δύο συζυγών έγερθή διαφορά περί τής
κυριότητος των εν ή οίκούσιν οικία ευρισκομένων πραγμάτων λαμβάνονται ύπ’ δψιν τά έξης:
Έάν τα έπίδικα πράγματα ήναι εξ εκείνων, ών ή χρήσις αρμόζει
εις τον άνδρα, οίόν έστι το πυροβδλον καί τδ ξίφος, ή εάν vjvai έξ
εκείνων ών ή χρήσις άρμο'ζει εις άμφοτέρους,οίά είσιν αί επιστρώσεις
καί τά λοιπά οικιακά έπιπλα, προτιμαται ή άπόδειξις τής γυναικδς.
Έάν δε άμφότεροι άδυνατοΰσι ν’ άποδείξωσι τον ισχυρισμόν τιυν,
πιστεύεται ό άνήρ, άφοΰ επιβεβαιώσν) τόν λόγον του μεθ’ δρκου.
Δηλαδή, έάν όρκισθή, δτι τά πράγματα δεν άνήκουσιν εις τήν
σύζυγόν του, ταύτα επιδικάζονται αύτφ.
Όταν δμως πρόκ'ειται περί πραγμάτων, ών ή χρήσις αρμόζει αποκλειστικώς εις τήν γυναίκα, οίά είσι τά κοσμήματα, προτιμαται
ή άπόδειξις του συζύγου.
Άμφοτέρων δέ άδυνατούντων νά παρουσιάσωσι τήν ζητουμένην
παρ’ αυτών άπόδειξιν πιστεύεται ή γυνή, άφού έπιβεβαιιόσγ τόν.
λόγον αυτής μεθ’ δρκου.
Εξαιρείται του κανόνος τούτου ή περίπτωσις καθ’ ήν ή χρήσις
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-ιών έπιδίκων πραγμάτων άρμο'ζει μέν είς τον ενα τών συζύγων,
άλλ* δ έτερος εχει έργον η επάγγελμα νά κατασκευάζει, ή νά πωλνί
τοιούτου είδους πράγματα· διο'τι έν τνί περιπτώσει ταύτν] πιστεύε
ται πάντοτε δ δεύτερο; ούτος, άφού επιβεβαιώσνι τον ίσχυρισμο'ν
του μεθ* δρκου.
Π. X. Τά ενώτια είσι γυναικεϊον κο'σμημα*

άλλ’ εάν δ σύζυγος

Yjvai κοσμηματοπώλες, γίνεται δεκτός δ λογος αυτού, αφού επιβεβαιώσν) αύτδν μεθ’ δρκου.
Άρθρ. 1 7 7 2 . Άποθανο'ντος τού ετέρου τών συζύγων, οί κληρο
νόμοι αυτού υποκαθίστανται είς την θέσιν του.
Ά λ λ ’ εάν προκειμένου περί πραγμάτων, ών ή χρήσις αρμόζει είς
άμφοτέρους τους συζύγους, άμφδτερα τά διάδικα μέρη άδυνατήσωσι να παρουσιάσωσι την ζητουμένην παρ’ αυτών άποδειξιν, πι
στεύεται ό έν τή ζωή υπάρχων σύζυγος αφού επιβεβαιώσνι τον λο·
γον αυτού μεθ’ δρκου.
Έάν άμφο'τεροι οί σύζυγοι άπέθανον, τά δέ έπίδικα πράγματα είσίν έξ εκείνων ών η χρήσις ηρμοζεν είς άμφοτέρους τούς συζύγους,
γίνεται δεκτός δ λογος τών κληρονόμων τού άνδρός,άφού έπιβεβαιώσωσιν αύτον μεθ’ δρκου.
Άρθρ. 1 7 7 3 . Έάν τού δωρητού ζητούντος να άνακαλέσ/) την
δωρεάν, δ δωρεοδο'χος ίσχυρισθή δτι τδ <ϊωρηθέν αύτώ πράγμα άπωλέσθη, πιστεύεται δ λογος αυτού χωρίς νά έπιβληθή αύτώ δρκος.
Άρθρ. 1 7 7 4 . Ό θεματοφύλαξ έπιβεβαιών μεθ’ δρκου τδ άνεύθυνον αυτού πιστεύεται.
Οίον, τού παρακαταθέτου άπαιτούντος την επιστροφήν τής παρα
καταθήκης καί τού θεματοφύλακος ίσχυριζομένου, δτι έπέτρεψεν ή
δη αύτήν, πιστεύεται δ τελευταίος ούτος, άφού έπιβεβαιώση τδν λδγον αύτού μέθ’ δρκου.
Ά λ λ ’ έάν ζητήσν] νά παρουσιάσν) μάρτυρας δπως άπαλλαχθν\ τού
δρκου, άκούονται οί μάρτυρες αύτού.
Άρθρ. 1 7 7 5 . Έάν έχων τις διάφορα χρέη πληρώσν) ποσο'ν τι είς
τδν δανειστήν του καί άκολούθως έγερθή μεταξύ αύτών διαφορά περί
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του χρέους άπέναντι του οποίου έδόθη το ποσόν εκείνο, γίνεται δε
κτός ό λόγος του οφειλέτου, άφοΰ έπιβεβαιώσν) αυτόν μεθ* δρκου.
*Αρθρ. 1776. Έάν, μετά τήν λήξιν τής μισθώσεως ύδρομύλου, ό
μισθωτής ίσχυρισθή, δτι κατά την διάρκειαν αυτής το ύδωρ είχε
διακοπή επί τινα χρόνον καί άπαιτήσν) ίνα τό μίσθωμα δπερ ανα
λογεί εις τον χρονον εκείνον έκπεσθή εκ του δλου μισθώματος, ό δέ
εκμισθωτής άρνηθή τον ισχυρισμόν τούτον, άμφότεροι δέ στερώνται
άποδείξεως, λαμβάνονται ύπ’ οψιν τά εξής.
Έάν ή διαφορά αύτών αφορά εις τήν διάρκειαν τής διακοπής του
ύπατος, οίον εάν ό μεν μισθωτής ισχυρίζεται δτι τό ύδωρ ελειψεν επί
δέκα ήμε'ρας, ό δέ εκμισθωτής, δτι ελειψεν επί πέντε μόνον ήμέρας,
πιστεύεται ό μισθωτής, άφοΰ έπιβεβαιώσν) τον, λόγον αύτοΰ μεθ’
δρκου.
Έάν δέ ή διαφορά αύτών άφορά είς αυτήν τήν ύπαρξιν τής δια
κοπής, έάν δηλαδή, ό εκμισθωτής άρνήται εντελώς δτι διεκόπη τό
ύδωρ, λαμβάνεται ώς διαιτητής τής διαφοράς ή ένεστώσα του ρύακος κατάστασις, ώς εξής.
Έάν τό ύδωρ έξακολουθή να ρέγ κατά τήν εποχήν τής δίκης, πι
στεύεται ό εκμισθωτής, άφου επιβεβαίωσή τον λόγον αύτοΰ μεθ’ δρ
κου. Έάν δέ δεν ρέν) τό ύδωρ έν καιρώ τής δίκης, πιστεύεται ό μι
σθωτής, άφ’ ου έπιβεβαιώσν) τον λόγον αύτοΰ μεθ’ δρκου.
Άρθρ. 17 7 7 . Έάν άναφυνί διαφορά περί του άν τό ύδραγωγεΐον
τό όποιον διέρχεται διά τής οικίας τίνος υπάρχει έξ άμνημονεύτων
χρόνων, ή προέρχεται έκ καινοτομίας, καί ό μέν κύριος του οίκου ίσχυρίζηται, δτι έκ καινοτομίας προήλθε καί άπαιτή τήν άρσιν αύ
τοΰ, ούτε αύτός δέ, ούτε ό άντίδικός του έχωσιν αποδείξεις, λαμβάνονται ύπ’ οψιν τά έξης.
Έάν έν καιρώ τής δίκης ρένι ύδωρ διά του ύδραγωγείου, ή ήναι
άποδεδειγμένον δτι έρρεε προηγουμένως, τό ύδραγωγεΐον διατηρείται
έν ή εύρίσκεται καταστώσει* πιστεύεται δηλαδή ό ίσχυρισμός του
κυρίου του ύδραγωγείου, άφοΰ έπιβεβαιώση αύτόν μεθ’ δρκου, ήτοι
άφοΰ ορκισθή δτι τό ύδραγωγεΐον δέν προήλθεν έκ καινοτομίας.

— 35 —
Έάν δέ κατά τήν εποχήν τής δίκης δεν ρέγι ύδωρ διά του ύδραγωγείου, ή δεν ύπάρχν) άποδεδειγμένον, δτι έρρεε προηγουμένως, πι
στεύεται ό ισχυρισμός του κυρίου τής οικίας, άφού έπιβεβαιώστ) αυ
τόν μεθ’ δρκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΟΡΚΟΥ ΑΜΦΟΊΈΡΟΙΣ ΪΟ ΙΣ ΔΙΑΔΙΚΟΙΣ.
νΑρθρ. 1778. Έάν μεταξύ τού πωλητού καί τού αγοραστού άναφυή διαφορά περί τού ποσού, τής ποιοτητος,ή τού γένους τού πωληθέντος πράγματος, ή τού τμήματος αύτού, ή άμφοτέρων, ό δικα
στής άποφαίνεται υπέρ εκείνου, οστις άποδείξν; τον ισχυρισμόν του.
’Εάν δέ άμφοτεροι παρουσιάωσιν άποδείξεις, ό δικαστής άποφαίνεται .ύπερ εκείνου, ουτινος ή άποδειξις είχε μεϊζον άντικείμενον.
Έάν δέ ουδέτερος αυτών δυνηθή νά άποδείζν] τόν ισχυρισμόν του,
ό δικαστής λέγει αύτοΐς: ή ό tîç ύμών παραδιχθήτω τον Ιΰχυξίΰμύν ζον äJJoVj ή àJJtàç θα άκυρώΰω την αχθζοπ<ύΛηϋίαν.
Έάν μετά τήν διακήρυξιν ταύτην ουδέτερος αύνών παραδεχθεί
τόν ισχυρισμόν τού άλλου, ό δικαστής επιβάλλει έκατέρω αυτών όρ
κον περί τού άβασίμου τού ισχυρισμού τού άντιδίκου του, άοχομενος
άπό τού αγοραστού. Καί εάν μέν ό εις μόνος όρκισθή, ό δέ έτερος
άποποιηθνί τόν όρκον, ό δικαστής άποφαίνεται υπέρ τού όρκισθέντος*
έάν δέ άμφότεροι όρκισθώσι, κηρύττει διαλελυμένην τήν άγοροπωλησίαν.
’Άρθρ. 1 7 7 0 . Έάν, πριν ή ο μισθωτής λώβγ, εές τήν κατοχήν
του τό πράγμα οπερ εμίσθωσεν άναφυή μεταξύ αύτού καί τού εκ
μισθώσου διαφορά περί τού ποσού τού μισθώματος, οίον έάν ό μέν
μισθωτής ισχυρίζεται ότι έμίσθωσε τό πράγμα άντί δέκα χρυσών
νομ.ισμ.ώτων, ό δέ εκμισθωτής ότι άντί δεκαπέντε, όπότερος των διαδίκων παρουσιάσν) άπόδειξιν προς βεβαίωσιν τού ισχυρισμού του, ό
δικαστής δέχεται αύτήν.
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’Εάν δέ άμφότβροι συγχρόνως παρουσιάσωσιν άποδεύεις, ό δικα
στής άποφαίνεται επί τή βάσει της άποδείξεως του έκμισθωτού.
Kot', εάν άμφότεροι στερώντσ.ι άποδείξεων, ό δικαστής επιβάλ
λει όρκον άμφοτε'ροις, άρχόμενος από του μισθωτού, ό δέ άποποιηθείς τον όρκον καταδικάζεται* εάν δέ όρκισθώσιν άμφότεροι, ό δι
καστής κηρύττει διαλελυμε'νην την μίσθωσιν.

*

Αί αύταί διατάξεις εφαρμόζονται καί όταν ή μεταξύ τού μισθω
τού καί τού έκμισθωτού διαφωνία άποβλε'πει εις τον χρόνον της μι
σθώσεως, η εις την άπόστασιν μέ την διαφοράν όμ,ως, ότι εν τνί
περιστάσει ταύτ-ρ, όταν άμφότεροι οί διάδικοι παρουσιάσωσιν άποδείξεις, ο δικαστής άποφαίνεται επί τή βάσει τής άποδείζεως του
μισθωτού· εάν δέ δεήσν) νά έπιβληθή όρκος άμφοτε'ροις, ορκίζεται
πρώτον ό εκμισθωτής.
^Αρθρ. 1780. Έάν ή μεταξύ τού μισθωτού καί τού έκμισθωτού
διαφορά περί των εν τω άνοοτέρω άρθρω άναφερομίνων άντικειμε'νων
άναφυνί μετά την λήξιν τού χρόνου τής μισθώσεως, δεν εφαρμόζε
ται ή περί επιβολής όρκου άμφοτεροις τοϊς διαδίκοις διάταξις,
άλλά γίνεται δεκτός ό ίσχυρισμός τού μισθωτού, αφού επιβεβαίωσή
αύτόν μεθ’ όρκου.

*

’Άρθρ. 1781. Έάν κατά την διάρκειαν τής μισθώσεως άναφυή
μεταξύ τού μισθωτού καί τού έκμισθωτού διαφορά περί τού ποσού
τού μισθώματος εφαρμόζεται ή περί έπιβολής όρκου άμφοτεροις τοϊς
διαδίκοις διάταξις, καί διά μεν τον ύπολειπόμενον χρόνον διαλύε
ται ή μίσθωσις, διά δέ τό ρ.ίσθωμα τό άναλογούν εις τον παρελ
θόντα χρόνον πιστεύεται ό μισθωτής.
"Αρθρ. 1782. Έάν, άφοΰ τό έν ταις χερσί τού αγοραστού ευρι
σκόμενον πράγμα άπολεσθή, ή προσκτήσηται ελάττωμά τι έξ εκεί
νων, άτινα καθιστώσιν αδύνατον την άκύρωσιν τής πωλήσεως, άναφυή διαφορά τις μεταξύ τού αγοραστού καί τού πωλητού, δεν εφαρ
μόζεται ή περί έπιβολής όρκου άμφοτεροις τοΐς διαδίκοις διάταξις,
άλλ’ ορκίζεται μόνον ό άγοραστής.
"Αρθρ. 1783, "Οταν ή αγωγή εχν) άντικείμενον τό άμε'σως, ή
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μή άμε'σως εκτελεστόν του συναλλάγματος, τήν εκ συμφώνου επιλο
γήν (1), η τήν πληρωμήν μέρους, ή όλου του τιμήματος, δεν εφαρ
μόζεται ή περί επιβολής όρκου άμφοτέροις τοις διαδίκοις διά τα ξή
άλλ’ εν τοίς τρισΐ ταύταις περιστάσεσιν ορκίζεται ο άρνούμενος.
*Ημερομηνία τον Avt- άιατάγματος26 Σαμκαν 4293.
ΑΧΜΕΤ ΔΖΕΒΑΕΤ, ‘Υπουργός τής Παιδείας.

j

ΕΣΣΕΙ’Γ ΧΑΛΙΑ, Ρητροφύλαξ.
ΣΕ1Φ-ΕΔΔ1Ν, Με'λο; του Συμβουλίου του Κράτους.
ΕΣΣΕΙΔ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΛΟΥΣΗ Πρόεδρος του εξεταστικού ‘Ιερόνομικού Συμβουλίου, καί τής επί τής εκλογής
των ‘Ιεροδικαστών επιτροπής.
ΕΣΣΕΙΔ ΑΧΜΕΤ ΧΪΛΜΗ, ’Αντιπρόεδρος

του

’Ακυρωτικού

Δικαστηρίου.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΛΗΛ, Κριτής Κωνσταντινουπόλεως.
ΟΜΕΡ ΧΗΛΜΗ, Σύμβουλος του Έξελεγκτου του Υπουργείου
των Έβκαφίων.
ΑΒΔ ΟΥΣ ΣΕΤ'ΓΑΡ, Διευθυντής του γραφείου των ιερών α
ποφάσεων.

Τ Ε Λ Ο Σ . (I)

(I) "Ορα ά'ρθρ. 300 καί εφεξής.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΤΟΥ ΙΕ'. ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Νομικοί τινες οροί.

Σελ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. Περί μαρτυρίας.

3
4

Κεφάλαιον Α\ Όρισμός τής μαρτυρίας καί νόμιμός
άριθμός των μαρτύρων.

4

Κεφάλαιον Β'. Τίνι τροπω λαμβάνονται αI
καταθε'σεις των μαρτύρων.
Κεφάλαιον Γ '. Περί των ουσιωδών όρων τη ς μαρτυρίας.

5

8

Κεφάλαιον Δ'. Περί συμφωνίας της μαρτυρίας
προς την άγωγήν.

10

Κεφάλαιον Ε\ Περί αντιφατικών καταθέσεων
των μαρτύρων.

14

Κεφάλαιον Σ Τ'. Περί έλε'γχου τού άξιοπίστου,

η μη, των μαρτύρων.

15

Κεφάλαιον Ζ', Περί άνακλήσεως τών καταθε'σεων
των μαρτύρων.
Κεφάλαιον Η' Περί τής κοινής φήμης.

19
20

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Περί γραπτών αποδείξεων
καί τεκμηρίου τελείου.
Κεφάλαιον Λ'. Περί γραπτών άποδείξεων.

21

Κεφάλαιον Β'. Περί τεκμηρίου τελείου.

22

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. Περί επαγωγής όρκου.
ΉΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. Περί ποοτιμήσεως άποδείξεων καί
επιβολής όρκου εις άμφοτέρους
τούς διαδίκους.

Z
,.

40

ΠΙΝΑΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

Κεφάλαιον À\ Διαφοραί περί νομής.

Σελ. 26

Κειράλαιον B'. Περί προτιμήσεως αποδείξεων.

27

Κεφάλαιον. Γ ' . Τίνος των διαδίκων ό λο'γος γίνεται
δεκτός* καί περί του συμπεράσματος
οπερ πορίζεται 6 δικαστής εκ της
ενεστώσης καταστάσεως πράγματο'ς τίνος.

32

Κεφάλαιον Δ'. Περί επιβολής ορκου άμφοτέοοις
τοΐς διαδίκοις.

35
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΗΤΟΙ

Α Σ Τ Υ Κ Ο Σ ΚΩΔΗΞ.
ΜΕΤΛΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
τπο

Ι Π Α Ν Ν Ο Υ Π. Β Ι Θ Υ Ν Ο Υ
Α χ α ϋ ζ ο ν ε ν τ ω τ το λ ιτικ ω δ ικ α σ τ η ρ ίω Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς .

ΕΚΔΙΔΟΤ AI
Α Λ Ε ΙΑ T H S

K VâEPRTH SH SaS.

ΜΕΤΑ 2Χ0ΛΙ0Ν, EPMUNEIÛN ΚΑΙ 2HMEI£XEÛN
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

BI BA 10 N IΣΤ'.
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕΙ,
1881 .
Τ υποιχ Bor typa

και

S/as .

EN ONOMATI
Τ Ο Υ OIKTIPMONOS ΚΑΙ ΕΛΕΗΜ0Ν02 ΘΕΟΥ.
α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ικ ο ν α υ τ ο γρα φ ο ν .

i/Vepr^ 5 0 n KATA TO Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε " ·

BIBAION ΙΣΤ.
ΠΕΡΙ ΔΙ Κ Α Σ Τ Ο Υ K AI Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ ΨΗ Φ Ο Υ .
(Σόγκειται εξ ενός προλόγου και τεσσάρων τίτλων).

ΕΙΡΟΑΟΓΟΣ.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΙΝΕΣ ΟΡΟΙ.
"Αρθρ. 1 7 8 4 .

U iä ΛΓαζά.

Ή λέξις αυτή εχει £ύο σημασίας,

σημαίνουσα την άπο'φασιν καί τό αξίωμα του έκ α σ το υ .
νΑρθρ. 1 7 8 5 .

Χαχίμ,: Δικαστής είναι εκείνος, οστις£ιω·

ρίσθη παρά τής A. Α. Μ. του Σουλτάνου, ινα εκ^ικάζν] συμφώνως
τοις κειριένοις νο'μοις τάς μεταςύ των ί£ιο.>τών άναφυομένας £ίκας
καί διαφοράς.
*Αρθρ. 1 7 8 6 .

Χ ούχμ:

άπο'φασις είναι ή υπό του έ κ α 

στου ^ι^ομε'νη εις τήν διαφοράν λύσις.
Ή άπο'φασις είναι $υο εί£ών :
Εί^ος πρώτον είναι εκείνη ή άπόφασις, ίι* ής ό δικαστής επι
βάλλει εις τον εναγο'μενον τήν ύποχρε'ωσιν του δούναι,

ή ποιήσαι,

ή ριή ποιήσαι τό έπί^ικον πράγμα, λε'γων αύτώ π. χ. ατιεφάΰιΰα,
ira â(oo"yç zb izaça ΰού ζηζονμενοτ πφαγμα.
καλείται

Ή άπο'φασις αυτή

Κ α ζάϊ ΙΛζάμ,, καί Κ αζάϊ Ιΰζιχχάχ:

(ραΰις χαζαάιχασηχψ

» * ^ * Ρ ·ν .* * * * « -* ί» ·<

αχό-

Δεύτερον είδος αποφάσεων είναι εκείνη η άπο'φασις,

δι* ής ό δι

καστής απορρίπτει την άγωγήν τού ένάγοντος λέγων αύτφ π. χ .
ή άπαίτηΰίς aου dev είναι άιχαία' απορρίπτω την άγωγήν ϋου. Ή
άπόφασις αυτή λε'γεται

i]y *L ö£ καζαϊ. zeçx : à^ocpaciq άπαΛ-

Λαχζιχή·
νΑρθρ. 1 Ί&Ί ,ά^^^&μαχχιούμονν μ χ ίχ

Το έπιδι^ασθέν πράγ

μα* είναι εκείνο εις δ δ δικαστής ύποχρεοϊ τόν ήττηθε'ντα διάδικον
καί το όποιον έν μεν τί) καταδικαστικνΐ άποφάσει συνίσταται είς
την παρά του έναγομε'νου δοσιν ή εκτέλεσή τής άπαιτήσεως του ενάγοντος, εν δέ τνί άπαλλακτικνί άποφάσει είς την έγκατάλειψιν
τής δίκης παρά του ένάγοντος.
"Αρθρ. 1 7 8 8 . aJ

μαχχιούμουν άΛέϊχΐ Ό ήττηθείς* είναι

ό άπωλέσας την δίκην διάδικος.
νΑρθρ: 1 7 8 9 .

μαχχιονμουν Λέχ I

Ό νικήσας* είναι ό

κβρδίσας την δίκην διάδ ικος.
*Αρθρ. 1 7 9 0 .

ζαχχίμ: Διαιτησία, ή αίρετοκρισία έ<*τί τό

νά εναθέσωσιν οι διάδικοι

την διεκδίκασιν τής εαυτών διαφοράς

είς δικαστήν κοινή άμφοτέρων γνώμτ) έκλελεγμένον.
Ό ούτως εκλεγόμενος δικαστής καλείται ^>. χαχεμ καί
μονχαχχεμ, διαιτητής, η αίρετοκριτης.
"Αρθρ. 1791.

βεχίΜ μονσαχχάρ : Δικαστικός επίτρο

πος εξ επαγγέλματος διωρισμένος είναι εκείνος δν ό δικαστής διορίζει αύτεπαγγέλτως επίτροπον του εναγόμενου ούτινος η εις το οικαστήριον προσαγωγή ύπήρξεν αδύνατος.
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ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ.
( διαιρείται εις τέΰΰαρα χεφάΛαια)·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ TOT ΔΙΚΑΣΤΟΤ.
*Αρθρ. 1 7 9 2 . Ό δικαστής πρέπει νά ήναι άνθρωπος συνετός,
νοήμων, εύθύς, άξιος εμπιστοσύνης, σοβαρός καί ευσταθής τον χα
ρακτήρα.
*Αρθρ. 1 7 9 3 . Ό δικαστής οφείλει νά γινώσκη τον νόμον καί
την δικονομίαν καί νά ρναι ικανός νά εκδικάζ*ρ συμφώνως προς τάς
διατάξεις αύτών τάς παρουσιαζομένας δίκας.
*Άρθρ. 17 9 4 . Ό δικαστής πρέπει νά γίναι ικανός ί'να άντιλαμβάνηται εντελώς τά εις αυτόν υποβαλλόμενα ζητήματα.
"Οθεν δεν επιτρέπεται νά εκτελή καθήκοντα δικαστού νέος άνήλιξ, ή άνθρωπος νηπιάζων ένεκα γήρατος, ή τυφλός, ή κωφαίνων εις βαθμόν, ώστε νά μή άκούτ) την δυνατωτέραν φωνήν των
διαδίκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΤ.
νΑρθρ. 1 7 9 5 . Ό δικαστής έν τώ δικαστηρίω ευρισκόμενος οφεί
λει νά άποφεύγγ) πάσαν πράξιν καί πάν κίνημα δυνάμ^νόν νά ίλαττώσ-ρ αό μεγαλεΐον τού δικαστηρίου οίον* δέν πρέπει, ούτε δοσολη
ψίας νά κάμνν), ούτε νά άστείζηται.
*Αρθρ. 1 7 6 9 . Ό δικαστής δέν δέγεται δώρα παρ’ οίδενός τών
διαδιαδίκων.

νΑρθρ. 17 97. Ό δικαστή; εις ούδενόςτών διαδίκων το συ(/.πό«
σιον (/.εταβαινει.
Άρθρ. 1798. Ό δικαστής πρε'πει νά άποφεύγνι πάσαν πράζιν καί
παν κίνημα δυνάμενον νά ένοχοποιήστ) αυτόν, ή νά διεγείρω ύπονοίας εναντίον του' οίον δεν πρε'πει κατά τήν διάρκειαν τής δίκης
να δε'χηται εις τήν οικίαν του τόν ένα (/.όνον των διαδίκων, ή νά
δε'χηται είς ίδιαιτε'ραν συνε'ντευξιν εν τω δικαστηοίφ τόν ενα έξ
αυτών, ή νά νευν] εις τόν ενα διά τής χειρός, διά των οφθαλμών, ή
διά τής κεφαλής* ή νά συνομιλή μετά του ενός μυστικώς, ή εις
γλώσσαν, ήν ό άλλος άγνοεί.
"Αρθρ. 1799. Ό δικαστής

οφείλει νά τηρή πλήρη ισότητα και

δικαιοσύνην μεταξύ των διαδίκων.
"Οθεν καί άν «κόμη ό εις τών διαδίκων άνήκν] εις την τάςιν των
εύγενών, ό δέ έτερος εις την τάξιν τού απλού λαού, ό δικαστής εις
πάσαν πράςιν εις ήν ήθελε προβή κατά την διαδικασίαν οφείλει νά
φε'ρηται μέ τόν αυτόν καί άπαρώλλακτον τρόπον εις άμφοτε'ρους·
οίον ε'ξ ίσου νά άπευθύν*ρ τό βλέμμα καί τόν 7.όγον εις αυτούς, και,
άν έπιτρε'πν) εις τον ένα νά κάθηται, νά επιτρε'πη αύτό καί εις τόν
έτερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚ ΑΣΤΟΥ.
νΑρθρ. 1800. Ό δικαστής είναι αντιπρόσωπος τής A. Α. Μ.
τού Σουλτάνου, έχων εντολήν ίνα δικάζτ] καί άποφασίζν].
νΑρθρ. 1801. Ή δικαστική δικαιοδοσία προσδιορίζεται διά τού
χρόνου καί τού τόπου καί διά τής έξα:ρε'σεως ύποθε'σεών τινων.
Π. X. Ό δικαστής, δστις διωρίσθη δι’ εν έτος, (/.όνον εντός τού
έτους εκείνου δύναται νά δικάζντ πρό δέ τής έλεύσεως

τού έτους

εκείνου, ή μετά την παρε'λευσιν αύτού, δεν δύναται νά δικάζ-ρ.
Επίσης ό δικαστής όστις διωρίσθη εις ώρισμένην τινά επαρχίαν

δύναται νά δικάζν) έν παντί με'ρει της επαρχίας εκείνης* ούχί όμως
καί εν άλλν) έπαοχί^* ό δέ Σκαστής οστις διωρίσθη εις ωρισμενον
τι δικαστήριον, μόνον έν τφ δικαστηρίω έκείνφ δύναται νά δικαζγ,
ούχί δέ καί έν άλλφ τόπψ.
'Ωσαύτως, εάν, ένεκα λόγων ύπό του κοινού συμφε'οοντος υπαγο
ρευόμενων, ή A. Α. Μ. ό Σουλτάνος διατάξν) νά μη άκουσθγί παρά
τού δικαστού ή περί ύποθε'σεώς τίνος δίκη, ο δικαστής δέν δύναται
νά άκούστ) καί έκδικάσν, την δίκην εκείνην επίσης εάν ο δικαστής
δικαστηρίου τινός έχν) εντολήν νά δικάζν) ώρισμε'νας τινάςύποθε'σεις,
καί ήναι αύτφ άπηγορευμένον νά άκούν) τάς λοιπάς, δέν δύναται
νά άκούν) καί δικάζν], είμή έκείνας δι’ ας έχει εντολήν, ούχί δε και
τάς λοιπάς. Επίσης, εάν, τής περί νομικού τίνος ζητήματος γνώ
μης τινός των Ερμηνευτών (*) εύρεθείσης συμφερωτε'ρας εις τον λαόν
καί καταλληλοτε'ρας εις τό πνεύμα τής εποχής, ή Α. Α. Μ. ο Σουλ
τάνος διατάξν) Γνα αυτή μόνη εχνι ίσχύν νόμου, ό δικαστής «ν τφ
ζητήματι έκείνφ δέν δύναται νά στηρίξν) την άπόφασίν του επί τής
εναντίας γνώμης άλλου Έρμηνευτού* καί εάν πράξν) τούτο, ή άπό*
φασίς του είναι άκυρος.
Άρθρ. 1802. "Οταν

διορισθώσι δύο δικασταί, ίνα άκούσωσι

καί δικάσωσιν όμού δίκην τινά, δέν δύναται ό εις μόνος έξ αύτών
νά άκούσν) καί δικάση αύτήν* καί άν πράξνι τούτο, ή άποφασίς του
είναι άκυρος. ("Ορα άρθρ. 1465) .
"Άρθρ. 1 8 0 3 . Έάν, υπαρχόντων πολλών δικαστών εν πόλει τινί,
οί διάδικοι διαφωνήσωσιν εις την εκλογήν τού δικάσοντος αύτούς
δικαστοΰ, ήτοι, άν ό μεν εις ζητή

νά δικασθώσιν ενώπιον ενός

δικαστοΰ, ό δέ έτερο; ενώπιον άλλου, προτιμαται ό δικαστής, ον
έξελε'ξατο ό εναγόμενος.
Άρθρ. 1 8 0 4 . Έάν ό δικαστής, οστις έπαύθη πριν ή φθάσν) εις
αύτόν ή εϊδησις τής παύσεώς του, έκδικάσν) ύποθε'σεις τινάς, αί α
ποφάσεις αυτού είσιν έγκυροι.
1} Του Κορανίου.

I l l l l l l t l j Γ III * W f n m ,

Άλλ* ή άπο'φάσις ήν ήθελεν εκδώσει άφοΰ φθάση ή εΐδησις τής
παύσεώς του, είναι άκυρος.
’Άρθρ. 1804. ’Εάν ό δικαστής εχη την πληρεξουσιότητα νά διορίζη άλλον εις την θέσιν του ώς αντικαταστάτην του καί νά παύη
αυτόν, δύναται νά πράττη τούτο· εάν όμως δεν έχη τοιαύτην ά
δειαν, ούχί* ή δέ παύσις η ό θάνατος του δικαστβύ δεν συνεπάγε
σα ι την παΰσιν του ύπ’ αυτού διορισθέντος αντικαταστάτου. ("Ορα
άρθρ. 1466).
"Οθεν, άποθανόντος του δικαστού επαρχίας τινός, ό άντικατα^τάτης αύτου δύναται νά τον άναπληρώνη μέχρις άφίζεως του νέου
δικαστού.
"Αρθρ. 1806. Ό αντικαταστάτης του δικαστού δύναται νά άάποφασίζη επί τη βάσει των μαρτυριών, άς ηκουσεν ό δικαστής καί
ό δικαστής δύναται νά άποφασίζη επί τη βάσει των μαρτυριών,
άς ηκουσεν ό αντικαταστάτης αύτου.
Ούτως, εάν ό δικαστής άκροασθη μάρτυράς τινας περί τίνος δίκης καί κοινοποίηση τάς καταθέσεις αύτών είς τον αντικαταστάτην
του, οδτος δύναται επί τη κοινοποιήσει ταύτη νά εκδώση άπόφασιν, χωρίς νά άκροασθη εκ δευτέρου τούς μάρτυρας. Επίσης, εάν ό
άντικαταστάτης του δικαστού όστις εχει άδειαν νά δικάζη άκούση
μάρτυράς τινας περί τίνος δίκης καί κοινοποίηση τάς καταθέσεις
αύτών είς τον δικαστήν, οδτος δύναται επί τή κοινοποιήσει ταύτη
νά εκδώση άποφασιν, χωρίς νά άκροασθη έκ νε'ου τούς μάρτυρας.
"Οταν όμως ο δικαστής άνε'θεσέ τινι νά άκροασθη μάρτυρας προς
έξέτασιν καί διευκρίνισιν άπλώς τής ύποθε'σεως,χωρίς νά δώση αύτφ
καί την άδειαν τού δικάζειν, δεν δύναται νά εκδώση άποφασιν επί
τή κοινοποιήσει των παρά τού υπαλλήλου τούτου ληφθεισών μαρ
τυριών, άλλ’ οφείλει νά άκροασθη αύτοπροσώπως τούς μάρτυρας.
"Αρθρ. 1807. Ό δικαστής επαρχίας τινός δύναται νά άκούση
αγωγήν περί γαιών εν άλλη επαρχία κειμένων.
’Αλλά κατά την διαδικασίαν πρέπει νά δηλωθώσι τά σύνορα των

γαιών τούτων συμφώνως προς τά διατεταγμένα έν τφ περί αγωγών
βιβλίω.
νΑρθρ. 1808. Ό κερδίσας την δίκην δεν πρέπει νά ήναι εκ των
ανιοντών η κατιοντων συγγενών τού δικαστού, ούτε σύζυγος αυτού,
ούτε συνέταιρος αυτού εν τφ έπιδίκφ πράγματι, ούτε ειδικός υπη
ρέτης αύτού, ούτε άνθρωπος ζών δαπάναις αυτού.
"Οθεν ό δικαστής δεν δύναται νάά^ούστρ την άγωγήν ενός τούτων
καί νά έκδώστ] άπο'φασιν υπέρ αυτού.
’Άρθρ. 1809. "Οταν ό δικαστής πόλεώς τίνος, ήτις των ώς ανω
τέρω συγγενών καί σχετικών αύτού, έ'χγ) δίκην μετά τίνος τών κα
τοίκων τής πο'λεως εκείνης, ή δίκη αύτη δικάζεται παρ’ άλλου δικαστού, εάν ύπάρχ*/) καί άλλος δικαστής έν τν) πο'λει.
Έάν δέ δεν ύπάρχτ] άλλος δικαστής έν τή πο'λει, ή δίκη υπο
βάλλεται εις διαιτητήν διοριζο'μενον κοινή γνώμη τών διαδίκων
ή έάν ό δικαστής έχη πληρεξβυσιο'τητα νά διορίζνι άντικαταστάτην, ή δίκη δικάζεται ένώπιον τού ύπ’ αύτού διορισθέντος άντικαταστάτου, ή, τέλος, ένώπιον τού δικαστού άλλης επαρχίας πλησίον
κείμενης.
Έάν δέ οί διάδικοι δεν συμφωνήσωσι περί ούδενός τών άνωτέρω
τρο'πων, αποτείνονται προς την A. Α. Μ. τόν Σουλτάτον καί ζητούσι νά διορίσν) αύτοϊς ειδικόν δικαστήν (Vy» fiovfieJJä).
νΑρθρ. 1 8 1 0 . Ό δικαστής οφείλει νά θεωρή τάς δίκας κατά την
χρονολογικήν τάζιν τής εισαγωγής αύτών εις τό δικαστήριον.
Δύναται όμως νά προτάξν) τών λοιπών δίκην βραδύτερον είσαχθεΐσαν εις τό δικαστήριον, εάν αύτη ήναι κατεπείγουσα.
νΑθρ. 1 8 1 1 . Ό δικαστής δύναται νά συμβουλευθν) άλλον περί
νομικού τίνος ζητήματος.
’Άρθρ. 1812. Ό δικαστής οφείλει ν’ αποφεύγω τό νά άποφασίζνΐ
καθ’ ήν στιγμήν τό πνεύμα αύτού περισπάται υπό λύπης, ή πείνης,
ή νυσταγμού, ή υπό άλλης τοιαύτης αιτίας, ήτις ταράττει τήν ορ
θήν σκέψιν καί κρίσιν.
>. 1 8 1 3 . Ό δικαστής οφείλει άφ’ ενός νά έξετάζν) μετ’επι*
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στασίας τάς δίκας, άλλ’ άφ’ ετέρου δέν πρέπει καί νά άφίνγ αύτάς
κκρεμεΐς επί μακρόν χοο'νον.
Άρθρ. 1814. Ό δικαστής οφείλει νά εχν) έν τω δικαστηρίω
βιβλίον κρατούμενον εις τρόπον άνεπίδεκτον παραποιήσεως καί δόλου, εν ω καταχωρούνται αί αποφάσεις καί τά έγγραφα. Θέλει Si
φυλάττει τό βιβλίον τούτο μετά προσοχής.
Κατά δέ την παύσί.» του παραδίνει το βιβλίον τούτο άύτοπροσώπως, η Si* ανθρώπου τής εμπιστοσύνης του εις τον διαδεξάμενον
αυτόν δικαστήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'·
ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
Άρθρ. 1815. Ό δικαστής δικάζει δημοσί^. Ά λλα πριν, ή άπαγγείλν] την άπόφασίν του, ούδενί λέγει τι περί αύτής.
Άρθρ. 1816. "Οταν οί διάδικοι προσέλθωσιν ενώπιον τού δικαστού, ίνα δικασθώσιν, ό δικαστής προσκαλει πρώτον τά ένάγοντα
νά έκθέσν] την αγωγήν του. ’Εάν Si ύπάρχν) προηγούμενον πρακτι
κόν διαλαμβάνον την άγωγήν, διατάττει τήν άνάγνωσιν τού πρα
κτικού καί έρωτα τον ένάνοντα, αν έπικυροί τά άναννωσθέντα, άκολούθως απευθύνει τον λόγον εις τον έναγομενον καί ερωτ<£ αύτόν
ώς έξης: Ό èràjùjr τ ο ια ν τ η ν άγωγψ' κ ι ν ε ί κ α τ α ϋοΰ' r i Μ γ ε ις ;
Άρθρ. 1817. Έάν ό εναγόμενος όμολογήστ) τήν άπαίτησιν τού
ένάγοντος, ό δικαστής καταδικάζει αύτόν κατά τήν ομολογίαν του.
Έάν δέ άρνηθή αύτήν, ζητεί παρά, τού ένάγοντος άπόδειξιν.
Άρθρ. 1818. Έάν ό ένάγων άποδείξτ) τήν άγωγήν του, ό δικα
στής άποφασίζει καί απαγγέλλει τήν άπόφασίν.
Έάν δέ ό ένάγων δέν δυνηθή ν’ άποδείξν) τήν άγωγήν του, δέν
μένει αύτψ άλλο δικαίωμα παρά τό τής επαγωγής όρκου είς τον
έναγομενον, διό, έάν άπαιτήσν) νά έπιβληθή όρκος είς τον έναγομε
νον, ο δικαστής προσκαλει τούτον νά όρκισθή.

Άρθρ. 1819. Έάν ό εναγόμενος δώσγ τον έπαχθε'ντα δρκον, η
εάν ό ένάγων δέν έπαγάγν] αύτώ δρκον,|ό δικαστής άπ&ρρίτετει τήν
αγωγήν τού ένάγοντος.
Άρθρ. 1 8 2 0 . Έάν ό εναγόμενος άποποιηθή να έκτβλέστ] τον 5ρκον, ο δικαστής εκδίδει την άπόφασίν του επί τή βάσει τής1 άποποιήσεως ταύτης, εάν δέ μετά την απαγγελίαν τής άποφάσεως ό
εναγόμενος θελήσν) νά δώσ'ρ δρκον, ή α’ίτησίς του δεν λαμβάνεται
πλέον υπ" δψιν.
Άρθρ. 18 2 1 . Έπιτρε'πεται ή εκδοσις άποφάσεως επί τγ βάσει
τού περιεχομ,ένου έτε'ρας άποφάσεως ή εγγράφου έκδοθέντος παρά τού
Σκαστού δικαστηρίου τίνος συμ,φώνως προς τά περί τούτου διατεταγμε'να καί οντος ελευθέρου άπδ πάσης ύπονοίας παραποιήσεως.
Άρθρ. 1822. Έάν ό εναγόμενος έρωτώμενος κατά τά ανωτέρω
δεν άπαντφ ούτε ναι, ούτε όχι, άλλ’ επιμένει σιωπών, ή σιωπή
αυτού εκλαμβάνεται ώς άρνησις.
Επίσης, εάν άπαντήσν) δτι ούτε ομολογεί, ούτε άρνειται τά έρωτώμενα, καί ή άπάντησις αύτη εκλαμβάνεται ώς άρνησις. Έν άμφοτε'ραις δε ταΐς περιστάσεσι -προσκαλείται ό ένάγων νά άποδείξν)
τον ισχυρισμόν του.
Άρθρ. 1823. Έάν δ εναγόμενος άντί νά ομολογήσγ, ή νά άρνηθή
τον ισχυρισμόν τού ένάγοντος, άντικρούσνι αυτόν δι’ ετέρου ίσχυρισμού, δ δικαστής ενεργεί συμφώνως προς τάς διατάξεις τών περί
άγωγών καί άποδείξεων βιβλίων.
Άρθρ. 1 8 2 4 . Πριν ή περάνν) τον λόγον αύτού ό εις τών διαδίκων, δ έτερος δέν δύναται νά δμιλήσν)· έάν δέ Οελήσγ νά διακόψν)
τον όμιλούντα, ό δικαστής κωλύει αυτόν.
Άρθρ. 1825. Έν τφ δικαστηρίψ εύρίσκεται διερμηνεύς άξιος εμ
πιστοσύνης, ίνα διερμηνεύς τούς λόγους τών τήν γλώσσαν άγνοούντων διαδίκων.
Άρθρ. 1826. "Οταν οί διάδικοι *^ναι συγγενείς, ή δεικνύωσι
κλίσιν προς συμβιβασμόν, ό δικαστής συνιστά αύτοΐς άπαξ καί δίς
νά συμβιβασθώσι. Καί έάν μεν συγκατανεύσωσι, συμβιβάζει αύτούς

συμφώνων προς τάς διατάξεις του περί συμβιβασμού βιβλίου* εάν
δέ μή, εξακολουθεί την διαδικασίαν.
*Αρθρ. 1 8 2 7 . Ό δικαστής άφού περάνη την διαδικασίαν, απο
φασίζει και απαγγέλλει την άπο'φασίν του τοΐς διαδίκοις* συντάττει δέ καί έγγράφως αυτήν μετά του αίτιολογικού αύτής μέρους καί
την έγγραφον ταύτην άπο'φασίν παραδίδει εις τον ένάγοντα* άντίγραφον δέ αύτής, εν ανάγκη, δίδει εις τον έναγομενον.
*Αρθρ. 1828. Δεν επιτρέπεται εις τον δικαστήν νά άναβάλλη
τήν άπο'φασίν, άφού έξευρεθη εντελώς τό «ίτιολογικόν αύτής μέρος
καί ό νο'μιμος αύτής τύπος.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
(διαιρείται εϊς δυο κεφάλαια.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A *
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ.
νΑρθρ. 1829. Τής άποφάσεως πρέπει νά προηγηθη άγωγή.
Δηλαδή ο δικαστής δεν δύναται νά έκδώση άπο'φασίν περί ύποθέσεως άφορώσης το ιδιωτικόν δίκαιον, είμή άφου προηγουμένως
κινήση τις άγωγήν εναντίον ετέρου περί τής ύποθέσέως εκείνης.
Ή άποφασις, ήτις έξεδο'θη χωρίς νά κινηθή προηγουμένως άγω
γή, είναι άκυρος.
"Αρθρ. 1 8 3 0 . Έν καιρώ τής άποφάσεως πρέπει νά ήναι παρόντες
άμφο'τεροι οί διάδικοι.
Δηλαδή άφου δικασθώσι κατ' άντιμωλίαν πρέπει νά ώσι παράντες έν τω δικαστηρίω καί κατά τήν άπαγγελίαν τής άποφάσειος!

9A W εάν ό εναγόμενος, άφοΰ όμολογήσν) την άπαίτησιν του ένάγοντος άποσυρθή του δικαστηρίου πριν ή άπαγγελθνί ή άπόφασις,
ο δικαστής, στηριζόμενος εις την ομολογίαν αύτοΰ, δύναται να άπαγγείλν] τήν άποφασιν έν άπουσία του.
Επίσης εάν άφοΰ ό εναγόμενος, άρνηθή την άπαίτησιν του ε
νάγοντας ουτος άποδειξν) αύτήν διά μαρτύρων ενώπιον εκείνου, πριν
δέ η έξελεγχθή τό άξιοπιστον των μαρτύρων καί άπαγγελθή ή άπόφασις, καταστή άφαντος άπό του δικαστηρίου ό εναγόμενος, ό
δικαστής δύναται, να έξελέγξν) τό άξιοπιστον των μαρτύρων καί να
άπαγγείλνι τήν άποφασιν έν άπουσία αύτού.
"Αρθρ. 1 8 3 1 . ’Εάν, άφοΰ άκουσθώσιν οί μάρτυρες ενώπιον του
δικαστικού επίτροπου του εναγόμενου, οϋτος παρουσιασθν) αυτοπρο
σώπως εις τό δικαστήριον, ό δικαστής δύναται να καταδικάσει αυ
τόν επί τή βάσει των καταθέσεων των μαρτύρων εκείνων.
Καί εάν, έξ εναντίας, οί μάρτυρες άκουσθώσιν ενώπιον του ενα
γόμενου. μετά δέ ταΰτα προσέλθγι εις· τό δικαστήριον ό δικαστικός
επίτροπος αύτοΰ, ό δικαστής δύναται νά καταδικάσνι αύτόν επί τγί
βάσει των καταθέσεων των μαρτύρων εκείνων.
*Αρθρ. 1832. Έάν έν τή άγωγή έν ή πάντες οί κλήρονομοί είοΐ
κατά νόμον άντίδικοι, άκουσθώσι μάρτυρες ένώπιον ενός έξ αύτών,
πριν δέ ή άπαγγελθνί ή άπόφασις, καταστή οΰτος άφαντος, ό δικα
στής δύναται έπί τνί βάσει των καταθέσεων των μαρτύρων έκείνων
νά έκδώσ·ρ άποφασιν εναντίον ετέρου κληρονόμου κλητευθέντος ακο
λούθως, χωρίς νά νίναι άνάγκη νά άκουσθώσιν έκ νέου οί μάρτυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β·
ΠΕΡΙ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ.
"Αρθρ. 1 8 3 3 . Έ π ί τνί αιτήσει τοΰ ένάγοντος,

προσκαλείται

παρά τοΰ δικαστοΰ ο έναγόμενος εις τό δικαστήριον.
*Εάν ό εναγόμενο? άρνήται

άνευ νομίμου δικαιολογήματος νά
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παρουσιασθή αυτοπροσώπως, ή δι’ αντιπροσώπου, προσάγεται εις
τό δικαστήριον διά της βίας.
νΑρθρ. 1834. "Οταν ό εναγόμενος δεν παρουσιασθή αυτοπροσώ
πως, η διά αντιπροσώπου εις τό δικαστήριον καί ή διά τής βίας
προσαγωγή αύτου ύπάρξη αδύνατος, πέμπονται αύτω, επί τη αιτή
σει του ενάγοντος, τρεις έγγραφοι κλήσεις ε?ς τρεις διάφορους ήμέρας· εάν δέ καί πάλιν δεν προσέλθη, ό δικαστής γνωστοποιεί αύτω
δτι θέλει διορίσει αύτω εξ επαγγέλματος δικαστικόν επίτροπον καί
άκούσει τήν άγωγήν καί τούς μάρτυρας τού ενάγοντας ενώπιον του
επίτροπου τούτου.
Έάν δέ καί μετά τούτο, ούτε αύτοπροσώπως, ούτε δι’ άντιπροπου παρουσιασθή ό εναγόμενος, ό δικαστής διορίζει τινά επίτροπον
αύτου, ίνα υπερασπιστή τά δίκαιά του, καί ακούει

επί παρουσία

τού επιτρόπου τούτου τήν άγωγήν καί τούς μάρτυρας τού ένάγοντος^ καί εάν μετά τάς δεούσας εξετάσεις εύρη τήν άγωγήν βάσιμον
καί αποδεδειγμένων, εκδίδει άπόφασιν.
*Αρθρ. 1835. Ή ώς ανωτέρω κατ’ ερήμην εκδοθείσα άπόφασις
κοινοποιείται τφ έναγομένω.
* νΑρθρ. 1836. Έάν ό κατ’ ερήμην καταδικασθείς, παρουσιασθή
είς τό δικαστήριον καί προβάλη ένστασίν τινα ικανήν ίνα άποκρούση τήν άγωγήν τού ενάγοντος, ή ένστασις αύτού ακούεται καί άποφασίζονται τά είκότα κατ’ αύτήν.
Έάν δέ δεν προσέλθη, ίνα άποκρούση τήν άγωγήν τού ενάγοντος,
ή προσέλθη μέν, άλλ’ ή ένστασις, ήν προβάλλει δεν άποκρούει τήν
άγωγήν, ή εκδοθείσα άπόφασις έκτελεϊται.

ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ.
Άρθρ. 1 8 3 7 . Δεν επιτρέπεται ή άναθεώρησις τής δίκης, περί ής
έξεδόθη άπο'φασις σύμφωνο? προς τον νο'μον, ήτοι ήτιολογημένη
καί συντεταγμένη κατά τούς νομίμους τύπους.
*Αοθρ. 1838. Έάν ό άπωλέσας την δίκην ίσχυρισθή δτι ή άποφασις δέν είναι σύμφωνος προς τον νο'μον κάί ύποδείξν) συγχρόνως τό
μέρος της άποφάσεως το άντιβαίνον εις το,ν νομον, άπαιτήσν) Sk να
θεωοηθή ή δίκη κατ’ έ'φεσιν, εξετάζεται η άποφασις* καί έάν μέν
εύρεθή σύμφωνος προς τον νομον έπικυ'ρούται, έάν δέ μη, θεωρείται
ή ύποθεσις κατ’ εφεσιν.

"Αρθρ. 1839. Έάν ό άπωλέσας την δίκην Sh παραδεχθή την
AT*** η αποφασις·
αποφασιν καί ζητήστ; τήν άκύρωσιν αυτής, εζετά,εται
καί άν μέν ήναι σύμφωνος προς τον νομον έπικυρούται, έάν δέ μή,
άκυρούται.
*Αρθρ. 1 8 4 0 . Αί άνατρεπτικαί ένστάσεις είσί δεκταί ού μόνον
προ της έκδόσέΙίΓϊ?ής άποφάσεως,άλλά καί μετά τήνέ'κδοσιν αυτής.
"Οθεν, έάν ο άπωλέσας τήν δίκην διάδικος προβάλν] έ'νστασίν
τινα άνατρέπουσαν τήν άγωγήν τού άντιδίκου του, καί ζητήσνι
τήν άναψηλάφησιν τής άποφάσεα^ ή ένστασίς του αύτη άκούεται
καί δικάζεται επί παρουσία τού άντιδίκου του.
Π. X. Κινεί τις άγωγήν λέγων, ή δτι υπό τήν κατοχήν άλλου
τίνος εύρισκομένη οικία τφ άνήκει ώς πατρική κληρονομιά καί άποδεικνύει τόν ισχυρισμόν του, ό δέ δικαστής επιδικάζει αύτφ τήν
οικίαν. Έάν μετά τήν ’έκδοσιν τής άποφάσεως άνακαλυφθή έγκυρος
τίτλος, δι’ ού υποδεικνύεται, δτι δ πατήρ τού ένάγοντος, είχε πωλήσει προηγουμένως τήν οικίαν ταύτην εις τόν πατέρα τού έχοντος
αύτήν υπό τήν κατοχήν του, ακούεται ή άγωγή τού κάτοχου τής
οικίας καί μετά τήν άποδειξιν

αυτής άκυρούται ή προηγουμένη

άποφασις καί απορρίπτεται ή πρώτη άγωγή.
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ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.
Άρθρ. 1841. Επιτρέπεται ή διαιτησία επί ζητημάτων του ενο
χικού καί του πραγματικού δικαίου.
Άρθρ. 1 8 4 2 . Ή άπο'φασις του διαιτητού έχει ίσχυν μο'νον επί
των διορισάντων αυτόν διαδίκων, καί επί τής ύποθέσεως δι* ήν
δώρισαν αυτόν,ούδεμιαν δε ενέργειαν έχει επί των τρίτων, ούτε επί
των λοιπών υποθέσεων των διαδίκων.
Άρθρ. 1843. Επιτρέπεται ό διορισμός πολλών διαιτητών.
Δηλαδή επιτρέπεται να διορισθώσι δύο ή καί πλείονες διαίτηταί
διά μίαν ύπο'θεσιν. Επιτρέπεται να διορίσιυσιν οί διάδικοι άνά ένα
διαιτητήν έκαστος.
Άρθρ. 1844. "Οταν οι διαίτηταί ήναι πολλοί, ώς προείρηται,
πρέπει νά ώσι πάντες σύμφωνοι εις την άπο'φασιν. Ό είς μο'νος έξ
αυτών δεν δύναται νά άποφασίσν].
Άρθρ. 1845. ’Εάν πάντες οί διαίτηταί

παρ'

άμφοτέρων τών διαδίκων δύνανται νά άναθέσωσι την διαιτησίαν
εϊ; άλλον. Είδε μή, δέν δύνανται νά πράξωσιν αυτό.
Άρθρ. 1846. Έάν ο διαιτητής έλαβεν εντολήν νά εκδιόσνι την
άπο'φασίν του εντός ώρισμένου χρο'νου, ή άρμοδιο'της αυτού παύει
άμα τή λήξει τού χρο'νου εκείνου.
Π. X. Ό δια ιτητής δστις διωρίσθη Γνα δικάση ύπόθεσίν τινα
εντός μηνός, μο'νον εντός τού μηνός τούτου δύναται νά άποφασίσν),
ούχί δέ καί πρό τής έλεύσεως ή μετά την παρέλευσιν αύτού. Έάν δέ
εκδώσν) άπο'φασιν πρό τού ώρισμένου μηνός,ή μετ’αύτόν, είναι άκυρος.
Άρθρ. 1847. Έκάτερος τών διαδίκων δύναται νά παύσ*/) τόν
διαιτητήν πριν ή ούτος Ικδώσν) την άπο'φασιν του.
Μετά τής διαφοράς δμως, ότι, εάν ό παρά τών διαδίκων γενοΓμενος διορισμός τού διαιτητού επικυρωθή καί παρά τού δι’ αύτο-

κρατορικού διατάγματος διωρισμένου καί έχοντος άδειαν νά διορίζγι
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αντικαταστάτην δικαστού, ή επικύρωσις αυτή ίσοδυναμεί προς άν
πίκατάστασιν καί ό διαιτητής Ιπε'χει τον τοπον αντικαταστάτου
του έκαστου εκείνου.
Λρθρ. 1 8 4 8 . "Οπιος αί αποφάσεις των δικαστών αι άφορώσαι
οντιναδήποτε των κατοίκων των υπαγόμενων εις τήν δικαιοδοσίαν
των εΐσίν έγκυροι καί εκτελεσταί, οΰτω καί αί αποφάσεις των διαι
τητών είναι έγκυροι καί εκτελεσταί ώς προς τους διορίσαντας αυ
τούς διαδίκους καί ώς προς την ύποθεσιν δι’ ήν διωρίσθησαν.

"Οθεν, άφοϋ οί διαιτηταί άποφασίσιοσι συμφώνως προς τον νομον,
ουδέτερος των διαδίκων δύναται νά άποποιηθή την παραδοχήν της
άποφάσεώς των.
"ΑρΟρ. 1849. "Οταν ή άποφασις του διαιτητού ύποβληθή εις
τον δι* αύτοκρατορικου διατάγματος διωρισμε'νον δικαστήν, ούτος.
εάν μέν εύργ αύτήν σύμφιυνον προς τον νομον, επικυροΐ αυτήν εάν
δε μή, άκυροι αύτήν.
Άρθρ. 1 8 5 0 . Έάν οί διάδικοι, οϊτινες διώρισαν διαιτητάς όπως
δικάσωσι συμφώνως προς τον νομον τήν μεταξύ αύτάν διαφοράν,
δοόσωσιν αύτοϊς συγχρο'νοίς καί εξουσίαν ινα περατώσωσι τήν δια
φοράν διά συμ.βιβασμοΰ, δύνανται οί διαιτηταί νά δώσωσι πέρας
εις τήν διαφοράν διά συμ„βιβασμ.ού.
Ούτως, εάν οί διάδικοι δώσωσιν έκαστος εις τον ενα των διαιτη
τών καί εντολήν, ινα περαιώσο^σι τήν μ,εταξύ των διαφοράν διά
συμβιβασμού, οί δέ διαιτηταί συμ-βιβάσιοσιν αυτούς συμφώνως προς
τάς διατάξε ις τού περί συμβιβασμού βιβλίου, ούδετερος αυτών δ ύ .
ναται νά άπορρίψνι τον ύπο των διαιτητών γενο'μενον συμβιβασμόν.
νΑρθρ. 18 5 1 . Έάν τις, χωρίς νά διορισθή διαιτητής, λύσν) τήν
μεταξύ δύο τινών ύφισταμε'νην διαφοράν καί ακολούθως ούτοι δώσωσι τήν συγκατάθεσίν των εις τούτο και παραδεχθώσι τήν άποοασίν του, ή άποφασις αύτη καθίσταται έγκυρος καί εκτελεστή.
(Οραάρθρ. 1453) .
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