
xot xotce tOti$ νομ'&ϊ υ-αγε~αζ δ*νωι«θν το» αςυν^Μΐ ̂  
χαδω$ «Γιτοαίν ΐ ;5  το 526 . άρδρον,

κ ε φ α α α ι ο κ  θ ;
β # ρ ί  | ««{ρόρων  $**δων τω ν  ^ ρ ν ω ρ ί ί λ ί τ ω ν *  

χα$ τ ώ »  ^£χα?α>|Λά των Ι χ α ς ο »  *?s 
t « s  ϊ τ τ ω χ ι ο α ί ί ; .

Τ Μ Η Μ Α  A' ,
Γ ' ι ν ^ χ α ?  S i a t a y a f .

532. *Εα» δίν vfiiXiv rMat itpoytyotmtct «<?αλλα~ 
τ^ωσί? των axrv/'των υηοςαταιων ;tpo τη; ixAoy^s των 
βίϊβτίλίςαων αονδάων, οντόί /xcvot ypm puw  ν« ίχτΙ· 
λ«ονν την 5τωληα<ν άναγχα&>$ μ*χρ$ Oy&wjs νμί(Λ ί 
χατα τα «χόλοοδα Statayuata,
< 533. Οί βδνδίχοΐ 3*λοον Λ«ρα<~/'<ί*< &*; τον ι «ίτροκο·
χρ*τηντην xata^aoiv των νο^ίζόντων χρ,ίωφίίλίτων ? ότ* <- 
ôtitfiV όποδηχη; πρυνάμια «/; τα χ«νητα, ο δ* fttcrpo* 

iraxper/ς  SiXti προστα£ί{ ττν πληρωρν αυτών άπδ τα 
πρωτ« <τνναχ6φόμ&α, Έαν δ ί τα προνδρκα τάκον 
avrtkiyw ta t, SiXit airoyeft'eft το «/xitopotov xpnvpcov,  
xetf τά ί£οδα #Aovv πληρωδη arcs τον χαταδίχαβδησό* 
fttvov χωρ/$ ποτβ ν« οποχρίωδ-ρ η μάζα **; τα Star.

534· Όσοί χρ$ωρί:λίτα£ βχοικκν δ/χολο^ί'α;, ν» 
αλλας χρίωςαάζ «ποδ«/£ί<$ τοί πτωχίΐίσαντο; ps αλ- 
ληλΐ)γόη<κν άλλων σονοιτοχριων ό/χ&'ως Λιωχβοσαντων, 
©ν/ψίτίχοίκτ/ν «?$ όλα; t«s μαζα; ίω ; τίλ^α; ««οπλή- 
ptosis. L

* 74



Κ 4 i  ai I* i f  $

S3$* "OffSi Altai s^oosiP M^ypa? a«alt-
l#i5?Ki¥«j i d  ριΦϊρ &lX®ppya«f|t& τ φ  fa«>«P<,

536* Οί «Φΐ&Οί !χ«ί» **« A«$5op τα I*
n ^ d m m s  τ* χρφ  tea κι$χβϊΜΦ?0<«

5 3 f  * #K«P $ i δΙ srbî ixOi §iP ftspaXsifats? ta  h i*  
χυρα ? xsu πίίΑφοΦ Saps τωΡ $αρ$^ωΡ s& 
tspm  tiptop »jro ta  e*p*i«? im iiis m i  ts  «ipi'sei’Juet 
#£$ tabs lap η τφ·ή hat 41ψύ>ηρα
TOP Savikli ? Oi i®Μ¥ξώ ϊμΦώβΜ *«§ τ φ  /i«E>«P &« f« 
ίλλίίτΙξφ

S38. "Οίβι ^pmyscAltai r/sw  Ιχχίφιρ* <$Ιλοορ 
ψΦή sis τ φ  |Αβζ«Ρ i«* to πΐβίνϋϊαμα ? φ* e£ a 
fa:os?p ta ληρ2ιρ Φο top Ι χ ^ τ φ , αλλά xal I 
lyytiijr^s i^lsuVit ί*ς ί φ  μάζαν i t  §m  #?$
λ$χ«ρ<«ίψορ top a t^m o p ras .

T M H M A  B \
Πι ρ£  ttoP Sixa t iuf ie t top  τωρ χρ ί ί ο ίρκ .

λίτω ρ  pu oa οΘ·λχ^ ρ.
$39» "Ofay $ nponpoVf vf ffwŷ poptof φ ιλ ί ylv>j 

η μοφασία τφ  τ 'ρφ  ttaw «ωλφίρτωρ axiPytuiP φα- 
<jatiX(wP p i τα xiPsjta ϊΛαρχοΡτα , ρ.ορθί 0< tffieSp»* 
piot χριω|>ίίλΙτα< (*) φίΛοροφ m  ψ6\υν sis τ φ  pt«“

(*) *H uitoQvxy yivstm sl% vx/vyra φδςατίχα ? to £' I* 
ρίχρρορ ii‘s xiP/iTs υπάρχοηα, ‘TΏ$φβρα$ £ £χΐύν 
P«o5yxv(v fltpof πλ'ψΛμψ <Φ f χΙ ί Ρ« λ«#ν} * χ*tpoypa* 
φφίθ$ ό Ιχίώρ ίΦλΦ, και' χωρίς ftpΜομίαν» ΰηοΟη- 
xv5$. 'ή £νεχ tjpoy ΙμοΧα^ίαν, ίίίΐρογρνψΚή οι 4

2(i



Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Σ

Κ Ω Δ Η Η
Τ Η Σ  Γ Α Λ Λ Ι Α Σ .

Μεταφραστείς εκ τα Γαλλικέ τρωτο- 
TU7T8, κα) τολλοΤς σημείωμα σι τλβτι- 
ονθείς* ετι 5ε ταραρτι}ματι των αναγ

καίων άρθρων εκ τβ τολιτικε 
Κωδικός εταυξη3ε)ς

π α ρ λ'

ΧΙΚΟΛΑΟΧ ΊΌΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΧΛΟΧ,

α̂ρ οδ ττροσενε̂ βείδ τω εν ΚωνςανΓϋ/οοκολεί /ν«* 
ρ,οτάιω Σιιςτίραη

των Έλλ'^νορρωμαίων Έμτόρων
i-po's zoiV/jv ωρίλί£αν, αυαλώμαοι του τιμιωτάτου

■/.ορίου

Μ Ι Χ Α Η Λ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Χ

τιίποίς εχδ/δε τα*.

ΕΝ ΒΙ ΕΝΝΗ* ,  1817·

*£χ τον *Ελλην*χοί Tu;toypaflp$&tf δε Χφ^βλδ#



Tvj 'Εντιμότατη xal ιρΐλογΜςάτ^όμγ(γυρ»ι των iv 
Κωνςώνταοιιπόλΐί 'Ελλ^ορρωμαίων Έμπορών, των συν. 

απαρτιζόντων το εμπορικόν. Ζύψψα, εθελαγάθοις 
μοι £ον«$ιλ<ρο<$ i to to πράττε».

^ E y r / j m c T e r ο ι  Κ ύ ρ ι ο ι ,

γχρονηθεν προ ■ tikoot περί που /των το ίκτερον
τοοτο Σόςη/ίβ - r ?5 «foXytxqs σονενωο<ω$, απέδειξαν

• * /
σμηράχτως oie ά δ ε λ ο ό ς  ύ π' α δ ε λ φ ο ύ  βοηθού»  
μ ιν ο ς  ω$ πόλ«5 ο χ υ ρ ά  'ΤοΓ$ ιίπ β ναντί'ο**, 
χβ! δεν *$α« χ«ν*ί$ ex των βονα$νλ«ρων, ο o'rtocos να 
|« ί ;ajwjXauoiv /χτοοτοο πολλών, vj χάν. ολ^ν τ^ν 
συνδρομήν, και ωφέλειαν. ' 'Εγχριθέν δε μετά ταυτα, 
*«ώ αύθενηκως έπαυρωθέν με ύφηλά) χαίσεέαςά $εσπί· 
σματα, χαί διατάγματα των Κραταιοτάτω^μωνβασιλέων, 
δια $εΙας τωόντι επαιευσεως, χ ε ί ρ . γ ά ρ  Κυρ / ου  ε π ί  
χε γ α λ ή ν  β α σ ι λ t ως, μ ις  πληροφορεί τρανωτατα είς 

τβοτα' 'ότι dtjXeiv] το Γένος ημών, xai μάλιςα 6ί 
την $εογύλαχτον ταυ την βασιλεύουσαν ενοιχουντες ομο
γενείς, έπι$άλλθυσιν εψαμιλλώμενοι μέ τα λοιπά εμποριχά 
έθνη είς το έντιμον χαί ελευθέριον του 'Εμπορίου επάγγελ» 
μα, και ότι η βασιλική πρόνοια ψλοτίμως καί ευμενως 
συγκατανεύει άποπλψουσα τάς εύλογούς ημών έξαιτησεις.



ΤΑανθάνομεν dito τά αποτελέσματα, ότι o? εμπο» 
ρευόμενοι xatd το παρόν έχουν την ανήχουσαν ε'ς to 
Επάγγελμά των πραξιν, αλλ’ επειδή αύτη μόνη, χαί- 
τοι βάσις αυτών χαι το αρχιχώτερον οίαα, &ν απο· 
τελεί τελείαν χαμμ/άν an ο τας τέχνας, άηε&λίφαμεν προ 
ολίγων ετών χαι είς την anoxfvpiu της $εωρ:ρς, ΐνα 
με τας δύω ταοτας πτέρυγας, την πραζιν δηλονότι, 
.χαι την θεωρίαν ανακουφιζόμενοι, αναδράμωμεν είς την 
δυνατήν του επαγγέλματος μας τελειότητα * δια τούτο 
ήναγχάαθηυ χατα πρώτον από την γέννοιαν, χαι γένι· 
χήν Συς-ήματαην ελευθερώνωα να συγγράφω, χαι να 
Σας αποδώσω τον χερδώον 'Ερμήν ήτοι την εμποριχην 
Εγχυχλοπαιδείαν, της όπο<ας το πρώτον μώρος εόρίσχε· 
ται ήδη εις τών ’Ενετών τα πιε^ήρια, χαι μετ’ ολίγους 
μτνας Βέλει μας ςαλή δίτομου προς χοαινν ευφροσύνην, 
χαι ωφέλειαν.

Φιλο-ιμορμενος δε με πρόθυμα* ένασχόλησιν εις



ρπαρτ&μϊν του επώυμφου σαζ εκείνου β&Χίόυ, ψαγκα· 
#5vjy ατίο την ενσκηψασάν μο: πανωδυνον συμφοράν vet 
ζητησω αναψυχήν με την μεταβολήν προς καιρόν του 
εργου, xai επιχρίνας το ριεν ηδυπα9ί'ί3 καί χαρμόσυνο» 
άνάρμο~ον, τό δε λυπηρότερου όλεθριον ε!ς την πλν^ω· 
βείσαν μου χαρδίαν, επεχεφησα την μετάφραση του 
ίμποριχου τούτοι* Γαλλικοί* Κωδικοί, ωί ουδέτερο» 
κατά πάντα προ'ί χ/νησιν των παθών, και ε’πωφελεςατον 
σύγγραμμα ε’ς τη'ν Συ^ψατιχήν 'Ομήγυρη, xai Σας τδ 
προορίζω προ'ς ενδειζα* τής προς υμάς άδολοι* iiktxpt· 
νεΐας μου, άφίνωνταί εις άλλουί να σαί επαινέσουν δια 
τον προί τα κοινωφελή ζήλον σαί 3 και ςρέφών τον λό· 

yov £?g έχθεσιυ περί τη$ χρησεω$ του βιολιού, xai της 
Ιξ αυτοί (ύίρελειας.

Δεν φρονώ, ότι δ μεταγράφεις ουτος Κωδι£ πρέ- 
πει να υομia9y δ/ ήμας νομοθεσία άπαρά&ατος * ίπΐιδή 
χβτα την χνωριην απάντων των .νομοθετώ», βί νόροι



spntptop^omat ana τα σύνορα των "Enapaτί«£ν, it's 
t ας όποιας 9ισπιζovxat, xal χότι μίναν ύπίρητ^ούσιν , 

όταν ατομιχως συνοόοπορούν με τούς απο της «αυτών ηα· 
χρ&ος άποίημούνχας ομοεΟνιΐς * η όταν χοα«\ψη(ρος ίίΘνους 
πνος , η του 'Hyt/χόνος αυτού ( όπιρ ^ιωρηχαως Λτο* 
$υναμεΐ) τούς πυλπογρανηση xal nap ιαυτω. *Αλλα 
/χη άμγι&αλλων, οτ« «ναίχολη9«ντα τα δβνότίρα ntpi 
τούς νόμους Γα^λαα σύςημαχα antuksapv τον Κώίαβ 

τούτον συνοπταωτατον χατά το μίγίθος, εμπίριΧηπτιν 
χωτατον χατά την υ λην, λαχ»«χωτατον, αλλ* αχ̂ £· 
6η, ί?ς τας έχγράσίις, xai αρμοδιωτατον προς χάνο· 
νιομου, xai εύθυύιχιαν των εμποριχων διίνίζεων, εξ 
η; πηγάζει η ίυ’δοχ£/χηβ£$ , xat επαΰζ-ψίς τού Έμπο· 
ρίουΛ προς ην ημείς άπο&λέπομεν, τον υπολαμβάνω
ίναγχαίαν είς τηυ εμπορτχην 'Ομήγυρη* του ολου μας

• ·
Γένους,· xoc άζιον μελίνας xai σπουδής.

Οντίς μέχρι προ .ολίγον Ίτωϋ μαχραν alto τας



ΐόρυχοίραυς περί "Εμπορίου ίόεας, ίίν  tcvxt παράδοξον 
εάν όςερώμεθα Slain ιμποροιης νομοθεσίας. Ac υποθί- 
σεις yswZai τάς οιενίξεις , yjstc altat επϊζγ,ιοοσι τα 
ί««ςνjpta* τ α ίτ α ίι  διευθετεί ο νομοθΐτης. Ημείς άρα 
άναλα$όντες τα$ πρωτβξ, xat εμπεσόντες pueuoh si$ 
Ta's δευτίρας, ιχομιν άνάγλν,ν τη; ρηθείαν,ς νομοθεσίας 
προς 3εσπισμόντ·/\ς οποίας επινεύει η χραταιοτάνή Διοί· 
χ·φις , χα0ω; πληοοφορούμεθα άπό τρανιατατα τΐχ/ιη· 
ρία. Εί{ ολίγου χρόνου διάζωμα τρις άνεν&ίσ,αμεν την 
Σΰςηρατωην μας οροθεσίαν, xai περυσα οίίπω vj xo«w) 
tnjvavidij επαρίνασα ελλιπή xal την τιλικτβί’αν, /ypov- 
τ<τ« πιρί vsou οργανισμού. ’Αλλ’ ίπκδη η ' τελειότερα 
τβυτου συναρμοχη χρειάζεται ερανισμόν από άλλας νο
μοθεσίας, τάς οποίας Ιθεαπισαν ιθνη παλαιότερα, xal 
δοχιμοίτερα εις το ’Εμπόρων, όδη^Οίί ι̂να απο Την 
ανοχήν, χα: την πείραν, καί συμ&ονβούμενα από πίλ- 
λα· ρΐΜβ? τάόποϊα -ήμεις υςερούμεθα, ενεψίθη η μ(·



τάφραοις εις fvjv γλωούάυ μας των νομών τούτων, . ϋί 
οποίοι Sea πολλά αίτια πρέπει να προτιμ·/βουν άπο τον? 
λοιπούς του αυτού είδους, χαι, χαθως ςοχάζομαι, αν 
δεν υπερτερούν τους ομοιούς των άπαντα?, άναμφιβ'ό· 
λΐύς ρμως δέυ είναι κατώτεροι μηδενός. '

Έπιμελτβε'ις «is ^  μετάφραση νά 9>υλά£ω δυιο 
τάίτα. Α \ νά ημαι ίίιλ^πτοδ, χαι eaipvjs κατά το 
χρέος των νομοΒετουντων* χαί Β*. νά μη πολιτογρα-
γηοω λέξεις αλλογενών διά νά φυλα/Βη, η νά εΐπω ορθότε·

% ·
ρο»> νά πλουτισθη η άρμονιχωτάτ/) μας Γλωσσά  ̂χαί ευρών
πολλαχου αντιφατικά ταυτα προς' άλληλα εξ αίτιας της 
χοαης' χρησεως , η νά χαλητερα> χαταχρησεως y 
ηναγχάσθψ νά οίχονομησω, το μεν πρώτον με σάντο· 
μα σχόλια ανάλογα με του βιβλίου τον όγχον* το δ? 
δεύτερον με την προσθήκην εις τά χυριωτερα της ταυτο- 
υημάντου, χαί Ισοδυνάμου Γαλλα^ λ$£*ω$ w5 πρώτοι
τνπου.



Νο/ίίζών on 5ίλώ yav;J ευάρεςος,είς' την έντιμόν 
•οξ «ίίλφαην Ο'μηχυραι χαί με τοίτο το χθ£νω:ρίλ«? 
μου spy ον, δεν φροντίζω παντελώς τΛτοτ' άρα 5ίλουν 
είπη ο? λί£Ήηθί? βχίΓνοί, o? oWot α’νωριλω? μεν ως 
προς το κοαόν, ο’δννηρωί i i  rtpo's «αυτου?, χατατρω· 
γονται, πρός αλληλου? διαμαχόμενοι περί λεξιδίων, 
χαί φράσεων> όχι μόνον χωρίς χαμιόν, άλλα χα2 με 
ζημίαν της γλωσσης μας,  η τοόλάχιςον με εμπόδιό» 
τη? επΰυμητης άπο τάς φλοχάλοης χαρδιας ίπανορθώ- 
σεως τη? #’? ixsivov τον όπερτατον βαθμόν, «rro τονι
ctaocoy χατά $υςυχ/αν iXiicms εξέχεαεν. Ή  Λαταταη 
yXcodfffiC (  καί χατα κλνβονομιαν η ’Ιταλαη , Γαλλα·/}, 
χαί *Ιαπαι/αη παραρυάίες αυτής) 5*ίαχ0*Γαα παρ 
ημών (των ‘Ελλήνων)  την Χριςιαναην Sprpxsiav, χαί 
τα? errιςνμας, επολαογράφησε χαί τάς ονομασίας, 
χαί οοα<ωίί£5 λβ£ί<? αυτών' χαυχάται-δ’ όμως ότι συν· 
(πειαάξασα έίς την πατρίδα μας με την δεσποτείαν τη?



xai την νομοδιδασκαλίαν, μας ηναγχαοε υά πολαογρα· 
ρησωμεν xai τας περί αοτνς λεξει9- ’Αλλο μας αδαίι 
•η νομοδιδάσκαλος αονη εκλαμ$άνουσα την σογχαχά$α* 
cat (ας μη εΐπω άλλο) των επί Φβοδοαίοο, 'ίουςωια* 
νου, xai άλλων εγχαοχωμε'νων επί τφ 'Ρωμαιχω Αυτό· 
χρατοραω ονοματι νομικών συγγραφέων κ ως πτωχείαν, 
xai ανάγκην της πλούσιας, xai πλοοτοδότειρος γλωσσης 
μας την χατάχρησα εχείνην. *Η παρούσα μετάγρασις, 
υπολαμβάνω, οτι $ίλ&ι χρησιμεύσει προς απολογίαν 
υπέρ τ*/$ γλωσσης μας ̂  η οποία, χαίτοι μάλλον εκπε· 
σουσα μετά τους εοτυχεςεροος εχείνοος αιώνας, μ* ολον 
τοοτο δόνατat να εχ-ρράση xatf εαοτην καθαρωτατα τους 
νομικούς κανόνας.

Παρεδραμον, ως αχρηςον δι ημάς, το Δ', βιβλίον 
too Κωδαο?, δια τοο οποίου νομοθετούνται αΐ οοςάσεις των 
Γαλλαων χριτηρίων, xai επιθυμώ να εξακολοοθη παρ ημΐν 
η επικρατούσα επωγελεςάτη συνήθεια too να χρίνωνται αξ



παρίμπ/πτουββ< εμηοριχαι διενέξεις δ*α*τητίΧως, 
ητο* μ« aeparoxpiniav f tl$ της οποίας τάς άποφάακς 
πολλάχις η δψηλη &5<'κηο<ς ίδωκδ καί δ/δί* τη» νόμιμέ 
της επαίρωσιν. Καί το £Τηβ<ως ι π*δαψ«λ*υδμ*νο ν 0αβ** 
λ<κδν ϊπ<ψηρ*βμα των ενεΐμω» ημών ηροεςωτων, αομ· 
έαλλίί ί'"ς τούτο τα μίγιςα!

Προαδδηκα δ* αντί τουτου παράρτημα βχ του Λ0· 
λίταου Γαλλ«οΰ Κωδίχος των άρθρων εχει'νων, τα 
οποία συμβάλλουν ουσιωδως είς τάς έμποροι άς υποθέσεις, 
«λλ* οί Γάλλο* νομοθεται δεν τα επανέλα&ον μεταπίμ· 
ποντες τον κριτήν ιίς τα προθεσηισθέντα εχεΐνα." *Επε· 
μίλη9ην να κάμω το παρ Ιμοί χρέος μου προς κο<νδν 
ό'ρδλος, υπολαμβάνω δτ* το χατωρθωσα * καί ι?μα* #ί#λ· 
π*ς δτ* θέλετε άποδίχ&ϊ, καί 3Αίτ$ φροντίσει νά το· 

πω9η τδ βιβλιον, Γνα ημιίς οί εις τδ xtvrpov, χαί την 
βασιλεύουσαν των ομογενών μας οϊχουντες άναφανωμεν 
πρεπόντως πρότεροι είς της νομοδίδβσκαλδβς την Ινα· 
βχόληοίν*



Ή  παρψπεσουσα αυτή είς Γην σειράν του λόγον 
λεξις r^s διδασκαλίας με βιάζει νά προσθέσω ολίγα τινά 
καί περί τούτης etnaυθα, ερεθίζων r>j» προς τα καλα 
όρμάο της ημετερας άδελψότψος, καί προβάλλω» αντι
κείμενα εΐς την εθελαγάθειάν σας. Κάνεις άπο ημάς δεν 
αμφιβάλλει, δτι οΐ επιχειροΖντες χατα το παρόν το 
’Εμπόριόν μας, έχουν χρείαν μετά την εντελή προκοπήν 
είς την ιδίαν μας, άπο μίαν, καί £<&κς γλωσσάς, 
οποία* η *ίταλίκη, καί η Γαλλαη, καί ετι από *Αρ«9- 
μητικην, Γεωγραφίαν, και Νομοδιδασκαλίαν, τάς οβ- 
σιωδως ' αναγκαίας επιςημας' είς τον ' 'Μεγάλεμπορον. 
Τίς δεν επιθυμεί νά γθάση μεγας είς το επάγγελμά του; 
πως δε δυνατοί νά άνα&η, ώνιας υςερ-ημίνσς αυτών 
των πρωτίςων βάσεων, δί ων γίνονται at επίδοξοι ανα
βάσεις· ^Αλλ’ επειδή ταυτα, r  όλοτβλως δεν διδάσκον
ται είς τα μέχρι τοΰδε συςαθίντα κοινά - μας σχολεία, 
ώς τα νομικά, η διδασκόμενα σνγχεχυμενωςπως με τάς



λούπας όψηλοτβρας -άηςηριας}. χαταφΒειροϊισι τόV πολό* 
ftov εχεΐνον χαιρόν των υιών > xai συγγενών μα;} τον 
ο'ποίον πρεπει ν αφιερώσουν εις τάς εμποριχάς ασκησι^ 
xai πράξεις} αμφιβάλλω άν τά ρνβέντα σχολεία ωφ*· 
λοίν j V) βλάπτοον πιρ<σσότ$ρον τον προς το Έμπόριον 
άπο&λεποντα νίον. "Εχομεν άρα άνάγχψ από ιδιαίτερόν 
τι εμπορία σχολεΐον, όσον εχομεν χρέος να επιθυμώ· 
μεν χαί των συγγενών) xai απλώς όλων μας των opioye 
νων την είς τό,εμπόριον επίδοσιν.

Προβάλλεται $ε η τοιούτου άναγχαίbo καί όπωφε· 
λίςάτοο σχολίου άποχατάςασις προς την φϊλεμπορον} 
χαί Φίλογενη σας συνδιάσχεφιν, επίίδη από μόνους .υμάς 
είναι «λπίζορίνον να χατορΘωδ .̂ Ότ< δε βΓνβα καί ίόχο· 
λον, χαί ουχΐ πολυε£οδον 3 παραβαλλόμενων τούτων pcs 

την μεγάςψ ωφέλειαν 5 καί χαρποφορΐαν, την όποιαν 
& ελομεν τρυγήσει εξ αυτοί, αχούσατε.

Εις τα, πλησίον τοό Βνζαντίοο μας τρία νησία της



ΪΙροπονκίος ευ'ρίσκοντα* μοναςάρια τού ΓίΜυς* χίχω· 
pea μίνα a no τά χωρώ, οχι $s καί πολλά μακράν, 
άνωγελη διά τον μοναχικού βιον, όρμοδιωταΐα δε διά 
σχολεία. Ei‘s εν εξ αύτων η μπορεί να συ?φά to εδι· 
xo'd μας έμποροι ον, χωρίς να εμποδιστούν το παραμι
κρόν αI νβη γινόμενοι ^μηακευτικαί τελετοι, άλλα κατά 
πολλούς λόγους > και να αυξήσουν. *0 άηρ των νησιών 
είναι εύκρατος. Έίς καιρόν πανωλους ν μπορούν να ουλαχ» 
Βουν ευκολωτατα από μολύσματα, με (ξακολούΒησιν

. 9» «
αοιάκοπον τη ς διδασκαλίας. 'Η ελευθερία των μαθητιωντων 
5ελει είναι ατάραχος διά το άνεπίμικτον παντός άλλο· 
γένους. Καί vj χρηςοάΒεια η μπορεί να εμγυτευ 9η εις 
τάς τρνγεράς των νέων καρδίας άπο τον καλόν δίδασκα* 
λον με τό προς την ιερόν μας θρησκείαν σε§ας, καί 
την εγκράτειαν εις όλα τά πά$η.

*Ey.sc Of μαΟηταί ζωντες ως εις κοινά&ον} Βίλουν 
αυνεΒισθη εις την ταπείνωσα/, καί λιτότητα, τάς άναγ-



λάίας αρετας διά τον έμπορου , καί τα ε£όοα μάς &ε* , 
λονν nepiopiaSvj είς trv πληρωμήν τού μισθού ενός η 
δύω δίδαακαλων, ενός ίερ«ως *\ρημβρ&ο, καί «ίς Tvji# 
κοαιη'ν αύτων, καί των μαθητών ζωοτρόφον, καί βκ«Γ- 
Θίν μ<τά τρίίτη, η το πολύ πινταΐτη γύμνασα/, $*λο· 
μεν απολαύσει τούς συγγενείς, καί ομογενείς μας εγω· 
βιασμένους με τάς ανηκούίας προκοπας, καί άρετάς εις 
to επάγγελμά μας, βλίοθίρούμινοί άπο τούς οίκ<ακούς, 
καί ο’λιγοχάρπους διδασκάλους, καί aito την α’να^κην 
τού να εξαποςελλωμεν εις την αλλοδαπήν τόύς νίονς 
μας με £λ/ψίν μας διά τον χωρισμόν των , με ύποψ/αν 

&« την σοντηρηα<ν των καλών ηθών, καί της προς την 
ayiav μας πά;» ευλά&ειαν, καί με α'δρα ε£όδα, των 
οπο/ων πολλοςημορων μας θέλδί χρειασθη εις το προ* 
&ίλλόμενον σχολείον.

*Η αξιέπαινος προθυμία σάς εις το να απόκτηαητί 
εμπορία βιβλία είς την γλώσσαν μας, καί βασιλικά
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προνόμια διά το <μπορ«θ'ν Σόζημα,  μέ κάμνουν υ« 
«λπ£ω, οτ« δεν θέλετε παραμέλησα καί τη» άναγχαίαν 
προς μαθητενσαι διδασκαλίαν, την οποίαν σας προβάλλω 
προς όλους γενικώς, και οχι προς μόνους τους ενταύθα 
κατοίχονς, «π&ί? είμαι πληρογορημενος on xai οϊ 
άγοντες τας οικογένειας, καί τέκνα των είς αλλας πάλας 
καί επαρχίας ταύτης r /ς 3«οοωςου βασιλείας,  νπόχειν· 
ται είς την δμοίαν άνάγχην, &« την είς τας παγίδας 
Μαντών. βπβν<ό^τ« των διδαχΓηρίων , καί την εντελή 
"λλειφιν τοιοντον εμπορικόν σχολείον, του ortos'ou $χο· 
μίν yiva^v χρβί'αν, xat του οποίον η μεγίςη ώψελεια 
άπεδείχθη ανωτέρω, κβί trti&6>eteouT«i από τα σνςα+ 
θίντα τοιανταείς ολας τάς πόλεις νηςΧριςιαναιης Ενρώ~ 
πης: οπον ακμάζει τό ίμπόρ<ον.

Μητδ είς τούτο, μ·/|τ5 είς χανεν άλλο σνςηματι* 
κόν εργον δεν επιθυμώ να σβς διαιρη καν κατ ιδίαν, η 
τ/ς  πατρίδας τό επώνυμον, η της ^αλδκτου η προφορά ,



η της ohoyivtiat oi σύνδεσμοι, καί της κατοαίας* αβ 
σχίσεις, 'Η «νότης της $ρηβκ«όας άς yvac to χα ί̂αχτη- 
ριςηιόν της sWfffco? Σας προσφων/)μα. Τα συςηματιχά 
σύμβολα της «νναρ&'ας των $όω χάρων ας σας βαςουν 
συνδεδεμε'νους ε?ς την δεοδίδακτον αγάπην, καν όταν 
ηνα« λόγος xai σχε'φις π«|ϊ{ κοίνων σνς^αατοοων πραγμάτων, 
xai αυτή μαχροΒυμεί , χρηςεύεται, ου ζητεί τα εαυτης, 
ου χα«'ρβί ««{ τη άδοκία, xai τά λοιπά, όσα travoo* 
ιροος μ*ί διδάσχει ο των $9νων διδάσκαλος πλεχων τον 
της αγάπης ςεφανον,

Αϊν νομίζω νά μι μεμ<ρ9ητε, τιμιωτατοι Κύριοι καί 
α&λ^οί! ώς αυτόκλητον σύμβουλον * ί<ότί η φιλότιμος Σας 
χλάτ<ς νά μου άχούηιε με εφεσιν, με παρεχίνησεν είς τον- 
το. Μη λησμονησηρι πωποτε είς τάς περί χσαιων πραγ
μάτων βουλάς σας του συνδέσμου των ράβδων την αρ· 
χαίαν πατρικήν παραγγελίαν, xai πληρογορηβητβ εις 
τούτο τό ηθ<χόν αξίωμα * ηνωμένοι  χατορ βοίνο·

ί *



μ$υ  κ ο λ λ ά ,  xal χαλά  δ/5)***
$« ψθιίρο μεν τα xotvvj χαθεςώτα ,  καί t<e 

χατ* ίδιαν άναμ<ρι$ο λ ως.

'Ομονοείτε, xai ίϋτυχίΓτ# I
1

Ό  της ύμετερας γιλογενοίίζ τιμάν/)Τ0$

ι
Έι> Κ(ονςαι/ΓΛ/οο?:ολβί, τη 20. Μ αρτ^ 4 8*5,

Ολως  ε χ χ ρ ε μ ν ς
Ν. Π Α Π Α Δ Ο ' Π Ο Τ Λ Ο Σ .



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Λ Ε Γ Θ Μ Ε Ν Α

f i tp l  ν ό μ ο υ ,  χα2 τ ω ν  #?δων  α υ τ ο ί .

Ο  νόμος  (χα9φ§ επιμαρτυρεί η ετυμολογία της 
Αίςτω? α«ο τουνίμω,  ·χτοt μοιρασιά, χαϊ οιοω) είναι 

άτ.όδοαις του αννίχοντος δικαιώματος προς ajtavra τ α ' 

«υλα, και υλ«α όντα, Κατα του γ&νχώτατον τούτον 
ορισμόν όπόκεινται εϊς τον νόμον τά σόμπαν τα , ω~β 

χα^Λυτο? © υψ.^ος, και μακάριος Θεός «χι« «ρυ«« «ό- 

ros 'iV ίαυτω νομον δαικοαυνη?, καί μακροθυμίάς * χ«ί 

«ί αυλοί των «σωμάτων Ιεραρχιών ουαίαι ύπόχεαπαι εις 
νόθους ,  χα: οΐ άποςάται δαίμονες περιορίζονται με ου* 

?ου$, χαί τα υλ«α όντα ώσαυτω?, καθώς διετάχθησαν 
παρά του δημιουργού των απβντων Θ*ου. ‘Αλλα περί 
των νόμων τούτων άς άγίοιρμεν. την ιρθοντ<'̂ α si’s τα 

ίφηλα πνεύματα των θεολόγων, και των jpuantwv ψ.~ 

λοσόίρων να νομοβίτησουν καθώς του'? ô vjyvfffii η 

αποκάλυψή χαί η yApawpca,



*Η/κείς κατά ro ^εραώτερον λεγομξν} on ο νόριος 
stvut κανών, η επιταγή επ^τρίπουσά ηνα, η απαγο· 
ρευουσα άλλα πράγματα, καί τοιουτοι εΓναι οί ε|ης 

voptot.
'Ο Φυσι κός ,  όςις συνίςαtea είς την «ντυπωδίί·* 

σαν συναίσΘηαα> είς τάς καρδιάς ημών παρά του πλάςου 
ημών Θεού, του νά επ&ομώμεν την προς ημάς δίκαιο* 
συνην παρά των άλλων, καί νά μ·ή χλίνω/χβν κατά συ* 
νείδησιν είς την προς άλλους χαχουργίαν. Κάμε προς 
τον άλλον, ο , ri θελε.'ς νά χάμη καί αυτός προς at 
είς την ίδίαν περάςασίν, καί ηδη επληρωσας τον φυσι
κόν νόμον.

*0 Θε ί ο ς ,  οςις παρ αυτου του Θεού ε’δόδη είς 
τους ανθρώπους, καί διαιρείται εις  τον  παλαβόν  
του γ ρ ά μ μ α τ ο ς , ο* οποίος καί Μωσαΐκός όνομά. 
φτα£, διότι προς τον θεόπτην Μωϋσην εδόβη βίς τδ Σι. 
νά όρος, καί παρ αυτου (γραψη, καί σώζεται είς την 
Λαλαιάν Γραφήν* καί είς τον νεον της  χάρ ι -  
τ ος ,  ο οποίος καί ευαγγελιχός ονομάζεται, επειδή 

όιδαχβείς παρά του 3εαν9ρωπου λησοΰ Χρ;ς“ου εγ· 
γραγ/ι καί σώζεται είς τά ίερά ευαγγελία, καί τά λοι
πά βιβλία της νέας Γραφής, καί ΔιαΘηκης. ’Αγάπα 
τον Θεδν /£ όλης ψυχής σου, καί ε£ δλης της ίσχυος 
σου, καί ε |  όλης της διανοόκς, δ 6ςιν ο σιότης*



mi αγάπα τον πλησίον σου ώς σ«αυτόν, ο ί^ί δαα<ο- 

βύνη* *at ί& ί έπληρωοΛς τα κυριωτερα τού Seiou 
νόμoo,

Ο Π ο λ ί τ ι κ ό ς ,  ο οποίος γίνιται με θέσπισμα . 
της διοοιησεως «κάςου «5νους, καί κανονίζει το πρόσω- 

ftotxov ίκαςου ατόρου δικαίωμα * το πιρί των χτημάτων, 
καί υπαρχόντων αυτω* καί τό πτρί αποκτησίως, καί 
μεταβολής της ίδ<οκτησίας. Είδη τούτου «?να{

*0 Ι ρ π ο ρ ι χ ό ς ,  δία τού οποίου κρίνοντα* καί 
διευθετούνται αί εμπορικαι διενέξεις, καί διαγοραι, 
καί

Ό  π*ρί  π ο ι ν ώ ν ,  καί ό ε γκληματ ικός ,  
οι οποίοι προσδιορίζουν τα'ς ποινάς, και τιμωρίας εις 
τα β^κληρατα, χαί αμαρτήματα.

Φύλαττε όσα εθεσπίσθψαν, καί /νοροθιτηδησαν 
παρα της δ<ο«η'σιως, «ίς την οποίαν υποτίλίίς, χαί 
δίν yoftiffaj να παιδευ&ρς η να ζημιωθης * διότι, a y ο- 
67α μ ε γ ί ς η  τό ^ ο ^ β ΐ σ δ α ι  τούς  ν όρους.  
Ιδού τό κυριώτβρον παράγγελμα προς τον πολιτικόν άν
θρωπον.

’Επβιδη' δε η κοινή ασφάλεια γεννάται από τη'ν οπ$- 
ράαπισιν των νόμων, και η* μερική έκάςου αφο&α από την 
μελέτην, και γνωσιν αυτού, έκδίδοντατάγγραφοι οί πο
λιτικοί νόμοι περιορίζοντες τους δικαςας να πράττουν,



καί ct«3»ac£oiiV αΛαραλλάκτως κχθώς aoto i διορίζϋυ* 
ci} και διδάσκοντες τοο$ υποκείμενους εις αότοος> fi 
eS/at το δίκαιον f καί « ' το «£«ον? προς χαλιναγωγίαν 
της πλεονεξίας > χβί αρπαγής} xcu πρό? ευζωίαν των 
Λολίτων. Μακβτρί©$ ο λ«ο$5 ος<5 βασιλεύεται από τοϋς 
νόμους! xai έτά$7] «λ« ο? «ίπολίΟ/Λί^βί λαοί £χοθίί 
νόμους} μακάριος άποκαθίςαται t ίίζΐς μελετών τοο$ 
νόθους, υίτο toos οπο&ο? οΛοτιλί?, too? φολαττε*, 
καί τοο$ εχί« ω$ άσπίδα ακαταμάχητο* εναντίον τών 
Εχθρών αυτού} και της ίδιας αδικίας I

Περί  των ενεργε ιών του νόμου,

Αμάρτημα καί πταίσμα νομιζεταιη too «9ίντο$ νο«· 
μου παρά$ααις} ώςε μόνος ό Φοσιχόξ νόμος} ώς ώι αοτοο 
τοο πλβςοο Θίοο εκτίαΐω&ίίς οπ’ αυν7ίς της άρχης εις την 
Φοσίν, εχει παντοτεινην r/Jv ενέργειαν, οί δε λοεποι 
ένεργουσι μετά ττ̂ ν εκθεσιν, και δημοσίευσιν αυτών * 
διότι προ του νόμου αμαρτία ουχ ιςι ( ΐ )  , και ό νόμος 
δε* εχει προενίργειαν ( 2) ,  και διαρκουσιν εως ου να 
ακυρώνουν παρά του $εσπίσαντος άρτους βασιλίως, η 
άλλης οποιασδηποτε διοικησεως.

Ο νόμος υποχρεοί εκείνον τον λαόν, επάνω εις τον 
οποίον ετεθη ω ,  καί κατακρίνετ&ι ο κριτής 3 οςις

( ι )  Προς'Ptopc.xsy.s'. ( 2)  Πολίτ. χώδ. άρΟρ. 2»
(3 ) Αυτόθι άρθρ. 3.



xf

vpAti άνθρωήον χωρίς tης άπορα*σ<ως του νό/χου *' διό
τι tav τ  £<ληαις του χριτου ηβτλίν ηναι νόμος, αυτή 
ως άγνωςος- εις τον λαόν, καί ίδιόόρυ&μος χατά τα «ά-^ 
δη τα πρόσωπαά του χρηοζ, ηδιλίν άποχαταςναΐι χα« 
τάδιχυν χαί τον άθωότατον άνθρωπον, χαί έγκλημα· 
τίαν τον Λβίντ'/j άνκίδυνον. *

"Οχ; μόνον οι γενικοί νόμοι, άλλα mi αυτοί 0? 
μερικοί χα< προσωρινοί, όποια (ιναι τα πρόσχαρα των 
βασιλέων, η άλλων διατάγματα, μ(τά την διακηρυξά 
των ενεργουσι. To χλιψίρίϊόριον ττ. χ. λέγεται, καί 
παιδίόίται ως τοιουτον, ay* οδ η διοίχηοις έμποίίση 
τούτο, ΰ} «χί&ο τό έμπόριον* τη'ν τίβοδον δηλαδή tij 
την· επικράτειαν τούτης, η /χΐινης της πραγματείας* 
προ δε του διατάγματος νομίζει at ελεύθερον, καί νό· 
μίμον έ'μπόριον.

Προ της $είας εκείνης έντολτς ο πρωτόπλαςος *Α- 
δά/χ νμπορουσεν άναμαρτητως νά ψάγη από παντός 
ξνλοο του <» τω παραδείσια* άλλ* ay* οδ arrvjyoριυδη 
αυτω τό νά yayvj από τό &ανατη^όρον m«/o της ζιώ*/ς 
£υλον, κατεχρίθη ως παραδότης, χαί εξωσθη από τον 
3ίοφυτίυτον παράδεισον* παρεισηλθεν ό νόμος Γνα 
πλίονάση η αμαρτία (*).

Περί  Σ υ ν η δ ι ι α ς .

"Οταν ό νό/χος δβν άπο^ασόζίι περί τίνος όποθεσειας, 
η δβ'ν «Γναι τεθειμένος νόμος περί ταυ'της, η δ« κοινή

(*) Πρός ‘Ρω«. xty. Ε \ σίλ. 20.
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χρτρί$ άνεχαΒεν διατάσσει να $ίΛ9ΐτηταί outως* *ί 
άλλως πως, η τοιαντ/ι χρχσίς ονομάζεται συννβεια, 
xat εχει Ισχνν νόμον είς τ '̂ν επαρχίαν, *ί χωράν ·εχεί·
νφ , xata «  χο&ως λεγόμενον Ύ όπου συντθεια 
νόμον χεγάλαιον.  Εύλογον νομίζω νά γΛάτ· 
τηται, ως νόμος, * συν/βεια, άψ ο3 επαυρω&η άπό 
τρεις, η χ«» διίω άποράαεις περί της αυτής όποΒεσε· 
ως, χαί διενέξεως, xai vj τοιαύτη συνήθεια, φαί*
vfrcu, βποδίχταωτίρα άπβ ξένον ταιά νόμον επττάσσον- 
τα άλλεοτρόπως, Ά γ  ον όμως τεθη νόμος εντόπιος 
διατάσσων άλλως Λως, χαί οχί χατα την αννηβΐίαν, 
άχνροΰται avr/j από την υπερίσχυσή τον νόμον,

*0 εχχλψιαςιχός νόμος εχει χαί αυτός τας /χ Λα. 
ραδόσεως σνντβείας,  ' οποία: είναι τό . ,προσεόχεσΟαι 
προς άνατολάς βλεποντα, τό ςαυροπροσχυνεΐν ,  xal 
άλλα, Ε/ς £ι τον παλαιόν εχονσι τόσας κολλάς αυνη. 
θείας, ως ταχα παραδόσεις, οΐ *ΕΩραίοι, ώςε νπερ» 
βαίνουν at σνντΒειαι τά νενομοθετημενα,  τό οποίον εϊ· 
vat επίμωμον.

*Αλλ* άρχείσθωσαν ταντα χατά τό παρόν, “να μη 
*περ&ϊ η εισαγωγή την αναλογίαν τον ’όγκον τον βιβλίου.



R ω δ η

-to ολον, άλλα ρ,ερος rot» Savsc'ou ήθελε 
χτον ε’ς tyv ημψ  των άκατων, zohsi

>77
XpiO/j άποδί- 
Va tWpyVjSoti»

τα α*κολοί>9α.
Τα δ<κα£ωρ>ατά των επάνω ε*ς την ^S'poypaptfrv 

μάζαν θ/λοον προσ&ορίσδη κατά τάς ποσοτν,τας, δσας 
ptec'voov νά λά£ονν ριετά την άνάλο^ον Sic tv των $!$ τα 
άκήιητα, καί όσα περισσότερα' άπό την άναλο /̂άν ταό- 
την ν)9«λον λά£η ίίς τάς προτερας" /χε<ρασ£'ας, 5ελοον 
χρατη9η άπδ την αναλογούσαν αότοίς ποσότητα είς την ό* 
κοίνκην, καί νά άποδο9οον είς τν'ν χεφιγραριχ^ν μάζαν.

#43· "Οσοι όπο5ηκάρ»θ{ δανείςαί δεν tp9aaoov είς 
ω’φελήχην -τά£'.ν (*) j  οοτο? νομϊζοντα: ως άπλοι καί κ«- 
ίαροί χε:ρο^ρα©άρίθί.

Τ  Μ II Μ A r .

Π ε ρ ί  των ^υναί κε ί ων  δ ι κα ι ωμά τ ων .

344· Τα δικαιώματα, καί αί ά^ω^αί των ywae* 
κων μετά την δημοσίευσα» τοο παρόντος νόμου, θέλουν 
κανον£σ9η ως ακολούθως είς τάς'πτω/εάσεις.4 “

543. Οσα' ύπανδρεά9ησαν οπό τη'ν προαοδοταην

(*) ’Ωοίλ/αη τά£;ς ordre «tile scvat 70 νά κατα·A V t' 1 ' * V > /τα/τΛ ο 7ρεωΰί:λ;τη3 ε;ς r/v σε to αν των εν ον των 
Α X - ’■ . ' k'y ' ΐπρονομία προπληρωμές, ωςτε να εξαρκεση ·/ τ«μη

των οποδηκων προς πλήρωςν αντου. Δεν ο5ά· 
vfi είς ω^ελ/μην τά£«ν, αςτ'ς εχί£ προνομία τα
χέως ΰποδέεςερας, ωςτε μετά την πληρωμήν των 
ε/όντων ποοτ'αότεοα rtpovoaca, δεν πεοίσσεάουν 
«ττο τν;ν Τ47.  ̂ τ^ν 'j^TJvjWJ η  K^r{ χαι αυτο^
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Sco&ypaty eta! εχτύρώΟνραν κατά τα υπάρχοντά ,  not 
coat εχονσι χοινά τα υπάρχοντα, ολαι αυται sail· δ,'ν 
ελαβον εις την χοοότητα τα xai-ήτχ πράγματα, τά$ προί· 
χό$ των, xat όσα το<αυτα νβελον τα?? δοθη μετά τον 
γάμον άπδ κληρονομιάς·, η δώρα μεταξύ ζωνηα», η 
xat από $νηαχοντας δωρνβεντα προς ταύτας.

546» At pvfofoae η μπορούν νά λάβουν οσα άχίνητα 
Αγόρασαν είς όνομά των με αργύρια προερχόμενα από 
τάς ρηθείσας κληρονομιάς, xat χαρίσματα, όταν ρ\}τώς 
γανεαουται -ίς τα τ^ί αγορά; γράμματα */ των τοίοΰτων 
αργυρίων χρησις, xal η Ttvjyvj αυτών άποδειχΟν} άπο 
tvjv άπογράγ·/υ, vj άλλο αυΟεντίχόν αποδειχτικόν.

547· ’Εχτό? του διαγραγενro$ ε?$ το προλαδόν άρ· 
βρον ρέ οποίον άλλον τρόπον ν)9ελδ yevp τό προίχοβυρ* 
φωνον, ο* νάρο? υ'ποίε'τδί, ότι τά ά}-οραβ0εντα παρά 
της )»υναίκό?'του πτωχδόβαντος πράγματα άνάχουσιν εις 
αυτόν, καί ότι έπληρωθησαν με ίδιά του χρήματα, καί 
επομένως πρίπει νά συνενώσου* είς την μάζαν τάς χατα· 
ςάσεως του, εχτό? μόνον, εάν η γυνή απόδειξη τό
εναντίον.

548. Η δία των άρθρων 545. χαί 546. διαταγεϊ· 
σα Ιπβναλ*/}ψί$ παρά τν$ γυναικός γινόμενη συνεπιφέρει 
χαϊ όσα χρεη> χαΐ ύποθτχας έχουν τά αυτά ακίνητα με 
σνναίνεσιν ν/ς γυναιχός, η με άπόγάσιν κριτηρίου.

549· Απαγορεύεται είς την γυναίκα να απαίτηση 
από την μάζαν του πτωχδυ<ταντο$ άνδρός αυτής, οσα 
προς όφελος της συνε^ωνηθησαν είς τό προιχοσυμγωνον, 
χ«6 αμοιβαίος οί χρίω^λεταί δεν ημπορουν να άπαι·
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τησαυυ «πο την γυναίκα, 'όσα συνεφωνηδηααν προς 'όφε
λος του άνδρος αυτής εις το βυτο προ'χοσυρ^ϋνον.

55θ. ΐο υ  ουμ&η να εχη η ytinj πλτ^ωρανα ypf/j 
του αυίρος αυτής, ό vopcos υπολαμβάνει, on τα / ττλ-/ν- 
ρω« pcs t’py^pca του ανδρός της, διά τούτο δεν ημ· 
πόρε? νά ζητηση ταότα από την μάζαν, «αν &ν απο· 

το «ναυτών κατά το 547 ty&pov*
551. *Η ) W , της.όποώτς ο avrp ητου έμπορος 

εΐς τον καιρόν του γάμου, δεν ημπορεΐνά εχη υποΟηκνν, 
είμcvj it’s pcova τα τότε «*ρ«9«υτα του άνδρος ακίνητα 
ΰποςατoca, & οαα χίνητα απο£«ίς«ί pci αΰδίυτίχα ypaa- 
ματα, ότι ϊφεοεν outω προίκα, η £ία τα άπαλλοτριω- 
Οεντα αυτής πράγματα μετά τον γάμον, r δια άποζη·

της e*s o<ra /χρβωδη pcsra του άνδρος αυτής*
552. Προς ταΰτα χρώίταί oaoca τη υπανδρευομενη 

με τον εμπορευόμενου κατά του. καιρόν του yapoo η 
νυμφευόμενη με υιόν εμπόρου, μη εγοντα είς την αρτηυ 
εποχάν κατάςασιν, vj επάγγελμά τι προαδιωρισμενον, 
Χ04 pcsra ταΰτα άποχατας·α9;'ντα έμπορον,

553. ’Η ywiy, τη$ οποίας ο «νηρ η9ίλ«ν εχγ προσ- 
διωρισμ&ον άλλο επάγγελμα άπό τό εμπορικόν είς την 
εποχην του γάμου, εξαιρείται άπό τάς διατάζεις των 
άρθρων 54θ· 55ι . ,  απολαμβάνει δε τα υποΟηκευτικά 
δικαιώματα, όσα παρά του πολίτικου Κωδηχος δίδονται 
είς τάς γυναίκας, μ ολον τούτο αυτή η εξαίρεσις δεν 
προσαρμόζεται είς τνν γυναίκα, της οποίας ό άνηρ η* 
6ίλ«ν άποκατα'ςαΟη έμπορος εντός ενός έτους μετά τον 
γάμον.
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554* "Ολα τα X'yvjta , έπιπλα, πετράδ:α, δίχδνες y 
ακευη χρυσά καί αργυρά, καί άλλα τοιαυτα πράγματα, 
πρός χρησιν του ανδρος η της ρνα«χος 5/Aouy χαταδλη- 
Sy sis T>jy pca^av, οπουδήποτε ηΘελεν ηνα« to προε- 
κοσυμοωνον , xac η ρνη δεν y,μπορεί να λά§η άλλο τι 
ε*τδς των ενδυμάτων, καί πανικών προς χρησίν της, 
τα οποία θέλουν τη δοθη κατά το 529* άρθρου.

Μ* ολον τούτο Υ,μπορεϊ ν άναλά&ρ η γυνή τα πε- 
τράδια, άδάμαντας, χαί βχδυη οσα vjfwropee y* 6’ποδδφι 
ρ.£ νόμιμα γράμματα συνεχόμενα εις τα δημόσια * προί- 
χοδοίηρεα, ά] με νομίμους άπογραγάς, ott τί} εδοθνραυ 
προίκα, η τα «κληρονόμησε.

βίί 3. Ή ρνν*, ήτες ερρ&τδν, η μετί$άλε τα βη« 
//£:^v-yra ε?ς το προλαόον apflpov κινητά εες πραχαα- 
rirac, ν> αλλα εμπορικά πράγματα, η αργύρια, χατα* 
δοςαζεταε.να τα χατα&ίλη sj$ την μάζαν, καί είναι έ
νοχος ως δολεος χρεωχδπος.

556. ^Ενε'χεταε ομοίως (κατά την περ/ςασ<ν) ε·ς 
χοεωκοπεαν δολ:αν ν γυνή, η οποία η5ελε δωση το ο- 
νορεά Της , η νδελδ ριε<7©λ«5ηση εις γράμματα δημόσια 
του άνδρός της προς άπατην των χρεωρείλετών αυτοί).

55y. Τα του παρόντος τμήματος διατάγματα δεν 
ημποροάν υά προααρμοαθουν εις τάς άγωγάς, και δι
καιώματα, όσα ν.1 γυναίκες ’ε/ουοι προ της i δημοσιευ* 
σεως του παρόντος νόμου.
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μπορώ (Tutu ο sot ivspyooatu εμπορίας πρχζίι<$, χ««

,’̂ α^δλλονταί κ«2* ΤΟ εμπορίαν (*).
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(*) ’Ε,μπόριον 3i εΐναι επάγγελμα ονναλλαγης 
πραγματειών, νομιαμάτων > μετάλλων, χαι α
πάντων των χαιτών πραγμάτων με σχοπον τίμιου
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2. *0 άν-ήλιξ άρσενιχός, vj θηλοχο ς ών etitOtwA 
ojtos Emantiprf ( ι )  χαί υπέρ την ηλα/αν δεχαοχτω 
Ιτών, (SeuXoptĥ os νά wj>tXvj9vj arro την διδομενφ άδει·

*Ε I* Λ β ρ ■< X 0 S

χέρσους. 'Γποχίετβκ et$ διαφόρους διαφίβεις, ω; 
Ί-vjS θαλάταης* της ξηράς* μεγαλεμηόριον* ha» 
νεμπόριον* των 'ίν&ων, της ’Αμερικής, τ»»ς Ευ
ρώπης * χ,τ.λ.

( ΐ )  Οί προνοητικοί νομοθεται ρροντ/σαντες να. μ·/, 
δια^ει'ρωνται, χαί &αρπάζωντα' a? περιοηυίαι των 
κληρονόμων, δώρισαν χαί χρόνον ηλίχ;'ας, χβ9’ 
ον νομιζόμεν ο: άξιοι λαμβάνουν χαθ’ scat τους τη'ν 
διοίχηοίν των ανιόντων αυτοΓς πραγμάτων* ' ο 
άνθρωπος χατά τους *Ρωμα:κου'ς νόμους ίΓνα* α- 
νηλίχος μεχρ?ς είχοσιπεντ» «των της */λ«α'ας του, 
χατβ $ε τον ΓαλλίχονΚωδαα μεχρ> ουμπληρωβεως 
είχοσιδόο ετών, χαί χατα τον Όδωμανίχόν εως 
αυμπληρωσεως δεχαεξ ετών.

Είς τνίς νηπίοτητος *ον καιρόν, ητ'θ£ προ της 
νομίμον ηλικίας οιίίεν διαγερει δουλου χατα τον 
’Απο^ολον νποτασσόμενος εις τούς γονείς, χαί 
επιςάτας αυτοί, *Αλλ’ επειδή πολλοί βν?λ«ες 
η μπορούν πρωΐμωτερα να φανούν α£<θί δίοκηοεως 
των πραγμάτων αύτων, εθίβπισαν οί νόμοι την 
αποποίησή Emancipation «<ς ε$ος απελευδερω- 
σεως, χαί χατά τον Γαλλεχόν Κωδαα *

«ρ9ρω 476· Ό  άνν,λιξ άποχαθΐςαται μετά παντός 
διχαιωματύς βποποίητος μετά τον 
γάμον»

■— 477* ^  άνϊλιξ νμηορεΐ χαί προ τοί )»άμου
να απς̂ τθΓ/]9·̂  παρα των γονέων τον



αν παρά του Γάλλιού Κωδίχός ( ι )  άρ9ρω 4^7 ( 2)  ν* 
Ινεργ-ηαρ το Έμπόριον, δί'ν γ’μπορεί να άρχ/οη τάς τοι- 
«ύτας τoû πράξεις t μήτε να υπόληψη εις νόμιμον ηλ;- 
χ/αν τας δοίησομενας παρ’ βύτού εμπορίας υπο- 
αχίαίις, Α\ ‘Εάν προν^ουμ/νως δεν τδελεν εχ*ί την 
βδΐίαν από τον πατέρα του, η (μετμ θάνατον, απα«

μετά την δεκαπενταετίαν, φανερού- 
μενού τούτου εις τον FJp-φάρχψ 
inI napousia του γράψεις αυτού. 

"ΑρΒρφ 47 8. Ο ίδίος νομιζόμενος άξιος άηό τν£ν 
οικογενειακήν του βουλήν άποποίίΓ· 
tat μετά δίχαοχταετών.

( ΐ )  Κωδη£ Λατίί/ixvj λε’̂ ς Codex, άργαιότερα 
Caudex, σημαΛουσα δ , τ« σημαίνει καί η'Ελλν)- 
ναη λ«£ίς Βί'ολος, κορμός xat ρλθ:ο'ς δένδρου* 
ε'πειτα και Βίόλ/ον, Κατάλογος, Συλλο^ν νόμων, 
xeu Stan ιαμάτων των Αυτοχρατύρων, ως Κωδη£ 
Θεοδοσίονύς καί Κώδη£ ’Ιονςινιανός, ό<ςις καί καζ/  
υπεροχήν ο Κωδη£ λίγεται*

Έπί Ναπολέοντος τού Αύτοχρύτορος εγενοντο 
Σνλλογαί νόμων, ητο« Κωδηχες εις την Γαλλίαν 
πέντε* δ ΛολίΤίχύς * (τον οποίον καί Ναπολεόντείον 
επονόμασαν) ό περί των πολιτιχών αγωγών* ό 
’Εμπορικός * ό Εγκληματικός * καί ό περί ποινών, 
οίτίνες άπεδέχθησαν καί παρά του νυν βααιλεόον- 
τος Λουδου&κου τού ΙΗ'. και ε.νεργουνται εις τάν Γαλ
λίαν, εκτός μόνων κεφαλαίων τ^ών του πολικού 
Κωδικός, των άντκρασχόντων εις τον Συςηματικόν 
Χάρτην.

( 2)  άρθρφ'4$7* Ο έμπορος άνήλιξ ών άποποίητος 
εννοείται ηλικιωμένος είς τά εμπορικά του ερχα'
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γορευσα* ω ,  η απουσ<αν αυτοί) από τη'ν μητέρά του, 
xat εις ίλλίίψα» άμγοχ/ρων των yov/ων όί αποράστως 
της οΔο ΐ̂νί^αχης του βουλές επιχυρωθεϊσης π αβά του 
rtoXmxoi κριτηρίου. Β’. Έαν προσέτι το .γράμμα της 
άδειας ταυ'της ί«ν ηθίλί χατογραγη, και όηροσίίυθη 
παρα του ίμποριχου χριτνρίου ί<ς τον τόπον, όπου ό α· 
νηλίς θελε* να αποχαταςαθη έμπορος.

3. 'Η διάχαζις του ανωτέρω άρθρου προσαρμόζεται 
xae eh τους ριη εμπόρους Ινηλαας «  οσας πρόζας αΰ* 
των υπολαμβάνονται εμπορικοί κατά χάς διατάζεις των 
άρθρων 632. και 633. του παρόντος.

4* Η yowj χωρίς ουναοιεαεως του άνδρός της ίεν 
%μπορεΐ να *̂ να« έμπορος δημοσία.

, 5. Έαν ό* εΐναι δημοσία έμπορος, δόνατat χωρίς 
άδείας του ανίρός αυτής να ίωση υποχρεωτικά δί όσων 
ανηχ£2 ε*ς τό εμπόριόν της, xai rots υποχρίοΓ χαί τονί
σου ανίρατης,.έαν εχωσ*κοαια τα υπάρχοντά των (*)· 

Δότη ίεν νομίζετat δημοσία έμπορος, εαν ρ-όνον * ··

4 Έ  μ r. ο ρ ι κ ό ς

( ΐ )  ’ Απαγόρευα ις interdiction $Γνα« άπόψασις κρι* 
τηοά>υ εμπο&ζουσα τόν'&ονον από του να πρα£η
ircArraa soya a vj oca παρα6α<Γ̂  rroAcrocoO voaob*·· > * » 4 ♦ > / Γ#Λ 7 η tea ytiffcxa ελαττώματα , ως ftsSvj»
xataxperov * κ,τ.λ. Τοίαυ'τη «Γνα« καί η* πο<νη* της
αρ)κας των εχκλησιαςικων ,  και των πολίτεχών χαί
πολεμικών άζιώματιχων.

( 2)  Δί'χαίον δε, διότι με τη'ν άδειαν αυτοί faivsrai,  
χαί άποχαθίςαται τοίαυτη.



λίανοπωλ* τά$ πραγματίώις του avSpog tyg* νομΐζίταε 
Si τοϊαυτη, όταν χάμνι-χωριςόν ίμπόριον. . .

6. Οc avyXtxtg έμποροι s%ovug α&ειαν, xaBiog 
προεΐπαμηι , ημπορουν ρα χαδυποχρίωσουν, xai νά 
βάλλοw tig υποΒηχην τα άχίνητά took πράγματα ( l ) .

Οί τοίουτβί Swoon at npoatn pa τα . άπαλλοτρίω- 
couvj άλλα κατά τα npoaStoptoBtina cpBpa 4&7 > χα* 
«χόλουδα του Γαλλαοΰ Κω&χος (δ)·

7* -Αί ίψοο/α έμποροι yvvaasg δυνβντat παρόμοιέ 
ω; να υποχρεώσουν, νά βάλουν tig υποδοχήν, καί να 
«παλλοτρκάβουν τα άχΛ^τά των χτήματα.

Μ1 ολον τούτο τα προαιοΐονφεντα tig aorag υπάρ
χοντα i όταν υπανδρεύονται με προίχοίοταην ουμγύνί* 
«ν, oiv ημπορουν νά χαΒυπο&λνβοΰν tig υποθηχην, μη· 
τ« νά άπαλλοτρ<ωδωοα>, «? μη μόνον, καδως προσδι-
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( ι )  ϊδε την οπισΒεν τελευτα/αν αημείωσιν, χαΒ* 
vjv /woobvrat ηλοαιομίνοι παρά του νόμου' άρα 
πάντα τα πραχδιντα παρ' αυτών ά&άςως είναι 
άμετάθετ a.

( 2)  Ουτ# c Tpoyiiij (£ββπφί ο Κω&| άρδρω 4^7) 
/χάλ<ςα ρητί οί γοvttg αυτοί &ν τ μπορούν νά Οα- 
νί&ουν ο«ά λογαριασμόν του άνηλαο?, ρητβ να 
άπαλλοτρ«ωαουν, η νά βάλουν ενίχειρον τά άχίνη- 
τά του υπάρχοντα χωρίς νά λάχουν τάν άίβ'βν ά- 
πο tv]V Of’xoyivS'ax^v βουλήν, ητ<ς πρεπει να συγ- 
χατανευση τότε μόνον, oravvjvtn η αναπόφευκτος am 
νάγ/r/i, η favtpoiτατον ίκρδλος, προτιμά όμως να 
Hw ŷ,Βουντά χινητάτου πράγματα άπό τά ακίνητα.
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ωρίσθη y.at fie tails χανονισθέντας τρο'αους rtapa YOU 
Γαλλαου Κωδαος ( l ) ·

T I T A O S  B' (2).

Π ιρ ί  i μποριχώ ν ,χαταςΐχω ν.

S. "Εχαςος. έμπορος είναι δ'ς χρδοςνα «χη εφημί· 
pivot» χαταςιχον, ι /'s το δϊτοίΌν'να εγγράφωνται a f η· 
μέρας sis Ημέραν τα ε’νεργητιχά χαί παθηταά too χρδ'η * 
αί έμπορ&αι του εργασίαι, οί συναλλαγαί, άχοδοχαί,

( ΐ )  DfprmJ ροι φαΛδται δ? ημάς η έχθεσις του 
Κοίδαος rtspi τούτου. Προαοδοτίκην δδ συμφω· 
νίαν, η διοιχησιν, δννδδι τ*ν συμφωνίαν too να 
δο0η η ηροί£ προς τον ανδρα υπδ την διο&ηαιν 
αυτόν, χα$ως π«ρ* ηρΐν y&itai ως tnt τδ πλδΓςον.

(2 ) Τίτλος Tilulus s<̂  Λατινική λεξις παοαγομεν/  ̂
από τοδ‘Ελληνικοί Τ ι'ω, εζ ουτδ τιρω* δια τούτο 
τίτλος η η  μη toil μεταλλικού νομίσματος, χαί τίτ
λος ηεπ^ραιρη μαλι^αη ««piypatpotioe τάς τιμάς t 
χαί έντιμα επώνυμα του επιγραφομένου. Γδναω- 
τδρον δδ τΓτλος η δ’π^ραιρτ, ως ενταύθα, διαι- 
ρ$σδως βιβλίο» νομικού Κωδαος* δ τίτλος δδ δι
αιρείται είς κεφάλαια * ταυ τα δις τμήματα} χαί 
anτα εις παραγράφους, οντοι δ’ δί$ άρθρα.

Οΐ Γάλλοι νομοθέται όμως φροντίσαντες να 
προφυλάγουν άπδ προσθαφαιρέσεις τους Κωδαας 
τουτους , τους συνόφαναν εις άρθρα χατα σειράν 
συνεχόμενα χαί θεσπισμένα χωρίς νά παραβλάψουν 
την άλλην χίραλαιωδη του βιέλιου διαίρεσα. Ε· 
ν.α δδ των άρθρων υποδιαιρούνται εις μεσογραμ· 
μάς interliuea προς διάχριτιχωτέραν έμφασαι.

*E |M t 0 p U  Ο ϊ
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J yopo* των συναλλαγματικών γραμματίων, χαί yi- 
«ως, ολα, cue λαμβάνει, η πληρώνει δί όποιονδη· 
)ts λόγον, /at επομένως να φανερώνη κατά μήνα τα 
κιαχά του έξοδα, ταυτα δε πάντα ανεξαρτήτως από 
ί λοιπά συνηθη εμπορικά κατάςιχα, τα οποία δεν 
ναι κατά. νόμους αναγκαία ( ΐ ) .

‘Ο έμπορος είναι προσέτι εις χρέος νά βάλλη εις 
κχταον φάκελλον (σύνδεσμον), οοας επιςολάς λαμ· 
άνει, και νά αντιγραφή είς κατάςιχον, οοας εξαπο· 
ίλλίί.

q. ,'Τπόχρεως είναι νά κάμνρ κατ «το?, καί νά υπο- 
ράγη άπογραφήν όλων των κινητών, καί ακίνητων πραγμί
ων ton, χβί των ενεργητικών, καί παθητικών χρεών 
ou, καί νά ν/,ν ίντιγράφη κατ έτος εις ιδιαίτερον εξ 
πίτηδες κατάςιχον ( 2), , -

( ΐ )  "Αρα (καί μοί φαίνεται ίυλο^ως) το παρ' ημών 
λεγόμενον Πρόχειρον είναι το νομιμώτερον κατά- 
ςιχον, όταν κρατηται κατά τους ενταύθα έκτι- 
θέντας κανόνας * διότι όλα τ ’άλλα εξ αυτοί πηγά
ζουν, καί απ’ αυτό μορφουνται,

(2 ) 'Η άπογραγη αυτή είναι η ετνρίως πλάςιγξ πε* 
ριίχουσα πλατυτερον άπαααν ν/\ν χατάςαΟιν Τ0ί> 
Εμπόρου, καί ουτω γινόμενη α. βάλλει είς φώς 
εντελές τόν ίδιον έμπορον, β \ είς περίςασιν χρε
οκοπίας τον εμποδίζει άπο κλοπάς καί δόλιότητας, 
αί όποια: καταντώσιν ολέθριοι, καί όί αυτόν, καί 
διά τους δανειςάς αυτοί, παραγραφή δέ αημαί- 
vit ενταύθα τό νά σημειώνη ό χρινός το κατάςιχον, 
όπερπαράτοΐς Γάλλο:ς paiaphe ονομάζεται.

5
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ΙΟ. To ίφημερφδν χατάςιχον, χαΐτό της ανωτέρω 
αποχρα«ρη5 οπόχΐινταί 5% - π α ρ α γ ρ α γ ^ ν , καί θ ε ω ρ ία ν  

τοΰ χριτηρίον ά π α ς  χατ* « 0$ ( ΐ) .
Το χατάςιχου τ/,ς αντιγραφής των επιςολών δίν ο. 

πόχείται «/§ ταιίτη» την fpivvav. . ■
Ολα δεπρίπει νά χρατωνται με εάταχτον σειράν τοδ 

«τοο$, χωρί$ να ίχοον άγραφα μέρη, καί χίνα, ρητ* 
μεταφοράς εις τσς άχρας, ήτοι προσδηκας.

11. Τα δία των α’νωτί'ρω 8 καί g άρθρων Stop:* 
eQivτα κατάς/χα πρ«π*ί νά σημειωθούν ε!ς τα πλάγη, 
να παραγραφών, καί να 3«ωρη9οίν, η απδ ινα χρί- 
την των εμποραχων δίχαςηρίων, η απδ τον πολιτάρχην, 

χώί δημογέροντα χατα τον βννη'δη τρόπον, χα2 ανΐ£ό· 
δω? ( 2) ,  οι1 δε'έμποροι είναι εις χρέος να. φυλάξουνταί- 
τα τα καταςίχα δέκα £ rvj*

Έ  (t s  ί  p { x o j

( 1 )  Τδοιί δ /χόνος irpoyyXaxmos τρόπος δ* ooous 
ρ«9οδϊΐίονταί ψη*δη χατας'χα, καί χρησί/zos να χα9υ· 
ποόαλλη εχαςον να μη αμελή τα καταςίχά τον. 
Άπογράφ·/? δε είναι L’ inventaire Inventario ητθί 
χατα σειράν γραφν της χαταςααεώς τον εις κινη
τά κ«ί ακίνητα πράγματα, τνν όποιαν καί πλα- 
ςτγγα, ήτοι Balance Bilaucio ΟίΓαλλίταλοί λ/· 
yo’jfft πολίτο^ραρηααντδζ, και φθει'ραντές πως την 
λφ ν.

ί2 )  Τούτο δαον είναι άναγχάΐον, άλλο τόσον ε*ναι

CfjiivoS α~ο του να ό*α να
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1 2 . Τ α  χατάςιχα, όσων <ρυλάττ«τα« η  τ ά £ ί | ,  η μ -  

«ορ*? νά  έ / χ η τ α ί  ό χ ρ φ ς ς  ω § άπόδειξιν των μ ίτ α ^ υ  < μ · 

πορενομενων διά πράγματα το ύ  εμπορίομ,
ΐ 3 .  Τ ά  ύ ί  χ α τ ά ς : χ α ,  όσ α  οt έμποροι that είς 

χρέος νά xparjoow , xai δεν ^υλά£ουν το υ ς  /νωτιριο 
προαδίορισθειηας κανόνας, δεν η μ π ο ρ ο ίν  νά πσρρφία* 

σδούν εΐς τά χρ-γ/ρια προς οφελος τ ω ν  εχόντων αντά, 
ιχτο 'ς μόνον f ' j  τ α  χανον<σδησόμίνα ξμήροσθε* εις το 
ntpi π τ ω χ ίυ ό ν τ ω ν , xai χρεωχόπων β&Χι'ον,
*' 14· Τα χρηηρια δεν η μπορούν νά προτάξουν τά* 

xocvonoityiv των χαταςίχων, χα* τής «πο^α<ρης, ι*μη 
μόνον εις διαφοράς περί χληρονομ/ας υπαρχόντων τ η ς  τ ω ν  

σ^ί^ων χο<νό?ητος? £'αλύσιω$ συντροφιάς, xai εις πε· 
ρΐςααιν χρεωχοπ'ας.

1 5. *ΟΚ Οίτης *χε< ίααί'ωμα να επίταξη , χαίμά· 
λιςα αυδεντιχιας, νά παρρησιασθοιν τά χαταςιχα, ό
ταν etyioyvj τ*ς τον αναγχάζη διά νά αντιγραφή όσα άνη· 
*ouv εις την ύίενφν.

16. Έάν δε τά προσνερόμενα ε?ς παρρηοιασιν χα- 
τάςιχα η άλλως ζητούμενα, η επιταττόμενα ηδιλον 
ηναι εις τόπους απέχοντας από το διχαςηριον, ε'ς τ& 
όποιον θεωρείται η διαφοράς γ μπορούν oiΚβ'ταί νά πα*

rv«£ ύποπτος ί ’ς τούς παρρησιάζόντας αυτω 
τά χατάςί^α, ημπορούσβ νά λάόη αυτήν την 
επτ^ασίάν έχοντας αιτηρεσιον xocvov, xai νά 
άποχαΓα<ςα9οϋν νόμιμα τά κατάςιχά μας, εις τά 
οποία ενατρ'^όμε'όα χαt τώρα, αλλά χω^'ς νόμου 
ύπο-τηρ^μόν. ' .

5 *
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ραγγείλλουν την ερών^σιν t 'j  ίχεΛου του τοπου έμπορέ· 
κδν Κοίττίρίον, vj να διορίαουν ενα Εtpvpapyyp ν'ι ΰλν'- 
ρορομ/βη να χάρη χαταγραγην του περιεχομένου > χσΐ 
να την ςείλη προς αυτου$.

ΐγ .  ’Εαν δ εχων τα κατ«ς<χίτ ίιαγερόμ*«» δεν 
9ελνσηνάτσ παρρησιάση, χαίτοι ο αντεδίχος α·/του 
υποβχβτάί να ττ.'̂ ευσν,, τότε δ Κρίτ^ε καδυτίοδαλλε* ε/ς 
cpxov του άντίδιχον τούτον, χ«: άπογασίζει (  χατα τδ 
Cvjnjpa).

Τ ΙΤ Λ Ο Σ . Γ .

Τ μ ή μ α  Α" »— π ε ρ ί δ έ α ^ δ ρ ω ν  Σ υ ν τ ρ ό φ ω ν ,  
χα ί  των  χάνον ων α υ τ ών .

18,; Τδ ουντρο^αον ουα̂ ωνητίχδν κανονίζεται απδ 
τδ πολπαδν δίχαίωρια., «πδ του$ ερποραου* νδριου?, χα* 
απδ ttj'v συμφωνίαν των μερών.

vopws γνωρίζει τρία ειόη εμπορικών ουντρο·
y.'COV, _

Τν*ν ε«5 δνο/ζασί'αν περιληπτικήν.
Tr]v ε/ζπίςευτίχην (  χομμανδηταν )  (  * )
Την· ανώνυμον.

(*) Ουτωδ ε νόμισα καλόν να ε£ελλην/σω την λίξιν 
χομμανδίτα κατά τους λατο^οντας, οί οποΓοί δνο- 
μάζουσι fiduciaria henfficii poSsessorum τδν 
χομμανοαάριον , καί <χυ/χ(ρωνε? χατα τνν γνώμην μου 
με τον σχσοπον των συνίςωντων τοίαυτας σύντροφος, 
χβί /*ε τδ iipyov αυχδ, η μπορώ δε να προσθέσω, 
δτ< ε?νβ« χα< ευληπτοτερα art δ την 'Ιταλοναλλαην 
εκείνην y xat σ-ημαντιχωτερα.



11Κ ω & < ξ.

20* Έίς ονομασίαν περιληπτικην είναι y συντροφιά, 
otav ίΰω η περισσότεροι άνθρωποι συμφωνουν να χάμουν 
ϊ’μπόριον ιπό μιαν συντροφιχην ονομασίαν ( οίον ΙΙερτ 
χλ^$ χολ Συντροφιά )

21. Εί$ την συντροφικήν ονομασίαν μόνα τά όνομα· 
τα νων συντρόφων ημπορουν να χάμνουν μέρος.

22 . 0?  ιί$ trv  irapiXvjJtTotvjii ονομασίαν σύντροφοι, 
όσοι φανερουνται από τον συντροφιχόν συμφωνητιχόν, sivat 
εντελώς υπόχρεοι, xai άλληλεγγυηταί ( ι ) 5? ολα τα 
χρέη της συντροφιάς, χαίτοι υπογεγραμμένα από «να 
xai μόνον, άρχει μόνον να yvai με την συντροφική» ο
νομασίαν.

23. ‘Η εμπιςευτιχη συντροφιά γίνεται μεταξύ ε
νός, η πολλών κυρίως συντρόφων αλληλέγγυων, xai 
ενός, η πολλών συντρόφων χατατεθεντων κεφάλαια, 
τοιίς όποιους όνομάζομεν εμπιςεύόντας , η συντρόφους 
χατ εαπιςευτιχην (Κομμανόιταρίους, y συντρόφους με 
χομμανόίταν).

Ή συντροφιά αύίτη Siotxshai υπό μίαν συντρόφων 
ονομασίαν, η οποία άνατγκαίως πρεπει νά ρναι με το 
ονομα ενός  ̂ η πολλών των κυρίως αλληλέγγυων συν-

*

24· "Οταν ηναι πολλοί σύντροφο: αλληλέγγυοι, 
xai χατωνομασμίνοι, όεόόσθω νά όιοιχούν ολοι όμού, 
η ϊνας, η πολλοί νά όιοιχουν όί όλους, ντφιαύτη συν*

( 1 ) Είς το καθολικόν είναι Solitaire > λεζις οη*
μαίνουσα χρεωςην όιά τό ολον οποία είναι xai η 
σημασία της άλληλεγγυησεως.



1*
tpoo/α εΓνα« εν ταοτω και <«'5 ονομασίαν περιληπτικήν 

«ρος αοτοος, καί εις ονομασίαν εμπ^ςεοτίχη? προ? 

*οός «πλως κατα$ετας των κεφαλαίων.

25. Το όνομα too «μΓ4ζΛ»τ«οΰ oovrpoyoo δενη μ
πορεί να χαμη μέρος της οοντρο ί̂κης ονομασίας ( ΐ ) .

26. *0 «μπίςειιτίκος etivtpoyos οποχίίΤβί it’s ζη
μίας «ως tvjs ονμπλν^ωσεως εκείνων των κεραλαΛον, 
τα οποία η κατ/9ετο, η δπεαχεδη να xata9<<rvj είς τ*/ν 
σνντρογίαν ω ·

2 7 . Ο εμπίςεϋταός βώτρορος δεν έμπορε? να κά- 

μη χαμμίαν πράξιν δίΟίχησεως, η να «ναλαόη οπο9ε« 

««$ της αυντρορίας μήτε δυνάμει επίτροπίας.

28. Παρα$α:>ων δε τας απα^ορεδσείς ταοταδ, ο 
τοεοίτος Ιμπίςει>τ«ός οποχρεοΰταί κατ’ α’λληλε^οησίν με 
toos εις trip.·λvjttrexoj*ί ονομασίαν έμπιςευ9ε*ντας συντρό· 
©ρνς τονδίόλατα covtpoyoca χρέη, καί Υποσχέσεις[(Ζ).

29. Ή ανωνομοξ βοντρορία δεν <jov/<jarai εις συν· 
τροφαόν όνομα, μήτε χαρακτηρίζεται από το όνομα 
τ^ος των συντρόφων.

( ι )  φανερόν, on η ονομασία οερει αλληλεγγύη., 
σιν, ητις άποχαθ ιςα τον κατονομαζόμενων χρεω- 
ςην δία το όλον, καί τέλειον σύντροφον, καί ο> 
ςερημε'νον από την υπεράσπισα/ του ί^ης άρθρου.

( 2) 'Εννοείται, ότ« καί αν «λαοε μέρος, η όλα ε£ 
αυτών, πρεττεί να τα επιςρεφη εις περίςασιν πτω. 
χευσεως, vj χρεωκοπίας, η ε!ς ζημίας ζητουσας 
την ίχπληρωίιν από τα κεραλα'α της συντροφιάς.

(3 ) Ήτο« ένεχεται ως αλληλέγγυος καί · χυρίω; 
συντροψο;.

ΐ  /i ff Ο ρ ( X ό {
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30. Χαρακτηρίζεται i t ,  καί ίπονομάζιται από
to ixoxtiptvov' xου επιχειρήματος r/$ ( l ) .

31. Aioc/.sfrau από προσχβφονς επιτρόπους, xai 
μεταλλασσομε'νους, όντας συμμέτοχους, η μη , 
μ* μιαβόν, η κατά χάρο» (a ).

32. Οί διοιχηται χαΒυκοχρεούνται μόνον εις την *χ-
τίλεσιυ των περαχομίνων την πρός «ντοος buxponiau

Έ -ί λο'^ω διοικησεως $ϊν χαθυποό’άλλονται tlj καρ- 
μιαν υποχρέωσα» προσωπικήν, μήτε άλληλεγγυον ί ιά  
τάς ouitpofixat υποσχέσεις,

33. Οί συμμέτοχοι ύποχρεουνται, μόνο» νά χάβουν 
όσον συμμετέχουν είς την βοντρορ/βν (3 ).

34. Τα χιρβλοκβ, ητοί αί κατατιθέμενοι χρήματά
χαί ■ ποσότητες r/ς ανωνύμου συντροφιάς διαιρούνται εις 
κράζεις, ήχοι τμήματα, xai si, χομμαχα, ητοί νπο 
χμη ματ α ισότιμα (4)·.............................

35. Η πραζις, ήχοι το τμήμα ημπορεΧ να προσ· 
iioptoQrf. με δικαίωμα προς τον κρατούντα (5 ).

( Ο  * Ως συντροφιά χα/δανασφαλιςιχη' συντροφιά των 
‘Ινδκον, xai at παρόμοιαι.

(2 )  Ο τρόπος της εκλογ/ς των &ο «κητών φαίνεται 
εις το συςν,ματιχον γράμμα της τοιαύνης συντροφιάς.

(3 ) *ΑπαραΧΧάχτως με τους εμπιςευτικους συντρόφους.
(4 ) ΪΙράξις κατά λεζιν μεταφρααθεϊσα από το

τμήμα δε κατά ττίν έννοιαν, διότι μέρος τοί 
όλου'· ύπότμημα δε λ  η τ« γ  η £ η άλλο τοιούτον TOU 
τμήματος' τούτο δε μεταφραζόμενον oito τον 
Γαλλ«κο£ Coupon χ«τα λεζιν εκφράζεται κόμμα.

(5 ) Το δικαίωμα της διαπραγματεύσεις, καί συν
αλλαγής των τμημάτων των ανωνύμων συντροφιών
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Των τοίουτων πράξεων mi τμημάτων ^ παραίτηαις 
ursXtrrai με r/v μετάδοσιν του δχαιωματος άπο τον 
εχοντα προς τον λαμ£άνοντα (* ) , *

36* *Η άπόχτψις των τμημάτων θάνατοι να yivvj 
$<α χαταγραφης εις τα χατάςιχα τάς συντρογίας.

Εις το* αυτήν περίςασω η παραινείς άποτελεΐτat 
με φανέρωσα χης μεταφοράς εγγραφομίνη εις τα χατα· 
ς«χα, χαι ύπογραφομάιη άπο εχεΐνον, όςις μεταδίδε{ 
τν]ν μεταφοράν, η άπο νόμιμον αυτου επίτροπον>.

37. *Η civoowifios cmpoyt'a αυν/ςαταί fxs αίβίαν της 
διθιχησεως} χαί με συναίνεσίν της είς το συμφωνητιχδν t 
το όποιον την συ~αίνει. *Η βυναίνεσις αυτή πρεπει να 
δοΒη χατα τον προσδιορϊαΒεντα τρόπον είς τον χανονι· 
σμον της δημοσίας διοιχησεως.

αποτελεί εμπορίαν,  καί ληψο$οσ<'αν μεγάλην είς 
την Αονδραν, "Αμςελόδαμον} χαί οπού είναι 
τ  οιαΰται άνωνυμ,οι συντροφίαι, τα$ όποιας χαί
*Ε τα ιρ ία ς  ο I ελλψιςιχωτεροι λίγο ναι*

(*) Δία νά εχη δικαίωμα μεταδόσεως ό εχων τό 
ταημα, πρεπει νά εν η χαταΒεαέιη,ν την τιμήν του 
τμήματος, aae να μ·ή άμηοοίζφαί αττο το σοντρο* 
<ΰίχόν γράμμα. 'Η δε μετάδοσής είναι βυ’κολωτατη, 
όίότι άρχει νά γραφή είς το' εφημεριών χατάςιγον 
της συντροφιάς ό £$ΐνας εχων τμήμα tv , η πολλά, 
τα μεταδίδει προς τον δείνα χαί άμφότεροι παρόν- 
τες υπογράφονται* χαι είναι φροντΐς του γραφεως 
της συντροφιάς νά χλείση του μεταδίδοντας τον 
λογαριασμόν, χαι ν' άνοιξη άλλον του μεταλαμ- 
κάνοντας.
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38. Των εμπίςευτικων συνταγών τά κεφαλαία 
ημπορούν νά διαιρεθούν εις τμήματα χωρίς καμμία» 
ακύρωσα των συςαθεντων κανόνων είς τοιούτον είδος 
συντροφιάς.

39* Ac ΐίς ονομασίαν περιληπτικήν, καί at Ιμπι- 
ηευτιχαί συντροφίαζ πρεπει να αποδειχτούν με δημόσια 
γράμματα, η /χε ιδιωτικήν ύπογραφάν κατά το 1325 
άρθρον τού Γαλλικού Κθύ£«ο$ περί της τοιαύτης wrai
ypaf’h  ( 1 ) .

4θ. Ac ανώνυμοι συντροφιά: γίνονται μόνον μί 
γράμματα δημόσια ( * 2 3)·

41. M'/Jt* εναντίον} μητ εκτός τ·̂ ς περώνψεωί 
των συντροφικών γραμμάτων η μπορεί νά κριθη αποδέ
κτη καμμία άπόδειξις διά μαρτύρων, μττε είς όσα πα- 
ρενείρουσιν, ο τι ελίγχβησαν προ της συμφωνίας άπ 
αυτής, η μετά τούτην, δεδόσθω νά ηναι διαφορά καί 
κάτω από εκατόν πεντηκοντα φράγκα (3),

Κ ω δ ι ξ>

( ι )  Τα ιδιαίτερα γράμματα περί συμφωνιών συναλ
λαγματικών εχουσι χίροξ όταν ηναι καθολικά , καί 
υπογεγραμμένα από όλους τούς, ενεχόμενους * γί
νονται δε όσοι καί οI ενεχόμενοι, διπλά, τριπλά 
κ, τ. λ. πολιτ. Κωδίζ.

(2 )  *Αλλά καί δημοσιεύονται τα συμφωνητικά ταυ- 
τα, διότι αλλέως πως δυναται νά συςαΟ·/ η υπό
ληψης της ανώνυμου συντροφιάς; καί ποιον η μπο
ρεί νά εμπιςευθη τις είς αυτήν;

( 3 )  > *  χωρίς συντροφικοί υπογεγραμμένου γράμ
ματος δεν συνιςάται συντροφιά κατ ούδενα λόγον.

6
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42. To αντίγραφου τού συντρογΐχοΰ συμγοονητικού 
της συντροφιάς εις περιλνρζταγίν ονομασίαν, *4 εμπις&υ- 
τ<κψ , πρεπει νά δοθη μεταξύ δίκαπενΘη/χεροο απδ t4s 
ημέρας της crusaufiMs too είς to γραφεί ον τού «ντοπ&υ 
εμπορικού δικαςηρίου, οπού συνιςάται ο εμπορικός ο*κθζ 
ύιά να μεταγραφή είς τον κατάλογον 9 καί να κολλν^ 
«is δημοσίαν θεωρίαν τρεις μήνας ευ τώ προ9αλαμ<& 
(ααλαν) των ακροάσεων (*j.

Έ«ν *4 συντροφιά οιαιρηται εις πολλοί εμπορικούς
οίκους αποκατάςαΟερτ&ς εις διαφόρους επαρχίας 9 yj χώ· 
ρας} η παράθοσις9 αντιγραφή, καί ςν}λίί·£0θ£$ τοί 
το<οίτου ανι-γράψου9 θέλουν yivY, εις το εμπορικόν δε- 
κατν,ριον εκάςης επαρχίας*

Ταύτα πρίπει να παραί·ν;ρν}9οίν δ<α να .̂ν\ νο^«τ$4 
άκυρου τε συντροφικόν προς τοί« συμμέτοχους 9 προς δε τρ> 
tgjjs ϊ&’α$ δεν υ,μπορεί νά κρι9γ επόλα&ηs κομμία τοι* 
αΰtv} παρά$ασις /ζε ’όφελος των συντρόφων.

43. Tf αντίγραφου πρίπει νά εμπεριλαμ^άνη
Τ α ονόματα 9 επώνυμα9 ποιοτνμας, καί κατοοα- 

ας των άλλων συντρογών, καδω$ καί των τμηματο- 
οόρων, καί εαπίςεοόντων*

Trjv ονομασίαν του εμπορίου τ/ς συντροφιάς’ ■

(* )  Είς ημάς ηβελεν εξαρχίση υ παρά τού 'Νοταρίου 
επαύρωοις. Το δε να δημοσίευση είναι μεν καλόν, 
αλλ’ ω$ παντ/j ασοντ^ςον, yac'mai πε^ακτώΐον 
βί; πολλοίδ.



Του χαρακτήρα των εχόντων έζουσίαν συντρόφων να 
διοικήσουν) κράζουν, καί υπογράψουν &ά την συντροφιάν * 

Την χρηααταην κατατδ9$ί<ταν} η κατατεθησομίνην 
ποοο’τητα διά τμημάτων, η εμπιςευτικώς. '

Την «ποχην της αρχής, καί του τέλους της «υν- 
τροφίας.

44· Το αντιγραφήν του συμ’φωνητικου της ffiiu τροί
ας υπο^ρά^ίταί κατά τάς οη?*ο<?Λυς αποδείξεις παρά 
των Νοταρίων > καί κατά τα <&αίΤδρα γραμματα παρά 
πάντων των συντρόφων t εάν η συντροφιά είναι εις περι
ληπτικήν ονομασίαν} καί παρά των αλληλέγγυων συν
τρόφων , η διοικητών, . εάν η συντροφιά η ναι εμπιςευ- 
Tocvj διηθημένη , η μη εις τμήματα.

45. *11 έγγραφος εκδοσις της δίοαηυίως, η διορί- 
ζουσα} καί άποκαθιςώσα τάς ανώνυμους συντροφιάς, 
πρέπει να δημοσίευση ομου με το βυαρ>νητςκο'ν της ουν- 
τρο^ί'ας, καί εις τον $  <ον καιρόν.

46. *11 εξακολουθ-ησις της συντροφιάς μετά την 
πτώσιν της διορίας πρέπει να φανερω9η με διακηουζιν 
των συντρόφων (* ).

*Η διακηρυξις αυτή, καθώς καί όποιονδηποτε γράμ- 
μαδιαλυσεως τνς συντροφιάς προ της εις το συμφωνη- 
τικόν διορισθείσης προθεσμίας * έτι δε πάσα μετα&ολη, 
η αποφυγή των συμμέτοχων, καί προσέτι όλαι άί νεώ-
‘__  _ ,, ι , ,

(#) Οταν προη̂ ητα* ^ακηο^ς τη? ονν9ίτεως xvjg 
αοντροφεας y β:£άια ποζτ:*' να yivvj άλλη τν.ν
< λ ρ ι» '·* / # '.·^ερί/εσρα? 3 η τη? «ναί/ε^σεω? β&τη$.

β *

Κ ω δ ί ζ. 17
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τεραι συμφωνίαι} γ περιορισμοί, χαί τελευταίου'απασα 
μετα&λη τη$ συντροφικής ονομασίας, Cnoxtivrat είς τα 
νομοθετή ί̂ντα δια των άρθρων 4^> 4^ > 44 C*)*

Έάν δε ταΰτα παραμεληθουν, προσαρμοσθείτωσαν μί 
ΖιαταγεΧσαι ποιναί εις του 4 2 άρθρου tvjv τρίνφ δια· 
γραμμν,ν.

4 7· "Εχτοζ των τ^ων βίδων των είρημ'.νων συντροφιών 
γνωρίζει ό νόμος /.σι ■ τας εμποραας συντροφιάς κατά 
συμμετοχήν.

48. Αί τοισυται συντροφίαι άποτειυόμεναι εις μίαν 
5j' χαί πολλα$ Συντροφ«α$ εμζοριχας επιχειρήσεις, αυνί· 
•ςανται χατα χανονας είς τας επιχειρήσεις χατα αναλογίαν 
της συμμεθεξεως 9 χαί χατα τα συμφωνηθεντα μεταξύ, 
των συμμέτοχων.

49* Αί χατα ουμμεθεζιν συντροφίαι ^μπορούν να 
αποδειχθοΰν με tvjv παρρησ/ασιν των χαταςίχων} χά%

JE |i it ο p ί x ο {

(*) Κϋλογον ν,θελεν νίναι να φυλάττψαι χαίπαρ ‘/\μίν,
ν » *' * ν. * \ · · - 1υ τοιουτος νομος οι εγχυχΚιων γραμμάτων, των ο·.

ποίων αντίγραφου να γίν/μαι εις του'$ χαταλόγους
του σύρματος' μάλιςα όταν vj υπογραφή οοθ·η
είς άλλο πρόσωπον συντρόφου} η μη συντρόφου,
δι επιτροπίας, χαί αυτή να γίνεται νομίμως, καί
να φυλάτν/μαι εις τα συςηματιχα άρχίΘια * τούτο
β’ναί χαί δυχολωτατον, καί βωτνρ^ωδεςατον ̂  χαί
αυμ€άλ\ον προς αποφυγήν μα/.ρων, χαί ολδί βίων
διενεξεων μεταξύ των συντρόφων, τώνοπο/ων εχο-
μεν πολλά παραδείγματα.



άνταηοχρίσεως, η διά μαρτύρων άποδείξεως, εάύ 
το διχαςηριον Ιγχρΐυη τϊμ αποδοχτν των μαρτύρων.

5ο. Αί εμπορικοί συμμετοχικοί αυυτροφιαι δϊν ύφ 
πόκεηιται εις τους προγραφένςας νόμους περί των λοιπών 
ρυντρο γιων.

Τ Μ Η Μ Α  Β'.

περί  Δι ενέξεων μ ε τ α ξ ύ  συντρόφων,  f xai  
τον τρόπον τάς περί  αυτών αποφάσεως.

51. "Aitασα διένεξις μεταξύ των συντρόφων περί 
της συντροφιάς τωνΒέλει χρίνεται δί αιρετών χρ̂ των ( ι ) ·

5 2 . Ή  αίρετοχρισιακη άπόφασις επιδέχεται εχκλη· 
τον, η αναιρέσω, εάν δεν προσυμφωνη9η παραίτησή
γούτων. ω

Το ϊχχλ'/jTov $έλει[ γίνεται ενώπιον τον ε’χχλητιχοο
KplTYtOlOV.

53. 0< αιρετοί χριταί ονομάζονται.

Κ ω δ t ξ. 49

( ΐ )  Δ'αι’τησις ονομάζεται χυριολεχτιχως η αϊρετοχρι- 
αία χαί Δ'.αιτνμαί οί αιρετοί Κριταί' δεν μετεχει- 
ρισΰην όμως ταύττν την παλαιατέραν λέξιν διά 
νά μη γένω σκοτεινότερος, χαί ευχαρι^/β-φ με 
την νεωτέραν τούτην , ως εύληπτου καί συνεάισμένηυ 
εις ημάς.

( * ) '  ΊΆκκλητον είναι to λεγόμενον παρ ημΐν hαλαω· 
τερον άπέλλο, χαί ανέκκλητον τό ’ΐναπελλά$ίλε * 
τούτα επολιτογραγηθησαν εις τον χαιρόν της άμα- 
θείας μαςμέ άλλα πολλά, νυν δέ τά άποσκορακι· 
ζομεν.
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Δ«α γράμματος ύπογραφομενου t<$ca>ripu% (*).
Διά Νοτβραοΰ γράμματος.
Δίά γράμματος επί κριτηρίου.
”Η διά συναινίσεως δοθείσψης ε?ς το κριτηρίου.
54. Παρά των διαφερυμένων προσδιορίζεται ο και

ρός της χρίσεως, όταν ονομάσωσι τούς αιρετούς χριτάς, 
και εάν ηναι άσύμφωνοι εις τούτο, η προθεσμία &ίλει 
διορισθρ παρά των χριτων.

55. "Οταν ένας, η πολλοί των συντρόφων δεν $ε· 
λουυ νά ονομάσουν αιρετούς χριτάς, τότε η ίζουσία 
μού εμπορικού κριτηρίου τους ονομάζει.

56. Οί διαφερόμενοι εγχειρίζουσι τα γράμματα, 
καί ύπομνήματά των πρός τούς αιρετούς χριτάς, χωρίς 
κάμμίαν τάξιν τθΰ κριτηρίου.

5j. *0σύντροφος, ος τις βραδύνει νά δώση τα 
γράμματα, καί ύπομν/,ματά του, αναγκάζεται νά το 
κάμη εις διορίαν ημέρων δέκα.

58. Οί αιρετοί κριταί δύνα υτα ι, όταν η  χρ εία  'το 
καλεση> νά εκτείνουν την διορίαν, διά νά τους 5o0oow 
τά αποδεικτικά.

5g. ’Εάν δεν γθελεν άνανεωθη η προθεσμία, η 
ηθελεν άποπνεύση η νεοδ οθεΐσα, οί αιρετοί κριταί άπο- 
νασίζουν με μόνα τά εις χεΤρας των δοθεντα γράμματα, 

κιά υπομνήματα.

(*) ’Ιδιαίτερα, καί ιδιωτικά γράμματα ονομάζω 
τά γενόμενα εξω κριτηρίου, και άξιωιιαηκ,ού γρα· 
φίως Prive, Private.

" Ε / λ π ο ρ ί κ ο ς
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6θ. 'Ο  ray Οί aepttoi χριταί ευρίσχονται είς διαφω
νίαν , ονομαζουσιν επιχριν/,ν, lev δεν ήθελε» η vac προω- 
νομαομενος είς το οΐινοποσχδτίχορ ( ΐ )  * όταν δε διαφο)- 
νωσιν οί αιρετοί χριταί εις την εχλογην, τότίετδ εμηορί* 
χόρ xptrqpiou ονομάζει τον επιχριτψ, (2 )

61. Ή  αίρετοχρισιαχη απόφασις δίδει τά.ς αί·
t««S (3). ■

Avtv) svαποταμιεύεται εις το γραφείο» τού εμ.πο· 
ριχου χριν/ρίου.

"Ενεργείται χωρίς χάμμίαν μετρίααιν, xat μεταγρά
φεται είς τουςχαταλόγόυς διά προςαγης του προέδρου του 
χριτηρίου} το οποίον είναι είς χρέος νά ττ]ν δλοωσ·  ̂ χαθα- * 2 3

Κ ω δ < £;

( | )  Ή μπορεί νά μη ηναι προωνομαο μένος είς το 
συνμποσχετιχόν, χαθώς ενταύθα ποτεβεν όνομά- 
ζετα: * ενδέχεται νά μην έχουν άδειαν έγγραφον είς 
αυτό το ουνοποαχετ’χον οί αιρετοί hpnai νά ονο· 
μάοουν επιχριτην* όταν όμως ηναι τίμιοι άνδρες 
ευχολον είναι νά ερωτάαουν ενός η δυο εχ των εν
δοξότερων Την γνώμην, χαί ν άποφαα'οουν χωρίς 
να. υπογράφουν είς τάν άπόγασιν οί ερωτηθεντες > 
χαί μηόεμίαν παράβασιν χάμνουηι.

(2 )  Οί χατα χαιρον προεςώτες (  ΔίπουτατΟί)  εάν ε- 
γουν αυτήν ttjv aoiiav αυςημαη*ω$ οεν μοι (pouvs- 
ταt azacaiQv.

(3 ) Πρεπεί νά ηναι Motivate δηλαδη} ήτοι νά 
δίδη- τάς αιτίας , χαί υπολαμβάνω ότι δ νομοθενης 
8έλει με τούτο νά χαθυποχρεώοη τους αιρετούς 
Κρατάς νά ηναι όηώσοον προκομμένοι, χαί προο- 
exTU.oi είς του διχαίου την αποχατάςαοιν.



fstv, καί απλήν μετά τρεις, ημέρας από την εναποτάμί- 
ευαιν εις το γραψεϊον.

62. Ac ρνβείοαι Scatayai swat κοιναί εις t«s y4,· 
pets , είς τούς κληρονόμους, xai εις too's έχοντας δικαι· 
ωμα παρά τώ'ι» συντρόφων.

63. F.ay ενεχωντat είς διενεξάι εμπορικής ανντρο· 
γΐας ανήλικες, ο* επίτροπος αυτών, xai τρορεΰς δίν ημ· 
πορεϊ να παραιτ/βη από νην άδειαν του εκκλήτου εις v/fi

'αίρετοκριαίαν ( ΐ ) .
64· "Απαααι at αγωγοί κατάτων μη διοικητών, 

καί εκκαθαριςων συντρόγων (2 ) , καθώς και' χατα των 
χήρων κληρονόμων, η εχόντων τα δικαιώματα αντ 
αυτών, μενουοιν άκυροι, καί κατηργημεναι είς πενταετίαν 
μετά την λίσιν Της αυντρονίας, εάν το άναγγελλον την 
διάρκειαν της συντροφιάς πρόγραμμά, ν τό άναγγελλον 
Trv λύαιν αυτής εδημοσιευθη, καί χατεγράοη κατά τα 
άρθρα 4 2 > 4 3 ,  44 , 46* frpo5 ϊουτοις, εάν αφ ου 
επράχθηααν όλα ταότα κανονικως, η χατάργησις, άτοι 
προγραφή δεν διεκόπή ως προς too's ίδιους διά τίνος 
αγωγής επί κριτηρίου.

3LJ- —_·

( ι )  'Απανταχού oc νομοθεται εγιλοτιμηθησαν υπέρ 
των οργάνων 5 xai τοίς εύκολυναν δσον είναι δυ- 
νατού τούς τρόπους να ζητησουν το δίκαιον μεγα± 
λωθίντες y xai εις ηλικίαν ελθόντες * τούτο δε 
εγινε xai ενταύθα.,

( 2)  Οσων έχουν επιςάσίαν να καθαρίσουν του$ λο
γαριασμούς της συντροφιάς Liquiolataire, Statua- 
tori ίταλα,ως λεγομένων y τούς οποίους xai διαJ 
λυτός ημπορούμεν να ονομάαωμεν.

22 Έ  μ π o p e χ 6 ς
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Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Δ'.

Περί  δ t a t p i e «»$ των υ π α ρ χ δ ν τω ν  ( ι ) .
65. Πάβα άγωγ-η ftps? χωρισμόν των υπαρχόντων 

μεταξύ άντρες, xat γενάτες, θίλίΐ χρίνεται, xai α
νάγεται χατά την διάτβ£ιν του Γαλλιχου Κωδιχο? Β.'£λ. 
r .  Τι'τλ. Ε’. xtpeX. β \ Ύμν,μ. Γ* *. χαΐ χβτά τον Κώδι- 
χ$ο- των πολιτιχων αγωγών Β ιέ^Α '. Τ/τλ. Γ \ (a ).

66. O ja  x p trrp ia  αποφασίσουν την σωματιχην 
διάζεοξα), V) διαζυ ι̂ον μεταξύ άνδρός, xai γυνα-χός, 
ί£ ών δ εις τβελεν ηναι 'έμπορος, ύπόχειται εις τα ο:&-

( l )  De la Separation des biens. Άγνωοιτος xii r- 
χρηςο* ft’s»rpa$ ftvai δ περίτούτων νόμος’S·λτ> e's vj. 
pies Sty t?y«< Xpft'e Tiis toiaoV/js διαιρίσίω?, cvay- 
χαΐας > οπού διαζυ^ιον, xai'kits’.s γάμου 8εν auy- 
χωρειται. Μ«τα£υ ώμων, εάν to ανδρ-^υνον 
ψβάα-ή ft’s τοίβυτν,ν διαφωνίαν, ως* y« «yj ουνν;- 
τα: ya συ£ί, xotvrv ϊχον χαΐ r/jy πδοιουσι'αν, ms 
χαΐ τάς χαρδι'αs o|v<»ptfv«$, }/νίτα« νόμιμος v} 
διάζευξις xai μετανόριψευσις, χαΐ επομένως μ δια· 
νομή tv's περιουσίάς τελεία. Μεταξύ εκείνων, 
y'VO/xtv*/]S Tvjs δια^ίυςίω; πραγματιχώς , (S^para. 
tion de corps) άλλ’ οχι χατά διαζυ^αν (Oivorsc) 
vjyayxate9/} δ ΰθριθ5ίτ^ ye jtpovoyjV/} διά Trsvopt;- 
ριου Ζιαιρίαεως των υπαρχόντων το άνοιχονόμψον 
r^s συαέΐωσίω;, δια ye μη αφανίζη δ ένοχος,

• '  >ί ? ΙΒ  ι Μ 1 > >« < > »τυχόν, τον ασωον. ο·: Οια y« pwj χαο
ρω «λλίrrv) r/]v σειράν των άρ9ρων roii^vopiouj 
προσεβ’/μα και ταύτ-φ ttjv εχθεσιν.

( 2)  1441 ““ Διαλύεται η χοαιόνης' α\ διά του (ρούχου, 
θανάτου * β’’ διά του πολίτικου θανάτου * y , δι»

Κ » $ £ ξ.
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ταχθεντα εν τω Ka&ot περί πολιτών άγωγω* άρθρω 
872 (*). Όταν δε παρα&ωσι ταυτα, οI δανειςαι ε- 
γουσι πάντοτε δικαίωμα να έναντιωθωσι οοον ανηχέ*

Α rpis αάτου$, κα: να άνταλλ&ζ^ι προς πάσαν διάλοσι* 
συντροφικήν προερχομενην από την άπόοασιν των κρι- 
των εκείνων.

6γ. Τα μεταξύ των νεόνυμφων συμφωνητικά, ε*£ 
ων ο ηθελεν ν-ναι έμπορος , S έλουα* μεταδοθη εις άν~ 
τίγραφον <Γν τω /χετα£υ ενός ptvjvos ρ:ετα τν|ν ήμερα* 
της συμφωνίας εις τα γραφεία και αολάς τα σημείου· 
ρ.ενα είς το 872 αρδρον too Κω5*κο$’των πολίτικων α· 
γωγων oca να εκδοδουν εις δημοσίευσα! κατά τα θεσπ*· 
σΟεντα ε:ς το ίδιον άρθρον.

Το άντίγραφον τούτο $ελει άναγγειλη έάν οί νεο·

του διαζυγίου· δ\ διά του οω/χατ*κου χωρισμού* 
ε'. διά tvjs &αίρε'σ*ως των υπαρχόντων, ^ενο· 
ptiwjs καθώς εκεϊ εις πολλά άρθρα εκτίθεται, καί 
ως άχρηςον δί ημάς παρατρίχεται. Κωδιξ Γαλλ. 
19* Έαν ε*ς των $«αφεροριενων $εν παρρησιασθν 
εις την προθεσμηθεΐσαν ημέραν παρά του κρ*ττ;- 
ρΛυ, τούτο λάμνει την άποφασιν κ. τ. λ* Κωο*£ 
αγωγών.

(*) 872. *Η απόφασή της 5*«*ρεσεως £έλϋ «να· 
γνωσθη δημοσίως εν τη συνελεύσει των κριτών εις 
το εμπορικόν του τόπου κριτήριου, εαν εχη * το 
ανχίγραφον της άποφάσεως $ελει δήμοσιευθη κρε
μά μενον είς την συνηδη του κριτηρίου των πρώτων 
α^ω^ών σανίδα, καί του εμπορικού9 εάν δε λεί- 
πη κριτήριου εμπορικόν,  ε?ς την κατοικίαν του α> 
epee *.τ·λ, *

‘Ε μ π ο ρ ι κ ό ς
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tιυμγοι συνεζεύχθησαν 'με συμγανίαν χοίνοτητο?, ή δ'. 
*φίαεω; των υπαρχόντων, xat εαν βυνεφωνηοαν χατα 
τό εθϋζ της προιχοδοσίας.

68. *0 <wyypap*ti? τβΐ γαμ>jJUou βυμφωνητίχου 
Nofaptos υποχρεοΰταί να δωΥ/j , touts χατα την α'νω*
τερω δίατα/ην h i ηοιν-ή εχατόν ypayyav προτού, 
xat μάλιςα χαθαΐρεσιν, xat υποχρεωτί'ν feu πρός του$ 
δανε^ας, εΥν«ποδί<χ9η, ό« vj παρα'$λ«ψί« του προηλ- 
δεν arte euyxaxoupyi’av.

69. "Exa^o? των υπανδρίυοαενων ft* ScaipSeeu u· 
«αρχόντων, η xara τό «ρο.'χοδοτίκον *995, «αν fttTa 
csv yauov *vayxaXi«5i? τό ε;/«0ptxov επάγγελμα, υπο- 
'/osoutcu vu xaftvvj την Ι*ργ,μίννρ> παράδοσιν του rnp.· 
φωνητίχου του εν τώ διαςγμan του /χηνος από τ·/)5 vj/xs- 
ρα?,χα9’ην αρχίζει τό ίραόρ:οντ9υ επί itoavj του »αχα· 
ταδαααβρ δόλεο; χρεωχόποί’/εαν <η»«?η να πτώχευση (*).

Κ ω δ ί ξ.

(#)  Ήχολουίηταν, χαί αχολου9ουν παρ’ ηα&> τΟίαυ- 
τ«ί όλεθοιαι χρειαχοτααι' πω? yap ou 5 \αμ§άνει 
Ti? χυναΓχα ft* μεγάλψ «ρο'κα χοηαατίκη'ν, ήτοί 
τραχωρα, χαί ft* τούτο Sekyst τους βυνερπόρου; 
να τον εμπιςευθοΰν. Μετά πολύ, η ολίγον χρεία· 
χοπίί xat ·/ yuvvj του ζητε? την /«ροΐκα της , ως 
α9ατον χαί ίεραν, xat την λαμβάνει χατα την επι
κρατούσαν συνήθειαν με άψανισμον των δανικών* 
τούτο ροί φαίνεται αδ:χον, εανηχυνη, η οί προ.'- 
κοδοτοΰντε? αυ’την δεν κοινοποιήσουν χατά την του· 
του δ:ατα^Λ) ε’ν χαιρφ την 'ερότητα της ν«ρο:χό? 
εκείνης.

7
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70. Ή  Toratm? πβραίο*** yiVvj xcti υηο τας 
αχίt«s floras & τώ ft$r«* *;t> iitouj , ftrtce v/tv i>)fto· 
ο:&σα> τοί rrapot/ro* ρίροϋ «πο ολου$, oW ivtpytos* 
το ift::oo:xcy cftayy$Xa«r *?ς την ημέραν τη$ δημοαι· 
$#ίτ?:ο; n w g ,  χβκ $rim υπανίρ^ψΙ^Οί ft? Scoupiacv 
ύχαρχίντων, η Jto τα έ9'κα tvj; πρθίχο$θα*'α$.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Ε'·
Π «ρΐ  εμπορικών βυρσών,  πραχτο ρων των 

σ υ ν αλ λ α γ μά τ ων ,  χαί  μεσι τών.

Τ Μ Η Μ Α  Α\
Περί  ε μποριχών βυρσών  (*)*

7 1 . 'Η «ρπορανί βάρσα ουνίςχτχι με tvjv άδειαν 
r^s o<e»v*j*«s, χοκ εΐναι τόπος συνελεόσεως τών εμπό
ρων, ναυκλήρων, πρακτόρων των συναλλαγμάτων, 
χαί μεσιτών.

72. Των γινομένων εις τηι> βύρσαν διαπραγματεύ
σεων , χαΐ συναλλαγών ν{ έχβασις προσδιορίζει τ/,ν 
άποχατά~ασ;ν τών συναλλαγμάτων, τών πραγματειών, 
τών χινόυνααγαλειών, τών ναόλων, τών άγωγιών διά

Έ  (ί ft 0 j) ί X Ο ξ,

(*) Βΰρσα όχι εχ του πουγγίου χαί τ/)ς ύλης εξ ης 
τόπουγγεΐον, άλλ’ εχ του χορίου ονόματος'του
ποώτως αετα'/ειοισ ί̂ντος εν Βpiiyyq τών Βαταυών · * . * , ·  . 7 1 , , ■ . Γ ■· . »την Λίαν οιχιαν επι πραγματευσιν χοιν/ρ, ονομα
ζόμενου via  der Heurge ώνομάσΒτραν at χατά μί- 
μ-φιν «υτου απανταχού γενόμεναι οίχοδομαί, η χατοι- 
χιαι (conversations) εν λεξει (Borse).



Κ ω ί  <

ξηρός, xet των. ποταμών, χα i διωρύγων ,  των ivj-

ριοσ/ων ομολογιών ( ι ) xai άλλων, όσων at τιμαί επιδε· 
χούταί σημείωσα* ( 2 ) .

7 3. At διάροροι αυται Ttpai τρανερουντat nap a 
των συναλλαγματικών πρακτόρων, xsu των μεσιτών χβ- 
τα τον προαδιορισθίντα τρόπον των γενικών, χαί ft«pt· 
χων κανόνων τη; άςυνομίας»

Τ Μ Η Μ Α  Β*.
Π*ρ« των συναλλαγματ ι κών  πρακτόρων  

καί μ ε σ«των.
• %

74· 'Ο νόμο; γνωρίζει Sea τάς εμπορικός ουμγω· 
νιας ενεργητάς έμμεσους, οποίοι είναι οι συναλλαγ
ματικοί πράκτορες, και οι μεσΐται.

75. Εί*ς όσα$ πόλεις ευρίσκεται βυραα εμπορική, 
είναι xai τθ£θυτοο μεσΓιται, ονομαζόμενοι από τον βα
σιλέα (3 ) .

7 δ. Of συναλλαγματικοί πράκτορες ( 4) οντίί απο· 
καταφημένοι κατά τον προσδιορισίεντα τρόπον παρά του 
νόμου, εχουσι μόνοι το δικαίωμα νά πάμνουν τάς συν- 
αλλαγάς των δημοσίων ομολογιών, και άλλων, οσα 
επιδέχονται νά σν,μειω̂ οΰν εΖς τό χατ«ς«χόν των, χα·

(1 ) Oblication publique.
( 2 )  "Ητθ£ να σημειωθούν εις τό κατάςιχον τοί μεσίτου.
(3 )  Max«ptos ότόπος, όπου δίδεται τοσαυτη πρόνοια 

διά νά προψυλαχθη η κατάςασις των εμπορευόμενων!
(4 )  kes Agene de Change τους οποίους μεσίτας των 

συναλλαγμάτων ημείς λεγομεν, και κατά τι εχομεύ



0οος συναλλάσσουν τα συνάλλαγματιχά γραμμά·
τια, καί οσα γράμματα επιδέχονται πώλνρεν διά λογά- 
ριασμον τρίτων τάκον, καί ν αποδείξουν ταυτα.

Κοινώς ο? συναλλαγματικοί πράκτορες μετά των 
μεσιτών των πραγματειών νίμποροον νά κάμνουν ττ}ν δι· 
απραγμάτευσιν xai μεσιτείαν των πωλησεων, χαI αγο
ρών των μεταλλίων υλών, xai άμψω μονοί εγουσι δι
καίωμα νά αποδείξουν τάς τιμάς * * αυτών*

77· Τ̂ δ/αι μεσϊται των πραγματειών♦
Μεσϊται των χαδυνασγαλειων,
Μεσϊται διερμ*ηνευται, και ποδοται των καραζιων (*)♦ 
ΜεσΓτα* των αγωγίωνδιά ξ'ήράς, xai ποταμφν, 
γ8, Ο; μεσϊται των πραγματειών άποχαταςαθεντες 

χατά τους νομούς, μονοί έχουν δικαίωμα νά μεσολα&ουν 
εις τάς διαπραγματεύσεις των πραγματειών, xai ν απο· 
χατα^ησουν την τιμάν. 'Ορου δε με τους πράχτορας 
των συναλλαγμάτων ενεργούσε την μεσιτείαν είς* τάς 
μεταλλιχας άλας.

jg · Or μεσϊται των χινδυνασγαλειων γράγουσιν ο
ροί με τους νοταρίους- τα χ*νδυνασ!ραλ'ςίκα αποδειχτικά? 
καί υπομαρτυρουσι την αλήθειαν με την ύπογραγψ των,

23 Έ  (i it o p u  ο ί

χανονισμένους* εύλογον δμως είναι νά προςεθή 
καν δί αυτούς ολτ) του τμήματος τούτου η πιρ&ηψις,

(*) 9Ε π ε^  είναι δύσκολος η είσοδος πολλών λιμένων̂  
διωρίσθησαν ποδότα* Conducteurs ποδο'^ς δε α
πό του ποδηγέτης, τον ο ποιον και ναύκληρον. χα% 
ταχρ·ηςικως λίγουσι*



*9

άποδειχνυοντες την ποσότητα των βραβείων ( ΐ )  δΐ ο λα; 
τας διαπλευσεις των θαλασσών, καί ποταμών.

So. Οί μεσΐται, διερμηνευταί, καί ποδόταί των 
καραβιών χάμνοον τοος ναυλοος των καραβιών̂  καί οοτο. 
μόνοι εχουσι το δικαίωμα νά μεταφράσουν sit τας δια£ί· 
Aovsoaas ενώπιον κριν/ρίου τας α’ποδίίξβίς, συμφωνητικά̂  
φορτωτικά^') και όλα τα λοΛα εμπορικά γραμματα, των[δ.· 
ποί'ων ηΟελεν νναι αναγκαία η μετάφρασις,χαΐ τελευταίου 
ν αποδείξουν την ποσότητα των ναόλων.

Εΐς τας βυ/κέ’αίνοόΰας φιλονεικιας tit τα τελώνια > 
xat ί/ς υπ·ηρεαίαν αυτών ουτοι μόνοι θέλουν χρησιμέυσα 
διερμηνείς προς ολους τους ξένους, ναύκληρους}. εμπό
ρους ναύτας, καί άλλους θαλασσινούς. (3 )

8 ΐ .  "Εν καί τδ αυτό υποκείμενον ΐεχον την άδειαν 
από την διοίκησιν ημπορεΐ νά ν,ναι πράκτωρ αυναλλαγ- 
ματικός > μεσίτης πραγματειών , η των χαιδινααφαλειών, 
και μεσίτης διερμηνευνης, καί ποδότης των καραβιών.

$2. Οι μεσϊται των άγωγίων της £ηρας, καί των ποτά, 
μων, άψ οο άποκαταςαθοΰν κατά νόμους, fiovoi ϊχοοσι 
δικαίωμα εις τον προσδιοριαθίντα αύτοΐς τόπον νά λά
μνουν τον μεσίτην εις τα αγώγια διά ξηρας, καί ποτά.

Κ ω δ « ξ.

( ΐ )  Βραβείου τδ P re m io  κατά  λεξικήν μετά φ ραση , 
και δεν είναι ανοίκειον.

( 2)  Φορτωτικόν γράμμα, η φορτωτική'η Polipza 
<Η Carico. Le Connaissemeut.

(3 ) Πρίποντώς, SiQU&ixot fiovoc είναι όληωτερον 
ίίποπτο* να «πατήσουν τ*ύ$ ζίνονς w tS f  ωρχφκέ*
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μων · δεν επ'τρεπεταε όμως είς αύτους είς μηδεμίαν nem 
ρίςασιν , χαί επί μγ$ίμισ. προφάσίί νά ενεργησουν τας 
πράξεις τών μεσιτών, των πραγματειών, των χ*νδυναο^αλΐ<· 
ών,γτώνμεσηών $:ερμνμεντών,Μι ποδοτών των χαραίίων 
σημειωθίντων εις τά άνω άρθρα j 8 ,  79 > χβ̂  8θ·

83· Οί χριωχοπησαντες δεν η μπορούν να γενουν 
πράκτορες των συναλλαγμάτων, η μεσΐται προ του να 
/πανορβωθουν.

84· Οί πράκτορες των συναλλαγμάτων, χαI οί με* 
σΐται υποχρεουνται να έχουν χατα'ςεχον επικυρωμένου χα· 
τα τά δίατα^εντα είς το 11 άρΘρον.

Είς τούτο υποχρεουντα* να σημείωνουν χαδ* ημέραν 
χαt χα^ά τά£ν χωρίς ξύσματα, άγραφα είς *ο μεταξύ' 
των γραμμών, η μεταθέσεις, χαί χωρίς ςενογραφίας, 
η μονογράμματα, ίλας τάς συμφωνίας των πωλησεω# 
χαί αγορών των χα/δυνααφαλεεών Χαιτών συναλλαγμάτων,χαί 
lyevi λόγω γενικώς όσα πραχθουν με το μέσον αυτών· 

85* *0 Πράχτωρ των ουναλλαχαάτων, χαί ο ρε· 
σετνβ δεν Απορούν είς μηδεμίαν περίςασιν, χαί επ̂  
μηδεμία προφάσει να χαίνουν εμποριχάς επιχειρήσεις 
η συναλλαγματικός δί ίδιον των λογαριασμόν.

Απαγορεύεται είς αυ’του'ς τδ νά λά&ουν μετοχήν 
αμέσως, γ εμμέσως υποτο *ο*ον αυτών, η άλλου τίνος 
όνομα είς όποιανδηποτε εμπορικόν επιχείρησακ (*)

'£ μ ft ο ρ ε χ δ $«

νοι καί υποκείμενοι είς βαρείας ποινάς εάν φωρα- 
βουν δόλιοι χαί απατεώνες.

(*) Ευχολον είναι νά χαταλάίη τις τδ μεγα ? προνον;· 
Tfxov Οφελος του νορωυ τουτου.
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*Απαγορεύεται προσέτι καί το να λά&υν, η πλνφύσουν 
διά λογαριασμόν εκείνων, τούς οποίους ύπηρετουσι ( ι ) ·

86. Asv η μπορούν να γίνουν εγγυψαί διά την (κ· 
ήλτοιν των Si αυτών γενομενων συμφωνιών. .

87* Πάσα παράάάσις εις τας ανωτέρω διά των 
δύω άρθρωύ ψανερουμίνας διαταγας ίπιφίρ&ι ποινήν κα· 
6αιρεσεως αϊτών, καί καταδίχψ Τις χρηματικόν πρc« 
ςιμον άποφασιζσμίνον ι από το xpcr/ptov της διορθωτικής 
άςυνομίας, χωρίς να υπερ&αίνη τός τρεις χιλιάδας 
φράγκα, καί χωρίς πρόκριμα τών ‘ναγόνΤων εις άπαί· 
τ/fliv τών ζημιών , καί τόκων.

88. *0 χαθαψεθείς δυνάμει του ανωτέρω άρθροu 
συναλλαγματικός πράκτωρ, η μεσίτης Siv ημπορεΐ πά
λιν νά άνασνςνβγ τις το επάγγελμά τοοζβ).

89·*'Αν πράκτωρ τις, η μεσίτης συμ&ρ νά χρίω· 
κοπηση, ενάγεται ως δόλιος χρίωκόπος (3 ).

90. 'Η δημοσία διοίχησις κανονίζουσα Βελει προ- 
ίλίφίί οβα ανήκουν εις ν/,ν διαπραγμάτευσή, καί μ ί · ' 
τά§ασιν της ιδιοκτησίας τών δημοσίων ομολογιών.

. ( ΐ )  Το άρθρον τούτο κόπτει ριζηδόν τών μίσιτών 
τας ενδεχομίνας ραδιουργίας.

(*) Ace το πρόχειρον τής κακώχς χραάζετat xai to· 
σαιίτη τοu νόμου αιϊςηρόv/fi·

( 3 )  Δαα&> τω Xoyco* &ότ* ζώ; με to μέσάίχόν 
t του, xai ων εμπο&αμάοςάπότό ffiftoptov, Siν 

ypnootV Sixai&s νά
8
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Τ ί Τ Α Ο Σ  ς .
Π ε ρ ί  παράγγεΧ μ&τίών

Τ Μ Η Μ Α  Α\

Ϊ Ι ερί  ηα ρ α γ γ ε λ  ματκον  γ$νιχωζ>

91. ΠαραγγεΧμαπ'αζ εΐνα:, ενεργεί νηο to 
iScov too ονομα, ν\ υπο συντρόφων ονομασίαν 8ια λο· 
γαριασμον αΧΧου τινοϊ παράγγείλοντος ( ΐ ) ·

92. Τα χρίν)^ κα; τα 8(λαί(ύμαΐα του ηαραγγελ· 
ματιού, o^s ενεργεί εν όνόματι του παραγγίΧλοντος, 
προσ8ί'>&ρίσθψ/βαν εν tip Γαλλίχω ΚοοδίΧί βιΘΧίω Τ \ Ttr* 
λω Η1'. {2).

93. *0 παρογγελματίας, ό'τβι/ προπληρωα^ «πάνω 
εις πραγματείας άποςελλομίνας άλλοΟεν irpos αυτόν δία 
να πωΚνβονν δ ία λογαριασμόν τον ‘ napayyiXXoyros > 
ί^δί προνόμιον να λά&ή τα προπληρω9εντα με τούς τό
κου;, καί ε£οδα από r/jv τιμήν των πραγματειών, «ay 
ενρίβχωνται όπότνν δ£ουσί'άν του βί; τα; απο0·>}χα; του, 
'/]’ εις κατα9ψ.ας δημοσίας, καί lay πρίν να (ρ0άβω«ν αί 
πραγματεΐαι, απόδειξη δια τον φορτωτικού γράμματος, 
η άγωγιατσ.ον, δη προς αντον ίγίνετο ν,

94· Eay δ’ at πραγματεΐαι νβελον είναι πωλημε· 
ναι, και δοομέναι προς τον άγορας-ην διά λογαρια-

*Ε μ n o p t x o s

( ΐ )  ΠαΟαγγελματίας δ Κομμισσιονάριος καί παραγ.
γελλων δ Κομμετεντης.

( 2)  ·ιΑνάγνω9ι το πάράρνψα.

άποςολή.
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αμάν mu παραγγεϋοντος, δ παραγγελμμτιας πληρώ· 
vsrat άηο την ποτότ^τα τ^$ πωλνίαίως οβα 7χ«< τφοπλη. 
ραμένα με τούς τόκους αυτών , χαί έξοδά τ%υ χαίό 
τ.ροτίμηο.ν άπό τούς δανί^δί « δ  παραγγέλλόντας.

9δ. Τα δάνεια, ηροπληρωμαί, ν( πληρωμαί γε- 
νόμενα -επάνω εις πραγματείας ύποίηχευομενας, η πα· 
ραδομένας ηαρά ηνος ουγχατοιχούντος εις τον ίδιαν τόπον 
με τον παραγγελματιαν, δεν δίδουα'ι προνομίαν προς 
τον παραγγελματίαν, η ύποΒηκάριον, είμη μόνον κα5ως 
ίθεοπίαθη περί τούτων ίν τωΓαλλαω Κωδα< βι§λίω Γ ’.
•Τ/τλω 1ς\ περί δανείων με ένεγειρα (*).

\ *
Τ Μ Η Μ Α  Β'.• ‘ ·%· ·

Π ερί η αρ α γ γ ε λ μ ατ ι ων  [εις τ άς  μεταχο·
μ ία εις διά. ξηράς ,  χ αί ποταμών.

96. *0 άναδεχόμινος παραγγελματίας την <ρρον· 
τίδα r^s μεταχομίαεως διά ξηρά ς , καί ποταμών υπό- 
xectat νά εγγράφω εις το i f /,μεραιόν του χατάςιχον wjv 
«ρανίρωβίν της ποιόν/μος, χβ* ποαότψος των πραγμα· 
τειων, καί την τιμήν αυτών εάν ηναι χρεία.

97* 0δτ95 είναι εγγυητής νά εάοδο.ουν αί πραγ· 
ματεΐαι, χαί τά πράγματα εις την ουμνων/βεΐσαν διο*t

' (#) 'Ομοίωςy οπού ε'ς άλατος ϊ*τίΟ$ντα: pi zepi υ-
- ποβηχών, καί εν*χείθ'ύν νόμο: $* τοί Γαλλίου 

KdJi{XO$.
8
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ρ/αν χατά το ά^ω^αταον γραμμάτιον ( ΐ ) ,  */ρη δονβ» 
ςίια της εξουσίας ( 2)  βρπο4<β>), την ο'πο/αν χρίωςίΓ 
να άποίει’ξ·/] νομίμως.

98. "Ετί ««wit «yytivjTvjs ί<« τάς ά$αρίας > η ίλ* 
λί£*ψί£5 των πραγματειών, χβu πραγμάτων, βάν δεν 
βον*<ρωνη'0η άλλως πως ι?ς το tpopttimxcv, η δοναςίίά 
ηγεμονίας τάς άπίΓίλίαί,

99· Προσέτι είναι εγγυητης δ*ά τα ?pya των εν 
παρόίω παραγγελματιων προς τοο'ς οποί'οος οοτος &»O- 
βονίί τάς πραγματείας.

ΙΟΟ. Οί χινίονο; too $ρόμοο άνηχοοβίν ίί'ς τον 4- 
5;θχτττην της πραγματείας <xf οο βυτη ε*χορίβδη άπο 
την βποδηχην τοί! πωλητοό, η τ?ο άποςολάτορος, ο 
δί ηρπορίΓ να χάρη ayoyvjv χατά των άναλα&ντων την 
μεταχόμισηι παρβγγελματ/ον, χαί άγωγιάτοο.

ΙΟΙ. To άγωγιαταον γραμμάτιο)) είναι οορρωνητ:· 
χον γράμμα μεταξύ τοο άποςολάτορος, χα: too ayto- 
γιάτου, η μεταξύ τοο αποςολατορος, παραγγελματί· 
ot>, καί ά^ω^άτορ.

.102. Το' ά)»ω)>ίατ4χον τοοτο πρ«π«4 να ίχη ίτός, xaj 
r μέραν} χαί να «£ηρη

Την o:>04V, χαΐ το ζο^ί, η το περιεχόμενον των 
*4*ς μεταχόμισιν πραγμάτων.

Έ ρ π ο ρ ί χ ο ς

(1 ) Lettre de Voiturc, οοτω ρ«τ«3θάό9η κατά 
λε£<ν.

( 2)  force M ijeure, ο.ίς( διναρίς ανώτερα.
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Τ*ν προοθεσμίαν, χ«9* ψ  πρεηεε νά άποτελεσΒη
η μεταχόμισις.

Ν β σημειοί,
Τό ονομα, χαί to οίχητηραν’τοο παραγγελματί- 

ου (iav μεσολαθ^) διά τβΰ οηοίοο γίνεται η ft*. 
ταχόμιβις.

To ονομα του προς ου η πραγματεία ςελλεται. 
Το ονομα, χαί το οίχηνϊριον too αγωγιάτου.

Νά άναγγελλη,
Την ποοο'τητβ του αγωγιού.
Το πρόςιμον Sea την βραδύτητα too εοοδίοο. (*) 
'Τποχοοφίτβί δβπβρά του άποςολάτορος, η πβ- 
peyyiX^«t/ou.

Καί ϊχ*ι ί/ςτην άχραν to σημεϊον, χαί του β* 
ρΛμόν των μεταχομζομενων πραγμάτων.

Το άγωγιατιχύν άντιγράφεται από του παράγγελμα- 
Τίου είςχατάλογον πλαγιόγραγον , χαί παρεγγρα- 
πτου, χωρίς υα ayifcj αγραγον μέρος, χαί
χατ a-avvsyteav.

(*) Δία το άχατάςατον των δρόμων, χαί την atα» 
ξίαν ίν γίνει, δεν η μπορεί νά βληθη εις πράξιν 
ό τοιοδτος νόμος είς τηυ ^ίορύλαχτου ταότηυ (· 
πιχράχειαν. Το βασιλικόν Κράτος (φρόντισε νά 
δώση ευταξίαν εχλίγωντας άρχν^όυ των αγωγια
τών , άρχιαγωγιάτ/ρ, χαί τουρχιςί Κιρατζηπασα , 
άΜ  οδτος λαμ£άιων το δικαίωμα της αξίας too, 
μηδαμώς εφρόντισε πρός όφελος τού εμπορίου, 
ασφάλειαν των δρόμων, η φόλαξ<ν των πραγμα-

Κ ώ δ < ξ.
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Τ Μ Η Μ Α  Γ'.

περί α γω γιά του .

103. *0 αγωγιάτης είναι εγγυητής Sea τα μέτοχο· 
ζόμενα πράγματα παρ αυτοί, αν τα χάβγ εκτός Suva· 
ςοί'ίδ βί«5·

Εί/α: προσέτι εγγυητής Si δλας τας άξαρίας^ εχτός 
μόνον των προερχόμενων από ίδιον του πράγματι. ; ελάτ· 
τωμα η την δυναςείαν. ( ΐ )

ΐθ4· Έαΐ> νί μέτακόμισις βραδυνη περισσότερον α
πό ,τ/,ϋ ουμφύν/βεΐσαν προθεσμίαν εξ αιτίαςήγεμονιχής 
ταοζ ουναςείας, ό αγωγιάτη Siv υπόχΜιται εις τάς itpo· 
ερχομίνας ζημίας από' τάν βραδύτητα.

ιο δ . *Η περιλα& των μεταχομιζομενων πραγμά
των t xal ή πληρωμή τού συμγωνφέντος αγωγιού έλίυθί. 
ρούσε τον αγωγιάτην από πάσαν χατ αυτού αγωγήν.

ιο β . "Εάν ό περιληπτής δεν δίχεται} η am . 
λίγη να περιλάύη τάς προς αυτόν πραγματείας χατάζή- 
τησιν. τού αγωγιάτου, διορίζονται υ’πό πόδας τής αναφο
ράς έμπειροι ( 2)  προ; άπόδειξιν, χαι μαρτυρίαν της

τειών' δθεν, εάν ποτέ προ$λη9η τοιουτος παρά της 
βασιλείας, ας ζην/βά να ιρυλάξη τους εν τω τμή- 
ματι τουτω νόμους, χα9ώς χαι ο άποςολάτωρ> χαι ας 
χαίρη λαμξάνων τό ψλοτιμοΰμενον διχαίωμα. 

( ι )  Τό άρΟρον τούτο δ: ημάς πρεπει νά μετριασθή 
διά την μίταχόμισιν εις γορτία ζώων, χαι δία τό 
επιχίνδυνον πέραμα των ποταμών xai χείμαρρων. 

( 2)  “Εμπειροι, vj δόκιμοι ο ι ιταλιςΐ ΪΙερίτοι. Έμ·

Έ  μ π ο ρ ι χ ο $
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χαταςάαεως αυτών άπ ο to εμποριχον Kpttypiovj η £*g 
'̂λλίίψίΟ αυτοί από toy «φηνάρχην.

"Επ$<τα η μπορεί νά διαταγή παραχαταθηχη, η 
εμποδισμός τώυ πραγματειών, xai μεταχόμισις αυτών 
fi*S δημραιαυ xara9/'xVjV.

3IIμπορεί προσέτι, νά δια ταγή xai πώλησις εξ αυ
τών Γνα πληρωθη ό αγωγιάτης,

io j . Τα εμπεριεχόμενα διατάγματα είς τον πα· 
. cm τα Τ<τλον ί<να« χο<να xai &ά του'ί χν$ερνγτας των 
ποτάμιων όλχάδων (χαϊχτζηδες) xai του'ί ί^ΑΟτΛυ; «- 
^.α^λαταί·

ioS. "Απατα άγωγ}< χατα του παραγγελματίου, 
χαϊ του αγωγιάτου διά απώλειαν (χάσιμον), η άοαρίαν 
τών πραγματειών, προγράγεται μετά μήνας εξ δια 
τάς ένδον της Γαλλαηί επιχραπεΐας αποςολάς, xai 
μετά εν 'έτος δί όσας άποςέλλονται εις αλλοδαπήν γάν 
πραγματείας, χαταμετρουμενων απο Tvjs ημέρας, χα&’ 
ν'υ «πρίπβ νά Ιυοέοδοϊν τα μεταχομίζομενα, xai &α 
τ·̂ 5 ά&αρίας, άγ ης ημέρας παρεδόθησαν. Δεν προ· 
γρ άγεται όμως με τούτο η αγωγή χατα ioXio'r/jTOs, xai 
«π'ς.'αί του αγωγιάτου χαϊ του παραγγελματΐου.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Ζ\
Περί  αγορών,  x a i π ω λ * α ίω ν .

J 09* άποδειχνιίονται αί άγοραι, xai πωλησεις.

ποριχόν δε χριτηριου δί ημάς νομιζετω των προεςώ· 
των του σώματος χατα τ'/]ν οροθεσίαν, το οποίον 
διναται να πράξη ταΰτα, χαι τά εξάς.
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Διά δήμοαιών γραμμάτων.
Δια γραμμάτων ιδιαιτέρων.
Διά του χαταςίχου του συναλλαγματικοί/ πράκτο- 
ρος, η μεσίτου υπογεγραμμένου παρά των συμ· 
γωνοΰντων μερών.

Διά τνς ntptka&s του καταλόγου των πραγματtι
ών {φαχτουρας).

Διά ?η$ αλληλογραφίας.
Διά των χαταςίχων των διαγερομενων.
Διά μαρτυρίας $ όταν το χρηνριον χρίνρ αποδίκ- 
τη» την μαρτυρίαν.

Τ Ι Τ Λ Ο Ϊ  Η*.

Περί β υναλλαγματικών γραμματ ίων> ο
μολογιών πληρωτέων είς δ ιαταγήν ,  

και προγραφής αυτών (*)«

ΤΜΗΜΑ Α'.
Π tp l συναλλαγματ ικόν  γραμματ ί ου . 

Παρ άγ. Α\

Περί  τού ίΓδ00$ τών συναλλαγματικών*  
ι ΙΟ. Το συναλλαγματαόν γραμμάτιου σύρεται α

πό 'ένα προς· άλλον τόπον,

( * )  Σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ά  γ ρ α μ μ ά τ ια  α ί  L e t t r e  ρ β  c h a n ,  

g e  κα ί ί τ α λ ίς ί  π ό λ ι τ ζ α ,  η τ ις  κα ι σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή  
ά π ό  t o o  C a m b i a l e  ά ν  όνομααΰη  δ ε ν  μ ο ί  φ α ίν ε τα ι  
σ φ ά λ μ α .  *Ο μ ο λ ο γ ία :  |{ * ς δ ια τ α γ ή ν ,  ό σ α ι ε μ π ε ρ ι ·*

'£ |t r o |i a  ο $
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"Ε χ«  ι'τος απο τηβ εχδόβείύς.
Kal αναγγέλλει
Την πλαιρωταίαν ποβοτητβί.
Το ovo t̂a τοδ πλη^ωτου.

• Τη» εποχγ,ν , xai τον τόπον , xa$’ ον ftptnSi να
πληρωδη.

Την ληφδίΓβαν Τί/χη'ν «% μίτρητα j #?$ πραγματείας, 
Si's λογαριασμόν, η ιίς όποίονδη'ποτί «λλοντρόπον* 

Γίνεται Si's &ατα^η'ν τ '̂Υην two's , η xai «?$ αυ'τοί 
too τρα5ητοΰ. *

Ket γανερωνη εάν ψαι α . β \  γ \  η τίτσρτη x. t.L· 
t i l .  Ή  συναλλαγματιχά ημποpit να τρα&χΒη είς 

βάρος -τίνος, xai νά πληρωδη si’s το' οΓχητηρον τρίτον 
τίνος.

Αυτή ημπορεϊ νά γίνρ χατά διαταγήν, χάι διά λο« 
γαριασμόν τρίτον τίνος.

112. 'Απλοί υποσχέσεις νομίζονται ό'λαι at συναλ· 
λαγματαα ι, όααι επκρεροναι» ' άμψ§ολίαν, η τ ο ΰ  ο* 
νόμάΤΟς, η της ποιότητος, η του οίχητηρΛΟ, * τοΰ 
- ■■ ■ ■ ·■■■ » —~ ■ ι

λαμβάνουν νά πληρω9οΰν £ί’ς iitfrajoj» του ίίΤνος’* 
xai όχι προς αυτόν διαχέκριμμενως, xai οητως, 
άλλ’ είς διαταγάν, ητο< όρδήίαν αυτον. Προ·
γρα<ργ είναι προςαγη νομόν διατόττονσα διά *ην 
περί τοιαότΥ,ς, η τοιαυτης αγωγής τη'ν ίσχνν να 
ενερχ/ftyj 'όχιπεραιτέρω πενταετίας, δεκαετίας* 
xai παρομοίως μεχρι ρ φ ώ  τ:νος χαιρον.

9
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Έ ρ π ο ρ ί χ ο ' ς ,

«όκου απδ τον οποίον σύρονται, η εκείνου εις τον οποίου 
<?vat πληρωτ/at.

ΐ ι 3. *Η tiffoypatpi των yuvatxoov, καί τωγ χορών, 
offat διν itvat δημοσίως, ψποροι είς τας συναλλαγματι· 
χα'ς, /woritat ως προς αδτας απλή δρολο^'α.

Ι ΐ4 ·  At tlffoγραγόμενβμ συναλλαγματικοί απο ftvj 
«ρπόρους α’νη'λ<χας itvat άκυροι ως προς αυτους, ιχτος 
των προς αλλη'λους των διαγερομίνων διχαβωματων , 
χατα τό αο0οον 13 12. τοΰ Γαλλίχοδ Κωδηχος ( ι ) .

Παρά)>. Β \

II e/ο« προδ’λ ίφ ιω ξ  ( 2).

1 1 5. *0 τρα&ιτης χρ*ως*? να χάρη trv πρόόλ*· 
ψίν, η εκείνος διά τον λογαριασμόν του ο*πο/ου γίνεται, 
ρ ’ ολον τούτο ο* τρα6ητ/}'ς δίν nauit απδ του να' ηναι προ· 
«ωπαώς υπόχρίως.

( 1)  1312. "Ο raν ot ανήλικες, η ο? λλαγορίυθίντίς, 
at υπανδροί υ̂υαΣχίς κατακράουν, ως χοιουτοι 

ν’ αποπληρώσουν τας ύποαχίσ&ις αυτών, xat ν* 
αποδώσουν c , τι «λαδον χατα τας δρολο^'ας των 
γενομενας εν ώ ησαν ανάλικες, α’πη)>ορίορίνο<, η 
tffayipoί ,  δίν βνα^χαζονταί ίίς πληοωρη'ν, ίίρηρο'- 
VVV όταν τδ AvjjpSiv ίδωχίν αυτοίς τούτος την coy/Xit- 
αν. Τρηρ. Ζ'. περί α’χυρωσίως των συρρωνητίχων.

{2)  Πρδδλίψίς provision. Τα nipt Taur/ΐς τνς 
προδλίψίως διατάγματα λείπουν απο τάς περισσό· 
τέρας n«pt σοναλλα}>ρατ«ών νομοθεσίας. Mot* φαί- 
vsrat δρως αναγκαία διά νά χαλινώσουν τα λ$^>
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V

άνναλλαγμάτα^ 
$ αυτής χρίω ^' ύρίξϊδν fpdift^'v, * προς
itotuW) δ(β 4ob OTtVo’j iotf λογαριασμού itpt&ffiiy 
χρημάτίχ'ήν πο'ίο'τητά του'Χα^ξον &ήί '/i» τιί}ν *J7 P^’ 
y0fi«irt)V tft tv)V σ^άλΧήί^^τάην, εννοείτο*, ort t* 
y«V*T9 προίλιψί?.

l  ly . 'H αποδοχή uiiofriih tvv πρό&εφά.
A u n j  ά π ο τ ί λ έ ΐ  ί π ό δ ε ι ξ ά  προς τους y b p i^ a i .

Καί ay αποδίχίτ, xeti <fiv δεύ άπόδεγβν) (η όυναλ· 
λαγματοί-η , είς T*V /*η έκ ο ϊο χν  (**ύ0ί °* */*«&)*& 
tfyae tij χρέος να άπύδίιζνί, Sit Ixfivdty i'i βαρό'ς των 
όπο&τν έτράΦ/fr/j η <r?>veXkey)i«tisivJ, ήταν προδλίμενΌε 
t !5 τηυ πτώσα», xar' αλλού τράποδ ύποχρεουτάι tfc? &£>« 
βη jyyovjetv, δίδόβθω νά eyarl το χάταμαρτυρτχδν χαί 
μετά την προσδιορισθεΐσαυ προθεσμίαν.

■H6. *Rav f«V την πρόθεσμιάύ τ*/ς

Π a pay . Γ*.

Π ε ρ ί α π ο δ ο χ έ ς .

1 18 . *0 Tpfir&}t$;, #aft 6? γύριςαι του «ώ$λ- 
λαγματιχόδ γράμμαή’ου είναι, ίγγυήταί άϊΧηΧίγγόοι διά 
την ώίβδο^ηυ χάε πληρωριη’ν εις την διορίαν,

119* Η p i  αποδοχή άποδεηνόΐται δια πρά£εβ| 
(αχτου) γράμματος δηλβδη' δ-ψοοίοο ονομαζόμενου 
χαταμαρηραιον· διά τ*ν ρ · αποδοχή.

μ&α εις τον αίρα τραύματα χαι νά κάθοπο&ά·
λουν πάντοτε τον δολίον τραίητην ε;ς πληρωρην 
χαθ'Λς ενταύθα διατάσσεται.

9
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120. *Εμ<ρανιζόμενον το χαταμαρτοριχόν της μη 

αποίβ^ης πρβδ τον τραδητην, καί toil; γυριςας, too? 
«ίΤ3κ«9;ςα υπόχρεους πρδς άλλη'λϋυς νά δωσονν i)>yoV<v 
Γρ£ς aayaXttav τ/ς πληΟω/χηις τού ανναλλα̂ /ΧΟΤίΧΟϋ !?{ 
την προθεσμίαν, η να κάμουν την πληρω/χην /χ* τα 
έξοδα, καί επιβυνάλλαγμα,

*Η εγγυησις του τραδητοί, η τοί yup^otJ προ$ μό
νον τον υπέρ ου εγενετο, είναι αλληλέγγυος,

121. Ο αποδεχόμενος συναλλαγματικόν υποχρε. 
ουται να πλήρωσή τη'ν εις αότc ποσότητα.

Δεν η μπορεί να «navaXaftj την αποδοχήν ο απαξ 
αποδεχθείς, δεδόσθω να ήθελε χρεωχοπηση, με ά
γνοιαν αότοί, ο Tpaivjr/j προ της ακάοοχης.

. ι? 2 . *11 αποδοχή τοί συναλλαγματικού itpityc να 
γένη με υπόγραψαν.

'Η αποδοχ-ή χαρακτηρίζεται με την λεζιν άποδέ-, 
χομαι (*)· · ^

Πρεπίε να εχη την ημέραν, όταν ηναί πληρωτέο» 
/χ«τα /Αίαν η πολλάς νμέρας, r  καί μήνας της εμιρανίαειας.

*Εαν. δε παραμεληθη η σημείωσις τ·/ς η/Atpas, απ$- 
χαθίςαται τδ συναλλαγματικόν πληρωτ/ον ε!ς την πρς·

» ...... . .■· ■ '■ . I". ·. >
(*) Ή εκγράσις aur/j είναι τελειότερα, και αρμό- 

έ'.ωτ/ρα, βλλα xgc αν λείπη παντελώς, η αντ 
αάτής βλφη το, tftxwi, xac tire παρόμοιον., 
αρκεί νά ηναι η ύπογρανη* του πληρωτοί, καί η 
αποδοχν} xpivirat νόμιμός, καί υπόχρεή:ac;/j 
πλήρως/» iy r̂ f τττωσ&.

Έ  (t it ο ρ < χ Μ



Qttpittv, μετρουμένφ όμως άπό την ημέραν της «V 
$όσ£ωί·

123. Εί$ την αποδοχνν συναλλαγματιχου γραμμα* 
τΛύ πληρωτ/ον iis έ'λλον τα/α τόπον άποθεν το£ί otjoj-rvj. 
ρ&!> τοί άποδεχομένου} προςίθεται to οίκητηριον τοί 
πληρωτοιί, ν·’ ό'τί έγίνετο ψροντίς nipt τηί πληρωριης, 

124· Ή  αποδοχή δεν επιδέχεται μετριάςαιάς ουμ· 
γωνίας ( )  είμη διά μόνην την πληρωτέαν ποσότητα, 
ηρς ήμπορεΐ να rvai όλιγωτέρα της περιεχομίντ/ς.

Eis τοξότην περίςασα) ο κρατών τό συναλλάγματα 
χόν «?ναί i ’s χρί% να χάμη χαταμαρΐυρίαν δια την μη 
άποδεχθίισαν περισσοτέραν ποβίτητα,

125. Το' σνναλλαγματιχόν πρέπει ν άποδεχθη α
μέσως έμψανιόθεν, η «^ 24 ώρας το (3ρα$ύπρογ. Μετά

,» j···"^ ι·. 1 ι I IJ

(*) Δηλαδη να πλήρωσή ό άποδεχθείς εις αργύρια 
χατωτίρα των εγγραοόμενε^ν εις τό συναλλα>αα. 
T«oy, vj $!ς μακροηροψ Οιοριαν, η few τω 
ίία λογαριασμόν τοό τραδητοΰ,. καί τα ηαρόμΟια 
είναι άναπόδεχτα εις τόν έπκρέραντα τό αυναλλαγ· 
ματιχόν, 0 οποίος χρεωςεΐ, η να λαδή άπλην, 
χαί πληρη την ϋποίοχην , η να χα'/χη τό χαΤαμαρ- 
τυριχόν της //η υποδοχής ανυπερθέτως, είμη μό* 
νον εάν έχη ρητην άδειαν άπό τόν τ^αδητην να συ/χ- 
«ρων/ίση, αλλα καί τότί πρέπει να μη έχη γέρους 
τό γραμμάτιον, r  να ^ναί σό^ρωνοί οί γυριςαί με 
TOP τραδητην. Τα μονογράμματα επάνω της 
ύπογραψης της αποδοχής, oWov σημαινόμενου 
χαι άν έχουν, e*vac καί νομίζονται άχυρα, καί ως 
μη γεγονότα,.

Κ ω δ η ξ .  43



^4  ’E p c l t e p « x o «

i t  τας 24 ώρας, iav i»v αποδ<χ&ϊ αμέσως , ηρεήϋ να 
χαταμαρτυρνβγ' iav is  tvjv xpetqay ταίας, xac fttia 
την προθεσμίαν τάυτην την απδίωαη uvanoitkxov} ono* 
xtitat tfc τάς ζ^'α'ς.

Π a pay. Δ'.

Ut pi  α’ ί ίοδοχίς  π α ρ έ γ χ ω ρ η τ ex* ς (*).

126. Έ» χαφω χαταμάρτυρίάς iia xyv αποδο
χήν, •ψποριΐ νά Ααοίΐχβη to άυ'ναλλάγμαtcxov τρίτος 
ttf παρίγχωρωύ id  λογαριασμόν τόδ τραφήτοϋ, ν; τ<νο9 
των γυριςων.

*Η παρί^χώρήίΗς σήμειουτάι έΐς το κατάμαρτυραιου 
xac υπογράφεται παρά too πάρεγχίύρουντος.

Ι2γ.  Ο παρεγχώρών ίιναι «ίς χρίας να σημαωση 
τ\ν ηαριγχίΰρ-ήαίν tou χωρίς άναβολτς προς ixttuον, 5ca 
τον οποίον πβρ«)>χωρίβάς απιίεχθη.

ΐ £ 8. Ό  χρατών το γραμμάτιου τ-̂ ς συναλλαγής, 
Χαι'τοι συνααεσας ι?ς tvju αποδοχήν Sea παρίχχωρίαίως, 
pc’ δλον τοότο «χ<£ δλα τα λχαιώματά tou κατά του
τρα&ητοΰ xac των yupc^ov ίπ« λο'̂ ω δτ<, δίν τα «πιδέ. 
χ®ν} «αίνος «ίς βάρος του οποίου vjrov τρα^μενον το 
συναλλαγματικόν Γραμμάτιου.

(*) ΠαρίχχωρίΓ, σςις έμβαίνει μΐταζΰ ίτερίου
iw>, '̂το« τοΰ ίπιφίρουπος, Αν. του πληρωτου. 
Παρε^χώρν^'ς δ«, η πάρείσ^σις vj τοιαύτή πράξίς 
του, ί ’τ;ς xac παρίχχωρ^τίχν) ανωτέρω χατωνομά- 
e9vj *nc9ircxcos* οδτω pcoc φαίνεται άρμοίκατερον 
νά μεταφρασθγ vj λέξις intervention α’πό_ τοί



Παράγ .  £ '.

πτωβίως ητο< δ ι ο ρ ί α ς  (*).

12Q. Το ονναλλαγματιχονγραμμάτιο* γίνίται πλη.·
ρωηον.

”Η ίμφανιζόμΜν (β ί̂ηωντος)
**Η pita μίαν, η πολλας ημέρας ̂
Ή  ptta itna, η πολλούς μίνας  ̂άπο της έμφανίαως. 
'Hi pita tv, η πολλά 'έθιμα J 
Η jzira μίαν, V) πολλας ημέρας ]

Ή  pttd ί'να, η πολλούς μήνας  ̂ απο της /χίάτιως,
Ή  fi/τα ιν , η πολλά ί&ρα^

”Η Ι?ς ημέραν προσδιωρισμίνην.
’Ή ι?ς πανηγυριν ταιά.

ι3ο . "Οταν ηνα< πληρωτέο* ίίςτην ίμφάναιν ,πρέ~ 
itti να πληρωθη αμέσως.

l 3 i .  Ή  i t  πτώσής του τραβημένου.
Ultra μίαν, η πολλας ημέρας 
tytta «να, η πολλούς μήνας |  α*πο της /μιρανάτίως. 
Μίτα ιν , η πολλά 'έθιμα

intervenirc λατα^αλλαη, tj' is ταοτα ση· 
μαίνουσι*, έζηγούιται παρά τού νομοθίτου its τον 
παράγραφο* τούτον.

(*) Πτώσής η διορία, ήτοι προθίαμία τού συναλλαγ· 
ματίλού, λίξις pstαφρασθιϊσα απο της Ίταλαης 
Scadenza, η της Γαλλ;κης ech^awce ifv 
μο< φαίνίται προημωτίρα τώγ χορίως έλληνι/,ωτί· 
ρων προθεσμία δηλαδη καί διορία.
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προσδιορίζεται από την ημέραν τγς «ίποίοχηί, tot» 
καταμαρτυρικοό ττ$ μη αποδοχής.

1 32. Το εθίμου είναι τριάκοντα ημέρας μετρούμε· 
νας άπό r /,ν avpcov r/js ημέρας νης εκδόσεως. .

Οι δέ μήνες κατά τό νέου μηνολόγιου, το οποίον xai 
Tptyopiavov λέγεται uito too επεδιορΟωτου Γρηγορών τοΰ 
Πάπα παρανομασμένου ( ι ) .

133. Το πληρωτέου είς πανηγύριν πίπτει την πα
ραμονήν της διωρισμευής ημέρας διά τελείωσιν «35 πα- 
νηγύρεως, όταν δε η παυηγυρις είναι μονοήμερος , η πτω* 
βις είναι τάυ ιδίαν ημέραν.

ΐ34· Έάν η διορία̂  πίπτει είς ημέραν κατά νόμους 
εορτάσιμον, πρέπει νβ πληρωθη την παραμονήν.

1 3 5 . "Απασα άναξολη της πλη θώ ρα  διά χάριυ, 
η συνήθειαν τοπικά ν καταργεΐται (2) ;

( ι )  Ώ?β όταν εϊπω, νΐ γράψω, μήνα εννοώ κατά το 
αυτό μηυολόγιον (to οποίον κατά τουτοδέν δια
φέρει άπο το παλαιόν ήτοι 'ίουλιανόν από ’Ιουλίου 
του Καίσαρος, οςις τό εσυς·φε> καί το οποίον 
άμεΐς κρατουμεν) μήνα ολόκληρον ήμερων 3 ΐ , 
η 3 θ , η και 28 , κατά τό αυτό , χωρίς προοθα- 
φαιρέσεως παντελώς.

(2 ) ’Η υπέρθεσιςνϊς πληρωμής μετά την διορίαν ο
νομάζεται ημεραι χάριτος, ηΤοι g r a z i a ,  η 
faveur, και είς όλας τάς. Ενρωπαΐχάς επι
κράτειας διαφέρουν κατά την ποσότητα, καθώς ο 
περίεογος δέλει τάς ίδη είς Τα έχδοθησόμενα συν
α 'τ  __ ____«II ».$εω έμπορογεωγραριχά μας. Η Γαλλία χάτ αρ
γός έδιδε νομίμως δέκα ημέρας όπέρθεσαι είς τάς
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ΙΙαράγ.  ς\

It ε ρ i γ ύ ρ ο υ *

136. Δία του γύρου μεταδίδεται η ίδιοxv/ftia τού 
συναλλαγματικού γραμματίου από iva είς άλλον*

πληρωμάς, xai ταύτην χατάίργών ο νομοθέτης' a* 
ναφέρε: είς τούτο το άρθρον. 'Η Κωνςοντινούπο- 
λις μη έχουσα νόμους συνάλλαγματικοίς, δε* 
είχε καί διάταγμα ρητόν περί πληρωμής αυτών* 
οι δε outsetαντες to έμπορον μας ούρημα εύρόν· 
τες μεταφρασμένην είς την γλώσσάν μας την περί 
συναλλαγματικών διακηρυζιν (πατένταν) της αύ* 
τοκρατορίσσης Μαρίας Θηρεσίας, xai διά τό γειτ* 
νιάζον της επικράτειας εκείνης σναόεχόμενοι ταύ+ 
την, ώροθένχβαν παρομοίως τρεις ημέρας υπέρ* 
θεσιν μετά την διορίαν. Έποα$νω$ μέ τό νά συν· 
έψησαν φιλονεικίαι είς Βιένναν, οπού οι φιλόδικοι $χ· 
δόται των συναλλαγματικών επροφασισθησαν, δη 
δεν είναι βασιλ:κώς νενομοθετημένη η υπέρθεσις εις 
την βασιλεύουσάν μας, ηνάγκασαν τους συςημα- 
ταούς νά μη καταργήσουν μεν την όροθενψεϊσα* 
ύπέρθεσιν, αλλά νά δίδηται τό καταμαρτυριχόν της 
πληρωμής από την-rμέραν νϊς πτώσεως, οτε xai 
γίνεται σημείωσις παρ’ ενός των προεςώτων τού 
συςηματος. .

'Η ρηθεΐσα χατάργησις της υπερθεσεως είς την 
Γαλλίαν μ αναγκάζει νά συλλογιστώ περιττήν α- 
πανταχού την ύπέρθεσν. Αιότι αυτή η του νομο* 
Οίτου φιλανθρωπία προς του$ αδυνάτους πλ*ηρωτας , 
μοί φαίνεται περιττή είς τά έχοντα διορίαν συναλ* 
λαγματικά, η όποια επ αύτω τουτω συμφωνείται,

10



ι 37* Ο γύρος πρέπει νά εχη την νμέραν, καί το
έτος.

Να εκθένη vrfl άντηίμησιν (#)
Kctt να ιρανερcoV/j to ονομα εχείνου, It’s του οποί

ου v)tv διαταγήν f*tt<io9v}♦ 
l3 8 . Έαν $ε ο )>υρος $άι <ί)ΜΜ σιμ(ρωνος με τα 

διαταχθέντα είς τοοτο το άρθρον, εννοείται έπιτροπία , 
καί δεν αποτελεί ιδιοκτησίας μ$τά6αριν·

i3g* ’Απαγορεύεται επί ποινή παραχαραγης, καί 
xtSov^otvjtos to να σημ$ιωθη ήμερα προτητερα ν^ς α· 
λνβ ους.

Π αράγ. '/J.

Π εpi άλλ ' η λε γ γυ ησ  εως.

140· ° Απόντες δσο ι υπογράψουν, αποδεχθούν, η 
γυρίσουν το συναλλαγματικόν, ύπόκεινται εις άλληλεγγύ· 
ησο προς τον κρατούντα αυτό»

• ϊνα εύκολυνβη ο πληρωτής · Stour δε δε* εζαρκούν
αύτω α* 11 , 21 , ? 3 ΐ ημίραι, περ'ττη συν-V* * ' .♦ * % \  * 1 * #καταοασις είναι προς αυτόν και η μετά ταυτα τρ>
νοερός, ·/ οποία η τον αναγκαία Ισως εις τα πλνρ 
ρωτέα κατά την έμγάνισιν, η μετά 2 , η 3 ημέ
ρας άπ αύτ/,ς, μ’ ϊλον τούτο αί περισσότεροι *ο- 
μοθεσίαι δια τάσσουν σ:/·υπέρ9ετον την τούτων πλη~ 
ρώμην. Εύλογος άρα είναι η πάντοτε  ̂καί απάντων 
πλήρωμά ανυπερθέτως εις νην ημέραν τάς πτώσε
ως , παρ έμοί κριτή.

Ο  ’Αντιτίμησις, η απλώς τιμή valuta y η 
valeur Air/] κα9ώς σημειουται εις το συναλ·

48 ΐ  ft ?t ο ρ < χ ο $
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Π αράγ.  Η'.

Πβρί  π ρ ο σ υ π ο ^ ρ β φ η ς  ( ι ) .

14 1. *Extos της άποδοχηςκαίτου γύρου} ημπορεΐ 
νά άσ<ραλιαθ·ρ η πληρωμη τού συναλλαγματικού με εγ· 
γύησιν τρίτου τίνος προνυπογραφομίνου.

142. A' f̂irae v| M'ayV/j eyyavjffij άπό τρίτον r ινά, 
η ύπογραγόμενον t;ς το ίδιον συναλλαγματικόν, vj διά 
χωριςης άποδειξεως.

Ό  προσυπογραμμένος υπόκειται με τους ίδιους χ«. 
νόνας, χβ9οΰ5 ο τρα$·/~ης} καί οι γίίριςαί εις άλληλεγ· 
γύητιν, έκτος μόνον εάν κόμη διαφορετικήν συμφωνίαν

Π αράγ.  Θ'.

Περί  πληρωμής.

143. Το συναλλαγματικόν πρέπει νά πλήρωνηται 
το ί’ν αύτω σημειούμενον νόμισμα <*).

λαγματικόν παρά το5 εκδότου, οϋτω σημειουμίνη 
καί παρά του γυριςου, άποχαθιςα ούσιωδως αυτούς 
χρέωςας, άλλα καί μη αημειουμένη, κατ άλλους 
νομοθέτας, δεν τους έλευθευροϊαπό την ύποχρέωσιν 
συνυπονοουμένη.

( ι )  Aval ονομάζεται ν προσυπογραγά αίίτη, η 
όποια είναι aj/νωριςος εις ημάς , αλλα καί είς πολ· 
λάς περί συναλλαγματικών νομοθεσίας.

( ί )  ’Εάν δε σπανι'ζη είς τον τόπον της πληρωμής το 
νόσμισμα εκείνο, ‘νομίζω δίκαιον νά πληρωθν με

ΙΟ *

Κ ω δ η ζ. .
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144· Ot ŝ πληρώνει προ της πτωσεως > syyuaTO' 
ίτα την ασφάλειαν της πλ'ηρωμν.ς (#).

143· Ο-ίς ττλν̂ ωοε: ε?ς την πτωσα/, χαι χωρίς 
αρτ/ςασ'ν, εννοεΣτα* α^αντ'ρρνίτω; ελεύθερο*.

146· Ο κρατών το συναλλαγματικόν δεν ημπορεΐ 
ρά βιαστή νά λά§η την πλ'ηρωμην προ τ/,ς δ toρέας.

147* ^  ~ληρωμη του ουναλλα^ραταου ^νορ/νη 
ε?ς δεύτερον, τρίτον y τέταρτον κ. τ. λ· εχει τον τόπον 
Της 3 Οταν εχείνη η δεοτερα, τρίτη 9 τετάρνη κ.τ. λ. ε/χί?ε· 
pd-̂ ε̂  ότ* vj πλ'ηρωμη αυτής αχυροΐ την δύναμή των 
α,'λω».

143. *Οςις πλφηρωσει συναλλαγματικόν δεύτερον % 
tpfaVy τέταρτον κ.τ. λ. χωρίς να λάβη το άποδεχ^εν 
παρ αύτου. οεν ελευϊερουται παντελώς από την ζητη- 
αν τού ,χρατουντος την αποδοχρην αυτοί.

ΐ49· αντίςααις είς την πληρωμήν γίνεται μό
νον εάν χαθη το συναλλαγματικόν Ρ η χρεωκοπηση ο
κρατών αυτό,

τα τρέχοντα νομ/σματα χατά την ύφηλοτεραν τι
μήν του σημειωμένου εις το συναλλαγματικόν χω
ρίς να παρανηρνβγ η της διοιχ ησεως δια ταγή , η 
όποια διατασσει το ευθηνότερον εις τα ξένα μά- 
λιςα νομίσματα.

(§) Διότι εαν ό λαβών την πληρωμήν χρεωχοπηαη 
εις tav πτωσιν, η Μάζα τωνχρεωψειλετων αυτου\
*η ο τραβητης εάν δεν έλαβε tyv πλ-ηρωμνν, ημ- 
πορουν να ζητήσουν νο πλ'ηρωθουν και δεύτερον, 
4 πό τον πλ·/)ρω$αντα πρό ΤΛ$ διορίας*



Κ  ω  δ  η  ξ . 6ι

15ο. ’Εαυ χαθρ συναλλαγματικόν μη άποδεχθέν, 
έκεΐν 9j προς τον όποιον ανήκει, η μπορεί να ζητηση την 
πληρωμήν με τό δεύτερον, τρίτον, τέταρτον χ,τ.λ.

151. *Εαυ δΙ χ«9·  ̂ <τί>υαλλα)>/*ατ«(όυ γέρον την 
αποδοχήν, δεν ημπορεΐ να ζητηθη η πληρωμη με τό 
δεύτερον« τρΛου, τέταρτον χ. τ. λ. βία-ό δί «τίτα^ηί 
χρετού, καί με δόσιν έγγυάσεως χαί άσγαλείας.

152. Έαυ δε, οςις έχασε τό συναλλαγματικόν ά
ποδεχθέν, η μη, δεν δύνατα: να παρρησίάση δεύτερον, 
τρίτον, τέταρτον χ. τ. λ., η μπορεί μ’ όλου τούτο υα 
ζητ/,ση, καί να λά§η την πληρωμήν δί επιταγής του 
κριτηρίου άποδεικνύω» την ιδιοκτησίαν του με τα κατά- 
ςιχα, xal προσγέρων εγγύηση).

ι5 3 . "Εάν δεν ήθελε δυνηθρ να λά€η τλν πλνρω- 
μην χατα τα ’άνω δύω άρθρα, η μπορεί να γυλάζη άλα 
του τά διχαιωματα χάμνοντας χαταμαρτυρικόν.

Τό χαταμαρτυριχον τούτο πρέπει νά γένη τη επαύ
ριον Tvjs πτωσεως του άπολεσθ εντός συναλλαγματικού.

Τούτο πρέπει · νά κοινολογηθη είς τον τρα§ητην ? 
και τους γυριςάς χατα του; τρόπους, καί τους κατωτέρω 
διοριζόμενους καιρούς περί χοινολογίας των χαταμαρ- 
τ υριχων.

1 54· Ό  κρατών την άπολεσθεϊσαν συναλλαγμα
τικήν, χρεωθεί νά πρόβλεψη την δευτέραν κατευθυνό- 
μένος προς τον άμεσον είς αυτόν γυριςην, οςις είναι είς 
χρ’ος νά γροντίση, καί ένεργήση προς του γυριςην του, 
καί ουτω χλιμακηδίν άπο γυριςού είς γυριςην έως τού



52 '"Ε μ π ο ρ ι κ ο ς

τραδν}Τβί. Τα δε ε£οδα θελεί τα υποφ/ρί* ο κρατών, 
χαί άπολεσας ttbv/p.

1 55. Ή  όποχρεωσις του ανωτέρω eyywvjtoS άρ· 
βρω ι 5 ι ,  ι 52 παυεί μετά τριετίαν f (αν εν τω με* 
τα£υ δεν χ&ουν κατ’ αυτοί ζητηβτίίς καί άγωγαί ini
κριτηρίου.

156. A?γενόμεναι πλ^ρωμαί δία λογαριασμόν, vjto« 
είς μέρος τκ,ς εν τω συναλλαχματίκω noooV/)TO? > ελα- 
φρονούν τοσοίτον τον τραδκ,την, και tous γυριςάς (*).

'Ο κρατώ» ε?να: είς χρέος να καταμαρτυρηθώ δία 
το περισσότερον.

X57- Ο/ κρίταί $ενημποροΰν να ίπιτρίφονν μακρο- 
τέραν διορίαν δια την πληρωμήν τω» συναλλαγματικών.

f la p  ay . l \
Π ε ρ ί  π λ η ρ ω μ ή ς  δ«α πα ρ  «χ χ ωρ η σ  εως.

1 58. Το καταμαρτυρηθεν συναλλαγματικόν ημπο- 
pit να πληρωθη από όηοιονδήηοτε παρεγχωρουντα δια 
λογαριασμόν τού τραδητοί η Τίνος των χυρ.'^ών.

*Η παρε)ΐχώρησί?, καί η πληρωμη θέλουν φανερω
θώ εις τό καταμαρτυρούν, η παρα πο'δας αυτοί.

(*) ’Εννοείται αρα ε̂ντεύθεν εκείνο, το orcotov αί 
λοαοί νομο$ίται εηιτάσσουσιν, ore δηλαδη ο κρα-' 
των καί έηψρων το συναλλαγματικόν εΓναί είς 
χρέος να λαδή καί όσον μέρος τ-ης ποσότητος 
ήθελε τω δο9·δ, ας ηναί καί «ολλοςημορίον της 
«λης ποσότητος.
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1 5g. "Οξίς πληρώνει συναλλσγματικον δία' παρεγ- 
χωρήσεΐιως, άναδεχεται ολα τα δικαιώματα τον κρατούν- 
το; αυτό, και sty at είς χρίο; να ^υλβ^ν;, xeu να εκτελεση 
τα ιχϊ/νω έπηεταγμίνα.

’Εαν vj δ:α παρεγχωράσεως πληρωμή γένη δία λο· 
γαριασμόν του τρα^τοίί, ό'λοί οί γυριςαι μένουν ελεύθερέ.

'Εάν δε y/tivj δία λογαριασμόν τίνος των γυριςών, 
οί μετ’ αυτόν γυριςαί έλευθερούνται (οι δε πρό αυτού, 
χαι δ Tpa$vjr/j; μενουν πρός αυτόν υπόχρεοι).

■Εαν συντρέχουν πολλοί si; παρεγχωρήτικήν πλα,» 
ρώμην y  προτιμαται οςις ελευθερώνει τούς περισσοτέρους.

Έα'ν προ£άλη τκν πληρωμήν εκείνος, οςις δεν ά- 
πεδέχθη τό συναλλαγματικόν, και τδ άγήκεν εις χατα» 
μαρτυρίαν, προτιμαται από πάντα άλλον ω; ;τροοδ> 
ωρισμένος πληρωτής.

ΙΙαράγ,  ΙΑ'.

Π«ρΐ  δ ί χ α ί ω / αά τ ω ν ,  xac χρεών του  xptf* 
τ ο ΰ ν τ ο ; ,  ,vj το< «Πί ^βροντο ; .

ΐ 6θ. 'Ο κρατών συναλλαγματικόν τρα&ημενον από 
τήν ^πδίρον, χαί τα; ντ'σον; τα; Ενρω'πϊ;;, πλτ;ρω- 
τίον δί; την Ευρωπαϊκήν τής Γαλλία; επικράτειαν, ή 
μετά την εμφάνισα, ή μετά μιαν, ή πολλάς ημέρας, 
μετά ένα, α πολλούς μήνας, μετά εν, ή πολλά έόιμα 
άπό τής εμνανίσεως , πρέπει νά ζητήση την αποδοχήν, 
ή πληρωμήν εις διάςημα εξαμηνίας άπό τής εκδόσεως 
τον συναλλαγματικού, επί ποινή του νά χάση τήν άνα-



δροαην προς τους γυριςας , χαΐ προς αυτόν τον τρα6η· 
την, εάν εχαμε πρόβλεψή (*).

*Η αναβολή αυτή &ελεε swat οχταμηνιαία διά τα 
1ραβούμενα συνάλλαγματιχά από τους λιμένας της Με* 
σογείου (Λ ιέαντι) και τά βόρεια παράλια της Άφροιης 
$πανω εις την Ευρωπαϊκήν της Γαλλίας επζράτειαν , xal 
εναλλάξ εντεύθεν επάνω its τά βόρεια παράλια της *ΑΛ 
ψραιης , xal τους λιμένας της Μεσογείου,

*Ειηαυσία δε, δί όσα τρα&υνταε από τά ίϋταα 
παράλια μέχρι, xal εμπεριλαμ€ανομενου του Ευίλπ/· 
δος ακρωτηρίου*

Λαρομοίως τοσαύτη καί διά τά από τας νήσους των 
Δυτ^ων επάνω είς την Ευρωπαϊκήν Γαλλικήν
επικράτειαν , καί εναλλάξ*

$4 ΤΕ μ ir ο ρ t κ ό ς

(*) "Αλλως δ^αταττε* ο της Μαρ/ας Θηρεα/ας 
Αύςριαχός Κωθη£ περί τουτου', χα9υποχρεών τ*ν 
λαμ$άνοντα την μετά τοααύτην η τοσαύνην διορίαν

* % % » < / > * ) « * S

αύρων προς απροσδιόρ^ον καιρόν εις τον κίνδυνον, 
3Αλλ' ο μη θελων τούτο, όταν υποπτεύεται τον 
πληρωτήν, δυνατα* να χάμγ την συναλλαγματικήν 
με τοσαύτην διορίαν από της ημέρας της εχδοσε- 
ως, βιάζων ού:ω τον γέροντα αυτήν, να την προ· 
<ρ9ααη ε?ς την διορίαν 9 η να ρ&'νη μόνος είς τον 
κίνδυνον.

*Αλλακαί η απόλυτός άδε*α πόος τον επιφερον-
* ' ' > , ^ τα την μετά τοσαυτην όιοριαν της εμιρανισεω* συν-



* ώ. 9  η ξ. S3

Αίΐτης τίλίυταίον ίςω &e‘ τα ουρόμενα απο τα? 
νηβού? των Άνατολίχων Ίν&ων »πί την uunvinocpiut· 
αν, χαί «ναλλα£;

Ac pyfltieeu avaffoXai αζάμηνιαίά, οχταμηνίοΛ, tvt· 
buo<a, χάί itttt»? θέλΛ *?να« irtXat «ν χ««ρω θαλαααΑ 
ου πολέμου..

χ 61. *0 χρατών το αυναλλα}>ματ£χον χρίωςί? να 
£ητη*τη την πλτ̂ ωμνίν «<*5 την πτώα<ν αυτοί.

162. *Η μη πληρωμη' πρέπειν απόδίίχδη μ=' χατο* 
μαρτυρίου τη? μη πληρωμη·» γινόμενον τη επαύριον τη? 
πτώσί'ω?.

*Εαν 5’ η* ημέρά αυτή τυ^η εορτάαιμος» &ίλει yivy 
την ί£η? χαδημίραην.

ι83. Έαν ο χράτων &'ν χαμη το χβταμάρτυραον 
τη? μη πληρωμη?, ί*ν α’πιλίυδίροΰτάί μητδ μ* το'ν θά
νατον , μη'τι μί την χρίοχοπ/άν τόυ πληρώτοΰ,

*Εβν πτώχΐυάη ο αποδεχθείς προ τη? ί'ορ(*ά?, ο χραί 
των το αύναλλα^μάτάον ημπορεΐ να Χαμί} το χάταμάρ· 
ibpixov ί χαί να ίνϊργηάη τά? απα£τηά*£?,

ΐ64· *0 χρατων τό χα*αμάρτυρη9ίν αυναλλα^μα- 
Toto'v 5<α μη πληρωμτν, η μπορεί να ζητηαη δ̂ υ̂ηβ«ν 

Η ατομαω? απο τον τραδητη'ν, χα< «χα?ον των
γυριςων.

Η πβρληπτίχω? απο του? ^υρίςα?, Χαί τρά&ρην.

αλλα^ματίχην, «Slat ολδδρ/α, Χαλον ηδίλίν t?- 
οθα£ ape χανονίσβη χαί ft? ημά?, ώ? ανάτ/ρω  ̂
ίναλλασοομίνων των ί^αςημάτών.

11
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Το αυτδ οιχαιωμα ίγει εχα;?οςγυριςης χατα των πρό 
αυτοί γυριςων, χαί χατα τοί τρα$ητοΰ.

ι6 5 . Όταν ο χρατών ενεργί τ·/ν αγωγήν του α· 
τορίχώς χατα too προς aotcv γυριςου, χρίωςε? νά tip 
χοινοποτηση το χαταμαρτυριχόν,'χ.αι εις ελλείψω tyjs λν,ψεωβ 
των χρημάτων ris  άντιτιμημεως να τον έγχαλεβη it; το xpt. 
•r/iptov ένδον δεκαπενθημέρου οπο της ε’χδόβεως τοί χα- 
ταμαρτυριχου, εα'ν άπε^ρ ftc'vri puptaptitpa ν| xato.'i 
κί'α του ( l ) .

Οταν δ1 απεχρ ραχροτερον. θέλουν 'μετρωνται δύω 
vj’p'CU μυοιάμετρα δί έλάςην ημέραν άποςάβεως , /̂ vjjOvj- 
ρενων των πεντε πρώτων μύριαμέτρων, χαΙτγ·ς ανωτέρω 
άνα&ολης. '

ΐ 66. Όταν καταμαρτυρηθούν συναλλαγματικά τραε 
6ημίνα από την Γαλλίαν, χαί πληρωτέα εχτος των δία 
£ηρας συνόρων, της Γαλλίας εις την Ευρώπην, ο! εν τη 
Γαλλία χατοίχοοντες τρα$ηται, χάί γυριςαι Γελούν χα« 
τα^ητηθη ρεχρί της ακολούθου ανα&λνς.

Εί'$ δύω μήνας- at πληρωτέοι είς την Κυ'ρνον ( 2)  xai 
την "Κλ&αν, η Ιίαπραΐαν> εις την 5Αγγλίαν, xai rat 
συνορευοίσας επικράτειας. * 2 *

I »

( ΐ )  Τδ μυριάμετρον της Γαλλι’άς είναι περί τα 6 £ 
της Τουρκίας μιλιά 3 ήτοι περί τάς δύω ' ώρας 
δίάςηρα, ώςε τα 2 |  ρυρία'ρετρα λογιζόμενα 5 
ώρας, τοσαύτας χατα δωδεχάωρον ημερινόν διά- 
ςτίρα πρ/πεί να ρετρά δ κριτής,

(2) Κύρνος η Κόρσίχα, νήσος του Τυρρηναίχοί πέ
λαγους j καθώς χα; at λοιποί δύω,

*E p ft Ο ρ ί X 0 S



Κ ώ δ »/}.£,. «7

Εις τεσβαρας μήνας at πληρωτέοι είς~ ta j ' Xontes
E’>ewre««; επικράτειας.

Fis i f  μήνας τα πλ·ηρωτεα i?$ r/j»/ Τουρκίαν t xew 
s‘i  του5 αίγ.αλους tvs βορείου ’Afρικ-ηs.

E's cv «05 τά πλν,ρωτεα είς του$ άφιλους r / j  δυ« 
Τίχ-̂ s Άτριχης, εμπεριλαμβανομενου και του Ευίλπίδος 
ακρωτηρίου, x«t εί“$ τά$ δυταάβ ’ίνδόα;·

Ε<$ δυο ετη τα ttb/ipmia εις τάς άνα τολικάς ’Ινδίας.
At ισόχρονοι άναβολαι με τας αυτάς αναλογίας τ·/]» 

p-φ-ητωσαν και εις τας άγωγάς κατά των τραβητων, χ«ΐ 
γυριςων των κατοικονντων §ίς τά εξω τάς Ευρώπης υπε
ξούσια της Γαλλίας μερ·η.

At ρφείσαι άναβολαι εξαμηνιαίοι > και ετήσια , χβ* 
διετή s διπλασιάζονται εν κ'αιρω θαλασσίου πολέμου.

167. *0 κρατών, «αν ενεργά αγωγήν κατά των 
γυριςων, χαίτου τραβ-ητου περιληπτικως, απολαμβάνει- 
προς ενα εκαςον αΰτων τάς προσδιωρισμενας άναβολάς 
εις τά ανωτέρω προσεχή άρθρα.

"Εκαςος των γυρίνων εχει δικαίωμα νά πράξ-η παρο- 
μοίαν αγωγήν ‘η άτομιχως, η περιλ-ηπτικως εις τάς αυ- 
τάς άναβολάς.

’Αλλά προς «υτους -η αναβολή άρχει at από τ·ην ε
παύριον της ίγχλ-ησεως εις το χοιτάριον.

IG8. ’Αό ου άποπνείσ-η ·η άνω σ-ηαειωθεισα άνα-Λ . , · y
ffoXy

Δ<λ  τίν παρρησιασuov του συναλλαγματικού ypau-, ” % *y ' « , / *· 'fiatcoti-οντθζ €ίζ εμγ&νισΜ, η «$ ρ α ν , η πολΛας υ(ια£· 
ρας, [Αννας, καί iQctAa μ.$ζά την iu-Ouvmv.

11 *
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Διά τό χαταμαρηραόν της μη πληρωμές*
Δία τ/,ν άγωγάν προς απόλαυσα» εγγνήσεως.
*0 χρατων τό συναλλα^ριαταόν γραμμάτιου έχπι\ 

πτίί από όλα τα άιχαιώματα εναντίον των γυριςών.
169. Οί γυρςαι ε'χπίπτονσι παρομοίως από ά^ω- 

yv̂ y απασαν χατα των παράχωρησάντων *ί; αάτοος να 
to?s δο9ν} fyyJvjTis jasra τας προγεγραμμίνας άνωτίρω 
άνα&ολάς ίχαςος χα9* όσον ί?ς εαυτόν σνηχει·

\η ο . Παρομοίως εχπίπτοοβιν από τό ά&.αίωμα ναι 
ο χρατων} χαί οc γυριςαι χατα του <δ«'ου τραέ^τΟυ, 6 αν 
ό τελϊυταΐοδ ουτο; απόδειξη, ό« εχαμε πρό&λεψ«ν μέ
χρι rvjs πτώβεω; του συναλλα^ριατ«οΰ.

Eij το .'αυτήν περ'^β^ν ό κρατών βχ<< δικαίωμα ivavr 
τίον μόνον του πρό? όν ίτρα&ίίν} τό συναλλαγματικόν (  )., 

i j i .  II δ;α των προσεχώς έκδοθίντων τριών άρ
θρων Ζεσπισθείσα εκπτωσις εννοείται διά τόν χρατουντΛ

3E ft π ο ρ t χ ο 5

(*) Πρόκριτον (pregtudfcMo) ονομάζουν, οΐ νομο-, 
διδάσκαλοι τό /xvj καταμαρτυρηθέν εν καιρω συναλ·, 
λαγματί/όν, τό οποίον μένει είς βάρος τού έπκρέ· 
ροντος αυτό, να ζητησ·/) T/jv πλν^ωαν ν̂ από τόν α- 
ποδε^9*’ντα πλ·/]ρωτγ]ν, χαί από τόν εκδότην, η· 
■tor Tpa6VitvJv.

Ό  πλ'^οωτης είναι ελεύθερος εάν δεν αποσε/9-η.
Ο 0$ sxdor/) ,̂ αποοβίςν] on 6χαμ,8 την προ· 

ολ$ψ::/ T/J5 ω$ iyco, χατ άλλον τροηον ih>
ωγελεί εις αυτούς το πρόχριτον > το οποίου απλώς , 
χαί αναντίρρητες xapvu αχαταζητητους ολους τούς 
γυρνάς.



jtate too τρα£ητοΰ, η κατ’ /xf&ou tx των γυριςων, 
οξις μετά την naptktoatv των διοριοθεισών άνά̂ ολω» 
Sea to χαταμαρρ/ριχόν, την xoevonor/yuv τούτου, η 
την 'ίγχΧνριν εις το κρατήρων, vj5sXs λαόν) δ:ά λογάρι- 
αβμοι άντπληρωμής, η χατ* άλλον τρόπον τα προσδίο· 
σΰίντα αργύρια εις πληρωμήν too συναλλαγματικού.

ι γ 2. 'Εχτδς των προγεγραμμίνων τρόπων της ά· 
χωχης να λα'ίη «χχΰηαω ο χρατων το μή πληρωθίν, χαΐ 
Χαταμαρτυρ·φΙν συναλλαγματικόν , Sovatae με την ά-, 
δκαν τοΰ κριτου να μΐα&γγυάση προγολαχτιχως τα χ(νητά
πράγματα τοΰ τρ^δητοΰ, χαί των άποόεχθίντων t χβί 
των γυριςων.

Παράγρ.  ΙΒ*.

Πε ρί  χ ατ αμαρ top ιχ ω ν.
173. Τα χαταμαρτυριχσ της μή αποδοχής, η της 

ρη' πληρωμής,χί'νοντα* α*πδδΰονοταρίους,η  α’ποέ'να νο· 
ταρών, χα: δΰο μάρτυρας, η άπδ «να προσκλττορα, 
καί δΰο μάρτυρας (*).

Το χαταμαρτυριχόν πρεπει να γένη
Εις το Οίχητηρων τοΰ «?ς βάρος εχοντος το βοναλ·

(*) Εί’ς ημάςόπροσχλήτωρ, ότουρχιςΐτζα$ούσ ης, 
καίγαλλιςι (hu issier) 5fv χάμνει καταμαρτορικόν , 
άλλα ζητί? έγγραφον} χαί ενυπόγραιρον τν'ν από
λαβαν τοΰ ρη αποδεχόμενου, η too μή πληρω- 
νοντος, καί κατα τοΰτο δ χα^χελλάρως τδ γράγει, 
χαί οι δύω τοΰ Εοςηρατος προ^ωτες τδ ΰποχρά- 
jowi, καί πρέπίί νά £χη νόμιμον χυμός.

Κ ω δ η $9
s



Χαγματιχόν, η είς το γνωςόν του τελευίαΓον ο&ητηρ̂ ον.
Είς το οΐχητάριον των σημειουμενων $ίς το συναλ- 

λαγματικόν πληρωτέαν ε"ς κβ'ρου χρείας.
Έίς το οίχητηριον τρίτου τινός άποδεχθεύτος κατά 

^»ρίγχωρησ<ν.
Ό λα ταυτα είς εν καί το αυτό καταμαρτυρούν ε$- 

ί $  έμενα.
Ίίάν δοθη ψευδής γανίρωσιζ του οίκητηρΛυ, προ- 

ijylTta  ̂ του καταμσρτυρικου γράμμα δημόσιον άναζητη·* 
*6ως καί «ρευνης.

i j 4 ·  Το καταμαρτυρ'κον εμπερ'εχέτω 
^Avriypacprv κατα' γράμμα του συναλλαγματικού , 

της αποδοχής, των γύρων, χαιτών είς αύττ έγγεγραμΛ 
μινών συςάσβων (*).

Την ζητησ<ν της τΐληοφμης,
'Αναγγελλετω
Τη&> παρουσίαν, η απουσών του πληρωτου.
Τα αίτνα της μη πληρώ jl·/|ς, $ Της μά υίΓΟΟΟχηφ. 

iy5.  Ουδεν, όπο̂ ονδηποτ* άλλο γράμμα, προδλε- 
πόμενον άπό τον κρατούντα τό συ?Ιαλλαχρ.ατίκον δύναται 
ν α να πλήρωσή την ελλείψω του κατσρ.*ρτυρ«(ου3 εί/χη

Συςασ^ς του συναλλαχ/χαπκου εΓνα* η παρα του 
εκοοιου, η ενός των γυριςων, η χαι παρ αυ.φο- 
τερών ε^ρα<ρο//εννι ο;α την πληρωμήν χρε ί α ς 
τυ)^ουση$ («ίΐ ldsopno) ? 'καί η παρά του 
άποόεχ'ίεντΟς πληρωτε’ον είς άλλην πόλ«ν συςασις 
του να πληρωθφ παρά τού δεινός εν αυτή τη πσλει 
χαι ταυτηυ domicilio 6ί Ιταλοί λεχούσα



εις μονήν την πΒρίςαση) απώλειας του συναλλα^βτίχου , 
nSpi |ς  άιτάχβη to l5 o  άρθρον, xai τα ρ€τ' εκείνο 
προσεχή

ι γβ .  'Ο νοτάριος, xai pi κλητήρες ε'ναι εις ΧΡ*°* 
(ini ποινή χαθαιρεσεώς των, xai πλ^ωμης εξόδων, 
ζημιών, xai τόκων προς τα μέρη) να δώσουν αχρ&ες 
αντίγραφού του χαταμαρτυριχου , χαί να το αντιγράψουν
ολόχληρον με oecpav των ήμερων, xai του «τους εις ι
διαίτερον χατάλογον άχρόγραφον, xai παραγεγραμμε*
νον, xai κρατούμενον χάχα τους διαταγεντας τρόπους 
ntpl καταλόγων ( ΐ ) .

H a p a y p .  Ι Γ .

11ε pi μ ε τ  α λλα γής .
177 · μεταλλαγή εχτελεΐται με αντιτραέητώον» 
l f 8 * To dvUTpa$Y\t<xovfcvtuνεον γραμμάτωνσυν· 

αλλαγματιχον, διά του οποίου πληρώνεται δ κρατών το 
πρώτον συναλλαγμatixov arto τον τραβηνήν, η ϊνα τινά 
των γυρτών, το χεφάλαιον του χαταμαρτνρηθ εντός συν
αλλαγματικού , τά έξοδά του-, xai τό παρ' αυτου διδο- 
μενον vscv συνάλλαγμα (2),

( Ο  Είς ημάς ο!προσχλητορές είναιείς αφενχτον χρέ
ος να ζητησουν επ’ άχρ&εία τον αποδέκτην, η πλη
ρωτήν, xai να λάχουν εν υπόγραφον απολογίαν* 
μη ευρίσχο'ντίς δε αυτοί, ν’ αναγγείλουν άλη9ως 
xai αχρι$ως όσα περί αυτου μάθουν από γείτονας 
ή άλλους γνωρίμους του.

(2), Αύτη δί ttvau η αντιχιμ,ψΐξ rivalsa

Κ ω δ η ζ. β*
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179· Δια τον T̂ a&jtv]'» χανο*Χεται w μ*τβλλά}η£ 
*ata r/ji/xata^aart/'TOti συναλλάγματος είς τον το'πον , δ· 
jrou 'ijrov πλ'/^ωτ/ον to συναλλαγματικόν y χά&τόν το'πον , 
onoOtv είχε τραΘφρ*

Διά τούς γυριςάς χατά -rnv χατάςασαι τούσυναλλάγ· 
ματος εις τον το'πον , orrou txa<jos αύτων επραγματεόθή 
το συναλλαγματικόν > χάι τον τοπον, . όπό9ίν τρα§& 
ΤΥ,υ μεταλλαγήν.

18Ο. To avrιτρά&ψα συντροφεύεται με τον λογα
ριασμόν ττς επιςροφηςι

i 8l .  Ootos ο λογαριασμός εμήεριεχεί
Το , χεφάλαιον τού' καταμαρτυρφίντ0? σθναλλθ)>- 

μάτιχούι
Τα ί£οδα τοίί χατάμαρτυραΟυ, V.al άλλα νόμιμά 

έξοδα, · oWa είναι το προ&λεπτηριον τού ά&ιχιςού συν- 
αλλάχτou, το μεσιτικόν, το σφραγα;ιχόν, χβί το jxH 
ταχομιςιχόν των γραμμάτων.

Εί*$ αύτο» αναγγέλλεται το ο»θμα όκεάιου, «πάνω 
τον ο'ποΓον tγίνε το άντιτρά&ημα, χαί vj τίμη ταό συνβλ· 
λα^βτος χώτα το οποίον διεπραγματεύθή.

Αυτός Ιπαυρουται απο «νβ συναλλαγματικόν πράκ
τορα.

Όπου Ss τοιουτοι &ν εύρίσχονται,  μαρτυρεΐται 
άπό δοω εμπόρους.

Συντροφεύεται, ητθί ουνεξάκοςελλεται ομού με 
το καταμαρτυρφεν συναλλαγματικόν , χα« το καταμαρ
τυρούν , η το αντφρβφον αοτου.

Ότβν δί yivvj τδ άντιτρά&ήμα επάνω είς ενα των
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ytipt̂ tov συντρορτυτται προσέτι fit απβίίφν μαρτυροΐι 
σαν την Tc/χη'ν του συναλλάγματος tit τον τόπον, όπου 
ητον πληρωτέαν τό αυναλλο'/ματα.όν ττρο$ τό μίρο ;, & 
που fycv* τό ανν.τράδημα>

1 82i Δ/ «ν χάϊ τό αυτό συνάλλαγματαόν «να; χαί 
μόνος γίντται ό λογαριασμός τη; foc;popi);.

Ουτο; ί* πληρων«τβ{ αλληλοδιαδόχως από του; 
γυριςάς, 'xac τίλτυταΐον από τον τραδητη'ν.

183. Δίν η μπορούν να έπισωρτυθσυν τα μήαλλάγι 
ματα , $<ότ< ϊχαςος των γυριςων χαθυπο$άλλίται «*; 
<ν χαί μόνον, χα9ώ; xac ό τραίητη; ( ΐ ) .

184. Ό  τοχο; του xtfakatou του χατάμαρτυρτφίν* 
το; συναλλάγματιχοΰ διά μτ πλ·/ιρωμην f χρτωςτϊτάι λο- 
γαριαζόμ«νο; από την ημέραν ταυ χαταμαρτυροιοΰ ( 2);

ΐ85.  Ό τόχο; των έξόδων του χαταμαρτυριχοΰ τη; 
ρίταλλα^η;, xac των λοιπών νομίμων έζόδων διν νρ«-

( ι )  'Ο (πικρών τό έπιςρκρόρτνον συνάλλαγμάτιχόν 
χρτωςίΐ ν άντηρα&ητ/) χατ «υθιΓαν προ; τον ρ«· 
ταδόντα αυτω την αντ<τ//χησ«> ριό τον πρώτον τα- 
γυδρόμον, χαί χατά τη'ν χατάςασιν του αύναλλόγ* 
μάτος μέταξυ των δυω πολτών. Ό  γυριςης άμα 
λα&ων τον λογαριασμόν τη; άντιτιμησιως προσθε· 
τSt τα ταχυδρομικά, xac τό νόμιμόν του προδλί- 
πτηριον, xac αντΐτρα£ά ώ; άνω προ; τον μτταδόν· 
ia προς αυτόν, xac βαθμηδόν ουτω προ&αίνιι ini 
τον τρα£ητην η ανταίμηρις.

( 2)  Καί «ω; τη; ημέράς- του άντιτραδηματος, χα0’ 
ην ό τπιγερων /wotctac πλ-φωμίνας από τη'ν αντ<· 
τ ιμησιν.

12



στ.εΤται, ε'μ* μόνον «<ρ* is  ημέρας »ι«}?̂  tfyooyij fft
Xp;TXp'.OV,

1 86. 'Π ^ίταλλα//} ί$κ χρεωςεϊrat εάν β λογαρι
ασμός της επ'ςρογης δεν έπιμαρτνρηθη από πράκτορας 
συναλλαγματικούς, η εμπόρους κατά τα ηρογραγέντα 
άρθρω 181. (*).

Τ Μ Η Μ Α  Β*.

Π ίρ^ ομολογ ιών  είς δ ι ατ αγ ήν  πληρωτέων* 
1 87· "Απαντα τα διαταχθίντα περί των συναλλαγή 

ματικων γραμματίων εμπεριλαμ$άνοντα'
Την πτωσιν, ήτοι διορίαν,
Τον γύρον.
Την αλληλεγγύησιν.
Την προαυπογραγην.'
Την πληρωμήν διά παρεισδόαεως, η παρεγχωρη-

σεως.
Το καταμαρτυρίκόν.
Τα χρέη και δικαιώματα του κρατούντος, η $■* 

πιγέροντος,
■ Το μετάλλαγμα) η toils toxoos·
Όλα προσαρμόζονται και εις τάς πληρωτέας ομοw 

λογι'ας εις διαταγήν χωρίς πρόκριμα εις όσα διατάττον-

(*) Τούτο δεν παρατηρεΐται άλλον εκτός της Γαλί 
λίας * όταν όμως διαφιλονεικηθ'/) περί τον συναλ
λάγματος της άντιτιμνσεως, ύποχρεονται ο άντι- 
τρα&ημης ν απόδειξη την αλήθειαν,

64 Έ  ft it ο |) < χ 6 t



65K ώ S η ξ.
tat διά ta j  περνάσεις, Λ*|5ί »ων ojm&v προίδλίφδ·/) είς 
τά ά(50/3α 6 36 , 63γ> 638.

188. *Η είς διαταγήν πληρωτέα ομολογία'έχει έτος. 
Καi αναγγέλλει 
Try πληρωτή ποσότητα.
Τό 'όνομα εκείνου είς Seaταγήν του οποίου υπεγράφη. 
Την ιποχην, χ«5’ vjv πρέπει νά εκτελεαΰη η πλη*.

ρώμη.
Την Soθεΐσαν τιμήν είς αργύρια, η πραγματείας, 

λογαριασμόν, η χατ' άλλον άπαντα τρόπον (* ) .,

(*) Κατά τοός άχρβεςέρους νομοθέτας, όπου τα 
περί συναλλαγμάτων όικαψ/ρια είναι χοριςά από 
τά λοιπά εμποριχά xai πολιτικά, χαθώς εις την 
Βίίνναν τη; Αυςρίας, Siou τά πρώτα ύπόχεαηαι 
εις χρέος ν άπογασίσουν τάχιςα διά τό βιαςιχόν 
των συναλλαγμάτων, $έν άρχει νά ηναι η ομο
λογία εις διαχαγην πληρωτέα, xai μ) αυτό μόνον 
ν απόλαυση τα διχαςιχά προνόμια των συναλλαγ
ματικών, μάλιςα τούτο οϋτ8 συμβάλλει, άλλ* 
ε*ναι χρεία ν νά ηναι γεγραμμενον είς είδος συν-, 
αλλαγματιχου, εν ώ «χδότη; xai πληρωτής είναι 
αυτός ό ίδιος , η οίσά χρεω ι̂χη ομολογία νά Siaaa- 
γψίζη περί τό. τέλος, ότι χρείας καλουσης να ν- 
πάγηται είς τον; συναλλαγματικούς νόμους, xai 
τά χΟιν/ιρια.

Σημειωθείτω προσέτι, ότι μήτε τά συνάλλαγμα-, 
τιχά μήτε αί είς S ta ταγήν ομολογίαι Billets a  
ordre υποχίαταί είς μεσέγγυον ήτοι σεχουέςρον, 
δ'.ά την άόε-.αν , xai ελευθερίαν τον γυρίσματος* 
4 γάρ υποδεχθείς, η έχδοτ^πληρωτης είναι υπόι

ι*  *



%6 *Ε μ η ο ρ t * δ ς

Τ ΜΗΜΑ Τ'.
H e  p i  « ρ  ο γ ρ α<ρης ( ·) .

l8 g . "Απασαι αί αγωγοί διά συναλλβ)ΐριβτ«α ypau- 
μάτια, vj δί ομολογίας It's itarayyjv fftapwiai, υ· 
noγεγραμμένα από εμπόρους, vj αυνβλλάχτβί άνήκοντα 
l?S εμπορικά πράγματα, προγράγυνται μετά παρέλε,υσαι 
πέντε (των μετρουμένων άηο ημέρας του καταμαβ. 
τυριχου η από tvjv τίλίυτβ/βν ia i  χριχηρίον άγωγάν, 
εάν δεν εξεδόθ*/} απόγασις, χαί iav δεν έγνωρίσθη το 
χρέος κατά ταότν/> με χωριςόν γράμμα του χρεωςου̂  

Μ ’ δλον τοίτο uaoxeivreu οί άπαηουμενοι χρεωςαι, 
oxaiL ζητηθούν να βεβαιώσουν ενόρκως, on δεν χρίω· 
ςοίν αλίον,χα9(ύ$ χαίαίχηραι κλ·/ριψόμθι, και οι έχον·

χρεοι να πληρώσουν άπροσδιορίςως προς τον γε· 
ρουτα τον γάρον’ οΰτος δ* άμο<£βδον, xai άπρο· 
γνωρίςως γίνεται χωρίς να προυποϊίση ο επιφέρω* 
μεσεγγυου εμπόδιου.

(* ) Προ^ρβφη Prescription είναι μέσον, διά του 
οποίου αποκτά τις χατάβχεσιν χτήματος’ vj β’π ι, 
λευΟεροΰται άπο χρέος μετά παρίλευααι, χαφου, 
χαί με τρόπους προσδιορίζοντας άπό του νόμου. 
Κωδνρ. aoXrr. Ter. Κ\ βρ0ρ. 2 2 1 9 *

Kara res δίβορόρου? υποθέσεις διαφόρους iθέ
σπισαν οί νόμοι χαί τάς διορίας, at όποιοι με- 
tpowtai μέ την ημέραν, χαί οχ< fti την ώραν, 
χατά τάς αποδείξεις’ η μεγαλητέρα διορία όμως, 
εκτείνεται είς τριάκοντα έτη, χαί παύει άπααα πε.



•ίΐί δααίωμα αν τ εχείνο», δτ« νοσούν κατά ττ« βυν« 
fwtjftV «οχ y ότι δεν #?να< πλίον χρεωςαι παντελως.

pc προσώπων, η πραγμάτων όποιαδήποτε aytayvj* 
Αυτόθι «ρ9ρω 2262.

"Oitt? αγοράσει ύ^οςατιχόν άπό πωλητ>}ν χατο^ 
χούντα Ιί? Tr'v&'av επαρχίαν y αποχτα προ^α^ην,  

ό]Τ<$ μ«νί< xara «awe Xoyo.v άχαταζ*'ττ)Τ05 μ«τά 
δ«χαΐτί'αν. ’Eav δ’ & πωλητης xatoatf «ft άλλην, 
επαρχίαν, μετά είχοηαετίαν. "Αρθρω 2265.

Μιτα δεκαετίαν προγράιpitas χβί η (/yuvjets 
των άρχιτεχτάνων , χαΐ άλλων τοίοότων χατασχίυ- 
βςων μεγάλων χτιρίων,*Αρθρω 2270.

Α* αγωγοί των ιατρών, χειρουργών, άποθη- 
χορίων, προσχλψόρων, εμπόρων πωλούντων προς 
μη εμπόρους, διδασκάλων, χαί δουλών μισθωμέ
νων ετησίως, προγράγονται μετά εν έτος, όταν δεν 
έχουν ομολογίας. "Αρθρω 22η 2.

At άγωγηι των διδασκόντων, η μαθητευόντωυ 
μ·/) μ-φιαΐον, των ξενοδόχων., χαΐ ξενοτρόγων, καί 
των εργατών με ημερομίσθια, πρργράγονται με τό 
εξάμηνου. "Αρθρω 22η I . Ταλλα προτρέχω ως μη 
άναγχαϊα ενταύθα,

"Οταν είς το μεταξύ xar/fiy αγωγή παρά των 
διαγερομίνων, r προγραφή μετράται η απδ την 
τίλιυτα/αν αναφοράν του ενάγοντας, η από την 
ημέραν τηβ άπο:ρα'σίω$, «αν εξεδό&η.

‘«7
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* & μ χ ο ρ ι χ ο ς

B I B Λ I Ο N B '.
Πιρέ  too  5αλασο*ου Έμηο^ι-ου..

T I T A O S  A'.

Π ερ ί χαρακιώ ν, xa i άλλω ν πλο /ω ν Άα*.
λασα'ων.

19Ο· Τα καρά&α, χαί τα λοαα $αλασσ*α πλοία 
e^ar XcVvjta ύπαρχο ντα'(*)<

Μ ολον τούτο ύηοχεαηαι εις τα χρίη του πωλν}· 
τον, <αί ιδιαιτέρως εις δσα ο νόμος αποφασφκ να it 
Vv̂ v -ταονόαιον.Λ » %

1Ι· E/ouec ί« προνόμιον τά έξης /νταυ9α βν;, 
p^sjiva  χρί’ή, xat πρζτιμώνται npii αλληλα χατα
?· .·■· ί̂ -'ΐδ εχνιΟεμίνΐρ βαράν.

( '*  Κα9* όλα τά λοαά «Γναί χινψνν xtvjua του s- 
vvvTOS a’.’tvjD vj καί?, χα« τι πλοΣΡχ, xai ίπάγεται 
εις τα πβρί χαιτών πραγματειών νενομο9ετημε'να. 
A'afipsi 01 χατα ταΰτα /xodod , yj'rof όσα is; τους 
£ς·̂ 5 SD̂ sxa παραγράφους «'^«ίουυτα;, $<ότ£ τα 
τοιαντα eh/αι παραν/φητία & μόνα τα -αχ/ρητα υ- 
ποςαπχα, xai ί'ς αυτα Ι^ουσί προνόμιον, £<“s τας 
iTpavaatiias <$’ ου, «’s Tas <>Jto;as avjY pkioaDr/Js j·/ « t t < » i < v > * * ft
μητ o paTcrvjg, /xvjt ο αλλω> πω$ ipyatvj$ έχουν

• έαα/ωαα να /̂jrvjooov τι άτιο τον άγοραςψ αυτών.
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*»'.) Τβ της χρ&ιως, χαί Χοαα γ»νψηα ίξοία %ιά 
την πω'ληοα», χβί τον διαμίρισμόν της T<pjt.

β'.') Τα δικαιώματα, ·ποίοτ«ον, Jjfajρητ«βν, *λ· 
Χιμηιςαιόν, ά^χνρωτίχόν, χαί νααςαθμιχον, η 
προνβνςβίρίαον.

/ . )  *0 ft«i9o'$ τονλ/ρίνορνλβχδς, χαί τβ t^oie της 
Ϋ^λαξίως τον χαρα6&ν μίτα τον ίΧΧψηίσματόί 
τον , £0>5 της πωλη'σίως.

ο'.) Τβ ^νοάίβ των απο9ηχων, οπού *ναπ£τ£0ηοαν 
αί αποβχίναί χαί τβ ipyaXt'ct αντον.

*'.) Τβ ί£οδβ 5ιβ την διατήρησα» τον xapeSiwt 
χαί των άποσχίνών χαί ίργαΧιίων αντον it's τον 
τίλίντβΓον &απλονν (te{i?i() χαί την «Ζίτοδον τον 
ίίς τον Χιμίνα.

ς .) Οί μισθοί, χαί (νοίκια τον νβνχληρον, χαί των 
ναντων χατα τον τιλίντβίον δ<άπλθνν.

ζ \) Όβα (δανιίσθη ο χν&ρνητης &α χρ(ίαν τον 
κάραξΐον ίίς τον τίλίνταίον λα'πλονν, χαί η «« 
μη των πωληβκαων πραγματΛων έί βντη'ν την 
αίηαν.

η'.) Τβ χρίΐύζοόμηα προς τον πωλητην τονς· χορη· 
yov's της νλης, χαί τονς ίργάτας <ίς τη'ν.νβνπη· 
y/αν, ΐα'ν δίν ίθαλασσόπΧησίν ακόμη? χαί τβ 
χρίωςοψενβ &α χορηγηθίΐσαν ολην, ιργασιας, 
έονλίνσίίς, πίσσωμα t τροίας j /νόπλίΟρ» , χαί 
ναντας προ ίον αποπλον, fa'v ηίη δαπλίνσί.

$  .) Τα i'avfitfSsvTe «πί τόχω $αΧασαίω Ιπάνω



ηθ ’Ε μ ή ο ρ ε χ ό ς

το'  αώμα ,  αχάγην ,  , άποσχευός,  χάί εργαλεία y 

πίαοωμα f τροίας } ενόπλιαμα> χαί ναυτολογίαν 
oti’roC προ του απόπλοι* τοΰ χαραδΐου χρεωςούμεναι

/.) Τα χ»ίο»αο^αλίςιχα βραδέα επάνω εις το βω- 
μα, axifypy αποoxtuaj, χαί εργαλεία, χαί τα 
δ<α τό ενόπλισμα, χαί ναυτολογία» αυτού χρίω* 
ςούμενα πρός τελευταίου όιάπλουν. 

ια.) Oi τόχοι , χαί ζημία:, χρ«ωςούμενα προς τους 
ναυλωτα; έ«α τ ν̂ παράόοαιν των φορτωμένων 
πραγματειών, η δια πληρωμήν της βλα'δ/,ς χαί 
των άδαριων των ίδιων πραγματειών εξ αίτιας 
του χυδερν τ̂ου, xat των επιβατών.

Οί αομπεριληψθέντα είς εχαςον αριθμόν του 'άνω 
εχτεθίντος άρθροιί θέλουν συνδιαμΟΐραοΒϊ αναλογιχως 
εξ Ισου y όταν δέν εξαρχέαη η τιμή του χαραδΐου προς 
όλόχληρον πληρώμηνf ο , τ< εχχαΒαριαθνί εξ αυτοί (*)< 

192. Το ϊΐ?«τραπέν προνομίου εις τα (τημεωθΐντα 
χρέη εις τό προ τούτου αρΒρον, τότε $ίλει ενεργηΒη, 
όταν διχααωθούν χατύ τούς εξνς τρόπους.

α.) Τα έξοδα ττ*$ χρΐοεως θέλουν άποδειχΒη με χα* 
τάλογον εχδεδομενον από τα άνηχοντα χραήρια.

■ (V  Ώςε Ic'jTtpoiivTcu οσρι its tv* xal τον Λυτόν 
αριθμόν ίμπριλαμ&άνοντάι, προτιμωμίνοι δε προς 
αλληλους κατα tap τάζιν των παραγράφων, nkvr 
pivovrou χάτά αφάν^ καί επομένως ίάν φθάα-η it  
όλους vjSvj καλώς y it δε μνη  πaiiii vj πληρωμη 
όπου πανοϊι >j καταςαα'ς, xac oi jfc  τον ίξνς 
Παράγραφον μένουν mftkyfto&s.



Κ ώ ί  η ξ. ή %

# .)  *Η χωρηταότής,χαί τα λοιπά με τξοψλητικά τώ» 
λα&όντων βυτ«.

/ · )  2*α σημειωθεντα χρίΐη είς τός διαγραμμάς σ. γ. 
δ. του 19 1  άρθρου, πρίπει να βεβαιωθούν άπατο 
ίμποριχόν Κριτήριου διά λογαριασμών ίνυπογρά· 
yuv.

δ'.) Ο ί μισθοί των ναυτών διά του καταλόγου ττς 
επι$ααίας, καί άπο&ασίας επ’ιχνρονμίνον κάρα τών 
γραμματίων τ^{ θαλάσσιου εγγράρής;

* .)  Αί δάνεισθεΐσάι ποσότητες, Καί η τιμή τών 
πωληθεισών πραγματειών διά τάς χρείας τον χαρα· 
& ου i*s toi( τιλίυταΓον τού διάπλων θέλουν άπο· 
δειχθή με λογαριασμούς υπογεγραμμένους παρά το δ 
κυβερνήτου, επιχνροϊιμίνονς με Ιρώτκ,σίν ini χριτηα 
ρίον του ίδιον κυβερνήτου, καί τών αρχηγών τον 
ναυτικόν, άποδειχννοντας την ανάγκην τον δόντι· 

■■ σματος.
ς . )  Ή  πώληάις ίου χάραβίου fit γράμμα εχονάνανε 

τίρρψον το έτος καί αί χορηγιάι διά την έτοιμα- 
cs'ov 5 ναυτολογάν, καί ζωοτρορίάς τον καραβιού 
θέλουν άποδειχθγ με υπομνήματα, καί λο^α- 
ριασμονς $εωρηθέντας παρά το καπετάνιον, καί 

άποδεχθέντας άπό τον i f  ο διαςήν, ίξ  ών το αντί- 
ypayov θέλίί χατατίθη Τις το γραρεϊον του ίμπορι· 
κον κριτηρίου προ του απόπλου, η τό (5ρ«δυτί- 

ρον δίχα ημέρας μετά τον άπόπλονν.
ζ 1.)  Α ί δάνεισθεΐσάι ποσότητες επί τόκω 3αλασσίω 

επάνω εις τδ σώμα, σχάγην, άποσκενάς, εργαλεία
ι3
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εγοδιαςιχά, ■ χαί ναυτολογίαν προ too απόπλου θέ
λουν άποδειχ&τϊ με συμφωνητικά δημόσια, η χαί 
με ίδιωτιχην υπογραγτρ, εξ ών to αντίγραφο* 
9ελει εναποταμιευ /̂j εις το γραφείον too εμπορι· 
χοο χρινηρίοο τ^ίίχατη μετά την ημέραν too ί'· 
τους των.

η'.) Τα χινδονασφαλιςιχά βραδεία θέλουν άποδειχ^ 
με τάς αποδείξεις των χινδυνααφαλιςιχών πρακτόρων. 

$*·) Ac ζημίαι, χαι τόχοι προς τονς ναολωτας θιλον* 
άποδειχθ-ρ με αποφάσεις χριτηρ/ου,η αιρετών χρι· 
των.

ig3 . Θελοον άχορω9r τα προνόμια των ίχόντων 
Κάδειν

Έχτός των γενιχων αίηων της ά/χιρωαεως των δ» 
μολογιων (*)

Δ:ά της πωληαεως *π£ χρηηρίοο γινόμενης xatc 
τοός προσδιοριζόμενους τρόπους εις τον ί£ης Τίτλον.

Ή  καί /ί*τα r/v εχοόσιον πωληαιν παρά too ίδιο» 
χτητοο j fav ηίελεν άποτελέση το χαράδιον ενα διάπλοον
οπό τό ονορ.α, χαί /λ* χίνδυνον too αγοραςοο, χαι χοο* 

dvavriOr/jTa από μέρους των ίανί<ςών τοό, πωλητοό.

(*) Κατα τό 1234» ορθρον too πολιτιχου ΚωΟηχος 
αΐ όμολοyt'ai άχοροδνται δια τνς πληρωμής, δια 

. της άνανεωσεως, δια τη? $εληματαης παραδόσε· 
ως της ομολογίας, διά της πληρωμής παρ’ ενός 
των δυω η πολλών χρεωςων, διά συγ/.ράσεως too 
χρέους, χαι δανείου εις τό atro άτομον, διά της 
απώλειας του ενεχείρου, διά της άχορώσεως παρά 
του νόμου, xai διά της προγραφές.



Κ (ύ7 δ  1 ξ .

194· Το χαρά&ον νομίζεται, ο τι* εχαιιεν ενα δία- 
πλουν sl{ τνν θάλασσαν,

'Όταν μετά τον α’πο'πλουν, χαί to' ΐόόίιόν tow i 'j  
to» «Σάπλουν «?ς όίαρόρους λιμένας, άποδίϊ/βρ on ini- 
pasav τριάκοντα ήμερα' alto too απόπλου.

Καί όταν χωρίς να ελλιμένισαν) *?ς άλλον λιμένα, 
παρελ9ονν εξήκοντα ήμερα: άπο του απόπλου *ως της 
h ’Spof/)i του εις τον αυ'το'ν λί/χόνα, η όταν η9ΐλ*ν α· 
ποπλίυο'/j ίία /χαχρυνην ϋαλασαοπορΐαν, xai ηαρελ9ουν 
ϊξνκοντα ήμερα:, χωρίς να χά/ζουν! ajKioyojv χατ’ αυτοί 
οι δανειςαί ταυ πωλητοί,

ig5 . Ή εκούσιος πώλους του χαρα&'ου y μπορεί 
να γενρ με δημόσιον γράμμα, χαί με ΐδσ&τιχον (νοπό- 
γραγον, χαί ’εχε: τον τόπον της.

Ή/ζπορ*? να ·ρναί όλόχληρον, ή’ διά μέρος του 
χαρα&'ου.

\ Ήμπορεΐ νά yivvj, χαί βαν ηναι εις τον] λιμένα, 
xai εάν ·\ναι *>; ταξείδ: τό καράΆον.

196 . "Οταν V] 'εκούσια πωληβίς γίνη, εν φ τό 
καρά§·.ον είναι είςταξεΐδε, δεν προγράγοντα: τά δικαιώμα
τα των δανειςων το2 πωλητοΰ.

Δία τούτο xai άγ οΰ γεν/) η' πωλησις του xapa&ou, 
η V) tt/zr αυ'του, α’χολουθίζ να' ηναί οπόχρεως εις τους 
ρη9ίντας οανίίςας, οι οποίο: η’μπορούν μάλιςα (ία* 
τό χοί'νουν σνμψίρον) νά εγχαλεσονν τον πωλητην, ως
όόλ'ο.ν:

ι3 ·



Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Β'.

Π«ρ: χρ ατναίω?» x e i  Λίαλ*ί«*ω5 tea* 
χ α ρ  αψι ών .

197* Τβ 5 αλααβαά χαρά&ια έμπορον» ρα xpatoj- 
9ο».ν, χα: πωλν^οίυ ita προςβ^ί τοί xOitvjOi'ou, xac 
τό προνόμιο» τωρ όαυί^οίρ θ/λίί xaQaptoQvj με τους «· 
χολου’5ου; τρόπου?.

19 8. Δ«< -ήμπορεΐ ρα xpurrfi:/i τό χαρά&ον πρότε- 
ρορ από ίίχοσίΤίσοαρα? ωρα? ay’ ν)ίτό xpcv/,ριον επιτάξει 
τγ,ν πλ^ρω^υ του χρίους του.

199· Η επιταγή βυτν> πρ«π«ί νά γένη προβωπ/χως 
πρό$ του ΓΟίΟχτηΥ̂ ρ, ή’ c<$ τό οίχητήριον αυτοί, <β?4 
ypcu yivix·/ χιν/ριζ Oeaitιςων χατ αυτοί.

ΓΛίτα: όί προς top χυ̂ ίρρητ̂ ρ του χαρα&'ου, *α\ 
τό όάυίίΟΡ ·ρρα« από τα χαταρΑμ-φεντα είς τό l g l ,  
άρθρου , xjkc ϊχ»{ προνόμιον επάνω εις τό χαρα'&

2 0 0 . *0 χλητήρ αναγγείλει με αγωγήν <χ9ίτουο«ρ.
Τό ορορα, επάγγελμα, xat xatouuap του ενάγον·.  

το s ίαρκςοί.
Τό όααΛ>ρα με τό όποΓορ χαρρίί tvjp απ«/τν]β<ρ,
Τ· ρ̂ άπαίτουρίρ/,ρ ποσότητα.

Τ'όυ εχλεχθεΐσαν χατοιχίαν παρά τοί όαρϊ/ςοί f's 
top τόπου οπού «Γρα{ t ·  χριτήριον, ενώπιον τοί όποιου 

θίλί< ενεργφή vj πωλήβίς, xat top XtptVa οπού ·υρό»_

βχίταί άγχυρωμεpop τό χρανψενον χαρά§ιον.
Τα ονόματα των «’όίοχτ-̂ τωυ , xac τοί κο^ρι τ̂ου?

14 ft π ο ρ t χ ό «



Κ ώ S y, ξ.

Το ονομα, to «’δο;, χαί την χωρητίχότητα του 
καραβιού.

Κάμνίι χ«ταγραγήν, καί φανίρωτιν των ηλοιαρ’· 
ων (βαρχών), των χ»λητΛ>ν (χαί'χί’ων), α’χοαχίοών, «ρ* 
γαλίίων, όχλων, χα2 των δία χαίτα παραοκ&υών* 
καί των ζωοτροφιών.

*ΑποκαΟίςήΐαι 'ένα ρύλαχα αώτου.
201. Έάν δ ιδιόκτητη; του κοατη9/ντο; καραβιού ■ 

xaroatli ti{ την δίχαίοδοσ/αν, του κριτήριου, ό κράτη-’ 
σας αυτό χρτωςίΐ να τω ριηΰυαη ι ’ς δια'ςηαα τριών· 
η/χΙρων, τά γαιόμίνα μέ αντίγραφου τη; ίχφραςιχηβ 
«ytoytti, χαί νά τον προοχαλίβη ενώπιον του χριτηρι'ου 
δία να παρίορι9η ii’s την ίτώλη^ν των χρατηδίντων 
πραγμάτων.

Έαν δ’δ ι’διΟκτη'τη; χατοιχη ραχρύτίρον, * ρνβτΐαμ 
κοινοποίνρα καί η πρόβ/λητι; θίλουν yiV/j προς τον χν- 
ΐ̂ρνητην του κραχφέντος καραβιού, χαι Ιι’;  ίλλίιψ»» 

αυτού, χα; άλλου τινο; παριςάνοντος αυτόν η τον ?- 
διοχτη’την προα ι̂ορίζουτα μίτά τα; τρίΐς ρηδί-αα; η. 
μέρας άνά δύω η/*ιβυ μυριάμίτρα (πέντί λτυγών, ήτοι 
ωρών διαςηαα) την η'/xspav,  ϊω; τού οι’χητηρι'ου αυτοί·

Έαν δε «λίυτβΐον ηναί ξένος,, καί 'έξω των ορ&ν, 
τη; Γαλλία;, το'τ« η' πρόα/λψις, καί κοινοποΐψις γίνον
ται κατά τά διοριαθέντα τις το'ν Κώδηχα των πολίτικων, 
αγωγών άρΒρω 69 (*).

ν

(*) *0 προσχλητωρ διά τού κριτήριου ςέλλίι αντί-
γραφον επικυρωμένοι» προς την Ναυαρχίαν,.. χαι



7  6  *E f t  λ  ο  p « κ o ς

209. Έαν to xpatvfliv xapaSiov. αηχωαη ntpiaao- 
Vpov φορτιον άπo όιχα κα'όόους ( l )  (8000 οχάδίζ) 
ttpirrii να γενουν τρία διαλαλήματα, καί δημοαιίίβίις 
των πώλουμένων πραγμάτων.

Ac tauturat διαλαλήαίις πρέπει να γίνουν χατά 
αυνέχίιαν α’πό οχτώ it's οχτώ ημέρας ΐίς την Βουλόταν, 
xai την μίγαλητέραν. αγοράν του τόπου, όπου το χαρά* 
<κον ίυρίαχίται ίλλιμίνιομένον.

*Η *$ηα<ς της όη^ααίίυβίως πρέπιι να διαγραφή 
ίίς τάς τυπωμένος έφημίρίδας της πόλίως, t:$ τη'ν ο*. 
ποιαν ίύρίσχεται τό ενεργούν την αγωγήνt xai πωληαι» 
χρινήριον, xai εάν δεν. ήναι έφημίρις sit αυττν, είς 
άλλην ττς αυτής επαρχίας.

2θ3. Είς τάς δύω ημέρας μετά τό διαλαλημοί, καί 
ίχάςην δήμοαιευσαι θέλουν προβχολλη̂ η ςηλαβυσβίς ( 2 )  

Ε;ς τό μέγα χατάρτι του χρατημένου Χαρα&’ου.
Εις την μ<χάλην θυραν του χρΛοντος κρφ;ρ&υ«

προς τον 'έφορον των ιξωτίριχων ύποθε'σεων, Γνα 
ένεργήαουν τα εχάςω ανη'κοντα.

( ΐ )  Κάόίος Tonneau ητθί Τ οννίλάτα της Γαλλτ'ας 
ζυγιάζουσα 2000 λίτρα; των Iΐαρισίων, αί οποί· 
αι προς όχάδας τό ίχατόλ<τρόν φέρουν περίπου 
800 όχαδας ϊχαςος.

( 2)  Στηλί'τευσα» ωνόμααα Γ affichement ήτοι τό 
να χολληδν» ’έγγραφον είδ-ησεως εις επί τούτου διω- 
ρίαμένφ σανίδα χρίμαμέμνην ίίς ςηλην, η τοίχον, 
των αναφερομένων ενταυβα μερών. Στηλίτευμα 
δε τό affiohe υτοι τό άναγγίλτιχον πρόγραμμα.



E>? tyv  ii)Uto/av αγοράν t xat t?? τον αίγιαΧό* 
*00 Xtptivo;, οποο νάρίοχεται άγχνρωμίvov to Xopetfitov* 
χα9ως xat fit? την Βοόρσαν.

2 0 4 . Τα όιαλαΧηματα f at ό'ημοαιώσϋς, xat at 
•τηλίτίο'βί*? itpsntt va όιαΧαμβάνοον4

To όνομα, ίπάγγεΧμα, xw* ο/χητηριον too eva* 
γοντος»

Τα ίιχαιώματα, iovaptft των όποιων ivtpytu
Την προς αότόν χρδωςοορίδνην ποοότητα.
To <χλ<χ9*ν παρ' αότοο oftvjpta «/? τον τόπον ό· 

non ««(at to xptvqptov, xat οπού εόρίαχεται to xapaft 
ifiptlVOV,

To ovopta, xat* ο&ητηρίον too &θχτητοο too xpa· 
Τηδίντο? xapa&oo.

To ovopta too xapa&'ou, xat too χοΛρνητοο, xai 
IrpooiTt av fyvj to vaoTtxov too , η όχί.

Την χωρητίχότητα too xapait'oo.
Τον τόπον crroo ttvat όεμίνον, vj άγχυρωμίνον.
To όνομα too /mrponov too cvayovro?·
Την πρω'την προ6λη9ί?σαν Ttpt!$v.
Ta? η/xspa?, «?$ τα? όπο/a? Sfi'Xfit 3ίχθ;ί to xpt- 

Τηρίον τα? ηροσψερομίνρς τιμάς»
2 0 5» Μίτα τό πρώτον όιαΧάΧ-ήμα,  θ/λοιιν ληρ9η 

βί αναβαθμοί των τιμών χατα τα? προτ/ιμ(ιω9ίάίας ν- 
μέραςεΐς τό ατηλάΐορια.

*0 3tOpt«9fit? ftapa τη? εξουβίας χρηης 3ta την 
«βληο», 3ίλβ< άχολοο9<? να 3ίχηταί too? άνα&ααμοός

Κ ω 3 η f  f



των ημών ptto £χάςψ διαχηρνξιν χατ όγδόην ίμερον $ 
ρητ/ν, xai προσδιωρισμεν,ρ με επιταγήν του.

206. Μ«τα το τρίτον διαλάλημα $ελέι επιδιχασθρ 
(*) χαί δοθη το χάράβιον είς τον προσγεροντα τ/ιν «- 
νωτίραν τιμήν, χαί τίλίυταΓον μβτα το σβεαιμον των 
χηρίων, χαί χωρίς άλλον τρόπον επιχρισεως.

*0 προσδιοριοθείς παρά r^s ê ouoi'e? χρ*τη{ ημπο· 
pit να παραχώρηση ini πλέον, χαί άλλην μίαν, η χαί 
δνω προθεσμίας άνά εβδομάδα εχάςην,

Κα« αυτοί $ίλονν δημοσιευθη, χαί στηλιτενθη 
παρομοίως,

20J. *Εάν δε κρατηθούν σχάιρη (βάρχαι), λεμ&η 
(σιαλουπαι) χαί άλλα πλοία- χωρνταια δέκα, χάδων, η 
χα: όλιγωτερυν, η ίπιδιχασία &ελει γένη εις το χριτη- 
ptov μετά την δημοσίευσα είς τρεις χατά συνεχείαν 
μέρας, χαί με ατηλίτευσιν είς το χάτάρτι, η («αν δεν 
εχη) είς άλλον τόπον του πλοίου φαινόμενου, xal είς 
την $ύραν του χρηηρίον.

Ώαρατηρτβνρωοαν δε οχτώ χαματηραί, χαί εργά*

γ8 % μ it ο ρ t χ ό ς

(*) *Επιδιχάζεαι adjudicare λεξιςνομιχη σημαίνον. 
ca την από διχαςηρίου διχαίωσιν τον να λά&η τις 
πράγμα τι, η αργύρια. *Επ<&χα<Τί'α ά άπόγασις 
νπερ ενός των xpcvομίνων. "Οθεν εγινέν ίπιδιχα. 
αία νά λάβω τα άπαιτουμενα, η επεδιχάσθη νά ! 
δοθη είς εμε τό πράγμα, ή’ τ άργύριον τούτο. Έ* 
πιδιχααθεΐσα τιμή, χαί ποαότης, η παρά τον χρι- 
τΟν άποδεχθεΐσα , η άπογασισθέίσα. Έπί&χάςός 
.© λα6ων το διχαίωμα της επιδιχασίας. ■ .



Όιμοι ημεραι μεταξύ της διακηρύξεως τού κρατήματος , 
καί τη$ πωλησεως.

2θ 8. *Η όπιδαιασια του καρατίου χαταργεί την δι* 
otrrfla) του xu&pvvjjtou,  iav ouros δεν πρόβλεψη pi 
αγωγήν it a το άζημιόν τοu, ίπόίΐευ eyjt δικαίωμα.

2og. *Ί*ποχρίουντα< να πληρώσουν εις είκοσιίεσ* 
ααρα$ ώρα; την επιδικασθείσαν τιμήν οι επιδα,αςοί τού 
οποιοσδήποτε μεγΜοος καρα$ίsuj η να την παραδω.  
βουν ανέξοδου εις τδ γραφείον τού εμπορικού κρινηρί,ου> 
iitJ ποινή προσωπικής αυτών φυλαχώ$.

Έ2ς ιλλίίψΛ ϋ  τν[$ πληρωμής τάύτης, η πάροδό* 
σεως , το καράβι Βελει εχτε$η εις μεταπώλησιν, καί 
μετά ’τρεις ημέρας Της νέας δημοσιεύσεως , καί μόνης 
μεας στηλιτεόσεως Βίλει επιδίκασαν} δια την προτεραν 
άνόητον διάπρασιν ( ΐ )  των επιδικαςών, οι όποιοι ο
μοίως ύπόκεαηαι εις σωματικήν φυλακήν πρός πληρω
μήν τού ελλείποντος είς αποπληρωμήν της παρ* αστών 
επαοξηβείσης τιμής, xat ετι των εξόδων} ζημιών, 
καί τόκων.

210* Μ περί t̂ s αποσπάσεως (2)  αγωγοί Βελοον 
γένη, καί κοινολογφη προ νης επιδικασίας είς το γρα* 
φείον τού κριτηρίου

< ΐ)  Αιάπρασις η αϋξησις της τιμής. Άντωνησις 
os.το ’Ιχκάντο, μεζάτι, είς το οποίον προβάλλε
ται τι διαπρασις;

( Ο  Άποσπασις detraction η αγωγή τον να λά§η 
τις νομίμως πραγμα, το οποίον διαφλονεικείταιπαρ 
άλλου τφοέαλλων τα επί τοότω δικαιώματα του*

Κ ω δ η ξ, γβ
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*Εαν i* at ntpi aitoonaatua aywyai y/νουν μκα 
την sV itxaatav, tot# SiXouv μ#ταδληδη χατα ftav 
χα/ω/χα tfc αντff*o& του να παραδοδουν αί ποβότητί?
του Λροϊοντος «ηο την πωληββυ

2 ΐ ι .  *0 πωλητης, η ο Αηνρααχ̂ ά» #?{ τη» «ω* 
ληβ£ν, εχουσ* ia^aftύμu τρ#"ί ηρ/pas ** παρβχωρη· 
αωσ* τα 6;χα<α των»

*0 eWiixoj δρο/ως «χ#< τρεΓς ημίραζ ν* αντενίχδη» 
*Η oyoiyvi $#λ#« αναχδη «*$ το χρηηρΜνμϊ /χ/αν* 

xett azkrv sywYfltu»
212. Ai αντιΧογΐαι ί'ς το Vat παραδοδη η ημη 

Siva: αποδιχτβκ β*ς τας τρίΐςτμίρας μβΐα την «ίκδεχασ*'* 
αν, παρεΧΘουοών i s ,  μενηβιν αναπόδιχτο*.

213. 0? avrtXiyovr#? iavti^ac tlva: Cniyptot να 
προβάλλουν ίιζ το ypaftcov του xpcrqpfou τα icxatQ· 
μα*χ των ιντος τρίων η//ΐρω ν, αρ* η? «ροοχληδουν 
απο τον /»β)>οντα δαν#£?ην, η τον τρΔον /voyδρινον* 
ιαυ is  ΧαψωσΦ U του'του, $ίλ«£ svtpyvjBy η &αμο{ρα· 
cit της τ^ης του πωληδ/ντο? χωρ*$ να λάχουν /χ/ρο$.

214. Ai Ta' ît? των δαν#ί$ων, xaJ ypitoftcXtrcav, 
χαι η itaμoι'pa9cς των αργυρίων $#λουν y/vvj μεταξύ 
των ρβτα προνοιών χρίωίρίΛβτων χατα τα iiopiaBtvtet 
t?i τδ l g i  αρδρον, μΚαξυ is  των λοαων Ισοτίμως> 
χάί αναλογώ?.

"Ολβί oi anoityBivTS? iavsi^at Sivat ypewpttXstac 
iia τα χίφαλβ'α, χαδως xai iioi τους τοχου?, xai «£οδα.

2 15. Δεν ΰπόχ#£ταί «is pt#a«yyoov (*) το χαρά&ι

Έ μ η ο ρ t * ο ς

(*) Msalyyoov το' αβχον/ςρον, τδ οποίον xai χρά»
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«ίταν βναι Έτοιμον είς τά πανία, tfywj μόνον ύίά τα 
λν}ρ0τντα livtix προς τό επιχειρωΟεν ταξεϊδι, μάλιςα 
καί «ΐξά τούτο εμποδίζονται οι δανειςαί, εάν δο9η προ'? 
αυτού? /yyovjffr?»

Κομίζεται δ’ έτοιμον είςταξείδι τό καράβι, άφ οδ 
β κυβερνήτης λα&5 τά /«ρο&αςιχά αότού γράμματα (εξ* 
ηεδετζεωνας).

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Γ.

/δ *οχτν)των των καραβιών  (>)·
2 1 6 . Έχαςο? Ιδίοχτκίτνι? καραβιού είναι πολιταως 

Ιγγυητης διά τάς πράξεις τού κυ&ρννίτου, και δί 'όσον 
ανήκει είς τό καράβι, καί τά ίγοδιαςικά του γράμματα, 

‘Η τοίβϋτνι εγγόψις παύει μετά τάν παραίνηαίν του 
«πύ τό καράβι, καί του* ναύλου? (2).

2 1 7 * Or ιδιόκτητοι των πολεμικές Εφοδιασμένων 
καραβιών δεν$ελουυ yvai Ιγγυηταί διά τα εγκλήματα , 
κ«'πειραχαρίαςτού κυ&ρνητου,καέ τωνεπιβατων γενομε· 
νας εις την θάλασσαν είμη μόνον διά μόνην την παρ’ αυτών
■ 1 ■ I ■»■*!■■ ■« ·11. '·ΡΜ

Tvjffi? από τού Γαλλικού saisle xal ialeistement, 
η an  i t  λέγεται. ‘Μεσεγγύασις δε η *κτ«λί<*ς 
τού ffSxous<?pou, ητο< σεκοοεςράρισμα,

( ΐ )  'ΐ$ί0ΧΤ7}Τ7ΐ5, ό κτητωρ* le proprietaire προ* 
πριετάριος του πράγματος, καί ιδιοκτησία η προπριε- 

• τα, κτήμα δε το νης ιδιοκτησίας υποκείμενον.
(  >) "ίίστ$ ? εγγυοψεκη ποσότης παρ’ αυτού άνα* 

βαίνει δχι πλέον της τιμής τού καραβιού καί των 
ναύλων αυτού»

*4
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έγγυγβεΐσαν ποσότητα, εκτό} πλέον άν JjvfU συμμε'το* 
χο:, χβ« ουνυπβυθυνοί ( ΐ ) .

2 ΐ 8. ‘Ο ίδιοκτάτης υ μπορεί ν άποβάλλν; τον χυ* 
tfipwjV/jv.

Δεν ε*να; υποχειμενος εις άζημ/ωσιν του χυβερνη· 
του, εαν δεν f̂ vj ρητην συμγωνί'αν περί τούτον.

21Q. Έον ο άποβληθείς κυβερνήτης ηναι βυμμε·. 
τοχος εΐς το καράβι, η μπορεί να πάραιτη07) άπο το με·» 
ρος του, κ« να ζητήση την πληρωμήν του άναλό^ου 
του ε?5 κερβλαίον.

Τδ δε κεράλβκον τούτο προβδίορ/£ιταί άπό δοχίι 
μονς ( 2) εκλεγόμενους reap* των μερών, ·η παρά του 
κριτή Οί'ου»

220. Εί? ολα τα προβαλλόμενα περί του νονοί
συιιγίροντος των <δίθχτ7)τ·ων του καρα&'ου . υπιρίσχυΐί, 
xac ϊνεργείται ·η γνωμ·η των πιρίοοοτερων. ·- '

Με^αλ^τερα ψχίρος, καί γνώμη εννοείται το κεριά*. 
οε“ν του ημισεως της τιμής του καραβιού.

'II άντωνησις (τό να βλ·ηθη εΐς πωλ’/ριν προ'ί τον, 
προτρέροντα μεγαλητipuv τιμάν) του καραβιού' ηαρα· 
yiaps'rat μετά την ζητησιν των ιδιοκτήτων αυτού ε-

( ΐ )  "Επειδή τα τοιαύτα αμαρτήματα υπερβαίνουν 
πολλάχις την τιμήν του καραβιού, και των ναύλων, 
είναι νόμοι προαδιορίζοντες την ποσότητα της εγ· 
γυ-ησεως των ενοπλιζόντων, χαί ναυτολο^ουντωυ τα 
τοίαυτα προ του νά τοΐς χορηγηθούν τα επίσημα 
γράμματα Lettree do marque παρά tvj$ Ναυ- 
αργίας.

( 2) Αόκιμοι καί έμπειροι, οί περίτοι.

*Ε μ η ο ρ < χ ο $



χόντων μετοχήν του νμ/σεως, iav $$ν υ florae μετα
ξύ συμφωνία έγγραφος δίαφορίταη.

Τ Π !  A O S  Α\

Π t ρ I χ υ £ « ρ ν η τ  ου,
2%1.. "Εχα-ο$ xv&epttyTvis χαρα&οχύρτγς, η ναόκλη* 

ρος δίΟίχων χαράκι, η πλοίον τ< y»aw j, *?ναί υπό* 
χρίως δία' τα σφάλματά τον, ίν 0<τω OiOcxic αυτός, 
as ψαι καί ρ:χρα.

222. *Τποχρ«ουταί καί δία τάς φΟρτωμίνας πραγ. 
μαγείας ε'ςτο νη αυτόν πλοΐΌν.

Atfot απόδί:£ίν.
*Η άκόδειξις αυτή όνομάζεται φορτωτικόν ( ΐ ) .

223. E?s τον χυ&ρνητην ανηκίί το να «τοιμάοή 
τό χαράκι, να εχλεξ·/}, καί μίσθωση τους ναΰτας, χαΐ- 
TO’jj λοξούς ίηι&άτας* όταν δί «υρ/σχηταί «?$ τον 
τόπον οπρυ κατο«χονα<ν ο? ?δίθχτηταί του χαρα$ίου ,  θ ί· 
λ«ί πρα£«ί ταυτα με συνα&εσίν των.

224·' Ό  κυ&ρνητης $ελει xpaUt κατάλογον βη- 
μαωμενον, χα« παράγραπτον από «να των κρότων του 
ίμηοριχον κρ«τηρόου, καί «?? «λλβίψίν τουτου από τόν 
πολιτάρχην, η τόν πρόβαχτον ( ι ) .
...... . 11 ■■ ,Ί1—,

( 2)  Φορτωτίκόν Polizza di carico ν Γνωρίςβίόν 
Conuaisement, Conoscimento.

( 2) Πολίτάόνης, ό «ροίςως, χοτζα'παση? τής πό- 
A5C09, ν* tvjs χωρα$ ie M aire^po^xtos 0$ 1 
adjoint, adjunctus υποπολίταρχη?· παρα/ρα- 
πτον δβ paraph^ κ«τας<χον γνωρισμένου από αυ·

Κ ώ δ η  ξ .  8 3
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*0 χατάλογος ούτος π ψ ίχκ ,
"Οσα; αποβάσεις ytyouv $ίς την 3αλα$τοπλωΐίαν̂  
Την ληψοδοράχν τού χαρα$&υ, xai γενιχως οαα 

«ντχουν τύ φορτ&ν του, χαί υλον οσον ανηχ*< tit 
τον λογαριασμόν y τον οποίον 5ίλ<( δώση, η «?ς α- 
πβάησα» ττν οπο/αν $«λίί xaptij,

245. *0 χυ&ρνη'της fowt: ύπόχρίως προ του νά 
αρχίαν) το φορτ/ον, να επιθεώρησή το χαρά& του χατά τον 
προσδ<ορ<ο0*'ντα τρόπον από τους θαλαοσ/ους χανόνας (*).

*Η χαταγραφιχη εχθεσις της επιθεώρησή'05 τβύτης 
θίλΐί εναποταμιευθη εις το γραγεϊον του εμποραιου χρι- 
τηρ/ου, xat εντεύθεν πρίπει να i/δηται άντίγραψον προς 
τον χυ&ρνη'τη».

226. *0 χυ&ρνητης ι?να* */ς χρίος να *χη ί'ς το 
χαράθι του

Το γράμμα, της ^δίοχτητ&ς του χαρα&ου*
Τη'ν οπόδειξιν της «{ορληο.ίφί των. φορολο^ωίν 

«υτου.
Τον χαταλο^ον των ναυτών του.
Το φορτωταον," χαί το ναυλ($τ<*όν. του.

I"........I H
τούς μβ σημείωμα του VrXoo, καί άρίθμημα των 
φύλλων, η σελίδων αυτού.

(β)  Αόχιμοι διωρισμεΐίot παρά της δ<ο<χη<τ«ώς $ίω- 
ρη<ταντ€ς την χατάςασιν του χαοα^ου. βίς την οχα· 
φην, εργαλεία, βπο<χχ$υας, καί ναυτικόν αυ^ου, 
χαί δοντβς T'/V iVvoptoy μαρτυρίαν των πληοοφορούν 
τον ναυλωτήν, η τον «ρορτωτη V, #αί τούς χαδυνα- 
•©αλί^ας* καί that αναγλαιο.τάτη η μαρτυρία των».

* Ε μ η ο ρ ε η ό $
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Την ρτβεΐσαν χαταγραψην 'της άτ£$ίωρ*<χΙως. 
Την άπόόειξtv *ης άπελενΟερώοεως tot! xapaffioti ( t ) .

227. *0 χο&ρνητης είναι tit χρέος να ενρίσχψαι 
μέσα si5 to χαράκι Λροσωττίχωςt όταν fxfafwj ,  η fy· 
fict/νη τοός λιμίνας, όρμοος καί ποταμούς.

228. Έάν άποόειχθη ο χνΛρνητης «βραβ^ίης είς 
οσα τον χα^πογρεονσι τα am τίασαρα αρθρα, tijto'xfc· 
τβί va άποχριθη tli ό σ α  σνμ£ονν είς η  χαρά&ι, xat 
γορτίον too Λώδς οποίον av/ixtt.

2 2 9 · ‘Titoxiitat προαί'τ* ο χο&ρνητης να ίτληρωα*) 
ό'λας τάς ζημίας των πραγματειών, οσα? φορτώσει «· 
ιτάνω όπο την αχάτην too xapa&OV too χωρίς έγγραφον 
είς tooto ovvaiViffiV των ίδίβχτητων εμπόρων.

*Η διαταγή αυτή δ*ν προσαρμόζεται είς τας μιχράξ 
9αλασσθπ λω'ΐας.

230. *Η μόνη απόδειζις too δτ< Ι&ιάσθη από ά· 
νωτεραν δόναμιν ( 2)  ελενθεροΧ τον χο€έρνήτην από 
τοιαντψ υποχρέωσα/.

231* 'Ο χν&ερνητης xat οί vaurai τον, όσοι ευρό* 
αχοντατ εις τδ χαράκι, η είς τα πλοιάρια είσπλεοντες

( ι )  ’Απελενθερωσιν εννοώ την πληρωμήν των νομί· 
μων τελωνίων, χαΐ φόρον του χαραθίον.

( 2) ’Ανώτερα δυναμις, η βιαςιχη εξουσία, η λ?- 
youew) force m ajeure ? υ forza maggiora jraoa 
των Γαλλίταλων* σημαίνει i t  πρόςαγην της ίξοικίας , 
η ιδίας του προςαζομενου, η και ξένης, είς τάς ο* 
ποίας isv δυναται ν οντηείνη, χαι 'επομένως ων 
βιασμένος να παραιτηθη εχουσίως από τάς ηπο* 
χρεώσεις τον, είναι χατά νόμονς ελεύθερος.

Κ ω δ η {·■■



fca ερ-̂ ουν είς το καράβι, δεν ημπορονν νά HpottvQobl· 
δίά πολίΤίχά χρέη, εχτός μόνον y άν τα- χρεωςοϊν λα- 
$όντες aura, διά τον ίδιον άπόπλουν* α’λλ* οϋτ* *& 
τούτην την τελευτα/αν περίςασιν εμποδίζονται εάν δω* 
βουν «y/ϋητην.

232* Είς τον τόπο» όπου ευρ&χοντα{ o< /δίοχτη rat 
του xupaftov y η ot επίτροποι αυτών, δεν ημπορεΐ o 
κυβερνήτη χωρίς ιδιαιτέραν, καί επότηδες άδειαν των 
Va πισσωσγ τό καρά&, η V* άγοράση πανία, βχθίν/a , 
Καί άλλα πράγματα δια τό καράοι, δανίίζοριενος δ<ά 
♦a τοεαυτα ριε άποΰηκενμα ίου καρα$ίου, ά*Χ ούτε 
νά τό ναυλώβη δυνατοί*

233. ’Af’ ο2 ναυλω9>} τό xa.oaSi pu την βυναό· 
iitctv των ενεχόμενων είς αυτό, εάν τ<νε? εχ τούτων 
δεν η9ελον δωση τό άνάλογόν των δίά τά αναγκαία ε* 
ξοδα του ταξειδίον, υ μπορεί ο χυ&ρνητνj? νά τους 
προβχαλεαη ε*? την πλήρωσήν, xac ριετά είκοσιτίσσαρας 
ώρας, άν δεν δώβουν τό ρη9ΐν άράλογόν των, εχει την· 
άδειαν να τό δανε:β9η επί τόχω θαλαασ/ω επάνω εις4 4 4
το μερίδάν των, πλην pu άδειαν του xpir/jOioUi

234· *Εάν ί£*$ το ταξεΐδ'ι λά6η ανάγκην πισσώ
ματος τό καράβι, η ζωοτροφιών ό κυβερνήτης, ay1 ου 
εχ0εαη τούτην τη*ν ανάγκην, καί την υπογράψουν οί 
αξιωματικοί του ναυτάου, ημπορεΐ νά δανειβύη επάνω 
εις τό σώμα, καί σκάρην του χαρα&'ου, η να |3άλη 
«?? ύπο9η'κην, η νά πώληση από τά? πραγματείας του 
φορτόου του έως τη? άποδεδέιγμίννβ αναγκαίας ποσό· 
τητος λαμ$άνων εις ταίτα τη'ν άδειαν παρά του|ερεπο-
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ρ«οΰ χρ:τηρ^υ, εάν ιυρ&χητα< (ι'( τη'» Γαλλ/α», χκ* 
·*{ tvjv αλλοίαπη'» παρ* του Γαλλικού προξένου (*) καί 
it's ίλλίίψί» τούτου από tov εντόπιον *ρ*την*

ο ; ί&οχτηταί, * ο χυ&ρ»ητη; οΨε αυτών > 3ί- 
λου» πλήρωσή τα$ πωλη$ίί'σα; πραγματείας 9 κατά φ ς  
τιμάς των όμοιων με αύτας είς τον τόπον του έκφορτί* 
βματος, και είς το» χαιρόν του εύοδίουι

235. 'Τπόχριουταί ό χυ&ρχητης πρό ϊοΰ ν άπο- 
πλεύση από ξένον λιμένα t η καί τα/ο; Ταλλιχτς άποι- 
χίας, να στείλ'ρ προς' τούς ί&οχτητας, η ««τρόπου; αυ
τών λογαριασμόν του ενυπόγραφου περιέχοντα τη» χα- 
τάςασιν τού φορτίου του> τη» τιμήν των πραγματειών 
τού φορτίου, τα; δανεισ9είσας ποσότητα; παρ αυτου * 
καί τα ονόματα, καί κατοικίας των δανειςωνί

236. *Εά» ό χυ&ρ»ητη; δανειστή χωρίς ανάγκη 
επάνω είς το σωμά^ ζωοτροφίας, η οΛοσχιυα; του 
καρατίου ̂  * βάλγ είς όποίηχη», η πώληση πράγμα* 
τείας, η ω̂οτροβρ/α; > η η'9ίλι ^ράψη ΐ ’; too; Aoyax 
ριασμούς του ά&αρίας * καί έξοδα ανύπαρκτα, χαίυπο·' 
ίαλλίτα< πρό; του; ίδιοχτύτας προσωπιχως νά πλήρωσή
τα χρηρατα, η »α έλέυ9ερωτρ τα; υπόΟηχα; * Καί υ«

• ^

(*) Πρό£<»ό; 1β consul j U console ενεχρί&η νά 
υνομαοβτ) παρ εμού ό το αξίωμα τούτο έχων κα
τά τον "Κυρηνη; Συνεσιον, δίό« τό "9?πάτο; ση<* 
/χαί'νίί υπίρτα'τη» αξίαν 9 από τη» όποί'α» βί»αί 
πάμπολυ μαχράν οί τοιουτοι Κόνσουλοι* πρόξενος 
δε διότι εις ξένην ξένων υπερασπίζεται*
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ββ

ηόχΐίται /λ* ολοι» τοίτο β*ς' τά εγκληματικά χρηηρια, 
iov όφίςαται αγωγή εγχλ'ήματιχη ( l ) .

237. Ό  xtfSrpt»*)fiji 1st» ημπορέί νά πώληση to 
χάράδι χωρίς ιδιαιτέρας ίπηροπίας τώυ /δίοχτητωι» ·«{ 
πόαη β’χίφωτίώ  ̂τν,ς πωληοίως > «ta* μόνον, δτάν ώ· 
ποδειχθη υομίμως τό χαρά&ι ανάξιον διά ναιtithdfov ( 2)»

238. "Οσο* χυ&ερνηtat tircsô sSotij/ <5ί* t< ταξείδι, 
είναι υπόχρεοι να τδ εχτλεσουν επί noar/j πλ·ηρωμης ο* 
λων των εξόδων, ζημιών, καί τόκων προς τους ίδιο* 
χίητβς, καί προς τοϋς ναυλωτάς (3).

239· Οταν ό κυβερνήτης $αλασσοπλεη με φόρνω* 
μα διά συντροφικόν με τινα κέρδος, δεν ημπορεΐ νά 
κόμη επιχείρησα*, η ίμπόριον δί ιδιαίτερόν του koya* 
ριασμον, είμη μόνον άν εχη τοιαύτημ αυμπεφωνημειbp 
άδειαν. ^

24ο. Ιίοαιη δε -είς t^v παρά&αβιύ τοότοΟ toJ άρ+ 
Ορου $ελει είναι τό νά δ'ψεοΟρΰν at τοιαυται του χω* 
ριςοΰ λογαριασμού του πραγμαπΐαι προς όμιλος των 
άλλων συντρόφων.

*Ε μ π ο ο l χ ο ς

( ι )  Προς *0&ς ίδιοχτητας μεν, διότι τά αδίκημα* 
τα τάυτα πληρόνονται από τό χαράκι χαί τους va’J* 
λους αυτοΰ, ήτοι από τά εχείνων χτήματα. Είς 
τά εγκληματικά δε χριν/ιρια, ως β&χηίης χβί πα
ραβάτης της -προσωπικής διχαιοσόνης.

( 2) Νάρδος άπόδειξις άνάξιότητος είναι η ένορκος 
τών δοκίμων μαρτυρία μετά, την επιθεώρησα.

(3 ) 'Τηόαχισίς ενταύθα εννοείται η ενυπόγραφος
συμφωνία με ναυλωτικόν, η φορτωτικόν, η τι άλ
λο τοιοΰτο. ^



241« Ό  χυ&ρνητης f a  ημπορεΐ να παραιτ/βγ «· 
no to ταζειδιον του, αψ ρο το αρχίση, δια κανένα ο* 
ποζονίηποτδ xi$uvον χωρίς την γνώμην των αξίωμα* 
τζχών, χαζ “ροβςΐύγφΐύυ του ναυτζχοΰ, άλλα μετά τοι· 
αυ'την ewatvs?iv υποχρεονται να &α<τώαη /ζί τον <αυ· 
τον του τα άργόρια, καί όσας ημπορεσει από τάς tzpu· 
ωττρας πραγματείας του ρορτίοο του, tat ποινή προ· 
οωπζχης του χαταδζ'χης ο* «ότά.

' Έάν δί χατά ταα περίςασιν συμ&νά χαδουν αί ρυτ© 
εκ&αλμεναι πραγαματείαι άπο το χαρά&, ο χυ&ρνητης 
ίί*  ί»$χ$τ*ι εις ζημίαν.

242. Ε?ς τας είχοσπέασαρας ώρας μετά το *υο· 
$ζον του *?να< ίζ'ς χρ/ρς' ο χυφρνητης να πα^ηαιάση 
προς επιθεώρησα τον κατάλογόν του, χαζ νά κόμη α« 
ναροράν (*) /*« tv}v όπο/αν S&Uz άναγγίλλει

Τον το'πον, xac χ«<ρον της άποπλευαεώς του. 
ToV ίζάπλουν αυτου.
Τα αημ$ά»τα αυτω #/ς τον δζάπλονν.
Τας οομ&άσας λταξίας εις το καρά& του, καί 

ά'λας τας επίσημους περιςάβεις του ταξε$ίοο του.
243. Ή  άναρορά γίνεται εις το γραψείον του εμ* 

πορζχρυ κριτηρίου «’νωπιον του προώρου.
Ε«*ς τούς το'πρυς oitoy $iv fvpzWtaz τοζοίτον χρ> 

τηριον, γίνεται ενώπιον του είρηνάρχου.
. ■ — .-■ ............ ... ...

(*): Πα^ακατάδΜζς Deposition ονομάζεται η τοζ· 
αυτή άμαψορα παρά τοις νομιχοΐς, x«f τίς τα χρζ- 
Tvjpca «ζς τα όποια άνηκίζνά $»9η παρά του χυ- 
&ρνη του.

Κ ώ  $  η ξ .  1%
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*0 ε'ρψάρχήζ tivAt tii χρίος να στδ'λη βννπίρδέ·. 
*ω$ ττ)ν το<αυττρ αναφοράν πρός τον πρόεδρον τον πλν}, 
cts-ίρου eur.2p&.QU xptrqptou r/t$ επαρχίας.

FJs άμφοτίρας ταντας τα$ ηιρίςάσκς πανtors μέ· 
ν« δ:*ς παρακαταδνίχην «1$ το ypaystov τον εμπορικού 
xpmjp/ou ν; αναφορά.

244· *Ελλ£μ«ν<ζομινο$ S' ι ’ς fevov τόπον ο χν&ρ* 
vvjr/ji that £5 χρέο$ να παρρησιασ9ν{ *?j τον Γαλλικόν 
πρόξενον να χάμν) την αναφοράν τον, καί να λαέ'/; α- 
ποδειξιν $>}λοπβ{ονοταν tvjv έποψην τον εάοδ/ou, xat r^s 
άποπλεόσεωζ τον, r/Jv κατα^αα», χαί τα' i$ vj; to5 
yopxiou τον (*).

245. *Εαν #$ το ταζεϊδί τον άναγχασθ-/} ο κνδΥρ· 
V/jtojs να «μέν; 1*5 Γαλλίχον λιμένα, νποχρίοντβα να cpa« 
vtp'uay tig τον πρόεδρον τον <κβ< εμποριχοο xpmjp/ov τα 
aJtia r^s προσορμησκάς τον «χβ?.

‘Όπον δΐ'ν β*να£ ιμπορικόν χριτήριον, 9s'kst γίνη ·ξ 
φανέρωσή sis τον tip-ζριάρχψ τον τόπον.

Έαν ό’ 7j TOiavrvj ηνα^χαομέννι προοόρμηο*? y«wj 
«*$ λιμένα £ένον, τότδ η φανερωσις γίνεται its το» 
Γαλλίχον πρό£«νον, vj «£*5 βλλβίψ  ̂ αντον, el’s τό «* 
τόικον xptr^ptov

246. Ο vavayyoas χνέ'ίρνητης, xac βω9ε<$ μό»

(*) Τό δνόόίον {ραί'νδταί από tvjv εμφανίσω τον* 
ο) αποπλδνσί* από τα oia&roiptti τον (passe, 
port*^ γράμματα, καί vj χαταςασ^ τον φορτΛν 
από τον κατάλογον, τα όποια παραχατατίθψιρ είζ 
τό xpcr-jp'.QV της χαγχίλλαρίαξ.



9*

¥βς, V] μί μέρος του ναυτίχου του, υποχρεουται νά 
παρρησιααθη ι?ς τον χρητν του τοττου, χαι ε?ς ελλεφίν 
vpitouy ενώπιον άλλων πρλίΤίχων αρχόντων, να κόμη 
την αναφοράν του με υπομαρτυρι’αν των μη* αυτου £ια- 
?ω9ίντων ε*πί£ατων, xat νά Χά$η άντίγραφον επιχυρωμενον.

■ι 247· Αία όπίχυρωαν) ο κρ<της r/v αναφοράν
ταύνφ του χυ&ρνητου, επερωτμ τους βυνώίαοω ε̂ντας 
ναυτας, η καί ίπιβάτας, ί«υ ν,ναί δυνατόν, χαί pt 
όλα ταΰτα αί άντεφατιχαί αποδείξεις δεν άχυρουντα:,
οίτε προπίνονται (*).

#
A? μη επικυρωμένα'. ούτως άναφοραί είναι άν απο

δεκτοί προς άθωωσιν του χυ&ρνητου, χαί δε'ν αποτε
λούν πόςίν .είς τό χριτηριον εκτός ρόνον, εαν μόνος 
δ«ίσω9·/] ό xo&pwjTvjs ξ/ς τον τόπον, όπου γίνεται 4 
άγαφορά.

At άντιφατuat αποδείξεις ημπορουν νά γίνουν από 
τους ενάγοντας.

248·/Εκτός επικείμενου κίνδυνου, δεν επίτρεπε« 
ταί είς τον xô vvjtvjv να εκφορτιση πραγματείαν τινά 
προ του νά κόμη την αναφοράν του, επί ποιν/j χατα- 
ν.ρΐαεως αυτοί.

249· «*'$ τό ταξείδί λείψουν α? τροραί του
καρατίου, ό κυ̂ ερνηττ̂ ς με την γνώμην των προυχόντων 
του ναυτικοί ημπορεϊ νά βιάση τους έχοντας χωρικά

Κ ω* δ μ ξ.

(#)  Τοίαυτας άντιφατιχάς αποδείξεις ημπο^ουν νά 
άνταταραθεοουν οI φορτωται, περίλ^πταί, χαί -‘ό:ς-
*τηταί των πραγματειών, καί οι χινδυνασφαΑ,ιςη:.



βρώσιμα επιθαtraj, να τα βάλουν είς tr'v κοινότητα 
υποχρέωσή του νά τα πλήρωσή.,

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Κ' .

Π ίρ ; μισθώσεως,  χ α ! μ ι σ θ ών τ ώ ν  ναυτών,  
και των λοιπών ανθρώπων τοΰναυτ ικοΰ,

a 5o. Αί <η<ρκρων/<« των μισθωμάτων του χυ&ίρν*j\ 
του, χαί τών ναυτών του χαρα&ίου άποδειχνυονται από 
τον ναυτολογιχόν κατάλογον (R o lo )? η αττο τα βυρι- 
«ρωνν)Τ«α των μερών εχατερων.

2 5 1 . Ο ϋ« ο χυβερνητης', ούτε οί ναυτat όυνανται 
υπό μηδεμίαν πρόφασιν νά φορτώσουν εις ,τό χαράβι 
πραγματείαν τινά διά λογαριασμόν των, χωρίς την ά
δειαν των ίδιοχνητών, χαί χωρίς να πληρώσουν τον ναύ
λο ν, εξαιρείται όμως άν εχωσι την. εξουσίαν δυνάμει 
του μιοθωτιχοΰ των.

252 . *Εαν διαλνθη το ταξεϊδι εξ αίτιας τών ιδιο
κτητών του κυ&ρνητου, ·η τών ναυλωτών, προ του να 
χάμη πανιά το καράβι, όσοι ναυται εμισθώθ-φαν με 
το ταζεΐδι, ·/ με τον μήνα, πληρώνονται τάς ημέρας 
της εργασίας των προς ετοιμασίαν του χαρα&ίου, χαί 
απολαμβάνουν προς αποζημίωσα τα προπληρωθενχα εις 
«υτους (*).

9? Έ  μ π ο ρ ι χ ο g

( *)  "Ητοί χα ίτο ι δοθεντα διά  λογαριασ  
τω ν , δεν εννοούνται δ ί  αυτόν αλλά  δ ί  
δ ιά  τούτο  χαί χερδίζονια ι παρα  των

ιόν μισθού
9 9 < .ο *αρραβώνα ?. 

ίόίων.
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v έχωσαν. προς αποζημίωσα* tv μηνιαίο? χατα τβ βυρι- 
Ϋ^νφίνχα,

*Eav ά &άλυα£ς του ταξίιδίot» βυρόη /χ«τα την αρ
χήν toil τα£ί{$/ου, ot μισθωμένοι μ« ταξείδιον ναύται 
κληρώνονται το ολον χατα την συμφωνίαν των.

Ο; 5ί μισθωμένοι με μ,ηνιαΐον λαμ&ανετωσαν το α- 
νηχον «?ς οσον χαιρδν εδούλευσαν9 χαί επί.ιτλέον προς 
αποζημίωσιν το ημίου του μισθού των διά το ύποτιθέ- 
μενον όλόχληρον διάςημα του ταζειδίου των.

Οί ναύται η με μψιάιον, η με τόταξείδιον μισθω
μένοι λαμβανέτωσάν ini τούτοις χαί τα έξοδα της επιςρο· 
ψης χαί ζωοτρογίας ίως του τόπου, άψ ου άπεπλευααν, 
Ιχτός αν ο χυώρνητης, η οι ιδιΟχτάται, η  οι ναυλωταί, 
η δ έπιςάτης της διοιχησεως ήθελε τους προ6λέφν/ τη'ν 
intSaatv εις άλλο χαρά&ι έπιςρέρον εις τον ίδιον τόπον.

253. Έαν συμόη βασιλικέ άηαγόρευσις εμπορίου 
με τον τόπον > προς ον άποπλέουσιν, ν το καράβι έμ- 
ποδιοθη από της διοιχησεως προ τνς αποπλιυσίως του 
έπιχειρηθέντος ταξίώίου, τότβ β?ς τους ναύτας χρίω· 
?ίΓτα« η ηληρωμη των /χόνων ημερών, τας όπβ&ς ί· 
όουλίυσαν προς ετοιμασίαν του χαραθίου.

254· Έαν η άηαγόρευσις του εμπορίου, η τ* 
χράτημα τού χαραξίου συμ$η εις τον δρόμον τού ταξειδίου.

Tore οι ναύται πληρώνονται άναλογιχώς χατα τον 
χαιρόν της δουλεύσέώς των.

*Εαν δε χρατηθη τό χαράβι, οι μισθοί των συμρω-



$4 * Ε μ π ο ρ ε χ ο 4

νφεντων με μημιαΐον ναυτών τοίχου# κα?« ίο ημαυ 
ίίς τον χαιρον τού εμποδίου.

Οι μισθωμένοι δία ταξειδι θέλουν πλν;ρωθρ χατβ 
τ^  αυμφωι/ν,Τίκόν τα».

255. Έαν εχτανθη περισσότερον , ήτοι δία μάχρύ* 
τερον τόπον τό ταξεΐδι, of μισθοί των ναυτών Μιλούν 
αύξγβού» οναλό^ως με την επεχτασα/.

256. Έάν δε to xapaSi άποφορτισθη $«ληματ«ως 
δ'ί πλησαςερόν ταια τοπον από τόν αυμρων*/,9εντα fi?s 
τό ναυλωτικόν, δε'ν πρε'πε* να ysV/j χαμμία Αάττωβ*?.

257. ’Εαν of ναυτα: μία0ω$οΰν μι μεριδίου ι/ς τό 
χίρδος, vj it's τόν ναύλον του χαρα&ου, δεν έχουν δααό* 
ωμα να ζητγσουν αποζημίωσα/, η ημερομίσθιόν τι δια 
την λυβ<ν του ναυλωτικού, η την αργοπορίαν του τα- 
{£ίδ/ου, η δια την ίπεκταΟιν του ταξειδίου εξ αίτίαί 
ανωτερας δυναςείας.

Έαν δε η λυσις, η $ αργοπορία, η η επίχτασις 
γενουν εξ αίτιας του «ρο τ̂ωταυ, τό ναυτίχδν λαμ&άνει με* 
ρος από την ε'πιδιχαζομε'νην εις τό χαρα&ι αποζημίωσιν*

'Η μοιρασία της άποζημιωσεως τούτης μεταξύ των 
ίδιοχτητων τού χαρα&ου, χαί του ναυτιχού $ ελουν γένη 
χατά την Χσην αναλογίαν, ως αν να ητον ναύλος.

Έάν η αργοπορία συμ&η εξ αίτιας των εδίΟχτηΤων 
του χαραΘίου η τού χυξερνητου, ύπογρεούνται ούτοι να 
κάμουν ο'κοζηι ίωσιν είς τό ναυταον (*).

( β) Άποζημ’ωσις imlemnisation είναι η πληρωμή 
των ζημιών προς εκείνον, ό οποίος εχα διχαιού
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2 5 8. *Ecti>συμ&η πειρατεχη αρπαγή, Αλάσις (σπά* 
&μα) χαι ναυάγιο» με όλόχληρον φθοράν του χαρακιού, 
keti των πραγματειών, οΐ ναυται δεν ^μπορούν να ζη· 
σησοuv χανενά μισθόν.

*Αλλ’ ουδέ ύπόχεινται νάεπιςρίφουν ο ,τ ι προελα$ον 
διά μισθόν των* '

25g. *Εαν $ε μέρος τί τον χαρα&ου οιασωθη, οι 
V'avrai οντες μισθωμένοι με το ταξεΐδι, η με το μ·/?'· 
αΐον} πληρώνονται διά το άνάλογον τον ταξειδίου, χαί 
ϊον χαιρου τής δονλεόσεως τωνάπό τα σωθεντα δί αυ· 
ϊων λείφανα τον χαρακιού.

‘Εάν τά λείφανα δεν εζαρχεσουν, χαι εάν διασω· 
βουν πραγματέΐαι μόνον, πληρώνονται τον ρηθεντα ά· 
νάλογον μισθόν των από τον ναύλον.

26ο. Ο* μισθωθεντές νανται επάνω είς τον ναύλον, 
άπ αυτόν χαι πληρώνονται Χατ αναλογίαν είς όσον 
λό$η ο χν§ερνηνής.

261» *0^s5vjrtOti xai άν ηναι μισθωμένοι οί ναό· 
ται} πρεπέι νά πληρωθούν τά ημερομίσθιά των δί όσας 
ν>μέρας δονλεόσονν εις τό διάσωσμα των λείψανων, xai 
νόναγησάντων πραγμάτων.

262. ’Εάν δ ναότης άρρωςηση είςτό ταζεΐδι, πρε· 
πει νά πληρωθη τους μισθούς του, να τραφη χαι νά 
προ$λεφη ΐατριχά με εζοδα του χαραβίου.
— ------  - - - I |· τι

να τάς χατά νόμους. Προσδιορίζεται δε η με
συμβιβασμόν μέταζά τόυ ζητουντος, χαι του ενε*
γομενου ? η με άπόγασιν του χρηηρίου»

ι 6
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26 3» ‘Ο ναύτης πρεπει να ζωοΐραγη, κα» να ια· 
τρευδη με έξοδα του χαρα&ίου, χαί του ψορτίου, εαυ 
κληγωδη πολέμων κατά του εχθρού, η των πί-ρατων.

264* *Ε«ν ο ναύτης εξελδων από το καρά& χωρίς 
αδείαζ του χυ$ερνητου πληγωθρ εις ττν ξηραν, τα <« 
|οδα του χειρουργόν, χαί η ζωοτροφία του, ανήκουν 
i«'s αυτόν, ημπορεϊ μάλιςα οχυ$ερνητηςνα τον άπο$άλη.

Είς ττ/V περίςασαι ταυτψ ο μισθός του ''.':pintt να 
πληρωδρ μόνον δί όσον χαιρδν εδούλευσε.

265. *Εάν αποδάνη τις ναύτης $αλασσοπλοων, εΐ 
μεν ηναι μισθωμένος με μηνιαίον, πρεπει να πληρωθούν 
οί μισθοί του «os της ημέρας του θανάτου του.

’Έόίν δ* αποδάνη ωντας αυμγωνημενος με τδ τα* 
ξείδι, πρεπει να πληρωθούν οί χλνρονίμοι τδ ημισυ του 
ανηχοντος, δεδόσθω χαί να ίτελεύτηοε χαί εις τον. λι
μένα του άποηορτίσματος,

Έάν αποδάνη εΖς τον λιμένα τη$ επιςροψγς, χρ4ω· 
ςεϊίαι δ μισθός όλόχληρος.

Έαν δ ναύτης νναι ουμγωνψίνος με μεριδιον εις 
τα χερδη χαί τάς ζημίας του χαραβίου, η τον ναύλον, 
γρεωςεΐται όλοχληρον τδ μεριδιον του μετχ την ημέραν 
του απόπλου.

Χρεωςουνται ολόχληροι οί μισθοί του ^ονίυδ/ντοξ 
ναυτου δί δλον τδ ταξεϊδε εις τον πόλεμον κατά των 
εναντίων, όταν τδ χαράΘι ελλιμενισθη είς χαλόν λιμένα , 
ojto{ ευοδοθη.

266. *0 αίχμαλωτιαθείς ναύτης είς τδ ταξείδίον 
με τδ χαράκι δεν ημπορεΐ να ζητηση τί λύτρον (πλν$·

‘Ε μ π ο ρ ι χ ο ς
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ρύμην διό tvjv ελευθερίαν του) μήτε από Toy ,χυ&ρνη· 
ττ;ν, μήτε από τους iiiOxmas > pit* arte του'ς va!>* 
λωτας του καραβϊ'ου.

'Αλλα πληρώνεται μόνον τον άνηχοντα μισθόν το» 
<ω{ νήζ ημέρας, χσθ* ην εληρθη αιχμάλωτος.

26η .  Έα'ν ό σταλείς ναυ'της είς την ξηρόν, η με 
πλοιάριον δ ί  υπόθεση) τού χαρακιού, πιασθη,χαι αΐχμα- 
λωτιοθη, εχει δικαίωμα να λά&η · ολόκληρον τον μισθόν too.

"Ετ* is να λαδν} άποζημίωσίν τινα προς εξαγοράν 
του, εαν to καράβι ψθάση εις τον καλόν λιμένα (ευό«

268, Έα'ν ο ναοτνιΐ σταλϊ) &α' θαλασσής, η 

προς ξηρόν προς υπηρεσίαν too καραβιού, χρεωςεΐται η 
άποζημίωσις άπδ τους ι0ΐοκτ·ητας (*).

Έαν δ’ υ άποςολη αυτή ymj προς υπηρεσίαν του 
καραβιού χαίτου φορτίου του, η άποζημιωσις χρωςεϊ* 
tat από τους ίδιοκτητας, καί το φορτίον.

269. Ή  άποζημιωσις άποτιμάται εις εξαχόσια 
φράγκα.

'Η δε συναξις, καί η μεταχείρησις θέλουν γίνη 
κατά διάταξιν της διοικησεως με χανονισμόν περί »ξα· 
γορός των αιχμάλωτων*

(*) Φανερόν μο! φαίνεται δη ο νομοθετης ενταύθα 
εννοεί αποζημίωσιν τα λύτρα, ήτοι τόν εξαγοράν, 
άλλα δια να μη γένη είς τούτο δ ιαφλονεικία, η 
συξηθό] η ζητησις των -πειρατών, vjv προαδιω*
ρισεν, ως κατωτέρω.

16
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2jo .  'Αποδεανύωί 6 ναύτης δη  απίίληβη χωρί« 
βυλόγον αίτιας, 'έχει δικαίωμα να ζητηαη την αηοζημί·, 
ωσίν του παρα του κυβερνήτου.

Προοδίορίζεταί η οποζημίωσις είς το τριν/ΐμοριον 
του μισθού, εαν δεν ηδελεν αρχύτν} το τα£*?δί ftp ο τη* 
αποβολής.

*Εαν δε )»iV>} ν* αποβολή μεταξύ του τα£είδ:ου , 
αντί αποζημίωσεως του αποέαλλρριίυου ναύτου προσδι? 
ορίζεται η πληρωαη ολοκλήρου του μισθού, καί των 
εξόδων της είκςροίρης τού ναύτου <ι; τον λιμένα απ.® 
τον οποΓον απεπλευσεν.

'Ο χυ&ρνητης δεν ·ξ μπορεί είς αρ^οτερας ταύτας 
τας περ:ςασε:ς να ζητηση τα δοθεντα είς αποζημίωσιν 
από τους ίδίοκτητας τού καραφ'ου.

Ή aftô vjpu'coffts ε?*αι αναποδεχτος εαν απο^ληδρ 
β ναύτης προ τού να )>ενη ο ναυτίχδς κατάλογος.

"'Επί μν^εμια αίτια δεν vfpsftoρέΐ ο κυ̂ ερνη*της ν£ 
άηοΘαλ'ρ τον ναύτην είς τήν αλλοδαπήν,

2^ 1. Το χαρα&ι καί ο ναύλος του εννοούνται ιδι
αιτέρως είς ύποδηκην δία την πληρωριην των μισθών 
τού ναυτικού,

2J2. Τα νοριοδετηδεντα δια τούς μισθούς, ιατρεία 
αν, καί εξαγοράν των ναυτών, όλα ε?ναί κθ;νά καί δ;α 
τούς αξιωματικούς, χαI λοιπούς ανδρας τού ναυτίχού,

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  ς ,

Περί  των ν αυλωτ ι κών ,  καί· ναυλώματος ,
2jZ.  'Η συμφωνία τού εν.οίχίάσ/χατος τού χαρ.α£ου,

*E ft ft o p t x δ ς



ρνομάζδταί ναυλωτικόν (* ) , ναύλωμα δ< ν| πρα£ις, 
πρεπει δδ να βκτεΘουν δ’̂ ρα'φως.

Το ναυλωτικόν (ρανερώνει*
Το ονομα κα$ την χωρητικότητα του καραίι'ου,
Τδ όνομα του κυ&ρνη'του.
Το όνομα του ναυλουντος, καί του ναυλουμενου. 

'Τον τόπον, καί τον συμφωνηδεντα κάπρον δία τδ 
φόβχαμα , καί άπογόρτισμα.

Την τιμάν του ναυλου ήτοι την ποσότητα.
’Ε«ν τδ ναύλωμα vjvai $ί ολον τδ ψορτίον, η 

μέρος αυ’του.
Την χοεω^ουμε'νην αποζημι'ωσιν, (αν βραόόνρ «ι 

πδ την διορίαν.
. 274* δεν προσδιορισδη εις τδ ναυλωτικόν ν 

δίορ'.α δία τδ φόρτωμα, καί άπορόρτισμα Βελει προσ
διόρισαν} α’πό την τοπικήν συνη9ειαν,

27 S. *Εαν τδ καρα'& ναυλωδη pis τδ μηνιαΐον, 
<■■1 ■ ■■■ ■ ■ ■■ - -■—■

Κ ώ δ η £. ©9

(*) Ναυλωτικόν, τδ. συμφωνητικό ν του ναυλώματος 
contratto di noleggio καί }>αλλιςί charter 
parties. Ο κτητικός ουτος τύπος μοί ψαίνεται συνθ
ετικός , καί αρμοδιωτατος είς την γλώσσαν μας δί 
όλα τα συμιρωνητιχα γράμματα * καί επειδή* όσα 
γίνονται μεταξη των εμπόρων γράμματα είναι συμ· 
φωνητικά εκτός των επιςολιριαΛον, εαν μεταχεφι- 
αβωμεν τον τόπον τοοτον όπερτεροομεν δια τδ μο- 
νόλεκτον, και εμγανταον τας Ευρωπαϊκός διαλέκ
τους και γλωσσάς, ως υποσχετικόν, χρεωςικαν, 
συντροφικόν, συναλλαγματικόν, φορτωτικόν, α
γωνιστικόν, ναυλωτικόν, και αλλα πολλά τοιαυτα.
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άρχεται ο καιρός απο την ημέραν, χα9’ vj» χάμίι πανία , 
sav δεν προεσνμρωνηθη αλλιώς πω?.

276. Ea'v άπαγορεν9ρ το εμπόρων με τον τδπον 
Sea τον οποίον ενανλω9η το χαράκι προ του ν αποπλιυ* 
ση art ο τον λιμένα, αι σνμρωνίαι του ναυλωταου pte* 
νουν άκυρο* δί ολα τα μέρη, καί χωρίς ζή\νφιν ζημι-* 
ων, xai εξόδων από τινα. ,

Ο φορτωτή? πληρώνει τα έξοδα τον φορτώματο?, 
καί άπορο ρτίσματος των πραγματειών.

2 7 7 * ’Εαν τδ εμπόδιον ηναι προσωρινόν από δυ, 
ναςαην δπίροχην, τδ χαράκι δεν ixSaiw. απδ τον λί-ι 
μένα, καί τδ ναυλωτίχδν δ«ν δίαλυ’ίταί* καί ζ'/τηης 
ζημιών, καί εξόδων δεν αποδέχεται.

Αϊ ναυλωτικοί σνμρωνίαι διαμένονσι παρομοίως,
χωρίς χαμμίαν αύξησιν τον ναύλον, εάν σνμ$η δννα* 
ςιχη υπέροχη είς τδ διάβημα τον ταξειδ&ν.

278. Ό  ρορτωτης ημπορεΐνά εχρορτωσ’/] τάςπραγ* 
ματείας μέ έξοδά τον, εν όσω εύρίσχεται χρατημίνον 
το χαράκι μέ σνμρωνίαν όμως, η να τα? μεταρορτωση, 
vt νά δωση την άποζημίωσιν εις τον χν§ερντνην.

279'. ’Εαν χηρνχθη άπόχλειςος ( ')  δ λιμην, προς 
ον γίνεται τδ τα|ίίδ* του χαρα§ΐου, δ κυ&ρνν*της («αν 
δεν έγη εναντίας διαταγάς) είναι εις χρέος νά ίλλιμε*.

(*) BJoqu^, blocato περιχαρακωμένος3 απόχλει* 
ς-ος λέγεται ο λιμνν} δταν εχ9ριχη τις δύναμις 
τον διαχηρύξη τοιοντον, καί τά είσπλέοντα εις «υ\ 
τον voptw πολέμου αιχμαλωτίζονται.



Κ ο»,δ η ξ, t o i

Μισΰη ΐϊς· πλνβιόχωρόν ταια λιμένα της ίδόας επικρατεί· 
a t , είς τον οποίον ηθελεν ηναι επιτετραμμενον, . καί 
ουγχωρημενον.

2 8 ο. 'Εννοονντα; υπόχρεα είς Uukiccv των συμ- 
ftovvfltvttαν προς τα μερη, τό χαρά&, at αποσκ«ναι, 
καί τα εργαλεία τον.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Ζ'.

Π ί ρ ί  τον  φορτωτ<κον ( ι ) .
2 8 1 » Το ^ορτωταον πρίπει νά φανερών»j την yv* 

α ν , καί την ποσότητα, καΒως καί τα «ίδη, η πο;ότη· 
tag των μετακομισθησομενων πραγματειών.

To ovopta τον φορτωτον (2 ).
To ovopta καί ίπωνυμον τον προς όν «πο^όλλον· 

τα; {πίρ;ληπτον).
Το 'όνομα καί οίκηνηριον τον κν&ρνητον.
To ovopta καί την χωρητικότητα τον καρα&ον.
Τον τόπον αψ οΐ άποπλεει, καί εκείνον προς όν 

SttvSovirat.
Τνν ποσότητα τον νανλον.
Καί φέρει είς την άκροβελίόά γραμμένα τα ση· 

μίΐα, καί αριθμούς των γορτωθέντων πραγμάτων.
Το φορτωτικόν ·αμπορεί νά γένη εις όιαταγ',ν, η 

είς τον επιγεροντα η εις ωνομασμένον περιληπιην.

( ι )  Φορτωτικόν η πόλιτζα δί χάρικο, ως προβση-
μειωθη.

( 2> *Δλλα καί δ;α τόνος λογαριασμόν εΐναι αί φορ·
τωμίναι πραγματείαν
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282* Τεββαρα τουλάχιστον όμοια itpuifotutta ζρί* 
fttt να γενουν δί «χαςον φορζατιχυν.

"Εν διά τον φορτωτήν.
"Αλλο δία τον rapAvjjtT^v προς όν ςίλλονταί αί ζραγ* 

ματείαι.
"Αλλο δία τον xuSVpv̂ r/jV.
Καί άλλο δία τον ίδιοχτητψ του χαρα&'ου ( l ) .  
Τα τεσσαρα ταυτα zpiztt να υπογράφουν άζο τον 

φορτωτήν 9 χαί τον χυ&ρνάνήν εν τω μεταξύ εΐχοοετεα* 
ο όρων ωρων μετά τδ άζοφόρτωμα ω ·

*0 φορτωτής shat είς χρέος να δωαγ τίρδ? τον χυ* 
νητψ εις το pvfisv διάςημα τας εξοφλψΑας απο

δείξεις του τελωνίου δία τ as φορτωθείσας Πραγματείας* 
283. Τό ως ανωτέρω γεγραμμενον φορτωηχόν St* 

ναι άξιόζιςον μεταξύ όλων των .ενεχόμενων εις τδ <ρορ· 
Τίον} χαί ετι μεταξύ αυτών χαί των χινδυνασφαλιγνν*

284* "Οταν εύρεθόύν διαφορεταά φορτωτιχά περί 
του ίδιου φορτίου, τδ εύρεύεν είς τας χείρας τοο χυ&ερ* 
νήτου, ’όντας αυνθεμενον άπδ τον φορτωτήν, yj τδν 
ζαραγγελματίαν αύτου, ί?νάί άξιοζιςώτέρον* Καθώς 
$ίλει shat αξιοπιςωτερον εχεΐνο, τδ δττοίον όντας συν* 
θεμενον άζό τον χεΘερνξτψ εύρεθη είς τας χεΐράς τού

' φορτωτού, η του ζεριληζτοϋ.
, _

( ι )  Τοοτο zap’ νμΐν δεν συνεθΐζεταί, χαί νομίζω 
ότί ήθελεν rvat ζεριττόν όταν ο χατάλογος Των 
πραγματειών γενόμενος είς τνρ χαγχελλαρίαν δι~· 
ζλους δοθη είς αντίγραφου ζρός αυτόν.

00  ο  φορτωτής υπογράφει εν χαί το δίδει ζρός

Ή μ π ο ρ ί χ ο ί
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285. *0 παραγγελματίας,  η π ε ρ ι λ η ay* οδ * 
ttapakatSy τας πραγματείας χατα to ναυλωτικόν , η to 
φορτωτικόν, είναι είς χρέος να δωαη άπόδειξιν της πίρ<* 
λαδής προς τον χυδϊρνητην , δπ« ίτο*νη υποχρίωοίως (/{ 
δλα τα ε|οδα, ζηρι/ας, τόκους, χαί δ  ̂ αυτην τη» 
χασημερίαν.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Η*.

Π β ρ ί τ ο υ ν β υ  λ οο.

286. Ναύλος ονομάζεται το ινοΛκον της νηός, xai 
ηαντός καρα&οΟ.

Κανονίζεται άπό τα oufcyoowjttxa των ρβρων ο ναύλος»
'Αποδείχνονται από το ναυλωταόν, r  το φορτωπχόν»
Συν/ςαΤα* είς ολόκληρον το καράβι, η μέρος αυτου, 

χαί «Γς ολόκληρον τα£ε?δί, η «ίς προσδιορισμένου ταιά 
■καιρόν, xat βτ* «πάνω ί?ς τον κάδον, η βαρυ'λλί, η 
καντάρι η βάλλαν, καί με ^ανερωο» τνς χωρητικό· . 
τητος του κορανίου,

287. Έάν το xapaffi ναυλωτή ολοκλήρου, χαί δ 
ναυλωτής δεν δόδεί δλον το φορτίου, δ κυβερνήτης δ«» 
ημπορεΐ νά ka&y ζίνας πραγματείας χωρίς την ουνα/·
vfffiv το δ ναυλωτου.»

*0 ναυλωτής κ«ρδί*Λ τον ναύλον των δίδομενω* 
πραγματειών εις αποπλήρωσα/ του cpopti'ou του χαρα&·
•υ, τδ οποίον αυτός εναόλωσεν ολόκληρον.

τον χυ&ρνητην, ουτος δι τα λο*πά , καί τά δίδει
προς ΙχδΛους.

*7
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288. *0 καυλωτν^, όςτις όεν.φορτώσει την συμφω· 
νη ε̂ΐσαν ποσότητα των πραγματειών εις το ναυλωτικόν, 
χαθυπο&ίλλεται να πλήρωσή τ^ν ναύλον ολόκληρον χατά 
νην υποσχε1)εΐσαν παρ αυτοο συμπλήρωσα .του φορτίου t

"Εάν φορτώση περισσότερον από το συμφωνψενον> 
πρίπει να πλήρωσή τον ναύλον του περισσοτέρου κατα 
την αναλογίαν του όλου συμ'φωνηΟεντος.

"Εάν ό ναυλωτή λύση το ναυλωτικόν ποό του να 
άπάρη το καράβι, χωρίς νά φορτώση τί εις το μεταξύ, 
πρεπει νά πληρώαη εις τον κυβερνήτην εις άποζημίωσιν 
το ημισυ του δλου ναόλου όιά το παρ’ αυτου υποσχεΒεν 
φορτίου κατά τό ν«φλωτ<κδν.

Έαν δέ δοθη εις τό καράβι μέρος του φορτίου, 
καί άπάρη, *̂ τθί μισευση χωρίς νά εγη όλόκλνρον φορ- 
τίον, χρεωςεϊται εις τον κυβερνά,την- ο όλος ναύλος.

289. 'Ο κυβερνώνης υποχρεοΰτάι νά πλήρωσή τάς 
ζημίας προς τον ναυλωτήν, εάν όμολογηση, ότι τδ 
καράβι τουγωρεΐ περισσότερον άφ όσον εμπράκτως γωρει.

2go. Δεν νομίζεται σφάλμα του, εάν τό περισ· 
σότερον όεν υπερβαίνει τό τεσσαρακοςημόρίον του εμ
πράκτου αληθούς, η εάν σύμφωνη η ομολογία του με 
νην άάόόειξιν του κριτηρίου περί της χωρητικότητας του 
καραβιού του.

291. Έάν τό καράβι φορτωθη από πολλούς μι 
την βάλλαν, η τδ καντάρι} η’μπορεί ο φορτωτής νά εκα- 
ναλάβη τάς πραγματείας του πρό της άποπλεύσεως του 
καραβιού πληρώνοντας τδ»» ημιαυν ναύλον.

Τά εζοόα του φορτώματος καί άποφορτίσματο$,
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χαί του inatιαφορτωματος άλλων πραγματειών είς του' 
τόπον των απαφορπζομίνων πρέπει να τα χάμη ο είρη- 
μένος άποφορτωτης.

292. 'Ο χυ$ερνητης ημπορεϊ να εχ&άλη f *$ ttjv 
ξηράν εις τόν τόπον του φορτώματος, οαας πραγμα
τείας εόρη φορτωμένας χωρίς εΐδησΛ του, η να πληρώ·
6 η τον ΰφηλότερον ναύλον, άφ όσους έχει σύμφωνη· 
μένους δί άλλας όμοιας μεταφέρων αύτάς εις τον απο- 
βατηριον λιμένα του άποφορτίαματος ^ ) .

2y3. 'Όταν ό φορτωτής ζηνηση καί λά§η τας πραγ
ματείας του εΐς τό ταξείδι, καίυποβάλλεται να πλήρω
σή ολόκληρον τόν ναύλον., καί όλα τα δςοδα της μετά· 
χομίαεως του λοιπού φορτίου γινόμενη εξ αιτίας αυτου. 
Έαν ό’ αί πραγματεϊαι ληφΒουν εξ αιτίας, καί διά 

t πταίσμα τίυ κυβερνήτου, πρέπει ό κυβερνήτης να κόμη
* //μ *ςλα τα c£oo«.

294* τό χαρά$ι χρανηβη, ν) όταν ηνα: βτθ£· 
μον νά άποπλεΰση, η εις τό ταξείδι διαπλέοντας, η 
είς τον τόπον του απο^ορκ'σ^ατο; εξ αίτιας του ναυ* 
λωτου, ουτο$ πρέπει νά πλήρωσή καί τα έξοδα της 
γαβημερίας.

’Εαν τό χαράκι όντας ναυλωμένου νά υπάγη, χαί 
να δπ'ςρβφ^, καί όλον τούτο £<$ tvj'v επιςρογην δεν.

(*) 'Ο λιμην του φορτίαματος porto paricatore
η μπορεί ευφωνότ ερον νά όνομααθη Έ  ξ ι τ η ρ ι ο ς * 
ο οε του άποφορτίαματος scaricatore όνομαζέ- 

* σ9ω ’Α.πο&ατηρ ι ο.?.

ι Ί



ι οβ  Έ  f t i t  ο ρ ί χ β {

<poprct>9vj παντιλώς, y οχ« ολόκληρον, ο ναυλωτής χρε- 
«κ;*? να πληρωσν] τον ολόκληρον ναύλον, xat τας ζη. 
μίας των χασημεριων»

295. 'Ο κυ&ρνητης υποχρβουταί να πλήρωσή τας 
ζημίας, xat «£οδα προς τον ναυλωτήν, εάν εκρατη9η, 

η ε&ράδυνε να αποπλδόοη τό χαραδί /£ atVas του, η 
είς τό ταξεΐδι, η £ί'ς τον τόπον του άπογορτσμου.

Α< ζημίαι, xat τα «£οόα ταΰτα 3 «*λουν προσδιο* 
ρισθη από δοκίμους.

, 296· *Εαν ανα^κασίη ό κυδ’βρνητης να πισσωση τό 
χαράκι του £*$ τό Ta£fi?it, ιΓναί δ/ς χρίος ό ναυλωτής να 

τον προσμείνη, η να πλήρωσή τον ναΰλον όλον.
Έαν δί τό καραδχ 5«ν ί’πίδίχδταί πίσσωμα, χαΐ 

διόρθωμα, ό κυδ’δρνητης itvat it’s χρ*ος να ναυλωση άλλο
ί > > *αυτού*

Έαν ό χυ&ρνη'της δ£ν η’ρπορδ? να ναυλωση άλλο , 
πρέπει να λαδή «πό τον ναύλον τό αναλο ο̂ν του 3 α· 
λασ<χοπλδυ9δυτος δίαςηριατος.

297· *0 κυδ̂ ρνητης ζημιουται τόν ναύλον, xat υ· 
ποχρβουταί ν’ αποζημίωση τόν ναυλωτήν, δα'ν ουτος 
απόδειξη, ότι τό καράδί δδ'ν ηΤον δ£ς κατάςασιν να 
ναυπλοηβη απ’ αυτής της αρχής τοΰ τα£δίδ<'ου.

Ή απόδίί^ς αποδέχεται, χα< ίαν ό χυδ’δρνητης £χη 
μαρτυρίαν εναντίαν από δοκίμους προ της άποπλευσεως.

2 q8. Χρ'εωςεΐται ό ναύλος διά τας πωλη9δί'σας

πραγματείας από ανάγκην του κυ&ρνητου να προγθάση 
εις ζωοτρογΐ'ας, πίσσωμα καί αλλας ουμ$άσας άνάγκας 
του χαραδί'ου, xat δία τούτο δίδει λογαριασμόν της



τιμής των χατά τήν πωληαιν παρομοίων} πραγματειών, 
vj to υπόλοιπον αώτων των ΖαΛον «ίς τον τόπον τον άπο* 
γορτίαματος εάν τδ χαράκι εύοδοΟή,

Έαν δε το χαράκι χα9ή, ο χυ&ρνήτης πρεπίι να 
πλήρωσή τάς πραγματείας είς τιμήν, χα9* ην τας επω- 
λησ#ν, xpaτων τον ναύλον χατά το φορτωτήν.

299* *Ε«ν ουμ&ή άπαγόρευσις εμπορίου με τον 
τόπον, προς ον ταξιδεύει το χαράκι, καί avayxaoS/J 
Tooto να εικςρεψη με το «ρορτ&ν του, ο χυ€ερν\της 
πρεπει να λά$η μόνον τον ναύλον δλον δια την αγΐξίν 
too (andare) δεδόαβω να ήναι ναυλωμενον χαι δία την 
’πιςρογην,

3 οο. Έαν βασιλιχή δύναμις εμποδίοη τδ χαρά&ι 
είς τδ ταζεΐδί του.

Δεν χρεωςεϊται ναύλος εις τον κυ&ρνητην δία τον 
χοίρον του εμποδίου, εαν ήναι ναυλωμένος με τό μηνι
αίου, μήτε προσεχή ναύλου, iav ήναι ναυλωμένος διά 
τ αζεϊδι*

Αί δε τρογαι, χαΐ οι μιαβοί του ναυτ«ου εις το' 
διάβημα τού εμποδίου του χαρα§ίου νομίζονται aSaptai·

3 θ ΐ. Πληρώ νετβκ προ'? τδν. χυ̂ ερνη'την ρ ναύλος 
δΐ δοας πραγματείας ρίφει εις τη'ν θάλασσαν προς χοι* 
νήν σωτηρίαν με συνειςγθράν γενικήν*

302. ΈανδεγαΒούν αίπραγματεΐαι από ναυαγίου,
ή σύνθλασιν (σπάαιμον) , ή αρπαγήν πειρατών, ή λεη
λασίας εγβρων, δεν χρεωςεΐται ναύλος ουδείς.

*0 χυ^ερνήτης ύπογρρεούται ν« άποδωσή τδν προ* 
πληβωΟεντα διά' ταύτας ναύλον, εάν δεν εχη εναντίαν
τινα αυμγωνίαν.

Κ ω δ vj £. t o j
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3θ3 . *Rav a t  π ρ α γ μ α τ ε ία ’ , καί το κα ρά &  r£ayo* 
ρασ9οίν, y  δ ια σω θ ούν  a t  π ρ α γ μ α τ ε ία t από το ν α α ά γ ιο ν ,  

πληο ιά νετα : ο α ν ά λ ο γο ς  ναόλος προς τον κυβερνήτην εως. 
too τόπου τά,ς λ ε η λ α σ ία ς ,  η  to o  ν α υ α γ ίο υ .

’Ε ά ν  δ ε  μ ε τ α κ ό μ ισ η  τ ά ς  π ρ α γ μ α τ ε ία ς  ε ϊς  το ν  τ ό π ο ν , 
προς ον απεπλεε, π ρ ίπ ε ι  ν ά  π λ η ρ ω θ ά  όλον  τον ναύλον, 
συν&ς^ερων ανα λογία ς ε ις  τ η ν  ε ξα γο ρ ά ν .

3ο4· Ή  σ υνειςφ ορά  τ η ς  ε ξ α γ ο ρ ά ς  γ ίν ε τα ι επά νω  

ε ις  τ η ν  τ ρ ε χ ο υ σ α ν  τ ιμ ή ν  τω ν  π ρ α γ μ α τ ε ιώ ν  εις το ν  τόπον 
τοο ά π ο ρ ο ρ τ ίσ μ α τ ο ς , ύρειΧ ομενω ν τω ν  ε ξ ό δ ω ν  y κα ί ε 

π ά ν ω  ε ίς  τ ό  η μ ισ υ  τ ά ς  τ ιμ ά ς  too χαρα&'ου, καί too ναόλου.
Ο ί  μ ισ 9 ο ι τω ν ν α υ τώ ν  δεν εμ £ α ίνο υσ ιν  ε ίς  σ υνε ισ φ ο ρά ν .

3θ£. ’Ε ά ν  ό περίληπτης δεν Β ε λ η σ η  νά  π α ρ α λ ά $ η  

τ ά ς  π ρ α γ μ α τ ε ία ς  , ό κ υ β ερ ν ή τη ς  μ ε  την εξ ο υ σ ία ν  το υ  

κ ρ ιτη ρ ίο υ ,  η  μ π ο ρ ε ί  ν ά  π ω λ γ σ η  μ έ ρ ο ς  νά  πλη ρω θη  το ν  

να ύλο ν  τ ο υ , καί ν’ άρ ίσ ·ρ  είς  π α ρ α κ α τα θ ή κ η ν  τ ά ς  λ ο ιπ ά ς .

Έ ά ν  δεν ε ξ α ρ κ ε σ ο υ ν ) ε χ ε ι  δ ια ρ υ λ α τ τό μ ε ν ο ν  δ ικ α ί

ω μ α  εν α ντίο ν  τ ο υ  γ ο ρ τω το υ .

3θ6. *0 κ υ β ερ ν ή τη ς  δ εν  η  μ π ο ρ ε ί  νά  κ ρ ά τ η σ η  τ ά ς  

π ρ α γ μ α τ ε ία ς  είς  τ ό κ α ρ ά & ι  too, ε ά ν  δ ε ν  τω π λ η ρ ω θ η  

δ  ν α ύ λο ς .

Ή μ π ο ρ ε ΐ  ό μ ω ς  ε ίς  το ν  κ α ιρ ό ν  τ ο υ  ά π ο ρ ο ρ τ ίσ μ α το ς  

ν ά  ζ η τ η σ η  ε ν ε χ ε φ ο ν  ε ίς  τ ρ ίτο υ  χ έ ρ ι  εω ς τ η ς  α π ο π λ η 

ρ ω μ ή ς  το υ  να ύ λο υ  το υ .

307· Π ο ο τ ιμ ά τ α :  δ κυβερνήτης δ ιά  τον νάιλον too 
«πάνω ε ίς  τ ά ς  Π ρ α γ μ α τε ία ς  το υ  φορτίου  το υ  μ έ χ ρ ι  δ εκ α 

π εν θ ή μ ερ ο υ  από. τ η ς  παραδόσεις, ε ά ν  α υ τ α ι  δ ε ν  π ερ ά 

σ ουν  ε ίς  τ ρ ίτο ν  χεα·..
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3oS. "Orαν eopt&j γρεωχοπία των φορτωτή, vj* 
περ<λνjttmv rrpo r/js διορίας των είρημένων δεχαπεντ* 
ν,μερών j ο χυ§ερνψης syst προνόμιον υπέρ απαντα? tod's 
0avi«;a's να πληρωθη το'ν ναολόν τοο, χαί τα? ά&αρίας*

3og. *0 ©ορτωΓ/,ς δεν ημπορεϊ να £vjry'<r/j ελατ- 
τω*<ν tod ναόλον «*? χαμμίαν περίςααιν.

3 ίο . *0 oapTtorvjs $εν η μπορεί να παραίτηση τάς 
πραγματείας διά τον ναόλον·, όταν αυτα; εχπέσουν από 
Tvjv tw/jv των, η χαλασονν από $<ον ελάττωμα, vj 
κατά τ»;)'ν;ν ταά,

Μ’ ο λ ον τοοτο εάν βαρύλλιαέγοντα -/.pace, ε/Miov, 
μίλι, χαί άλλα Dj»pa χϋθονν, ώ?τδ να μείνουν κενά 
(βόδια), vj αχεόόν κενά4 τότε τα βηρύλλια μόνα η μ* 
ποροΰν να παραιτνβουν διά τον ναόλον.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Θ' .

Ι Ιε ρ ί θ α λ α σ α /ω ν  δανβ« 'ω ν(*).
311. 'Η ομολογία των δανείων με τόκον θαλάσ

σιον γίνεται καί διά νοτάριον , καί ρε ίδιχην μόνην υπο· 
γραρήν, περιέχει δε:

K ώ δ η ζ.

(*) Θαλασαοόάνεία μονολεχ.τιχώς ώνόμασα τα όίδό- 
μενα δάνεια μέ τον τόκον θαλάσσιον cambio ma· 
ritim o , br£t a la grosse, καί αφίνω την χράπν 
είς t o d ?  ειδότας^νην Τταλ<κάν, ν[ Γάλλον γλώσ
σαν να επικρίνουν, εάν yva« ευδοχιμώτερα η όνο* 
μασία αυτή area τα? παρ’ εκείνων δοΒείσας εις 
ταότψ τάν εψευρεΒείβαν επιγείρηοιν μετ» t o d ?  μα
καρίους καιρούς, καθ’ οό'? οί προπάτορες μας xat 
τρόπους επενόουν, καί ονόματα ,αρμόδια επεδιδον.



To lavtioBiv κε$>άλαίον, Mi toy σνμ<ρωνηίεντα 
τόκον θαλάσσιον.

Τά πράγματα ιπάνω εις τά οποία εγινί to δάνΐίον.
To ’όνομα too kapaSiou, χαίτου χυό’ίρνη’του.
Τα ονόματα του δανδίςοΰ, nai του χρίω?ου.
’Εάν δί εν ταξεΐδι εγινε to δάνΐίον.
Δία ποίον τα£είδί> xat δία ποοον χ,αιρόν.
Την εποχήν τ*7ς άποδόσΐω; (πληρωρ}$).

312. Οί θαλασσοδανίίςαί its fcsv την Γαλλίαν 
καΟυποχρεουνταί να. «^καταγράψουν την δ/ιολο^/βν Si’s to 
χοαφίίον του εμπορικού χριττ,ρΐου εντός δεκαημέρου από της 
ε'χδόσεως της έπ< ποινή του να χάσουν τα προνόμια, των.

Ets δε την αλλοδαπήν καδυποδαλλονταί ft’s τα δία* 
ταχθέντα αοδρω 234 C1 2 * *)·

3 1 3. "Απασα ομολογία θαλασσοδανε/ων ^μπορεί 
να συν«λλαχ9η δία του yt/ρου, «αν ηναί its διαταγήν γραμ- 
ρίέ'νη (2 ).

Τότε, δ γύρος της ©μολο̂ ί'ας ταάτης εχε* τα 1$ια

1 1 0  Έ  pt ff Ο ρ Μ (  8 5

( ι )  Ή  its την Κωνσταντίνουπολί'ν μας έ ί̂δρευ'ουσα 
'Ρωσσίχη' Πρεσδ '̂σ επι$λε'φασα it’s τάς χαταχρη- 
ofits των ίδίωτίχως ληφοδοτουμένων θαλασσοδα
νείων , τα χαΘυπεδαλε νεωςί it’s την επικόρωσιν τάτς 
χαγχελλαρίας με σκοπόν, xat τρόπον συμρ>νον με 
τους παρόντος νόμους.

( 2)  5Αλλ' ο yvpt<r/)S δεν πρεπεε κατά την γνώμην
μου να εχη περισσότερόν υποχρίωσιν από τον χυ-
β’εονητην , διότι π(ος η μπορεί νά δωση περισσότερα
OiKa'Ĉ v-arê  αο οσα ctuτος ο *0'0$
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αποτελέσματα χαΐ επιδέχεται τας αυτάς προς ίγγυησιν 
αγωγας, χαθως χαί τα λοιπά εμπορικά γραμμάτια.

3ΐ4· Η (γγυησις δεν εκτείνεται χαϊ εις την πλν  ̂
ρωμάυ των τόχων εχτός μόνον οχ αν ρητως συμφωνηθη 
τοιουτοτρόπως.

315 Τα θαλασσοδάνεια δίδονται με υποθχκην. 
'Επάνω είς τό σώμα χάί σχάψην του xapaffioo,
3Επάνω εις τα εργαλεία, χαί σχευη αότου· 
^Είτανω είς τάς.άποσχευάς, χαI ζωοτροφίας. 
"Επάνω είς τό φορτίον.
"Επάνω είς τάν ολότητα των ρηθεντων, vj είς με* 

ρος,προαδιωριαμενον εχάςου τούτων.
3 ΐ6 . Το Βαλασσοόάνειον η μπορεί νά άχυρωθηχα* 

τα ζηνηαιν τοί δανειςου, όταν γένη είς ποσόνητα ο» 
περ&αινυυσαν την τιμήν της υποθήκης, ήτοι των πραγ· 
μάτων έπάνω είς τα οποία εδόθη, χαί άποδει/θφ ο ο* 
λος εχ μέρους τοί δανειζόμενου.

yi'j. "Εάν άποδειχθ·ρ δόλος, η ομολογία εχει 
χυρος δία τοσαότην ποσότητα, οσψ νβελον άποτιμηθη 
παρά δοχίμων, η κατά συμφωνίαν τα ύποθηχευθεντα 
πράγματα.

Το δε περισσότερον της δανεισθείσης ποσότητας Si* 
λει άποδοθη με τους τόκους του χατά ν/,ν συνήθειαν 
του τόπου (*).

K ω δ η ξ.

(*) Βέβαια ως δάνειον άπλουν της ξηοας εννοεί εν- 
ταϊθα ό νομοθίτης, ωςτε ο δανεισΟείς χυ&ρνη της 
περ(ασοτίραν ποσότητα άπο την τιμήν του ημρα·

ι6
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3 l 8 . 'Αζαγοον'παι τό θαλασσοδάνειον επάνω s!i 
τον ναύλον, r  επ»νω its το έλπιζύμενον χέρσος των
πραγματειω ν.

"Εάν δέ συμβη να γένη, ο δανειςης εχει δν.αΐωμ» 
να πληρωΒη μόνα τα κεφάλαια χωρίς κανένα τόκον.

3ΐ9· Άπαγορεόεται τό θαλασσοδάνειον επάνω είς 
τούς μισθούς των ναυτών, καί των τοιούτων εκτατών.

320. Τ ποβηκαι μετα προνομίου διά τα θαλασσο· 
δάνεια , κεφάλαια καί τόκους αυτών δοΟέντα επάνω εις τό 
σώμα καί σκάφην του καραβιού εννοούνται, το καράβι * * 
τά εργαλεία , καί σκεύη, at άποσκΜαί, καί at ζωοτροφίαι.

Το φορτίον εννοείται είς υποΒηκην διά τά δοΒέντα 
θαλασσοδάνεια καί τόκους αυτών επάνω είς τό ίδιον.

Έ<. ν τό δάνειον δανεισθά επάνω είς μερικόν τι πράγ
μα του καραβιού 9 ν, του φορτίου 3 τό προνόμιον εκτεί· 
νεται μόνον είς αυτό, καί κατ αναλογίαν της ύποΒη· 
κευΒείαης ποσότητας είς τό θαλασσοδάνειον.

321. Θαλασσοδάνειον ληφΒεν παρά τον κυβερνήτου 
είς τον τόπον τον οίκητηρίου των ιδιοκτήτων τού καρα* 
βίου, χωρίς έγγραφον άδειαν με πραζιν δημοσίαν, η
συνυπογραφην αυτών είς την ομολογίαν, δεν ’έχει προ- 
νόμιον, καί δικαίωμα, είμη είς μόνον το μερίδιον του 
κυβερνήτου (εάν έχη) είς τό καράβι, καί ναύλους αυτού (*).

βίου του μοί φαίνεται εύλογον τό νά καΒυποβληΒη 
είς τά εγληματικά κριτήρια καί ποινάς ως δόλιοί 
γρεωχόπος.

(*) 'Ο π(3ο«ο·/]Τί/.θ)τ«τος οντος νόμος εάν φυλάττηται 
πανταχού , θερίζει ριζηδόν τάς κακουργίας πολλών 
δολίων κυβερνητών.
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322. Τα δε μερίδια των ίδίοχτητων ιχείνων, οΐ 
όποιοι προοχλη ί̂ντες νομίμως δεν βυνειοφερουν τδ α
νάλογου των εί$ είχοσιτίαοαρας copes δίβ πίστωνα, δί« 
όργωμα, καί ζωοτροφή του καρα&'ου, δεδδσδω να 
jjvaj καί εί$ τον το'πον του οίκητηρίου των, εΓναί καί 
ρι&ουν υποθηχαι είς όσα δανείσίτ} δ κυβερνήτη? δία τα 
το'.αυτα έξοδα,

323. Προτί^ωνταί είς την πληρωμήν τα θαλασσο· 
δανίία δ:α τδ τελευταίον ταξείδί, καί /χετα ταυ τα ε· 
πονταί τα δανει<τ9εντα εί$ προτερίνδν ταξείδε, δεόο*σ9ω 
να ypacpjj η ομολογία των προδανείσδεντων, ότί έμει
ναν ν’ α’κολοΘοδν καί si’s τδ τελευταίου ταξείδί, ή’ α’- 
νενεωδησαρ.

Τα δάν«ίθ9/ντα είς τον δρόμον του ταξί;δ;'ου προ- 
κιμωνται από τα δανδίσ9εντα προ του α'πδπλου, χαί 
εαν ε^ναν πολλά θαλασσοδανδία είς τδ ίδίον ταξεΐδί, 
πάντοτε προτιμάται τδ υπέροχοονάτερον απδ τδ προλα· 
#δν, καί έφεξνς.

324· *0 θαλασσοδανε/σας επάνω sis πραγματείας 
φορτωμίνας εις χαρά&ι avapspoptsvov είς τ/ν ομολο
γίαν, δεν υπδκείταε είς ζημίαν, ητοί ,y9opav των πραγ
ματειών μήτε αν πνίγουν, sav εδρε9οον γορτωμεναι είς 
άλλο χαράκι, είμη μόνον, εαν αποδείχ9η, on τδ 
τοίοΰτον φόρτωμα εγα/εν από δυναςιχη» υπεροχην,

325, ^Εάν χα9οον /ξ ολοκλήρου τα υποθηκευόμενα 
πράγματα επάνω είς τα οποία tyiV8 το θαλασσοδανείου, 
χαί τούτο συμίη απδ τ/ν τύχην κατα τδν χάρον, χαί

1 8 *



εΐς τον τόπον των κίνδυνων, ό .^«λαίβοδαΐ/ί'ςν^ δεν ημ> 
πορεΐ ν άπαιτν'ση την πληρωμήν*

32ΰ, Η ϋψεσις, «λλ«<ψί?, κ«ί ζημίαι προερχό
μενα από το ίόιον ελάττωμα των υποΒγμων, καί « 
προερχομεναι ζημίαι εξ αιτίας του όανεαΟίντος χρεω- 
ςου δεν ανήκουν (ίς τον δανειςην*

327. Mira το ναοάγιον οι $αλασσοδανεισθεΐσα
ποσότητες κατσιάζονται άναλόγωζ $ίς την τιμάν τωΐ 
σωΟεντων πραγμάτων εκ των υποΒηκευμίνων,  αγ* οι 
άνν.οεΒουν τα σωςρα (#) ήτοι έξοδα του διασωσματος 

32 8. *Εάν δεν προσδίοριοΒή ό καιρός των κίνδυ
νων είς την ομολογίαν, οι κίνδυνοι τρέχουν δια το κα· 
ρά&, εργαλεία, σκ«υτ], άποσκευάς, καί ζωοτροφία* 
«πο τ·/]·; ημέρας του απόπλου εως της άμερ.ς του ίυο· 
έώυ του «is τον σκοπουρ^ου Acpt«i/a.

Δία τα? «payp*aTS£a$ οί κιίδύνοι τρεχουσιν άπι 
τάς ημέρας το?* φορτώματος των είς το καράβι, yj «*< 
το λίμβ’ος (κάΐκ.) της προ? το καρά$ι μετακομίσεως, 
εως οϋ ν άπορορτισΟουν καί παραδοΒουυ εις την ξηρόν.

32}. 'Ο ^αλασσο$ανϋζορΐ5«θ5 «παύω «is πρα^α. 
«/as *5c'y α.τδλ«υ9«ρουταί του χρίους μετά το ναυαγοί 
του καρατίου, καί τωυ πραγματειών, - «α» δ«ν δίκαιο- 
λογφη ότι ει/εν είς το καράβι πραγματείας τιμής κα·. 
τωτίρας ar:o την ποσότητα του δανείου.

s j 4 Έ  ο p α  9 $

(*) Σω^ρα, απο του <τωζω, κατα τον τόπον του 
λύτρου μοί ίφάνη αρμόδιον νά ονομάσω τά λεγάμενα 
epe*e d m c u p e ro , ητοιεξοόα του διασωσματος.
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33ο. Ο/ $αλασσοδανε'.ςαί συνεισψίρουσι με δγίλος 
των δανεισθίντων εις τάς κοινές αραβίας,

Aί oi άπλαί ά.Θαβίαι ομοίως άνψ.ουσιν ί?ς τοδς 
δανειςάς, εάν δεν συνενων/ραν να ηναι ελεύθεροι ( ΐ ) .

331. *Εαν εις το Ιδιον καράβι5 η είς τδ ίδίον 
ψοοτίον γένη $αλασσοδάνε:ον, καί κινόυν ασφάλεια, το 
προϊόν των διααωθ-ησομίνων πραγμάτων μετά το ναυά. 
j-ioy διαιρείται μεταξύ του .$αλασσοδανειςοΰ* μόνον 
διά το κεφαλαιον * καί του κίυ^υνασφαλίςοΰ δία τ«ς «- 
αφαλισθείσας ποσότητας άναλογικως εξ Ισου > φυλαττο- 
μίνων των προνομίων ε!ς τα καταγραφίντα εν τω 191. 
άρθρω.

Τ I Τ  Α  Ο Σ I'.
Πδρί των κι νδυνασφαλε ιων  (2).

Τ Μ H Μ A A'.
Hep £ κινδυνασ γ αλ ι ς ι κητ  ό μ ο λ ο γ ί α ς } τοΰ

εΐδ ους, καί του υποκείμενου  τα υ  της,
332. ’Έγγραφος γίνεται ·\ ομολογία της κίνδυνο· 

σφαλείας (3).
Τ "  ■ 1 - τ— »

( 1)  Η συμφωνία του να ηναι ελεύθερον τδ 3αλα<τσο· 
δάνειον από γενικήν, καί μερικήν ά&αρίαν, άπελευ· 
θεροΐ τον δανειςην νομίμων κατά πάντα.

( 2)  Κ'.^δυυασράλίίαν, ουχί απλώς ασφάλειαν έκρινα 
άρμοδιωτ ερον νά ονομάσω ταΰνην την πράξιν κατά 
τό assurance διότι καί οι Γάλλοί εκαμον δ:α<ροράν 
ως βλεπεις από τό suretd.

(3) Κίΐ/δο^ασφαλίςίκδν δε κατά τον προσημειωθεντα 
τύπον, η τοίαυτη ομολογιαονομαζεασω συνοπτικω· 
τερον, καθώς κατωτέρω τδ μετεγειρίσθνρ καί εγω*



"Eyit το «ΤΟ$ «ΛΟ της ημέρας, κ«5* vjV tatiyp^vi, 
*Ανα}»}>/λλίί fat' Λρό, η μετά r/jv μεσημβρίαν ίγ&νε-ο, 
Ή μπορεί να ηναι ιδιωτιχόν (*).
Δεν πρέπει να εμπεριέχη τόπον έγγραφον., 
’Εκφράζονται εις αότό.
Το ’όνομα mi OtV/jTvJριον το2 χ&δννασφαλιζομενοϋ 

mi προσέτι η ffotetqs αυτοΰ, >jrot ay vjWi i&oxr/TvjS 
too άσφαλιζομένοο πράγματος, η παραγγέλματος*

Το όνομα καί το ^νωρί ί̂χόν too καρα&'ου.
Το όνομα τοό χοοίρν^του.
Ό  τόπος, όπου αΐ πραγματεΐαι εφορτώβησαν, η 

μέλλει νά φορτωθούν»
Ό  λιμψ ο*πο'9ιν «ίκπλβοσβν, η $ίλ&ι άποπλεύση

ΤΟ mpa&t.

Οι λιμένες, η αιγιαλοι, οποο πρέπει νά φορτώση, 
9j V άποφορτισΰάρ.

Ο; λιμένες, πρός 905 μέλλει νά ελλιμενισΒη.
Η φόσις, τιμή, υ άποτιμψις των πραγματειώνt 

% ml άλλων χινόννασραλιζομέν'ύν πραγμάτων.
*0 χρόνος, κ«9’ όν πρέπει ν άρχίπουν, xac νά 

tsXttidcot}» οΙχίνδονοι,

(*) Καί ω$ επί το πολύ είναι τοιαότη, ’Ι^ωτ'κα 
γραμματα ονομάζω όσα παρά των ιδιωτών Υπο
γράφονται , χωρίς έπανρώσεως νομικού τίνος κριτου, 
V) γραφέως privati καί' γαλλιςι coutrats sous 
seiug prive τά «πίχορωδεντα as όνομασθοόν, 
δ η μ ό σ { «·



‘Η Χίΐ/δυνασραλατ̂ Γσα ποσότν,$.
Το βρά£εΙον της χινδυνασγαλείαζ ( ΐ ) .
'Η χα%ποχοίωαΐζ τΖν μερών νά. (μβ'ουν εις er.'OSTO* 

χρισέαν εάν συμέη διένεζις , xat αν θίλοον να το' συ μ* 
jxovrioooy.

hat £*ν cvj λο\ω &λα$ όσα; xal άλλας ουμγωνίαζ 
κάμουν τα μέρη προς ο*λλγλ&υζ.

333. 'Η t$:a ομολογία η μπορεί να περιλα&η Κολ
λάζ χαδννασίραλείας, vj &α πραγματείας διαφόρους 
δηλαδη, η ha συμφωνίας διαφόρων βραβείων, η διότι 
ηθελον η ναι διάφοροι χινδυνασφαλιςαί.

334* Ύπο/,είμενα της χινδυνασφαλείας είναι ταυτα.
Το σώμα , xal η σχάφη του καραβίοο, xat aV 

»̂va< χίνον (aoitov) η φορτωμένου, ένοπλον, η άοπλον, 
χαί μόνον, v) συνωάευμίνον ( 2).

Τα εργαλεία auroo xai a/fiuvj.
Τα όπλα.
Α ι ζωοτροφίαί.

Ac ποσότητες των θαλασσοδανείων.
Ac πραγματεΐαι του φορτίου, χαί τάλλα πράγματα, 

*>3 itSvj αποτιμ-φιντα εις αργυρίου τιμήν, χαί άποχίίμε· 
να £% τους xtvouvous r/;s ^αλασσοπλο’/α;> ήτοι ναυτιλίας.

Κ ώ 5 η £  > 1 7

( ι )  Βραοείον prem io, prime χ<ν$ονα<τφαλείας το 
διδόμενου μίσθωμα προς τον χινδυνασφαλιςην, ~να 
άναδεφη το.'ς x:v§uvous λογιζόιχενον προς τόσα 
τοίζ εχατζν επάνω εις τν,ν τιμήν τον πράγματος. 

(2 )  Συνωδευμίνον couvojato, couvoye συμπλέον 
μέ άλλα χαράκια προς ίρολας<ν.
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335. ‘Η χιν&υνασράλαα vjpttορεΐ να γένη επάνω εις 
την ολότητα vj εις μέρος ν. των εϊρημίνων υποκείμενων, 
και αυνεχομάνως , vj χεχωρισμενως.

Εις καιρόν £i'pv;Vv;sj  vj πολέμου, προ της άποπλευ- 
«εω$, vj ρδτα Tatmjv όντο$ toG χαρα&’ου ε/$ τα£δίδί.

Δία Tvjv afĉ cv (πηγαιμόν) vj tvjv /iti^poyvjv του 
καρα&ου, vj δί h  εξ άμροχίρων τούτων, κα5ω$ δί ολον

το τα£δ:δί, η δ<α προσδίωρίσρίνον τίνα καιρόν.
1»αί δί όλα τα ταξείόια , καί μεταπλευσεις δία π** 

ταρών, καί δία ττλδυςων διωρύγων.

336. 'Τπονοων δ κίνδυνασ'ραλίςνί? δόλον εις την 
άποχίμ*/,σίν των /ίνδυνασ'ραλ'βδε’ντων πραμάτων, η ά- 
πατην, καί ψδυόο$ vj απορεί να χινη η̂ εις ερευνάν της 
ο,λνβείας, καί άποτίμησιν αυτών, χωοις να χάση τό 
δίκαί'ωρα δί άλλα; περί τούτων a’yeoyas sis πολίΤίχα καί 
εγκληματικά κριτήρια (*).

337. Τα γινόμενα φορτία εις τους ’Οθωμανικούς 
λιμένας, καί toGs αί^ίαλοδξ Tvjs ’Αγριχης, καί αλλα 
του κόσμου pspvj δία r/jv Ευρώπ'/,ν ν μπορούν να κίνδυ-

’Ε μ π ο ρ ι κ ό ς

(*) Δία να λδί'φ'/j vj πολυπρορασιςος αυτή ψιλονειχια 
μεταξύ των κ-νδυνααφαλ'ςων, καί του κ.'νδυνασφα* 
λίζ ο μενού, άρχει νά προςεθη εις το κιυόυνασγαλι- 
ςιχον το αξίζει, ν> ό'ιν άξιζει, καί Ιταλοί vale, 
ο n o l vale vj να εμιρανιζνμαι ε'ς καιρόν ουμψω·

. c * * * ~ ί * , ? οVi«s ο λογαριασμός της αγορας, καί εξοόων. τ·/5 
πραγματείας, καί vj δία δοκίρων άποτΐμησις του 
καΟαοίου, καί να άναρψωνται ταυτα εις τό χ;νδυ* 
νασ®αλίς;κόν p i συναινεαιν των μερών εγγραρον.
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νβσραλίβδουν h a m  είς ο ,τ t χαρά ft ηδ«Χο» φορτωδ/ί, 
χωρίς χατονομασμον toί  xapafiov t καί too χυ&ρνητου* 

K«t at that πραγματεΐαι ημπορουν παρομοίως νά 
xtv§wwffyaXta0otv, χωρίς χατονομασμον της ρ̂υσίως* 
xat too είδους aivSv·

*A)X its to χίνδυνασφαλρςίχόν γραμμάΐιον itphtt 
να φανερωνγ too πιρίληπτ·/Jv των πραγματειών ρρος ον 
γίνεται η ί£αποςολη', «ον δεν συριφωνηδη άλλως πως 
it's την &ίαν ταυτην o/toXoytav,

338, "Απανδ* όσα πράγματα άποτιμωνται είς ξίνα 
αργύρια πρίπει να //«τατίμηδοίν st*s Γβλλίχα νομίσματα 
χατα την συναλλα^ατίχτ-ν Τί/*ην της «ποχης, χαδ* ην 
ύπογράψ  ̂ το χίνδυνασ̂ αλ<ς<κόν.

33g* *Εαν «/“s τό Χίνδυνασφαλίςίχόν δεν ευρίδη <y* 
ypayos η άποτίμνρις των πραγματειών, η/χπορεΐ ν* · a- 
ποο&χδν} από τον Xoyaptaapwv της αγοράς καί ε£όδων, 
xat από τάχατάςιχα” εις «λλείψίν δε τούτων αποτί- 
μψις γίνεται χατα την τρε£ασαν κμην i^xatpov τοί φορ
τώματος , xat it's τον τόπον «xitvov προοδεμένων των 
τελωνίων̂  xat των /£όδων έως του χαρα&ίον,

34θ. Έαν βυμφωνηδη χ<νδυνασ<ραλ«ία δία τη'ν »· 
π^ροφην από τόπον όπου at ληψοδοσ/at δεν γίνονται με 
νομίσματα , αλλα μέ άλλαγάς, xat η αποτέμησίς της 
πραγματείας δεν εγράγνj ε;ς τό χίνδυνασφαλίςίχόν, τότί 
θίλίί xavovtc9>). ώπό την τεμην των εις αλλαγήν δοδεν» 
των μέ προσδηχην των εξόδων της μεταχομίσεως.

34ΐ. 'Εαν «:ς τό κ:νδυνα<7<ραλ:ςίκόν δεν άιορισθν) 
παντελώς 6 χαιρος} χαδ’ ον τρέχουν ο.7 χένδυνοί* ουτβί

»9
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αρχίζουν} καί τ^λίκονουν κατά του προσδιορισθεντα κβ£· 
ρόν· άπό το άρθρου 328. διά τα. ^αλα^σοοόνεια.

3 4 2 . Ό  κ&ουνασφάλιςάς (μπορείνα επανασφύλίση 
«“ο άλλους όσα πράγματα αυτός δ ίδιος εκινδυυασφάλίσε»

'Ο κινδυνασψαλιςης ήμπορεϊ νά κσυόυνασφαλίσρ καί 
τα δοθίντα παρ’ αυτου βραβεία.

Tsgs έπανασραλίοεοχ το βραβεΐονήμπορεΐνά άναι καί 
μεγαλύτερου ? καί μικρότερου άπότό r/js /.'νέυναο^αλίί'ας.

343. ‘Όταν συμφωνηθη το βραβείου είς καιρόν εί* 
ρήνης με προσθήκην τον ν αυξηθ’ρ εάν συμβή πόλεμος, 
•χωρίς όμως υά προσόιορισθη το ποσον τ·λ5 αυ.ξησεως 
εις το κινδυνασφαλιςικόν, τότε ανήκει είς ,τα κριτήρια 
υά παρατηρήσουν τους κίνδυνους, τας περιςάσεις, καί 
τάς γενομίνας συμφωνίας εις το κινδυνασφαλιςιχόν, και ν 
αποφασίσουν τήν ποσότητα της προσθήκης εις το βραβείου*

344· Έο'ν χαθούν πραγματεία1, φορτωμένοι, καί 
κινδυνασφαλισμεναι δια λογαριασμόν του κυβερνήτου είς 
τό παρ’ αυτοί κυβερνώ μενού πλοίου} καθυποχρεοΰται υα 
δικαιολογήση τνν αγοράν των πραγματειών, και νά 
εμφάνιση είς τους κινδυνασφαλιςάς φορτωτικόν ΰπογέ- 
γραμμενον\ά.πό δύο εγκριτωτίρους του ναυτικού του,

345. Ολο.' οί επιβάται} καί ναυται, 'όσοι φιρουσι
πραγματείας κινδυνασφαλισ μίνας είς την Γαλλίαν από 
τόπους ξινούς (αλλοδαπήν), είναι είς χρέος ν αφήσουν 
εν φορτωτικόν είς του τόπον του φορτώματος είς τάς 
χεΐρας του. Γαλλικού προξένου f καί είς ελλειφιν τούτου 
είς τάς χεΐρας του επισημότερου Γάλλου εμπόρου} η 
είς το_ εντόπιον κριτήριου.
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346· Έάν χρίωχοπησ»} ό κη/δυνβσραλίς^ς προ του 
να τελδίωσορν oc κίνδυνοί, έμπορε? ο χίνδυνασραλίζδμίνος 
»ά y/jrvjffv} ίγγόησιν vj να τω δο9'ρ το χίνδυνασραλ'<ς«ον.

*Αμο .'£*&>$sy$t το $<ovδίχα/ωμα ο χίνδυνασραλί^η;, 
(αν ^ρεωχοπ^ση ό χ'νδυνασραλ'ζόμενος ( ΐ ) .

347· άχυρου «woifra* το κίνδυνβσραλίςίχόν ? ε
άν ν,ναι4

Έ πam ε?ς τον ναύλον των ευρισκόμενων ε’ς το χα- 
μάο: πραρματί'ων,

”Η ε'ς το ελπίζόμβνον κέρδος απ' τάς πραγματε!ας.
■ ’ Η *;ς του5 μί®9ους του ναυτίχου.*

’Ή ε?ς τα θαλασσοδανείσθεντα (? ).
Ή  δί* τον τοχον των θαλασσοδανείων.

348. ^κυρουα* v/jv χίνδυνασράλίίαν al άποσ;ωπ·4- 
οίίξ > α? ψευδείς φανερώσεις από μέρους του Χ'νδυνα- 
σραλίψρμενου, η διαφορά του χλιδυνασραλ;ς«οΰ με το 
φορτωτικόν, τα οποία ελαττοιαι τον. περί κίνδυνου στο
χασμόν , vj μεταοχλλοvan τον σκοπόν.

1 Ε «  δ* αχυροΰοί ταύνψ, εάν vj άποσίωπν-,σίς, η 
ψευδές ρανερωσις, vj* vj ο'·/;9ε?σα δίαρορά δεν βυντδί'νουν προ'? 
ζηαί'αν η<ρ%ραντού κίνδυνασραλίσ9εντος πράγματος.

( ΐ )  *Ενταΰ9α όμως ε«νοε'σ9ω, όταν δεν ijW πλη
ρωμένα επί χείρας τα βρα&εΐα.

(2 )  Δν;λαδν) παρά του λα^οντος τδ θαλασσοδανείου. 
Δίότί παρά του θαλασσοδανείου vfrOi του “δδντο? 
τδ δάνειον μοί φαίνεται νόμιμον τδ Χίνδυνασράλίσμα,

K ω δ v> £
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Π ερί των καθηκόντων τω χινδυνασφαλι ·  
στ η ,  καί  τω χινδυνασψαλιζομενω.

349· Eay λήθη το ταζεΐδι προ της αίτοπλδοσίω? 
του καραβιού, ας ηναι καί εξ αίτιας του χωδυιιασφαλι- 
ζομενού, άχυρουται η χα/δυνασγάλεια, xai ό κινδυνα- 
σραλιςης λαμβάνει προς' αποζημιώσω η μιαν επί τοίς β· 
χατόν είς την χωδυνααγαλισθεϊσαν ποσότητα.

35ο. Αιά λογαριασμόν, χαί κίνδυνον των κινδυνα- 
σγαλιςων εννοούνται όλαι β,ί προερχόμενα: ψθοραί, xal 
ζημιαι είς τα χινδυνασγαλισθεντα πράγματα από ναυά» 
γιον, χτύπημα εις σκοπέλους, κάθισμα είς ξηράς, αλ
λαγή βιασμένη του δρόμου, του ταξειδίου, ♦/ του χα
ρακιού, από εκβολχν {οί^ιμον είς vav θάλασσαν των 
πραγμάτων) πυρχαϊάν, πειράνας, λεηλασίαν, κράτημα 
με διαταγήν εξουσιαςων, κηρύξω πολέμου, άντεκδίχη- 
αν εχθρών, καί γενικώς από ίλου; του? εν θαλάσση 
κίνδυνους.

351. 'Απασα μεταβολή νανπλοΊας, τοξειδίου, η 
καραβιού, καί όλαι οσαι ζημίαι, χαί ιρθοραί προίλθουν 
εξ αιτίας του κινδυνασψαλιζομενου δεν είναι είς βάρος 
του χινδυνασναλιςοΰ* είς τοιαυτας μάλιςα περνάσεις 
λαμβάνει χαί το βραβεΐον ολόκληρον, εάν αρχίσουν vc 
τρέχουν οί κίνδυνοι.

352. /Η  υηεσις, «λλ&ψίξ, καί ιρθορά προερχόμενοι 
άπο ίδιον (λάττωμα του πράγματος, καί αΐ προξενου
μεναι ζημία: εξ αιτίας, καί διά πταισμάτων ίδιοχτητων
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foS xupa&oti ναυλωτών ? γ φορτωτων, δεν ε?ναί ι*$ |3ά* 
pas των κ&δυνασφαλιςων,

353. *0 χινδυνασφαλιςης είναι ελεύθερος διά τάς 
αχρειότητας xui παρα&άσεις του χυ&ρν '̂του χαε του ναυ. 
ταου γνωριζόμενος παρά των νομοΒετων baraterles tie 
p atro n s, χτοι παραβάσεις toy κυβερνήτου, «xros μί~ 
vov y εάν συμφω/νγβη άλλως πως tfs το χίνδυνα<τ:ρο!λίςίχόν.

3 5 4 . *0 χσιδυνασφαλιςης δεν υποχρεουται την πλν  ̂

ρω/χ ν̂ του ποδδτου,  tyjs χωρητιχοτητος , xat του ελ. 
λ*ρΐν«τρ:ατος του χαρακιού μήτε είς ε*δός τι φορολογίας 
«πί&λλομενης εις τδ χαράκι χαι τάς πραγματείας,

355. Πρεπϋ να σημειωθούν εις το Χ'νδυναβΝραλ;· 
ςεχον δσαι πραγματείαν όπόχεινται εις ιδιαιτέραν διαφθο· 
ρα'ν, η ιφεσιν ως σιτάρια, xai άλατα, η εις χόαιμον, 
δ«τ< οι χινδυνασφαλιςαι δεν θέλουν αποπληρώσει χωρί* 
TOieytojs βηρεκώ'σεως > τας ζηρκ'ας > χ«4 διαγόρας των 
τούτων προϊόντων, ιχτός ε'ριν» ιαν ο ζητ/,σας r/jv 
χινδυνααφάλειαν, χαι εχτελέσας αό την ηγνοοΰσε τδ είδος 
του φορτίου, όταν δπεγράφη τδ χινδυνασφαλιστιχόν.

356. *Ε«ν κ»δυνασ|)αλ{σθουν πραγματεΐαι διά τ·/ν

αφφν, xat τ/\ν επιςροφην} χαί τδ χαράκι άφ οδ φθάσει 
είς τον λ^ενα της άφίξεως, δεν φορτωθη διά να επι· 
ςρεψν) 3 η φορτική ελλιπως, δ χινδυνασφαλιςης τότε 
πρέπει να λάβη μόνα τα δυω τριτημόρια τοδ βραβείου } 
εχτδς εάν ρητώς συμφωννβη χατ άλλον τρόπον (*).

35 7 . Τδ χίνδυναβ^αλί^χβν, η επίχα/δυναοφαλ^Μον

(*) ίίτο' ριε τάν προσΟά̂ ην φορτώσει, ν?’ δ?ν ρορτωσει.

Κ  ω  δ η £.



γενόμενα σηαγόνως διά τιμήν περισσότερα» των πραγ» 
ματων εννοούνται άχυρα δια μόνον to χινδυνασφαλιζό* 
μενον> Ιόν άποδειγβη, ότι 'ίγινεν από μέρους too δό
λος, η απάτη.

338. 'Εάν δ* απάτη, η δόλο; δεν ύπάρχν) το x;v- 
£ονατραλ'ς«ον s/Si κύρος έως τη; ποσότητος της τιμής 
των ψαρτίύ^ντίύν πραγμάτων, χατά τνρ γενομέντμ, η 
συμγωνφείσαν άποτίμησιν.

Ε'ς περίςασιν απώλειας (χαμοί») υποχρεουνται ο2 
κινδυνατραλιςαί νά συνεισγέρωσιν αναλόγια; εχαςος κατά 
την παρ' αυτών χινδυνασφαλισ9εϊσαν ποσότητα.

1Αλλά τότε οι χ<ν§ον«<τρ«λ̂ <*2 δεν λαμβάνουν βρα- 
&shv διά τν'ν περισσότερόν τιμήν του πράγματος, είμη 
μόνην την σποζημιΐύΜ προς ημίσυ επί τοΐς εκατόν.

35g. Ε χν υπάρχωσι διάφορα κινδυνασραλιτ'χά, χω
ρίς δ:λοΊ, καί εις το ί&ον tpopti’ov, το δε πρώτον τοο\ 
των κινδυνασγαλίζει δλψ την τιμήν των ρορτω9ίντων 
πραγμάτων, αυτό τοοτο έχει το κύρος προ πάντων των 
λοιπών.

Όσοι χινδυναβραλιςαί υπέγραψαν τα υςερογενη χιν* 
δυναστγαλι^αά, μένουν ελεύθεροι άπό τάς υποχοεωσεις 
των λαμ*3άνοντες μόνον το ημισυ είς τα εκατόν διά την 
κινδυνασγαλισ^εΐσαν ποσότητα.

'Εάν δε το πρώτον χινδυνασφαλιςικόν δεν έμπερι* 
λαμβάνει ολόκληρον τάν ποσότητα των ψορτω9ίντων πραγ
μάτων , αποκρίνονται διά το περισσευον οί μετά ταυτα 
κινδυνασγαλισαντες κατά τάς ημέρας του έτους των if 
δ ίων ομολογιών.
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36θ» *Eat> ευρεθουν φορτωμίναι πραγματεία «πο- 
ϊιμώμεναι <ω$ νης χινδυνασφαλιβθείσης ποσότητας, xat 
χαθί} μόρας εζ αυτών, πρέπει να πληρωθη από όλους 
τους χφδυνασφαλιςάς χατα ν/ν αναλογία» της συμμε. 
τύχης των είς to ολον.

361. %αν to χινδυνασφολισμα γενρ χεχωρισμενωξ 
δια φορτωβησο μίνας πραγματείας εις διάφορα χατωνομα* 
σμίνα καράβια, με επαγγελία» ν/$ εΐς έχαςον άσφα- 
λισθέίσης ποσότητας, το δ* όλο» τούτο φορτίο» βληθη'είς 
tv xat to atrro χαρό&, vj $<s ολ^ωτ/ροαι itoooV/.τβ, ή 
αριθμόν από τά σνμειωβίντα εις το χινδυνασφαλσςίχόν 9 
ο χ&δυνασφαλιςης υποχρεουται διά μόνην τν,ν φορτω- 
θεΐσαν εις xapofft, vj εις χαρά&α ,· xat χινδυνασφαλισθεΐ* 
σαν ποοόν/μα 9 δεδόοθω να χαθοιν ολα τάλλα χατωνο μα* 
ύμενα χαρά&ια , xal μ όλο» το ντο $!λει λά$η το η μ tan 
τά εχ&τόν επάνω είς όλα τά λοιπά άχυρώθίντα Λινόν* 
νασφαλίαμα τ«.

362. *Εον ο χυ&ρνητης εχη αυμφωνημίνην την ε
λευθερίαν να εμ&η εις διαφόρους λιμένας προς αλλαγήν, 
η άποτελεσι» του φορτίου του, ο χινδυνασςαλιςάβ one* 
χειται είς τους χινδόνους των πραγματειών, εν όσω είνα& 
ένδον τοο χαρακιού, έξω δέ μόνο» όταν συμφωνηθη ρητως.

36?. *Έά» η χάδινασφάλεια γένη με προοδιωρι* 
σμενην προνομίαν χαιρου, ελευθερουται ό χινδυνασφα* 
λιςης μετά την διορίαν > xat ό χινδυνασφαλιζόμενος'ημ* 
πορεί να ασφαλισθη διά τα μέλλοντα ουμ&εΘ/μότα*

364» ’Ε&ν ο χινδυναοφαλιζόμενος στείλη το χαρά&> 
εις'μαχ.ρότερον τοζεϊδι από το ουμφω»ημ'νον} άς ηναί



χαί δ*ά του ίδιου δρόμον, ελευ9εροΐ τόν χινδυνααφαλιςην 
από τους κίνδυνους, καί εν ταυτω πλ^όνδι το {Jpoiliov.

Έάν δ$ τό τα£ί?δί γένη κοντότερου ,τό χΛδυναοφά* 
λώμα εχδί όλον το κύρος.

36δ. "'Αχυρον μενει το χινδυναβ^άλισμα όταν ywj 
μετά το ναυαγόν, vj το ευόδιον των πραγμάτων , δ αν 
ηναι πιθανόν ότι προ τ^ς υπογραρ/ji του χαδυναοίραλί· 
ςου, ν) ο χινδυνασγαλιζόμενos η μπορούσε να μά0>} το 
ναοάγιον, η απώλειαν των χινδυνασγαλισθίντων πραγ
μάτων j  η δ χίνδονασ^αλίςηξ τδ ίάόδιον αυτών.

366. *Η πιθανόν/# αυτη συνάςαταί, δάν άποδειχθγ 
γεωγραψιχως, ότι μετρώντας ανα τρία τεταρτημόρια του 
μνριαμετροο (μιαν χαι Υμίσειαν ώραν) εις tvjv ώραν του 
δια~ψατος από τον τόπον του ευοδίου, η του ναυαγίου , 
xat απώλειας, η από τον τόπον όπόΟεν εδάόη η *$*}$£$ 
το£ vauay&u, ημπορεΐ να <p9«irvj si? τον τόπον όπου 
i'yive το χίνδυνβσφαλίςίχόνπρότης υπ'ο^ραρης αυτοί, μ’ 
όλον τούτο χρ/νονταί άποδεκτalxalai λοιπαι περί τουτου 
άπ οδεύεις. ,

36^. Έάν τό καδυνασφάλίσμα yivvj επάνω δίς χα
λάς, ν) χακάς «ίδ»ίσδ£$, vj ρ'/βεΐοα πώανότης χρίνεται 
άναπόδεχτος.

Τό χινδυναοφαλιςαιόν άχυρουται με την άπόδειξιν, 
μόνου ότι ό χινδυνασ<ραλι*όμένος ηξευρε τό ναυά^ον, 
η ό χινδυνασγαΚιςης τό ίυ'όδ̂ ον προ tvjs υπογραφής αυ'τοό.

368. Εάν άποδειχθη ενάντιον του χινδυναογαλιζο- 
μενού, καταδικάζεται νά πλήρωσή προς τον κίνδυνο τοα- 
λιςην διπλάαιον τό βοα̂ εΐον.
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Έαν άηο$ειχ$η /ναντΛντοί χ'νδυυ«#ραλί<*οί, ttopo* 
ροι'ως χαταδ«α'£«τα< να πλήρωσή ττρος tov χίνδυναΛραλίζο.. 
ptvov 5rirXao/av την ποσοτητα.ταί βρα$ε&υ*

"Etd ί< Ανάγεται tiiτα 5ωρ0ωτ«α xpmjp<a# δςτ<ς«£
BpfQUpW anoStttfy 5όλ(0ς«

Τ Μ Η Μ Α  Γ \

Hep t τ * ς  ·)>χαταλ«<'ψ<ως « ) .

369. *Η «^χβτάλϋψίί των χ<νδυναοραλΜ0/ντων 
φραγμάτων yAtrai*

"Οταν 9U[i&y αίχμαΧωόια αυτών*

Ή  vavctydov.
Ή  αυνδλαί/χα ife βραχνή) xat αχοπίλους.
“Η απλ<ϋς/α i f  αίτιας τραωμιων θαλαοβης (2 ). 
’Ή χαταχράτηαίς παρα |ινης δυνάριως, ητο« <- 

£ουβ/ας«
”Η φίορα x«t άφανιαμόζ των χίνδοναβραλίοθίντων 

πραγμάτων, εάν η cp9opa αυτή αναίαΛη τουλα’χ<βτον 
ΐ'ς τα tpc'a τεταρτημόρια της όλης άηοτιμηαεως αυτών.

( ΐ )  Έ^χατάλίίψ'ς abandon λε'γίται το να αρ'ση 
ο ιδίΟχτητης j η αντ* αυτοί ο ηαραγγελματιας τ« 
χα/δυνααρ αλισμίνα πράγματα $ιά λογαριααμον των 
Χίνίυνασ̂ ραλίςων.

<*) Άπλίυ^α ninaffgabilitd ifvat όταν ot ioxipiOd 
6:ορισ9ΐνη; άηο to xpirjpiav οαολο^ηαουν a’vafdov 
το xapaftjvj τάς πραγματείας προς «faxoXouf/jWV 
T9U ταςί:5ίθυ.

20
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Καί «λευταΓου εάν η ιδία διοΰησις χαίαχρανήση 
to χαρά&ι αφού άρχίση to ιαζεΐδι του·

3γθ. Προ too ν άρχίση το ταξεΐδι δεν ημπορεΐ 
sa ysV/j «yxataAs^iS.

3 7 1 . Ac λοιποί ζημίαι («Χίος των είρημίνων) εν
νοούνται άδαρίαι, καί επιφορτίζονται άναλόγως μεταξύ , 
-των χινδυνασφαλιςών 9 καί των χιυδυνασψαλιζομίνων (*).

372. Mvjti δια μέρος των χινδυνασφαλιζομενων 
πραγμάτων μήτε με συμφωνίας άμπορεί να γένη η εγ- 
χατάλειφις, *λλ’ απλά, καί ολοχληρος.

’ExttiVltai δε είς μόνα τά χινδυνασφαλισμενα πράγ
ματα.

373. 'Η ε^χαίάλίίψ^ πρεπει να γένη προς τούς 
χινδυνασφαλιςάς

Είς διορίαν εξ μηνών άπό της περΑαβης της είδη- 
οεως τού ναυαγίου σύμβασης εις λιμένας, xai αίγιαλούς 
της Ευρώπης, r  της Ασίας, καί’Αφριχης είς την Με
σόγειον, κα5ως xai της αιχμαλωσίας άπό της περιλα- 
βης της είδάσεως, ότι to χαρά$ί μετεχομίσθη εις τινα 
λιμένα εχ των άνω αημειωΒίντων.

Είς διάβημα ενός έτους άπό της περιλαβης της βί* 
δησεως τού ναυαγίου, η της μεταχομίσεως τού αίχμα- 
λωτισθεντος χαρα&ίου εις τάς άποιχίας των Αυτιχων ’Ιν
διών είς τάς νήσους Άσσωρας, Καναρίας, Μαδέραν,
καί άλλας νήσους , καί απαλούς προς δυαμάς της Άφρι- 
κης, καί προς Άνατολας της ’Αμεριχης.

(*) Προο&ίτεον προς σαφήνειαν* χατά την περίλη-
φιν τού χινδυνασφαλιςου.

*Ε μ π ο ρ t χ ο ς
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Ε*ς δίΐτ/αν ρετα τη» περιλα$ήυ τής ειδήσεως toil 
ναυαγίου η της /χεταχορβεως μετά τη» αιχμαλωσίαν 
εις oka τα λοίΐτα του χόσμου μέρη.

Παρελ9ου<τω» των ά'νω Κοριών οί χ*νδυνααφαλίθταί 
εχου» δικαίωμα να απορρίφουν τη» ε’χχαταλείψ*».

3γ4· Efc τα{ περνάσεις, όσα* α’ποδεχονταί να 
^ί»η η ε^χατάλβίψίς καί είς οαας αλλας ουμ&ουν προς 
κίνδυνον των χίν$υναα5ραλ«;ων, υποχρεουτα* ο χινδυνα· 
σγαλιζόμενος να άναγγε'λλη ηρος το» κ(»ίυνασ^αλ«ττη» 
φλας τας λαμ&ανομίνας ηαρ* αυ’τοΰ εί’δήσεις.

*Η χθί»οποίη«5 πρε'πΐί να γένη εις τας τρεις ημέρας 
μετά την εϊδησιν.

3y 5. £ 2», μετά εν έτος από της ημέρας της ά. 
ποπλευ'αεως του χαραα&'ου, η της ημέρας των τελευ* 
ταί'ω» παρ* αυτοί ειδήσεων $ta ta xotvd ταζείδια, xai 
μετά διετίαν διά τα μαχρυνά ταξείδια, ήθελε φανέρωση 
ο χίνόυναοφαλίζόμενος ότε δεν ίίλα&ε χαμμΐαν εϊδησιν 
δια το χαρα& του, ημπορεί να χάμη εγχατάλειφιν προς 
τον κ<νόυνα<τφαλ<ςη'ν, χαί να πληρωθη τη'» ασφαλ«τ9ε?σα» 
ποσότητα, χωρίς να λα&} ανάγκην άλλων μαρτυρίων,.

Μετά τη'ν παρέλευσή του ανωτέρω έτους, χαί της &ε« 
τίας άρχονται at ηροαδιορισθεΐσαι διορίαι εις το άρθρο» 
37 3. διά νά χάμη τάς ζητήσεις του δ χινδυνασφαλιζδμενος»

376. Οταν το χ{»όυνασφάλ<σμα ysfyj με χαιρδν 
προσδσωρισμένον, xai παρέλθουν at διαγραγεΐσαι εις μ  
ανωτέρω άρθρον εποχαί διά τα συνη'θη, xai διά τα 
μαχρυνά ταξείδια, το ναυάγιον νομίζεται δ τι συνέβη εις 
τον χαιρδν του χίνδυνασίραλόσματος.

JZO



877· Μαχρυνά τοξείδια ivoμάζονται βαα γίνout 
προς τας ΆναταΚιχάς, η τ ας Δυτιχάς *1νδίας, rov ΕφηναΤο# 
*S2xtavov, τον Καναδόν, την Νιόβιων} την FpotvXavdav > 
χαί τοδ? λοαοδ? απαλού?, χαί νηοοο? Άρχτωα?, 
χαί τη? Μίσηα^ρίνη? 'Autptxyt > τα? *Αααωρα?, tag 
Kavapj'a?, χαί τοδ$ λοίποδ? afyjaXoo?, χαί Tottou? χβ<* 
μένους snt τον 'Slxtavov εξι& άπδ tou? πορθμούς τ<α8 
Γαδίφων (Γ/.δλίτίρρα?), χαί του Σοδνδου (#) .

37^· *0 x&Xwaoyak&Qfttvoi fitta νην γενομενψ 
xo£VOrto«ja£V χατα τδ άρθρον 374* ^rtopit χαί άμίσως 
να χάμη την tyxaTaAe^v, χαΐ Vq itpoaxaXfVp τον xev- 
δοναα<ραλί<τδν νά τκ πλψωοτ)· την χαιδυναβραλιαθεΐβαν 
ποοοτητα $ίς την διορίαν τον χινδυναοφαλιςου9 xat να 
αναδαλη την τΟίαδτην ίγχατάλεψιν να τη'ν χάρη Λ*? τη# 
«αρα to? νόμου δοθεΐσαν προνομίαν (ω? α'νωτίρω).

379* *Τΐ*#χρ.*οδτ« δ κ<νδνναβραλ<ζδρ<νο?, δταν.χα'* 
ρη ί^κβτάλίιψίν, να ρανίρωση oka τα y«vep#va, η δ<ατ«- 
γεντα άμ'οως, η εμμεοίάς χινδυναογαλίαματα} χαι όοας 
«οαδτητα? ιλαδΐί p f 3αλασβοδανίία ιηάνω ι?? τδ χαρά* 
ftc,  r  τα? πραγματείας, δίότ< Ι& ιλλβίψίν τοιαδτη? φα* 
νίρωσίΜ? η δίορ/α τη? πληρωρη? αντί ν* αργίας άπδ 
την Υ,μίραν τη? «^χαταλι/φίω? θίλκ άρχίσ-ρ άπδ τη'ν 
ηρτραν της ρ*η9αση? φανβρωσίοο? χωρί? να προξεν/ft^

( #)  Μακρνα ταξείδια η θαλαοαοπορ/αΓ Voyage· 
de grand cours είναι τα σηρβίοδρίνα ft? τδ apt 
δρον τοίτο. Κο<να δ«, χαί σΐινηδη, χαί Κοντά 
swoo’jvtat τα λο:πα /χτίδίντα ηδη if? τον trpopro# 
παράγραφον τοΰ 373. άρθρου.

*JB μ η ο ρ  t χ ο ?
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Ιχ τβιίτοΐί χαμμία ίτροβδηχη εΐ% την διαχαχϋίίααν προ9ε· 
*ρι/αν το» ν* y«V/j η ε')>χατάλείψί$.

38ο. 'Εον χάμ·η ψε»ίη ρανερωΛν, καί δολί'αν ο 
κίνδννασφαλίζο'αενος, χα'νίί το διχαίωμα του Χινδυνασφα· 
λί'β/ζατος, χαί »*οχρεο»τβί νά πληρωοη τά θαλασσο
δάνεια , καί αν ηβελε χα9η, η αίχμαλωποΟά) to χαρά&·

381. Έαν νανα)>ηση, η κτοίίηβη/χί σίν9λασμα το 
χαρά#!, Xptto?t? ο χίνδονασραλίζομενο? »ά ίπψεΧφρ « 
>α δ<ασω9ονν τα να»α)>τσαντα, καί δεν χάνεί ftl τοοτο 
το διχαίωμα το» νά χάμη εν χαίρω ̂  χαί το'πω τω 
ίτρβσδίορ<σ9εντε την ε^χατάλείψ:».

"Ε^#< δικα/ω^α να ι*ληρω9η τα σωστρα κατά το» 
λογαριααμάν του, εαν δίν »ηερ?αώο»ν την τ<ρ:ην των 
&ασω9εντων πραγμάτων ( · ) .

38?. *Ε«ν &ν ypa9y ?3 &βρ& τη? πλήρωσή? ε&
to κίΐ/δ»νασραλ«;«(δν, »ποχρεο»τα{ ό καδονασραλ'ςης 
νά ηλ-ήρωαν) μετά τρεις μψας a f  ρ» τφ χοινολογφρ 
η ε^χατάλεψ;.

383* Προ το» ρά κίνηση α^ω^ην ο xtvSuvaayaXt* 
ζόμίνος κατά το» χο/δονασφαλίςο» ζητών τη'ν πληρωμήν, 
πρέπει νά τω χοινολο̂ η'ση τά αποδεοατχά το» φόρτωμα- 
τοζ j χαί το» va»ayio» η αίχμαΧωαίας,

384· *0 Χίνδννασφαλωτηξ y μπορεί ν άποδεχθη, 
ίάν προ§άλγ αποδείξεις εναντίας είς τάς προ&λν,θείβας 
■μαρτυρίας παρά το» χιρδυναογαλιζομίνου.
+* -.... .■ ·Ι 1 11 111

(*) Έπε<δη' τότε οΐ χαιδυναοψαλιςαί έχουν δικαίωμα να 
εγχατα^είφουρ τά σωθεντα εις πληρωμήν των σωςρω>
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Κατο^ίχαφτα* όμως νά πλγρώαη τηυ χ<υδυυασ!ρ«λΐι· 
σθεΐσαν ποσότητα προς τον χα/δυνασφαλιζόμενον, λαμ- 
6άνων εγγόησιν έως ν άπογασισθη, εάν άί αποδδ^ΐίξ 
του ηναι αληθείς.

Ή το (αυτή εγγύησις «χυρουτβκ μετά την σομπλη- 
ρωσα/ τετραετίας, εάν είς to μεταξύ δεν χινηθη αγωγή.

385» *Αγ ης ημέρας xocvoXoy/βη χαί άποδειχθη 3 
ηχριθή αξιόπιστος η έγχατάλειφις, τά χινδυνασγαλιαθέντα 
πράγματα ανήκουν είς τον χινδυνασραλιςην.

"09εν δεν η μπορεί ν αποφυγή ο χίυ$υυ«σ:ραλίςν3 
την πληρωμήν tvjs άποτιμησεως των χινδυνασφαλισθέντων 
πραγμάτων επί προγάσει επιςρογης του χαρα&'ον,

386. *0 ναόλος των κα/δυνασφαλισθεισών πραγμα
τειών χαΐ εάν ήθελε προπληρωίη, χάμνει μέρος της έγ^ 
χβταλί:'ψ£ως του xapaSioo, χαί παρομοίως ανήκει ε'ς τον 
χαιδυνασφαλιςην, χωρίς πρόχριμα είς τά δικαιώματα 
των θαλασσοδανείων, του ναυτικού διά τους μισθούς 
των ,  χβί τωυ εξόδων του ταξειδίοο.

Z8j .  Εάν συμ&η-χαταχράτησις από εξουσίαν τινά} 
οποχρβοΰτβί ο* χινδονασγαλιζόμενος νά χοινολογηση τούτο 
προς του κινδυνασφαλιςην είς διάςημα τριών ημερών 
μετά tyv περιλα$ην της είδησεως.

*Η Ι^χαταλβίψίς των χρανηθέντων πραγμάτων δεν 
η μπορεί νά γένη προ έξ μηνών από της χοινοποιησεως, 
εάν η κατακράτησις εγινεν είς τάς θαλάσσας της Ευ
ρώπης, είς τηυ Μεσόγειοντ η είς την Μαλτικην.

Μβτα δε παρέλευση) ενός έτους, εάν συμβη γ ν.α-
ταχράτησις είς μαχρύτερα μέρη, αι διορία' αίται με- 
τρώνται άπό την ημέραν της χοινοποιησεως.

*E μ π ο ρ ι χ ο ς
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"Εάν δ* Hit χραχνβείσαι πραγματεΐαι bnoxttvrat είς 
pBopavt αί ανωτέρω itopiat σμαρύνονται, α,ι μεν πρωται 
έις ενα ημισυν μψα , αΐ is  δεύτεροι είς τρεις μήνας.

388. Είς τά? Μαρίας ταάτας shat εις χρέος οί χιν»· 
άυνασραλιζόμενοι να κράζουν ολα τα δυνατά των διά V 
απελευθερώσουν όλα τά έμποάιοθεντα πράγμα τα.

"Ημπορουν xal οί χινδυνασράλιςαί, η συνενωμένοι 
με του? χινδυναοφαλιζο/χενου?, η χωριστά να κράζουν 
τά ίδια διά την αάτών άτκλευδερωβιν.

38g· *Η ε̂ χβτάλδιψι? επί λο'̂ ω άήλευςϊ'ας του χα* 
ρα&ίου δεν η μπορεί νά γένη εάν το χαθισΒέυ χαράκι ημ- 
ήορεΐ νά σηχωθη > διορ0ω$5}, χαί βληθ-ρ είς χατάςασινν ά· 
χολου^α'ρ τδ ταξίδι' του διά τον συριιρωνη̂ εντα λιμένα.

Ό  δε χινδυναοιραλιζομενο? εί? τη'ν περίςασιν ταυ'την ε. 
χει άιχάιωμα νά χάμη άγωγάν χατά Τών χινδυνασραλιζών 
διά τά ττρο£ενη0εντα ε£οδ«, χαί άίαριας άπδ τδ χάδι- 
σμα του χαραίίου. >

390. *Εάν χηρυχθη άπλευς/α του χαρα&'ου , Ι*ναι ι?ς 
^pso? δ χινδυναοφαλιζό/εενο? νά δώβή την είδηοιν ταυ'την 
εί? τους χινδυνασοραλιςά? είς τρεις ημέράς, ά<ρ* ου την λά6η.

3 9 1 · Εί? τοιαυτην πιριςασιν δ χυ&ρνητη? shat εις 
χρέος νά προδλεψη άλλο χαράκι διά νά «ρορτω0ουν, xal με* 
ταχομιοΒουυ αί πραγματείαι είς τον προαάιορισθεντα τόπονt

3g2. Ό  δε χινδυναοραλιςης άναδεχεται τους χιυ* 
δυνους των μεταρορτωθέντωυ είς άλλο χαράκι πραγμα
τειών χατά τδ άνω άρθρου9 εως του ευοδίου, χαί εχ- 
ρορτίσματος αυτών.

303. Καθυποχρεουται προσέτι ό χινάυνασραλιστν.ς

Κ  ώ  δ η ζ .



νά κλήρωσή τάς σόαρίας, ίξο$α τον /κγ9$τίσματος ,  
των «Λθ5>]χων} τον μίταγορτίσματοί, τον πΐρ:τβότ«ρον 
ναύλον, xat όλα τα ytvoptiva ί£οδα προς δ(α̂ όλά£<ν των 
πραγμάτων, ιω$ τη$ χίνδνναβ̂ αλίβδίίβ·/}? ποτοτητος· 

394· '£** *& Tvjv προ ρ̂α̂ tfoavδιορίαν tfcto 387 
βρδρον δ.ίν $bv»j9v) ο* χϋ&ρνητης να Iv'pj χαρα'& νά /**« 
τα ο̂ρτωσν) τα'$ πραγματίίας , xat να τάς μτταχομίσ·/) 
ilt τον προαΙιορισΒίντα τόκον, ο χινονναο$αλιζομίνοί τό* 
τ ί £̂ «e δίκαίωμα να xaptvj £̂ χατάλΐ:ψίν«

395· Έάν «ίχ^αλωτίβδοίν τα χΛδϋναβ<ρ«λίσδιντ«# 

χαί ο χίνδνναβ̂ αλίζό/χινο$ δίν ν'μποριβτ} νά lt$ono!qev| 
tow's χ*νδυνασ<ραλ«ϊά$ π«ρί τοντου, ύμηοριϊ νά ίξαγοράσ^ 
τα πράγματα χωρίς νά ηροσμίνη τάς Staΐαγάς ixtimv* 

*0 χα/δννββ;ραλίζόμβνος αμίαωs tuptaxtov τον τροηον 
«?να< νπόχριως να favtpuay tit τον χ<*δννασ<ραλίαη|ν 
τον παρ* αντοδ ηραχΒίντα ουμ$£αομό*

3 g6. Ο χίνδονατφαλί^ς ^μπορίΐ να /χλφ} χατ* 
apicxitav τον, y νά dvak&Sy tit λογαριασμόν tow v/p 
άζαγοράν, oj να καραινφ^ από aur/jv * τ ν̂ δι anoya* 

οίν τον that tl$ χρίος να avayytih^ tit διάςημα βίκ0· 
eataoapuv ωρων ριίτά τν?ν καοαλα^ν Tvjs i v̂jaioog του 
ονμ&.βασμον προς τον xtvδvvaβyaλi*όρtfvov.

’Καν άκογαο/βτ) νά ά 
λογαριασμόν τον, that s'ς χρτος νά πλνιρωτν) τά λάτρα 

( tvjv t|ayopav) χωρίς α’νβόολης χατά τν,ν όιορίαν τον 
ΰυμ&&άτμου, xat χατ' αναλογίαν τ*̂ $ σνμμίΒίξίως τοιτ 
th  το όλον, χαί άκολονδβί νά καδνποδαλλν,ταί iff τους 
χ.νόονους τον τα£ΐί&οϋ χατά το xtv0uvaayaA<TTixev«

134 ΐ μ π ο ρ ί χ ο *

ναδίχδη τον τν/Λ&£αβ/*0ν δία
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*£ot> Si f ανέρωτη on napattiacu arto to ο<ρ(λος 
too 6νμ&£ασμoo5 oso^otootai ta  ttkypufy) tvj'v xd/io*' 
xa*paXie9i?aax rtoa otvjte, χωρίς ta ' ινίχητβί πλ«οχ ι/j 
*« «|ayopaa9ma jtpoyptata. "Otax $' o‘ xiiiotaapa· 
λ:στ^$ Six jpanpioa-p rvjv «χλοχηχ too tf$*to pyjfl'x $<α· 
ςηαα, νύμΐζίχat on tutpytqQq afto to ο^ίλος too aopo» 
&£ασμον ( l ) ,

T 1 T A 0  2 JA\
H « j) t* t a l i  a & a p t ta x (2)»

397· Ολα ta  ytvfytvi txtaxte ϊ£οδβ 5'α to xa“ 
pcGt) tat irpayptati/βς , σονίχωμίχας, vj χΤχωριαμίνας*· 

Όλβ* at aup&daat ζημία* «<ς to ketpuff:, xai τας 
fipaypaxttai pita  to tpopttapta tux,xai afto'fAiooiV «ως 
too iuoStou j xai txfoptiapatdf 

Noμίζονχα*. d&apiot*
3 9 8 * £ b  ίλλί'φ^ iStaittpw oupfωχ<ώχ ptxa‘(b ttox 

ηίχομεχων) At dSaptat <3»’λοοχ χβνοχ<»·9ϊ) xata ta j a· 
χολοοθοος $<ata£ttf*

399» At affaplat Stapouvxat its xkdettt δοο, i£

( 1 )  Kai rtkvpuvti την x'.vSuvaatpaktaQtfoau ποαότητα 
xata too rtpoatyvj παΰάγραρον*

0 0  *A&api,ct dit0 too a dripvjnxao* xai too /3αρύς > 
ως ax ta tlhiaptu <λβηω*<ς too ββρίος* ■ trpotp· 
χομίιτή art ο x ην dvakoyov Stapotpaotv aotoo ii{ 
oka ta  οπο xr,v aottjv toyvp πράγματα xata eox· 
f«r<popax t xai ip αχ ox. *Η λί^ς aor/j 0ioa  *£λ· 
λ'/jtixvj, πολίτοχραρίϊα ;:apa teat XomcaX Εορωπα<· 
*v νομίζχτα* itapa ximv ως ·

21



o>y at μεν ονομάζονται άβαρίαι χονδράl, η ytvtxaij 
tie δε άβαρίαι άπλαΐ, η μεριχαί*

400. * Αβαρίαι ytvtxai είναι*
A'. T i  δοBtvra χατά συμβιβασμόν προς εξαγοράν teu 

xaραδίου xal των πραγματειών.
B\ Όσο ερρίρθησαν εΐς ττ,ν θάλασσαν.
Γ .  At χοπεΧσαι χαμηλοί (γούμενοι) xai to σΐιν5λο« 

σΟίντα κατάρτια,
A'. At ayxupat, xai ταλλα εγχατάλειπόμενα πράγ* 

ματα διά κοινήν σωτηρίαν»
At προξενηβεΧσαι ζημίαι εις tots λόιπάς πραγμα

τείας άκο την εχβολην των ρκρθεισων»
ς \  Τα yttpobpyixa t xai η τρορη των πληγωθεΡτωΡ 

ναυτών προς tπεράσπισιν του χαραβίου, 61 μισθοί, xai 
τροψοι too ναυτικού εις το διάζημα tvs xotax^ot^tftwf 

ftepe ξειτ/β εξουσίας είς t® ταξεΐδι η εις καιρόν του δι
ορθώματος του χαραβίου διά τάς ζημίας, τάς οποίας ύ- 
πίρερε 3εληματιχώς προς κοινήν σωτηρίαν, εάν το κα
ράβι η ναι ναυλωμενον με το μηνιαΐον.

Ζ'. Τα ίξοδα του άποφορτίσματος προς ελάρρωσι* 
του χαραβίου, xai έμβασμα είς λιμένα, η αίγιαλόν τινα, 
δίαν βιαο&j άπο τρικυμίαν, η απο καταδρομήν εχθρών 
νά το χάμη»

Η*. Τα έξοδα toil άνασηχωματος τού χαραβίου , όταν 
βιασθη ο χυβερνητης νά to χαταχαθίση διά ν άπογύγη 
τδ ναυάγιον, η τον αίχμαλωΤισμόν.

Καί γενιχως δσαι ζημίαι συμβουν, xai δσα έξοδα 
γίνουν μετά χοινης συναινίσεως, xai δικαιολογημένη προ»

136 Έ  n « » (ΐ «  ο i
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κοινήν βω«3ρίαν toy xapa&hu, χβί tw» πρα^ατίίω* 
μετά to φόρτωμά των, xaίάπόπλευαιν sun toy tuoitou ̂  
χβί εχφορτίσματος.

401. A? ρτβεϊοαι κοινοί άθαρίάι αναλογούσα είς τάς 
πραγματείας, χβί to^/xwu toy xapa&loo, xsu toy »α»λοο.

4θ2. Αί πραγματεΐαι άποτιμώνται χατά tojv t̂ ·  
των to» to;tou toy εκφορτίσματος.

4o3. Μερικοί S' uGapfat that *
A\ Ac συμβάσαι ζημιαι είς τάς πραγματείας εξ αίτιας 

ίδίoy αυτών ελαττώματος, η από τρικυμίαν, η αιχμα
λωσίαν, ναυάγιον, χβί βο»9λαβρα.

Β \ Τα σώστρα, ήτοι ί£ο$α »α ta$ διάσωση τινάς·
Γ'. *Η φθορά των χαμηλών, αγκυρών, πανιών, χα- 

ταρτίων, χβί οχοινίων εξ αίτιας τρικυμίας, η άλλο» 
συμβεβηρότος της θαλάσσης.

Τα γινόμενα έξοδα, xal οΐ ελλιμενισμοί εξ αίτιας νης 
κατά τύχην απώλειας των είρημενων πραγμάτων, vj $ιος 
χρείαν ζωοτροφιών, η ύδρεόσεως.

Δ'. ‘Η ζωοτροφία, χαί οί μισθοί τού ναυτικού είς το 
διάςημα χαταχρατησεως, η ίμποδίου επάνω εις το τ«* 
ξεϊδι άπό την εξουσίαν, χαί είς to διάςημα toy διορ
θώματος toy χαρα%ου, εάν το χαράβι ηναι ναυλωμένο* 
με το ταξεϊδι,

Ε". Ή  ζωοτροφία χαί οι μισθοί τού ναυτικού είς το 
νοσοφολαχτηριον (#)  οπω$ Otjicoti χαί άν yvat ναυλωμέ
νου- το καράβι με μηνιαίου δηλαδη, η ταξειδιάχιχα.

(*) ΝοσοφολαχΓ/ί^ο», η Νοσηλασία, τό λοζαρ ετον 
la fjuarantaine.
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Καί γεναιώς χά έξοδα,  #αί ζημίαι όσα η9(λαν γέ· 
W j, η $id μόνον το  χαράκι, η β<« /χόνα? τά? πρβγμα* 
χείας οπό του χαιροΰ toil φορέματος, χαί β*οπλίο* 
βιω? ί’ω$ του ίυ’ο&'ου, χαί εχψορχισριατο?.

4θ 4* Α ί μεριχαί aSapiat άνηχουτιν 1*5 του £θ:θ· 
χτγ'τ^ν του βλαβέντος, xai αιτίου τούτων υντο? trpay« 
ματοζ, χαί πληρώνονται παρ’ αυτών.

4θ 5. Α ί σ'ψβάσαι ζημίαι των πραγματειών,  ο<ό*| 
ο χν&ρνητ*)? Siv «χλίίβί χαλά τα? $υρας του χαταςρώ, 
μαχος, r δεν ηγχυρωσε το χαρά§ι} vj $£ν προ’δλίψ ι 
χαλου'; ποίότα?, η από αλλας αίτιας ίτροτλ^ουσα? από 
αμέλειαν το ο χυ6ερνη too , η του νβυταου, νομίζονται 
παρομοίως aSoplat μεριχαί} άλλα ο ί αυτά? &χ«ί« 
ω/χα ά^ω/ίί? ο ίθ:θχττ;τν|? xa?a του χυ$ερνητου ? χαρα* 
SioUp xai ναυλου.

4θ 6. Τ ά  ελλιμενιςιχά ποδηγετοχα (ίς χνν είσοδον f 
η «ςοίον εις όρμους,  xai ποταμούς, xai τάλλα ψορολο* 
γηματα,  ως αδειαι, επισχέσεις) dyafopai} χωρητιχο·, 
μέτρημα,  άγχυρωτιχά,  χαί τά  παρόμοια της ναυτιλίας 
δεν εννοούνται άθαρΐαι,  άλλ’ άπλά έξοδα τον χαρα^ου, 
χαί I t ;  βάρο? αυτο ί.

407. ’Εάν βυα^άί σόγχρουσμα απλώς τυχηρόν δυν> 
χαραόίων, η ζημία ίνήχει,  χωρί? &χα/ωμ$ επανάζηνη· 
«(ω ς, εις το βλα£εν xapuffu

’Εάν S i το σόγχρουσμα συμ&η από of άλμα ενός 
*ων χυ$ερνητώυ} πληρώνει την ζημίαν ο* α?τ<ο? αυτή?.

*Εάν άμγ&άλληται ποιος έσγάλεν είς το σόγχρουσμα ,

Έ  f t ' *  4 Ρ < Μ  $
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avaxXvporirou η ζημία εξ ημισείας απο to βΧαβεν, χαΐ 
aito το ουγχρουο9ίν καράβι.

‘Η άποχίμηαις της ζημίας των δύω τελευταίων ουμ* 
βεβηχότων γίνετat, «ηο δοχίμοος εις τα χο-.αυτα.

4o 3, ‘Η περί αβαρώ* άπαίτηαις χρίνεται άναη> 
δίχτος , όταν η χο-.νη άβάρία δεν υπερβαίνει το εν ini 
to?9 ixatov Tvjv σύναψα* της τιμής των πραγματειών, 
χαί του χαρα#'ου, η παρομοίως η μεριχη άβαρία«&V 
tfnfp$Vv« «ν τθί$ ίχατον του βλαβίνχος πράγματος♦

4ogf ‘Η συαφων^θίΐσα εξαίρεσις ελεύθερον «ήο α· 
<?«ρ/α$, ik$o9spi$Mt του5 Χίνδυνασραλ<ς«$ «ηο τάς μ ·. 
ριχάς άβαρίας, #χτο$ μόνον όταν η ΐΜο/ςασ  ̂ δ$ν) 0<* 
χαίωμα εγχαταλείψεως y αλλά xcrc τότι οΙ χο/δυνασ-ραλί- 
ζόμένοι μενουν ελεύθεροι να <χλ<{ουν, xas «χτίλισουν, η 
triv ί^χατ«λ|ίψίν > η τ/ν ά^αίτηούί της ανάλογου άβαρίας,

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  1Β\

Π ι ρ ί  τ Jj$ ί κβνλη  S jxa t  τη.$ συνβ *σβρορά$(#),

4ΐΟ» Έάν άναγχασθη ο κυβερνητης άπό τρ<χομίανί 
η «ηο χαταδίω^ον εχθρού να Ιχέάλν], ητο« ρίψη εις 
την θάλασσαν /χτρος του γορτίου του,' f  να χοψν} τά 
χατάρτια, η ν άγηση τάς άγκόρας, πρεπει νά λά&5 
πρότιρον περί τουτου τ*/ν γνώμην των ενεχόμενων εις 
το <ροοι<ον, εάν συμπλεωσι,  xat των εγχριτωτίρων του 
ναυταου.

(*) *£χ&λη le je t ,  il getto. Συνβ<σ?ορά, xat 
αυνερανισμός contribution.



*Eav ίυρεδουν fts αντιλογίας, 'υπερισχύει η γνωμ* 
του χυόϊρνηtoy, χαί των «yxptrwTSpcov του ναυτικόν,

411. Πρεπεί να ρ«ρ9ουν πρότερον τα όλιγωτερο» 
αναγκαία, τα βαρύτερα, καί τα Ιϋίηνότερα πράγματα, 
καί ρετα ταυτα α< πραγματεΐαι του πρώτου χατοςρω" 
paros κατά την sxXoyvjv του χυ&ρνητου, xat χατά την 
γνωμψ των προυχόντων του ναυταου,

412. Ευ’δυ? όταν λαόν] xatpov ο* χυ&ρνητη?, «?ν*< 
χρε'ο? *** χ««7Ρ“Ψ*1 τνν περί τούτον άπόγασιν ίμψ

περλαμξάν ουααν
Τα' atrta δίά τα όποΐα άπεφαο/αδη η «χ^ολη.
Τα ριγθεντα, η βλα&ντα πράγμα τα*
Να λαέη τά? υπόγραφα? των )>νω/κοδοτηαα'ντων, η 

να Ιχδεση τα afrta xat του? λόγους των /χη συναίνεσάντων. 
Καί ν* αντίγραφα) ταυτα it? τον κατάλογον του χα» 

ρα&'ου.
4 ι 3. Etvat υπόχρεω? ό χυ&ρνητη? να /πίχυρωση 

τα εμπεριεχόμενα είς τη'ν άντιγραγείσαν εις τόν κατάλογόν 
του «x9sotv της γνωμοδοσίας εν δίαςηματί είκοαιτεσοάρων 
ωρων α^ου ε’λλίρινίσΘη it*? τόν πρώτον λιμένα ( #).

4ΐ4· *0 λογαριασμός των ε’χόληθεντων, καί βλα· 
Μέντων πραγμάτων πρεπει να ^ενη είς τόν τόπον του ά* 
πογορτ/σματος του χαρα&'ου, δί επιμελείας του χυό’ερ* 
νητου xat pts άπόφαβ:ν δόκιμον.

(*) ’Από τόν εμπορικόν κριτήν, η πρόξενον, ν\ εν-
τόπίον χρχτην, xat αυτό τό γράμμα είναι la prova
di fortuna ·/ άπόδεφ? τη? τρικυμίας.

ΐ 4 ο  %  ft tt ·  |i t x  s $
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xat « js  φθοράς ytlitaf «πάνω «& xaipifMaott} xa? τάς 

βω9«*ίας ηραγμαηίας,  xat *'ς το ψ«τυ του xapa&'ooj 
χβτι νβολοο χατ αναλογίαν tvs τιριηδ βοτων «e4$ tow τβ- 

*ον τοο εχφορτίοματος*
4 ΐ 8. *£«υ ί 4? το φορτωτικόν &αΧαμ£άνΙτα'. πβρηλ- 

λαγμίνη η Λθβοτη§ των npaypattticV^ xat xat ahfitu 
αν «όρ«9ουν ονωτspas τιμής > θέλουν tvvtiatpsptt xata 
την βλη$η βοτών airoTtprtjeriV «ον διβσώδοον»

Έάν $«' χαΘουν, θέλουν πληρω$>} xata την /χ9«τορίί- 

*ην βυτων ποιότητα «Γ$ το φορτωτίχον,

*Eav at χαταγ6 γραμμ(να> <ι4;  το φορτωτηχον ffpey- 

pattiat that χατα,η'ρας ποιότητο* βπό την fovspwttv * 
βυν«ι«φερουν xata την «ΐρΛηψιν too φορτωτικοί* (αν 
ίιββωίοόν. (*)<

*Εάνίε ρ'ιφ$θυν* η βλάψουν * πληρώνονται χατβ την 

βποτιρςησι'ν των»

4 * 9  Α< ,,ποΧίμικαί xat faotpoftxai βποβχίΟΟι, 
xaJ τά έπιπλα (ρούχα) too vauttxo0 Ssv χββυπο&ίλλον* 
tat Ίίς βυν«ωφοράν t*?s «χ&ιληί'οαα S* «£ αοτων ρ*ιφ· 
θοόν, θέλουν πληρωθεί από την άνάλο^ον ουνίιοφορβν των 
λοιπών πραγματειών, xat πραμάτων.

4 2 0 . Ό ββ πράγματα όεν έχουν .φορτωτικόν, η β· 
πόί«ι£ιντου κυβερνήτου* άν ptf9 ow} Siv πληρώνονται ο 
xat άν όιασω9οίν, βυνίιβφεροοσιν»

( * )  Μ* του$ τρε?$ τουτοος παραγράφους ι φρόντιαίν ο 
νομο9ε'τη$ νά κάαη xat προσ«κτιχώτερον xat ttktxpt· 
ν*ς«ρον τον φορτωτήν χβΘώ$ καί με τά άχόλθθ0α.

1 4 * % μ  it s  p t χ ο $



421* Έάν δε ριφθουν , τι βλα&υν άπδ tiiv UffoX̂ v, 
Ο <ί<οχτνίττ/$ αϊτών δίν αποδέχεται -να ζητχαχ ουνείσ· 
φοράν, άλλα μόνον χατά toil χο&ρνητου ημπορεί να 
χάμ*] αγωγήν (*).

422. Aiv γίνεται ηνέιαφορα διά ζημίας too xapa&U 
0«, ε'μχ όταν γίνουν αχ ζχμίαί προς ευχολίαν τής εχ$ϋλχςέ 
■ 423. Is** διαοωθν} το xapafft με TxV «χ&λην, 

ίιν  άκίβχιτα* ye yit/ή χαμμία ουνειαφορά*
Atα τοοτο al διαοωθεΐβάι πραγματεΧαι δεν κα&ιπο* 

βαλλοντβί. i 'j πλ^οωμή'ν, ή αποζχμίωοιν των εχβλφει* 
σών, ή |3λ«<ρ0ΐΛων*

4 24· I* /Χίτα Τήθ ίχ&ληΟ βω$  ̂ τ£ xapaSt ̂  
ακολουθούνται ομωί το ταξε'ιδι χαθχ, τα διατώθίντα 
πράγματα ovvtiofipooctt διά τα ριφθεντα αναλογικών χα* 
τά tvjv άποτίμψιν *?ς την «νιςωβαν χάτάςασίν των, ο* 
φειλομένων των σώοτρων»

425. Τα ριφθενταπράγματα δενowiicfipobatίίοττ 
«?ς πλερωμήν των γενομενων ζημιών εις τάι αωθείσας 
πραγματείαν μ**ά την «χ&λην*

A ΐ πραγματεία: δεν σευνειάίρερόυσιν έίς πληρωμήν του 
xapa&'oυ άν χάθη, η διαχηρυχθη εις χατάςασιν άπλευςίας,

426. *Εάν με χοαιν,ν γνωμοδοοίαν̂  άνοιγθη το χα· 
ρά& διά νά ε*0λ'φυυν at πραγματείας συνειογερουν (at οω* 
θείοαι) διά νά πληρωθ-/} η γενομενη ζημία tit to χαρά&ι,

(*) Φανερόν, δτι ημπόρέί να την χάμη οτάν,ε'ν το 
γορτωαχδν γραφή, δτι εφορτώθψάν υποχάτω ύπο 
την σχίπην soito coperta, τουναντίον δε μένει ά*
ναΛο̂ ΐχτος η αγωγή too*

Κ ω δ η £. 1^3
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1 4 4  *Ε μ π ·  ρ t χ ο ς/
427. συρδη ία χαϋουν αΐ φορτωμένοι πραγ· 

ματεΐαι εις πλοία ό<α ία «λαιρρωΘη το χαρο&, χαί να
*:$ λ<ρίνα, η ποταρόν, η μοψαβία της συνί«<ρο* 

po$ γίνεται επάνω ίίς το χαροδί, χαί τας πραγματείας 
όλο χληρως.

*Εο'ν Si χαθη τό χαρα& ρ ί  τας ΜΌλο/πους «pay* 
ματείας, λασωδοίν Si αΐ μεταφορτωβεϊααι </ςτα ελαφρό· 
Ταα πλοία, &ν JncxifVtat aZtat εΐς σννε&φοράν Si εχείνάς.

4 2 8 . £ ίς ολας τας όνω ίχτεθείαας περιςάαεις ό 
xb&pm vtf, χαί τό vamxov ϊχοοβί προνομίαν επάνω tit 
τας πραγματείας t η τό προίόν αυτών ί*α την ποσότητά 

ττς αννεισφοράς,
42 g. Εάν μετά την μοφααΐαν, &ασω9οίν από 

τους &οχτητας τα ρ«ρδ<ντα πράγματα,  υποχρίουντα* 
οι iSiOxvijra: νά ίπιςρίψοον Ι’ς τον χυ&ρνττην xal τους 
euppfτόχους «ίς την σννεισφοράν, όλα όβα «πληρωδη· 
σαν, α’φ οί άψαφεσονν τας γινόμενός ζημίας από τη'# 
όχδολη ν, καί τα σωστρα.

kT I  T  A  O £ IT'.

XI c p t τ ω ν  π ρ ο γ ρ α φ ώ ν ;

43θ. *0 χυ&ρνητηςόίναποχτα i<a της προγραφής 
iSaxr/ρίαν του κάρα&’ου.

431. Ή της ί^χαταλί/φίως εχτίλεαις προγράφεται 
#?ς την &arayf?oav Sioptav κατα τό 37 3 αρδρον.

432. “Απασα άγωγη με ομολογίαν $αλα9βο$ανείων9 
η ρ ί Χίνίυ»ασ<ραλ«?αό*, προγράφεται μετά πενταετίαν «- 
πο της ημέρας της «κόόβιως αυτών.



Κ  ω  δ η ζ . «40
433· Προβάρονται.
"Ολα» αί anouvffttts πληρωμής ν«ίίλον tovxepafi'ov, 

μισθού των άζεωματιχων , χα« τον λοιποί vovmov > ft#, 
τα συμπλήρωσα* τον ϊτονς από το τιλσςτοί ταξίι$ώα»

Διά «μην ζωοτροφιών δοθασων προς το ναντιχόνμί &· 
#τα^\> τον χν&ρνη'τον, μ#τα-«ν ϊτος «πο την δάτιν αντων.

Atd δόσιν ^νλαης, tad άλλων flvayxaAov ι?ς την ναν- 
jr/jyiav, άποσκίυάς, xat τροφάς too χαρα&'ου μ«τα «V 
ι’τος άπβ της δόβιως.

Α'·« μ«0ονς των spyaτων, xai «pyeAictav xataoxiv* 
ην μετά <ν <τος από της πΐριλά^ης αντων.

"Απάβα ζη'τητις $ιάπαρά$οσινπραγμ*ηιωΐ) t μίτά 
Ιν έτος από τον «νοδ&ν τον χοραδιου.

434· Η προγραφή #?ναι άπαράδιχτος, «αν ο ζητών 
«χη απόδ«ί£<ν,η όμνλο^αν,η λο̂ οιριασ/χον vπoy«ypaμ- 
μενον, η χαί άν εν τω μίϊαξυ ϊκαμιν άηάίτηο<ν δια 
χριτηρι'ον.

Τ Ι Τ Λ 0 2  ΙΑ*.

Της  α ν α π ο δ ί χ τ τ χ ό τ η τ ο ς  ά π ο τ ί λ ί -  
ο μα τ a (*).

435. 'Αναπόδιχτα χρ/νοντατ τα άχάλονδα.
"Δπασαι at άγωγαι κατά τον χν£ιρνητον, χβί των

(*) 'Αναπόδεχτον Inadmiiiblo Xtytrat το μη άπβ· 
δβχόμενον παρά των κριτηρίων πρόαωπον, η δτ- 
κα/ωμα. ’Αναποδίχτότης Inadmhibtlitd το α
ποτέλεσμα τον άναποδε'κτον, ο εαττν άποίολη α
πό την παρουσίαν τον νόμον.,

22
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καίιινβίτραλ'ςωυ 5ίά ζηρώα; γηομίνας $ί$ την πραγματά- 
βν} af oi χαφοο παραληρώ αιίνη yjupis χαταμαρτυόκού.

"Avuvat at άγύ'/td χατα το£ ναολωτοο & aSaptau  ̂
lev oM&pvjr/fi αποδοοΥτα$ πραγματάαζ, καί πλη» 
ρω9ί:ς tcv ναύλον Stv «χαριΐ χαταμαρτυρικόγ.

"Δπασα αγωγή ntpl αποζη ί̂ωοΐοο$ £ta βλαδ’ψ  ytvo- 
μ$νην art ο σόγχροοομα tk  τοΥον όπου ό χο&ρνητηϊ ·ημπθ4 
pooct να xor/py xpfaai, «αν $«ν «καρβν αίί«'τησ<ν*

4^6. Τα χαταμαρτυριχά ταΰτα , και η σπαίνγιιι 
μίνο’Η ακυρα, «αν $sv γίνουν, καί χο<νοποίη9οίν tfc τας 
«fitoertiffoapas ώ,οα?, καί Ια'ν «& ί'να ρηνα etfto τη$ ημίρ#ζ 
«{των έίν ivtpy/fiow Ota xprrvjp&u.



Β I β Λ I Ο Ν Γ'.
Β »(« π τ ω χ ϋ ' α ς ,  καί χρ*ωχοπ/ας.

Γ Ε Ν Ι Κ Α  Α Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α ,

4^7* Π τω χ ό ς  Μμ/ζ&ΐοα ο ίίμηορος, όταν ircHjty 
f  ας πληρω/χας του ( ι ) .

4^8. *0 πτώχίυτας sp irals, «άυ χαταχρ^η πτα£. 
βτης (γχλ’ψαηας, η δόΧος χατα τας χατωηρω/πφΐ!* 
yvjotis 3 όνομάζιτat χρίωχόπος ( 2).

43θ· Αυω ίφον e?v«{ β£ χριωχοπ/ά*.
*Η ριι ι> απλ^χβ: xptvttat απο τά $<ορ0ωτ<χα διχαςη'ρια̂  

*Η $s μίτα δόλον, καί vnayttoi «?$ τα ίγκλ'ψα· 
ftxu δ(χαστγρ:α»:

( ι )  Πτωχός απο του πΛττω, ως β« ·Γπης /χπιβωυ 
απο το ύψος του πλοΰτου, xai της υποληψιως, 
xac χυρ?ως πτωχός faillit, fallito, ο πρωη» πλού
το ς, χ«4 δυβτυχηαας απο cUouacc eUft&t&ptifCL· 
Πτωχΐ/α & το ουμ^ψόζ τούτο. Πί'νης $ί ο «£ 
αρχΐς χ«ταπο»ου'/χΐνος απο ίυττυχ/αυ.

(2 ) Χρβωκβπος banquerotitier «*οος έγχληματΆου 
xai χαταχρΛου πτωχίυταντος, χαθως ανωτίρω ο- 
ρίζίτα* παρα του νομο9ίτονι



>4® Έ μ λ ο ^ { χ ο (

Τ Ι Τ Λ Ο ?  Α\
Π « ρ ί  t  η $ π τ φ χ  1 ί  λ ς.

Ο Φ Α Λ Α Ι Ο Κ  Α\
Πβρί  της  ρανερωσεως της  πτωχί ί 'βς .

44°· Of πτωχιυοντες, xai χρεωχοπο* άπαντε;ε*να4 
«ί’ς χοεος εντός τρζων η/**ρων, αρ’ ης παόσονν τας πλη? 
ρω/ζάς, να φανερώνουν ε'ς τό χραφεΓον τοί εμπορικοί 
κριτηρίου * είς το βνω τρινμερον εμπεριμετράται και ηη· 
pipe της πτωοεως.

"Οταν πτωχείας συντροφιά νπδ περίληπτί/δν ονοκα, 
ε?ς την φανέρωσα τοί ιττωχενααντος θέλουν περίληψη 
τα ονόματα , καί θέλουν βη^αβδη τα θίχητηρ:α των 
αλληλε^ητων ουντρορων.

4 4 1. Την πτώχευαν θελε< δ*β{χηρυ£η τό ipstOpt- 
KOV κριτήριο»** η δ* εΐϊβχη ταυτης προσδιορίζεται, η 
βπδ την δραπετευβεν (ρχην) τοί χρεωςου, γ  από το 
κλείσιμο» των α’ποβηκων τον, η απδ την ήξεραν απο. 
δεατεκων γραμμάτων, οτε δεν ήμπςρεσε να-πληρωβη, 
χ«4 να εχτελετη τα εμπορικά του χρέη, χαε υττοοχίσείς.

Μ' ολον τοίτο τα ταια,υτα γράμματα δεν άποδεεχ$υ’ουν 
την πτωχευο», ε? p j  δταν δίοκηρυχ9η η «τωχευα ες πα- 
ρά τοί χρ<τηρ/ου καί y/νη πανοες των πλήρώρΙων.'

44*. Ο πτωχεώας μενεε υςερημίνας παντός δεκαε- 
ώματος εις τδ να δίΟεχη'ον) τα υπάρχοντά του otto της 
άμερας r /ς ?ττώχευαίως.

443. Ουδεϊς των χριωφειλετώ» δυνατα< ν’αποχτη’·



αη προνδμην > η υποθηχην επάνω είς του πτωχίύπαντο# 
ia υπάρχοντα δέκα νμίρας προ της πτωσεως του,

444* Οβα αποδειχτιχά γράμματα χάμη δαττωχευ· 
««S χβτα χάριν προς μετάθεσιν ίδιοχτήσίας άχ&ητων τού 
πραγμάτων εντός των προ της πτωοίως δεχα ημερών', 
νομίζοντάι άχυρα χαι ανίσχυρα προς την μάζαν των χρεία* 
γολετών.

Άλλα χαι οαα τάιαιτα γράμματά γίνουν Ιπί οχ ο* 
πω ζημίας9 * ημπορύιν νά οχυρώνουν με αγωγήν των 
χρεωγειλετών όταν γανουν εις τους χριτάς, οτι έχουν 
χαραχτηρας, χαι σημεΐά δολιότατος.

445. Όλα* at όμολογίαι, χαΐ υποσχεάεις έμπορα 
χάι, δσαι γενουν από τον χρεώςην είς το μεταξύ των 
δεχα ήμερων προ της πτώσεως του, νομίζοντat δόλιοι, 
ωΥ προς τον πτωχίύσαυτα* άχυρο* δε όταν άποδειχθη 
δόλος των λιοντών αυτά,

446· ’Επιςρεγονται οσα πληρωθούν είς τδ μεταξύ 
των προ της πτώαεως δεχα ήμερων δία χρέη εμποριχά, 
των οποίων δεν ηθέλεν ε7ναι ίγβάσμενη η δ*ορία.

447· Αχυρα νομίζοντάι, οσα πράγματα, χαι πλή
ρωμα*' γίνουν προς άπάνφ xai ζημίαν «ον χρεωγειλετων,

448. *Η πνύγευοις άποχαθιςα πληρωτέα τα πάθη· 
τιχά χρέη, Χαι προ της διορίας, διά δε τάς εμποριχάς 
ομολογίας, είς τάς οποίας ηθελεν εύρεθη ένας εκ των 
χρεωςών ο πτώχευα ας, οΐ λοιποί ουνυπόχρεοί χαδυπο- 
όάλλονται να δώσουν εγγυησιν πληρωμής είς την διορί
αν, εάν δεν 9ίλουσι νά πληρωσουν αμέσως.

Κ  ω  S τ) ξ - ί'49



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β ϊ  
Π ε ρ  ί σ φ ρ α γ ί  σ μ α τ  ο $.

449· *Δψ ου είδοποιγβό} ν/,ν πτώχευση) το  εμπο*  

ρικόν xpttyptov i  η απ ό  φανερωσιν του πτωχευσαντος * 
yj an o  ζήν/pc» τίνος χρεωφειλετου,  η από την xortvj* 
«ρνίμν,υ} αμέσω ς πρεπει να Οίατάζη το σφ ράγισμα* καί 

θελίί εχόωα·η αντίγραφου τν^ τοιαυτν$ άποφάσεως i t  

ταοτω πρός τον εΐρνμόρχφ*

45ο. Παρορώ; η μ π ορεΐ να σφραγίση και ο  εί*  

ρν,ναρχν;? ο toy /xaQyj tvjv πτώχεοσίν.
451. Σκαλίζονται δί αί ά π ο θ ψ α ι ,  τ α  γραφ εία t 

α ί κ ά φ α ι, τα χ α ρ το φ ύ λ α κ α , β ιβ λ ία , κ α τ ά ς ιχ α ,  καί 

κινητά πράγμ ατα  τοό πτωχίόσανιος.
452. Έαν π ίω χευση  συντροφιά εις ’όνομα π ερ ιλ ψ  

πτικόν, σ^ρα^ζονταί ’όχι μόνον τό  κυρίως γραφεΐον της  

ουντρυφίας, άλ λ α  και τα κατ’ ίόίαν οίκητάρια των άλ*  

ληλεγγΰων συντρόφων.

453. Ό  εΐρνμάρχρ/fi πρεπει ν* άναφερη e h  ό'λας τα$ 
περιςάσεις εγγράφως προς το εμπορικόν xpnvpiov r / tit 

εκτίλεσιν του σφ ραγίσματος.

ΐ5 θ  Έ  μ π ο ρ l κ ο ς

Κ Ε Φ Α Λ Α ί Ο Ν  Γ' .
Ί ί ε ρ ι  τ ο υ  ε π ι τ ρ ο π ο κ ρ ι τ ο υ ,  κ α ί τω ν πρώχ·* 

τ ό ρ ω ν  βίς τα ς  π τ ω χ ί ό σ ί ί ς  (*).

454· Το εμπορικόν κριν/ριον δία τάς ίό ίας  άποφά*

(*) 'Επιτροποχρινός juge commtssaire. ΙΙραχτορίς 
δε les agens.



σεως, με την όποι'αν $ελει διατάζει to οφράγιομα, £ελίι 
διαχηρυ£ει την βποχνν της πτωχευσεως, χαί θελει ονο
μάσει ϊνα εκ των μελών του επίτροπον ε*ς τάν πτωχευσιν, 
και ενα 9 η πολλούς (lay κόμη χρείαν) πράκτορας δια να 
εχτελε'σουν υπό τη'ν επαγρυπνίαν too επιτρο'που, τα 
αυτους α’νηχοντα χατα τον παρόντα νόμον»

"Οταν τό σφράγισμα γένη παρά τον είρηνάρχου μετά 
την πληροφορίαν του , το εμποραον χριτηριον $skti iy.· 
τελεαει τα λοιπά ως ανωτέρω, αφ* οο μαδη την πτωχευσιν.

455. ΕΓς τον ίδιον καιρόν £ε'λίι επιτάξει το' εμπο- 
ρ«όν χριτηριον, ν\ να φυλαχωδη ό πτωχευσας εΓς τα? 
χοινας φύλακας, ν> να φυλαχδη από ενα αξιωματικόν τη? 
αςυνομιας, η του διχαςηρι'ου > ν> από ενα αρματωλόν,

Ει'ς την παρούσαν χαταςασιν δε'ν ημπορεί να ενερ- 
}»η9η κάμμία σιδηροδε'σμευσις, η ποδοχαχχη εναντίον τον 
πτωχευσαντος , δεδο'σθω χαί αν ηδελε δια τάχη α’πό τό 
εμπορικόν κράγριον, *

456. Οί παρα του χριτου ψηφιζόενυι πρα'χτορες, 
ημποροον να /χλεχδουν, χαί μετα£υ των υπολαμβανό
μενων χρεωφειλετων, vj άλλοι τινες, οί οποίοι ηδελαν 
εχχριδη cos άσφαλεςεροι δια την χαλη'ν των διοίκησα. 
Ου δεις όμως δεν ν μπορεί να ψηφισδη εις το διαςημα 
του ίδι'ου έτους εις δυ'ω πτωχεύσεις πράκτωρ, εκτός είμη 
Ιαν ευρεδ'ρ χρεωφειλετης (*)<

(*) Χρεωφειλετης (χρεδιτώρος) δςτις εχει ενεργητικά 
χρέη, ήτοι δανειστής) ό εχων να λάέη* χρεώστης 
δε' τουναντίον, όςτις χρεωςεϊ παδητιχα χρέη·
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1U2

/{ο J. 'Η άπόγασις $έλει στηλιτευθά} και δημοσιευ· 
Βη διά τών χατα τον προσδιορισθίντα τρόπον
εις το άρθρου 6 b‘ 3 τοΰΐνωδνμος τών πολααων oywycov.

'ίΐ 6?-όίρασ'5 cir/j είναι προ^λεπτικώς εκτελεστική, 
c-λλ’ επιδέχεται αντιλογίαν δηλαδή έως oyiovjs ημέρας 
οπό τ·ήν ημέραν τής οΓηλιτευσεως εκ μέρους τοΰ τττω- 
^sJoevros. ‘Εως της ημέρας, καθ’ ήν γένη άποόεφς 
των χρεών αυτού εκ μέρους των χρεωγειλετών παρά των 
ιδίων προσωπαώς, vj it* επίτροπον, και τελευταίου sees 
τγ$ δοθησομενης προθεσμίας διά του κριτήριου εκ μέρους 
των διαγιλονεικουμενων χρεωγειλετών,

458. *0 επιτροποκρινής δέλει αναφέρει εις το εμ
πορικόν κριτήριο» όλ«ς τας εμπιπτοΰαας διαγόρας είς 
τήν πτώχευαινκαι άν/μοΰσας είς αυτό.

Θέλει προσδιορισθη αΰτω ιδιαιτέρως ή ταχύτερα κα· 
τάςρωαις της πλάςιγγος, ή πρόσκλητις των χρεωγειλε- 
των, καί ή έπαγρυπνία εις την διοίκησα» των υποθέσε
ων ν?ς πτωχεΰσεως, καί είς τον καιρόν των προσωρινών 
πρακτόρων , xac είς την διοίκησιν των πρόσκαιρων} και 
των έχτελεςικών συνοίκων,

4^9· 0< προσδιορισθέντες πράκτορες παρά τουΚρι- 
τ/,ρίόυ $ ελουν διοίκησε: τάς υποθέσεις τοΰ πτωχεΰσαντος 
υπό την εγορίαν τοΰ επιτροποκριτου, έως ου να όνο· 
μασθοΰν σΰνδιχοι * η διοίκησις αυτών ο όσα προσωρινή 
ημπορίΐ νά διαρκέση δεκαπέντε ημέρας, η τό πολό
ολλας δεκαπέντε} εάν τό κριτάριον κρίνη άναγκαιον να 
κάμη αυτήν την ύπέρθεσιν.

46ο. .To Kpavpiov ήμπορεϊ νά καθαίρεση τους πρα· 
κτορας ? ώς παρ’ αύτοΰ όνομασθέντας.

Έ  ft π ο ρ t κ ο s



ι53

46 ι . Ο; πράχτορες δεν ημπορουν να πράξην τι 
προ τ η  νά όαωσουν ενώπιον του επιτροποχριτου , οτι 
χα λ ώ τ  καί “.'ora’s θέλουν ίνεργηση τα εί$ αυτοός ανη· 
κοντά έργα·

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ  Δ'.
Πε ρ ί  των π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ων  φροντ ί δων των  
πρακτόρων ,  χαί  των π ρ ώτ ων  δ ι α τ άξ ε ων  

περ ί  του πτ ωχ έ  υσαντος.
4 6 2 . Καν δεν νΌελεν γένη τό σφοάγισμα προ του 

ψηφίσματος των πρακτόρων, χαί τον όρχαν αυτών, α· 
μεαως θέλουν ζ^ϊ'/σεί outο: νά τεθούν αί σφραγίδες πα
ρά του ί ’ρ^ναρχου.

463. *0 είρηνάρχμς εχβαλών άπδ τα σφραγισμένα' 
πράγματα τα χατάςιχα του πτωχεύσαντος, καί ovjptSf* 
ωσα; αυτα, θελεί τα εγχειρίσει εις tous πράκτορας 
καταγραφών συνοπτ«ως την καταςασ*ν, εις την οποίαν 
τα ευρηχε ^

Τα ευρεθίντα εις τό χαρτοφυλάκων γραμμάτια, καί 
δμολογίαι με διορίας ολίγων ημερών διά πληρωμήν, vj

(*) 'Ο είρ^νάρχν  ̂ λάμνει άχριβη εχθεσιν, καί απο- 
χΟαφην των πράξεων αυτου, καί των καταοτόχων, 
*/) άλλων χαρτιών, όσα λαδων εκδίδει προς τοις 
πράκτορας ’ καί ποος άπογυγάν απάσης πλαςογρα- 
φίας, καί όολωτητος, καλόν είναι να χαράξη είς 
όλας τάς σελίδας των χαταςίχων γραμμήν , καί υπ 
αυτ’όν προσεχώς να χράψ·̂  το Μ vj π ε ρ α ι τ έ ρ ω  
nec plus ultra δία νά μένουν ευαποδείχτω; αμε
τάβλητα τα χατάςιχα εκείνα.

ο 3 ·

Κ  ω  δ  η  ξ .



επιλεγόμενα, αποδοχήν, θέλουν εκ̂ αλν) ομοίω? παρα του 
«ίρηνάρχου, και άγ* ου χαταγραγοάν θέλουν δο9*ρ είς 
τους πράκτορας νά πράξονν τα πρακτεα» Το δε. πυκτά- 
Χίον (#) (ληψοδοσίας ΰημεκατάριον) θε'λίί $o9vj προς 
τον επετροποκρίτάν.

0( πράκτορες θέλουν πβραλά&ι τάς λο:πάς χρεω- 
ςουμε'νας ποσοτητας προς τον πεσόντα δί αποδείξεων ε· 
ξοιρλητεχων αυτών, επικυρωμένον άπο τον επετροποκοίτην.

Ο?1 πράκτορες θε'λουν παραλά^ καί τα προς τον 
πεσόντα ψΒάνοντα γράμματα , xai θέλουν τα άνοιξη ε- 
νωπ<ον του, αν ηνα* παρών, καί χωρίς βυτου, αν η* 
vat <ρυχας»

464* Οί πράκτορες θε'λουν παραλά^η, καί πωλνίβ'/j 
τάς πραγματείας, δσαί υποκεοίταί είς επικείμενον φθο
ράν, αφ1 ου προβάλουν τα ama είς τον επιτροποκραην, 
καί λάχουν παρ’ αυτου τνΐν εξουσίαν.

"Οααι δε πραγματεΐαι δεν υποκείντα* είς <ρ9ορ Α  δίν 
πρεπεί να πωλη9ουν παρά των πρακτόρων, είμη όταν 
δο9η τοίαυτ/] άδβία παρά του εμποραου κριτηρίου με α
ναφοράν προς αυτό του επιτροηοχρηον.

465· Όσα αργύρια συνάγουν οί πράκτορες , πρεπε* 
να τα βάλλουν είς την κάψαν με δυω κλείδία, περί της 
οποίας θελεί λιαταγβη είς το άρ9ρον 49^·

466. Μετά το ογράγισμ.α χρδωςεί οεπίτροποκρίτη'ς

(*) Πυκτάκων, εξ ου' το κο.'νως λε^ο'μενον πυττά
κων, καί χαλλ'ΟΓί bordereau χαρτίον πρόχε<ρον
σημειωμάτων
*

ι5 4  Έ  ft it β (» < χ ο s



Κ ώ δ η ι5 3

ν avetftpy 6ίζ τό εμπορικόν xocrypiov r 'v  υ'πολαμδανο- 
μενην χαΐάςασο) των υ'ποθεσεων του πεσο'ντος, χαι νμ· 
πορεί νά προ&χλλν}, ν τη'ν απλήν χαί απόλυτον ελευθε
ρίαν του με α'πελευθιρωτηρ'ο'ν του προσωπ<χόν (*) η χαι 
με ίγγύηβιν του προσωπικήν να παραςαθη, δταν καμη 
χρείαν επ« πο/vvj του ε^υητοΰ να πλήρωσή προσδίωρ;- 
σμενην από τό xpityptov χρψ α ίιχψ  ποσότητα 3 προς ό* 
φελος της μα'ζης των χρεωρε^λετών, εαν παραδη.

4 6 7 . Έαν ό επετροποκρετης δεν προ&ελλν} την ζη* 
τησεν του απελευθερωτηοε'ου δεα τον πεσόντα, y μπορεί 
οίτος να καμη τ?ν αΐτησε'ν του ε'ς τό εμπορικοί) χριττ- 
ptoVj τό όποιον θε'λεε αποφασίσει, ay* ου ακροασθη τον 
«πετροποκρετην.

468 . *0 πτωχευσας α'βρ* ου α’πολαυ'σ  ̂ τό απελευ- 
θερωτνρεον, θελίε προσκληθη από τους πράκτορας νακλεε. 
σουν τους λογαριασμούς των καταςεχων του ενώπιον του.

'Εαν δε'ν υπάκουσε-} ε'ς τ*/'ν πρόσκλησεν, θελεε εναχθη.
'Εαν δε δε'ν «ρανη. ε?ς τεσσαράκοντα ώρας μετά' την 

εναγίύγψ , θελεε νομεσθη ώς ε'θελουσεος δραπετης.

Ήμπορεε όμως να παρρησεαθν) καί δ  ̂ επιτρόπου 
πληρεξουσίου, εα'ν προίαλη άπολο^'ας ευαποδ/κτους εε*ς 
την χράκν του ε'πετροποκρετου.

4 6 9· *0 μηλαδων απελευθερωτηρεον χρεωκόπος, 5 /·

(*) ' Απελευθερωτηρεον γράμμα , δεα του όπό/ου δ πτω-
χευ-ας λαμβάνει τη'ν ελευθερίαν να περεερχηταε αφό-
6ως τό εταλεστε Salvo condotto ? καε' γαλλιστί 
Sauf conduit.



i5C Έ  ft a ο p < x ο j

λ«£ παρρητιαβθη δί επιτρόπου, καί εάν παραμεΧησφ 
τοϊίτο, ύποΧαμβάνεται Ι^επάτηδες δραπότης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ε\
Π ε ρ ί  τ η ς λ λ ά σ τ ι γ γ ο ς»

4 7 0 . 'Ο πτωχευσας > όςτ«ς ηΘίλεν εχη έτοιμον την 
πΧάςιγγα, ητο« τ/ν ε’νερ^ητίκη ν καί παθητιχην τον κα· 
τάςααιν, <ρυλάττων αυτήν παρ' εαντω προ της δίακη- 
ρνξεως της πτώσεως του, θελεε την παραδώσεί εντός 
είκοσαεσσάρων ωρών μετά την άποχατάςατιν των προς 
τους πράκτορας.

471 . Η πΧάστιγξ πρίπει να εμπεριεχγ την α’πα* 
ρίθμψιν, καί άποτίμητιν όλων των κινητών, καί ακίνητων 
του χρεώσου πραγμάτων, τά ενεργήτιχά, καί παΒητιχά 
τον χρέη, τον Χογαριααμον των χέρσων καί ζημιών, 
τον Χογαριααμον των εξόδων, καί νά vvttt ωμοΧογη-

t ·\ % «μενη, χαϊ νπογεγραμμενη με το έτος καί τrv ημέραν 
παρά τον ίδ/ου χρεωςον,

4 7 2 . ’Εάν είς την εποχην της άποκατα?άσεως των 
πρακτόρων δεν νθεΧεν εχη ετοιμην την πλά σ τ^κ  τον , 
ο πτωχευσας νποχρεονται, η προοωπιχως, υ δίά τον 
επίτροπον τον κατά τά άρθρα 468 καί 4^9? #ά ε’να- 
<τχοΧηθη είς τάν καταγραψάν της πλά ς^ος ενώπιον των 
πρακτόρων, η άλλου τ<νός διορισθεντος παρ’ αυ’τών.

Τότε θέλουν κθ;νοπο;η9η πός αυτόν τά χατάςιχα, 
καί γράμματα τον, χωρίς όμως νά μετατοπισθονν.

4j3 . Είς άπαταν περΐςασιν μη εκδόσεως της πλά- 
<ς:^ος,  η παρα του πτωχευσαντος, η παρά τίνος αντον
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επίτροπου, οΐ πράκτορα θέλουν ενασχόληση μόνοι των 
να σχεδίασουν αυτήν κατά τ« κατάςΓ/α > χαί γράμματα 
του πτωχευ'σαντος , καί κατα τας ε/δησε'ς, καί σηριείω- 
ptara όσα ήθελαν ημπορέση να λάχουν από την χυναίκα, 
τα τέκνα, του'ς γραφείς, καί υ'πηρε’τας, καί άλλους 
α’ν5ρωπους του,

474· ’Ο ε’πίτροποχρσης tj άπορε?, η κατ’ ε£ουσό*ν, 
η κατα ζητηαν «»0S> η πολλών δανείων, 7) του πρα· 
κτορος να «£εταση τα ανω σηαείωΟεντα υποκείμενα (εκ
τός της χυναίκδς, καί των τέκνων του πτωχευσαντος) δία 
το' περ',εχόμενον της πΧάςιγγϊς, καί δί όσα αλλα υπο- 
χρεουται 6 πτώχευα ας άπό τον παρόντα νόμον* εις 
δ’ ελλε:ψίν αυτών θε'λουν ενασχόληση οΐ πράκτορες.

475. Έαν ο πτωχείας τελευτάς μετά την εναρ- 
|/ν της πτωχευσεως του, η χήρα του η τα τέκνα του 
vjptitopo’jV να παρ'ρ'ησίασδουν δία ν’ αναπληρώσουν τον 
πρωταίτιόν των εις τδ σχεδίασμα της πλσςίχχος, καί 
δία πασαν άλλην υποχρεώσω προ-αζορενην εις πτωχευ- 
σαντα παρα του παρόντος vouou * εις ώ’ ελλείψω αυτών , 
θελουσω αναπλν,ρωοε: οί πράκτορες.

Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  ?'·

Περ ί  πρόσκαιρων συνδί'κων.

ϊ  Μ Η Μ A A'.
1 %

Περί  ψη^ί 'σριατος των πρόσκαιρων  συν.
δ ί'χ ω ν.

476. *Αρ’ οΰ δο9η y πλάςιγξ παρα των πρακτό·



pew -προς τώ εΠίτροποχρίτνρ;, ούτος είς τρεις ήμερης το 
περισσότερον Βελει χαταγράψη τον κατάλογον των χρεω- 
γεάετων, θελ«£ toy δωση £ΐς το έμπορα.όν xpcrqptov, 
χαί $ΐλει τούς κροσχαλέσν} &α γραμμάτων διακηρύξεων} 
και δημοσιεύσεων εις τάς χοινάς εγημερίδας,

477* ^Ηρκορεΐ μάλιςα καί προ ν/,ς χαταςρωσεως 
της πλάςιγγος να προσχαλεση ό ίπιτροποκριτηςτονς χρεω- 
οειλετας χατά την χρείαν.

47 8. 01 ρηθεντες χρεωγείλεται $ελονν σνναχθη ε· 
νωπιον τού επ/τροποχριτού εις τον τόπον, καί κατά την 
ημέραν του διορισμού τον.

479· "Εχβστος οποιοσδήποτε άνθρωπος , οςτις ή
θελε παρενρεθη εις νην οννελενσιν ταύν/μ ως χρεω· 
ιρειλεπης, χαί επομένως ηθελεν άποδειχθη} δτι το δά
νειόν τον είναι απατηλόν, χαί σνμιρωνημενον με τον 
χρεωχόπον, όπόχειται εις την ποινήν των σνννπενθύνων 
της χρεωχοπιας.

48ο. Συνελθόντες οΐ χρειωγειλεται πρίπει νά εγχει- 
ρίσονν εις τον ίκιτροποχριτην τριπλονν χατάλογον τον 
αριθμόν των προσωρινών σννδίχων, τοος οποίους ηθελον 
χρίνη εύλογον νά εκλεχθούν 3 χαί το εμπορικόν κριτήριου 
$έλει επιψήφισή.

Τ Μ Η Μ Α  Β\
Π ε ρ ί  καύσεως  τ·/ς πρακτορίας.

481. ^Κντος είχοσηεασάρων ιό ρ ιόν μετά το ψήφι
σμα των πρόσκαιρων σννδίχων, οι πράκτορες θέλουν παυ
σει από τάς πράξεις των, χαί δελονν δωση λογαριασμόν

138. Έ  μ π ο ρ ι χ ό ς



προς τους συνδ/χους, 'Ινωπών του επιτροποκριτοΰ 9 δ ίόλα 
τα πραχδέ'ντα των, δία την χατάςασί» τ^ς πτωχίυ'σίως.

482. Μίτα την παράδοσιν του λογαριασμού τούτον , 
Οί συνδίχοί £δλουν δ£αχολουδησίί τα αρχηδίντα <pya 
παρά των πρακτόρων, καί θίλουν άναλά^ουν προοκαι· 
ρως ολην την δί»χησίν της πτωχίυσδως υπό τη'ν β$>ο« 
ρ/αν του επηροποκρΛού. ' ,

Τ Μ Η Μ Α  Γ'.
Π ί ρ ί  άπο ζ η ρ  ί ώσ'δως τω ν πρακτόρων  (*)♦

483. Οί πράκτορες ά<ρ* οί δώσου» το'ν λογαρια
σμόν 9 δ^ουν δικαίωμα απ$ζηρ<ωσΐως, την όποιαν £δ- 
λουν πλήρωσή ο? πρόσκαιροι σννδικοι*

484· *Η αποζηρί’ωσίς «υτη $ίλδί κανονίσδη χατά 
τον τόπον, χαί χατά την χαταςασ<ν της πτωχβυσδωί δ. 
πάνω ίίς τάς προσδιορκώείσας βάσεις από r /ν πολίταην 
δίΟίλησίν.

48 5. Κάμμία άποζημι'ωσις δεν χρεωςβΐται εις του'ς 
πράκτορας, Ιάν τύχη νά ηναί χρβωξρδίλίταί, ητοί δανειςαί.

• ( #)  ^Αποζηρί'ωσί» «νταΰδα εννοεί δ νοροδδ'της τας 
χασηρδρί'ας, χαί χόπους των, τά οποία χαί προ· 
^λδπτηΰίου ηρποροΰσδ νά όνοράση.

Κ ω δ η £.* 1$9
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ίΐ.
Π«ρ; των έργων των προ σκαίρων 

συνδίκων.

Τ Μ Η Μ Α  Α',

I l i p t  λνσ ί ίο ς  των σφραγίδων καί  της  
a π ο y p a φ η ς.

436. Ο: πρόσκαιροι σύνδικοι άμα ψηφιαβίντες 5/. 
λονν ζητησίί την kuocv των σφραγίδων, χαΐ θέλουν 
ενασχολη9η ι*ς την «πο^ραφη'ν των υπαρχόντων τον 
πτωχίνσαντος, οντίς πληρΐ£ον<κθί να ζητηβοον την σνν«- 
νεργειαν, οντ<νος χρ&ονν αρμίδι ον, προς αποτίμησιβ 
των πραγμάτων. Kara το αρ9ραν $3γ τον Κω. 
οηχος των πολκών άγωγων η άπο^ραρη' αντη πρίπίι 
να ysvvj παρά των συνδίκων κατά v/tv σειράν τον εκσφρα» 
γίσματος h i  παρουσία τον «?ρηνάρχον, ο οποίος $ελει 
υπογράφει το κατάσηγον της απο^ρα^νς «ί’ς «χάατην 
χατάπανσίν (*)·

437· E*S την λάσα των σφραγίδων, καί r/v  άπο· 
ypacprv πρ«π££ νά παρευρεθη, η να προσχληδη χατά 
νόμους ο πτωχευσας.

488. Εί’ς ολας ταςπτωχΐνσ«<ς νποχρτοννταί ο* πρά- 
χτορίς , οΐ πρόσκαιροι, καί οι άποτελεςικοί σύνδικοι νά 
δώσουν εις τον άςννόριον /ντός οχτώ ημερών μδτά το

(*) Ίδον η πίρΛηψίς τον αρθρ. g 37* A'cypay/^is λν- 
ονταί χατα σειράν της σν^ραίρης της άπο^α^ης^. 
καί επαίβενται πάλιν xatf εκάσ την παν$<ν.

ιόο μ  π ο ρ t λ 6 $



ιβι

ψήφισμά ίων, υπόμνημα, η συνοπταδν λογαριασμού 
τη$ υπολαμβανόμενης χαταςα'σιως ·τ«υ «τωχιυσαντος, 
τβ κυριωτερα atua της πτώσεως, t«< περιςάσεις, καί 
*άς ψαινομένας αυτής Εκβάσεις.

4^9· *0 ά<ςυνομος, κρίνωντάς το εύλογον ημπορε? 
να υπάγη ιίς την χατοίχ/αν των πτωχευσάντων, νά πα· 
ραςαδη είς την καταγραψην της πλας^ος, do ζητη’ση 
πληροφορίας εις τάς εκβάσεις τού μέλλοντος, χαί επο
μένως νά ivipyvjV/j, καί πρα£η; ταναχχαία, «λα όμως 
Out το αξίωμά τον άνεξάδωςΑ

4.QO. ’Κάν νομίσρ, οη είναι χρεωχοπία, η απλή, 
y δολ/α, καί «χδοδη προςαχη μετακομίσεων, καί φυ· 
λαχης του πτωχέ υ'σαντος , αμέσως πρέπει νά τδ* κοινο
ποίηση #ίς tod ϊπιτροηαχρηην του εμπορικού κριτηρίου, 
καί επομένως μήτε ουτος δυ'νατα* do προ&άλη , μήτε το 
κριν̂ ριον νά «κδώση απελευδερωτν'ρίον τω πτωχευσαντ<,

Τ Μ Η Μ Α  Β'.
Π ε ρ ί  π ω λ ' /σ ε ω ς τ ω ν  π ρ α χ μ α τ £ < ω ν ,  χ α ί  Χί* 

νητών  π ρ α χ μ α τ ω ν ,  καί αυνάξεως των 
αργυρίων,

491. *Ας>’ ου τελείωσή η άπογραρη, £ε'λουν πα
ραδοχή ε*ς τους προσκα/ρους συνδάους (οί δποΓοί εΓνα- 
υπόχρεο* do δώσουν λογαριασμόν κατ’ αυ*την) αί «pay- 
ματεΐαι, τά αργύρια, t α ενερ^ητίχα δικαιώματα, καί 
τα χίνητα, καί τα γράμματα του χρεώςου.

492. Οί οόνδικοι ν μπορούν με την εξουσίαν του 
ε’π<τροποκρίτοΰ να «νερώσουν την σόναξιν, όσων εχε* 
να λάόη δ πτωχευ'σας.

24 *
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ϊϊαρομοίώί ημπορούν νά ,κάμουν ττν lUdkvflt» των 
πραγμάτων, χαί πραγματειών, νί δία δημοσίου χνίρυ· 
χος, xat διαπράσεως ( 0  fxf χοα/ους μεσίτας, καί ε<$ 
Tvjν βουρσαν* ή χαί ψιλιχώς καθώς κρίνουν εύλογώτερον.

493. Οίσυι/δίκοίήμπορουνπρός ευκολίαν, χαί πλη· 
ροφορίαν των να μεταχειρισθουν χαί τον πτω/εύααντα, 
εάν νβελεν ’ίχη άπελευθερωτήριον, προσδιορίζοντες xal 
τδ ρίί'αθωριά toy δία τους κόί»υς toy (»)·

494· *Απδ τηςήμερας,χαΦ'ην εμ&ουνείς εργασίαν 
οχ πράκτορες, xoi μετ' αυτούς *ί σύνδικοι, παύει κατά 
τού πτωχεύσαντος, χαί τών xiv/μώυ του πραγμάτων α- 
παοα. πολιτιχη άγωγά , άρχησασα προ της πτωχεύσεωζ 
παρά τίνος ιδιώτου δανεικού ( 3 )  xal μεταψερεται εναν· 
τίον των πραχτόρων, χαί ουνδίχων, χαί επομένως μετά 
ν/ν πτώχευοιν άπααα τοιαύτή αγωγό ήμπορεΐ νά ζαηβώ 
εναντίον μόνον τών πραχτόρων, χαί ουνδίχων.

49·^· '&άν οι γρεωφειλ,εται λάχουν αιτίας νά παρα- 
ποθούν διά τα 'έργα τών ουνδίχων, η μπορούν νά νην 
αναφέρουν εις τον επιτροποχρινην, ο δποΐΌς $ελει επι· 
μαρτυρνοη, εάν εχη τον τοπον της, αναφερωντάς την 
είς τδ εμπορικόν κριτήριου.

’£  ft λ p j) t χ ο ;

( ΐ )  Διάπράοις τδ Ίνχάντο,Μεζάτι.
( 2)  *Η τοιαύτη τού νομοθετου φιλανθρωπία δεν πρεπει 

νά εζιπκάβη τον μαθόντα διά τών προλε'/βίντων, οτι 
διά ν άποδοθη το απελευθερωτήριον είναι ανάγκη τε
λείας , χαί ανύποπτου άθωοτητος τού πτωχεύσαντοζ.

(3 )  Ιδίοδτ^ς δανειςάς, ή  χρεωφειλετης creancier 
p riv6? οςτ#ς δει; ενεργεί διά το κοινόν της Μάζης, 
V) δία δημόσιον λογαριασμόν.



4ί)6. Οαα αργύρια συναγβουν αίτο ίτωληβδ'ς, η 
αλλα$ (jwa£e;$ psra vjv άφαίρεσιν των εξόδων, θέλουν 
x«tcti5vj 6ί§ κα'ψαν μέ δδο κλειΒαρίας, των οπο/ων '- το 
ρε'ν εν χλΐίδ/ον 5ελει κρατείται από τον γεροντότερον 
των βονδί/,ων, */ πρακτόρων, το δ’ άλλο απδ ενα των 
χρίωρδίλίτων, sxXsyrttivov ίταρα τοο επιτροποκριτώ· 

497‘ ftuxrax'ov r / ;  κα’ψν}$ θελδί δίδεται κβ8* 
ε&όομάόα προς τον «ίΤίτροίϊοχρίτην, ο όποιος ν,μπορεϊ 
κατά ζητησι» των βϋνδίχων} και χατά τάς ίίερίςαβείς, 
να δίατα'£ν} τ·/ν παράδοσή δλων, η ρ.ερους των βί>να- 
χθε'ντων αργυρών εις ν)ν δημοσ/βν κάψαν των ocpoips'.» 
βίων ω  δία να ληρδοον οί.τόκοι ιν χαίρω προς όφελος 
tvj μαζν,ς κατά τοος νόμους*

49 *0 ίδ<·ος ^Επίτροποκρίτης εχει εξουσίαν να
δίατά£η καί την παραλαδην των δανε.'σ9/ντων εις την 
ρηΟείβαν κόφαν ( 2).

Τ Μ Η Μ Α  Γ'.

Περ ί  πρ ο φ υ λ α χ  τηρ /ω ν  Γρ α μ μ  ατών (3 )

499* Άμα άναλαοόί/τες τάς εργασίας των οί πράκ
τορες, και μετ’ αυτούς οί σύνοικοι υποχρεούνται νά

(1 ) Κάφα των όφα'ρε'σεων Caissed* escompte, η 
• των εξοφλήσεων και απονεκρωσεων d5 anomortis-
semept.

( 2)  "Οταν λά$/) χρείαν τό κο«νδν της Μαζης.
(3 ) Actes conservatoires επειδή δίάτοντων προ- 

φολαττονταί τα εναπομείναντα κτ·/,ματα του πτω- 
γεύσαντος όιά νά άποόοθούν προς τους χρεωρε:· 
Χετας, χωρίς ν άπαλλοτριωΟουν.

Κ  ω  $ V, ξ . 163
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χάρχονν ταναγχάΐά προφνλαχτηρία γράμματα πρόζ ρνλα- 
i*  των όίχαίω/χάτων του «τωχενσαντο? εναντίον των 
χρεωςων τον.

*Τποχρεοννται opto/ω? να ζητησονν «>7iaa^ t' υ<πο* 
ftjxftmxyv ( ι )  των axtvyτων πραγμάτιαν των χρεωςων 
τον πτωχέ νααντο?, εανοε'ν την προεζητησεν ο£το?, κ»* 
lav εχη δικαίωμα νποΘηχης* η «yypatpr 3ελει ysV/j 
0vopta των πρακτόρων xat βννό/χων,ο? wrotot πρέπει να 
προσθέσουν εις τα πνκτάχια' των ανάγραψαν νόμιμόν τηζ 
*’χλογη$ των.

5οο  'Τποχρεονντβι προ? Tovtot? να λα'&νν εγγρα* 
yiv όλων των *t? αντον? ^νωςων . αχαητων νπαρχόντων 
τον πτωχενβαντο? ιν ονόματι της μάζη; των ̂ pitoyβλί
των. *Η εγγραψη 3τλει yivvj it's απλονν πνχταχιον δηλω
τικόν οτι that πτώχευσή καί ότι την δείνα ήμερον εγι· 
vtv ·/ εχλοχη των.

Τ Μ Η Μ Α Δ'
Π ε ρ ί  Δ ο xiptact ' a? των δ α ν ε ί ων  <*)
S o l. Ή δοκιμασία των δβνει'ων πρεπει να}*νηχω- 

ρ.'ς αναβολή? με επαχρνπν/αν τον επιτροποχριτον δια να 
γίνεται επ/ρίλω? προς όίπαντας τον?· παρρησιαζομενονς 
δανειςά?', xat χριωφΐιλετας.

( ΐ )  ΊΕ^ραφη νπο9ηχευταη Inscription aux hy-  ̂
poth^ques Xiyerat τό να lyxa?aypapovv it’s τα 
δημόσια γράμματα τη? ι'διοκτηα/α? τα νποδηχεντι- 
κ« δικαιώματα.

( 2)  Δοκιμασία verification, ητβί ερεννα, xat πλη- 
ροψορία περί τη? αλνβείαζ αυτών 3 η μη.

*£ ft s o p u  ο {
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502. Δία των δημοσίων «φηριίρίδων , χαί δ ΐίπ ις ο *  

λων των συνδΰων, θΑουν προσκλνβη προς τούτο ολοί 
ο? χρεωριΆεταί του πτωχιυααντος , vei itapp'’/piaa9ουν τίς 
διάςημα τεσσαράκοντα ήμερων η προσωπαώς,  η δία 
πληρδ£ουβ/ων Επίτροπων «ίς τους βυνδίχους, χαί να-πα. 
ραςηαουνι ρ* ποιον δαταίωμa , χαί δίά πόσην ποσότητα 
ΐί\βί χρεωφειλίται εγχειρίζοντες είς αυτους, ν «ατα0*τον- 
τ*ς είς το' γραφεϊον του Έμπορίχοό Κρίτηρόου τας απο- 
όίί’£ΐίς των, χαί λα/χόανοντδς αποδίατίχόν πβρί του'- 
του.

5ο3. A? αντΑογίαι περί της δοκιμασίας τών*δανεί. 
ων 3Αουν j»fV/j μεΐοξυ τόυ χριωβρδίλδτου, rinirportoo 
αυτοί, χαί των συνδ/χων /νώπίον του βπίτριποκρίτου, 
ο οποίος θίλβί xaftvj έ'κΘίβίνπιρίτουτου.

‘fj δοκιμασία αυτή πρ/πβί να ymj εντός δίχαπίνδη· 
μίρουμεΐά την απορασίσδ ιίσαν διορίαν είς το προ του· 
του αρθρον.

5ο4· Οβθί χρ«ωρΐίλετ«ί αποδεχθούν μ&ΐα την δο- 
xiptaai'av, χαί «παυρωτίν, η/χπορουν να παρδυρίβοίν «ίς 
την δοκιμασίαν των λοίπών δανδί'ων, χαί να αντίλ«*£ουν 
ίί'ς τας ^ίχονυ/ας, η γενομίνας δοκιμασίας»

5θ5. Ή ίχΟίσίς της δοχί/χασί'ας θΐλδ: φανερώνει 
τα παρρψ:ασ9εντα δικαιώματα των χρεωφειΚετων, χαί 
τα οίχητη'ρία τούτων, χαί «^τρόπων αυτών.

ΘΑδί περιίχει επίτομον καταγραφήν των δικαιω·. 
μάτων, τα οποία ηρεκει να παραβληθούν /χε τα χατα- 
$ίχα τοί πτωχδυσαντος.

' ft ώ δ η £·



1 66

Οίλει λάμνει ενΰόμηαιν των ξυσμάτων > κα* με- 
αογραμμων (ΐ).·

Θέλει καταγάσκει, ότι δ επιρέρων είναι νόμιμος 
χρεωρείλενης της παρ* αυτοί ζητοομεν/,ς ποσότητας,

'Ο εττιτροπο/,ριτης η μπορεί όταν κάμγ χρείαν να 
ζητηση από του; χρεωρεάετας νά τω παρρησίάσουν τα 
χατάςιχά των, η τό γενόμενον άντίγραρον άπο το εν
τόπιόν των εμπορικόν χριτηριον δυνάμει ηνός συνω9:ςι- 
κου ( 2)* η μπορεί προσέτι ν. άναρέρη ταυτα είς το 
εμπορικόν κριτηριον διά ν άπορασίση.

5ο 6. '‘Εάν μείνρ αναντίρρητου το' δάνειον} οι σόν- 
δοιοι θέλουν σημειωαει εις εκάςην άπόδειξιν, η ομο
λογίαν ταύτ^ν τν)ν δηλοποό]σ£ν.

3Δίτ ίδεχ9τ]  εις χ ρ έ ο ς  της  πτ (οχ too έ
ως του (δί&ο;) δ«α την  ποσότητα  (ο
δείνας) Kat ύπο ποδας τούτου $ελει ύπογραφ·ρ' ο ε- 
πιτροποκριτης τό, εθεωρηθη.

5ογ. "Εκαστος χρεωρειλίνης εντός οκτώ ήμερων, 
άρ ου δοκιμααΰη τό δάνειόν του > ίποχρεοοται νά ομο
λογία η ενόρκως ενώπιον τον επιτροποκρποό f ότι είναι 
ειλικρινές, καί άλη9ές τό δάνειόν του.

5ο8. Έάν αντιλεγ/,ται τό δάνειον, η όλον, η

( ΐ )  Δηλαδή ίον τό αποδεικτικόν των εχη σείσματα, 
ξύσματα} η μεοογραμμάς, ήτοι γραμμάς άγρά- 
«ρουζ y και τόπους κενούς κατά τό μέσον,

(2)  Σΐινωθιςικον Compulsoire γράμμα παρακελευ
σματικόν 9 και παρακ'.νηματικόν άλλου προ; άλλο 
κρηηριον} νά πράξη τούτο, η εκείνο.

Ε μ π ο ρ ι κ ό ς
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μέρος αυτού} τότε ο* έπιτροποκρ&ης xata ζηνησώ των 
αυνδίχων> η/*πορ$Γ να επιτάζρ τ·/'ν κατάθεσιν των opto* 
AoyitoV, χβί αποδειχτιχων too χρίωφίίλβτοο Si's to spt- 
noptxov .χριχηριον, αψ ofi παρρν/Να<ίδοον «*$ eotot»* 
ημπορεΐ δε καί χωρίς-άγοογης ναπτίΛη toils διαγίρο· 
μένους χωρίς αργοπορίας ενώπιον too εμπορίου χρηηρίου * 
to όποιον 3ίλ#<τ «jroipaoi'oii /πάνω sij την άνάψοράν αοτοο* 

5og. To εμπορικόν χρηά,ριον δάναται vu επιτάξ-ρ
vu γένη ερευνά των πραγμάτων ενώπιον too «π<τροπο* 
xp'TOOj καί ,να εναχΒουν εις αυτό ολοι Οσοι γμποροον 
να χάμουν μαρτυρίας.

5 ίο .  M eta f/'v παρίλβοοίν ΐη$ διορισθείσης διο
ρίας διά την δοχιμασίαν των δανείων, or οίνδικοι $έλουν 
χάμρ έκΒεαιν περιέχουσαν τά ονόματα των μη παρρη- 
σιασθέντων χρεωρειλετων. *0 δε έπιτροποκρχάς , χλείων
την έκΒεαιν} $έλει τους άποκαταςήσει ρυγοδικούς ( ΐ ) .

Si 1. Τό εμποριχόν χρινηριον 3ελει προσδιορίσει 
μέ απορασίν too επάνω εις την άναροράν του επίτροπο* 
χριτου νέαν διορίαν προς δοκιμασίαν.

*Κ διορία αυ,τη Βελει δΐορισΒ·/ι κατά την άποςασεν 
ιο ί ο&ητηρίου του ρυγοδάου χρεωψειλέτου, άναλογιζο· 
μένην τρία μυριάμετρα (π ερι τάς εξ ώρας) εις έκάςην 
ημέραν, όταν αυτός ηναι ένδον της Γαλλικής επικρά
τειας * όταν δ* ηναι εις αλλοδαπήν > πρέπει να παροχή·
ρηΒουν* αί διορίαι του 7 3 άρΒρ. τον Κωόηκοί των πολ<· 
τικων άγωγων ( 2 ) . * 2

( ι )  Les ^tablira en demeure.
( 2 )  A t 'όσους κατοικούν εις τά σύνορα της Γαλλ/«$

25
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δ 12. *Η περί tvs νέας διορίας άπίγασις θ ίλ ϋ  χοινο· 
«oojSij πρός τους χρεωψειλετας κατά τάς Latoyas του 
683 ά'ρ9ρ ου του Κώδηκος των πολίταών ά^ω^ών, καί 
η ε’κτελεσίς των εκεί δίατα}ώντων ίσοημαται με κοινο· 
ηοί/αιν πρos τους μη παρργριασβίντας χρεωγειλίτας, 
χωρίς να εμποδιστή άπο τούτο η sxAoyvj των άποτελε- 
στικών συνδίκων.

5 ΐ 3. Είς έ'λλείψα» της εμφανίσεως , καί α’ποδείζεως 
είς την προσδιορισθεΐσαν διορίαν παρά του κριτηρίου, ο? 
παρα&άται δεν θέλουν συμπερ:λη<ρ9*λ είς την με'λλουσαν 
μοιρασιάν.

Μ* δλον τούτο μενί£ δί αυτους άνοίκτός δ δρόμος 
της ζητη'σεως «ως τάς τελευταίας μοιρασιάς εμπεριλαμ· 
Cavομεν/,ζρ άλλα χωρίς νά δυναντα; νά ζητησουν τδ 
παραμικρόν οί παρα&άται (άς ηδελον ηναι καί άγνωριςο( 
χρεωγειλέταϊ) άπδ τάς προ^ονυίας μοιρασιάς, αί όπο?α£ 
προς αυτους με'νουν άναντίρ'ρ'ητβί > καί επάνω είς τάς όποά· 
ας με'νουν κατά πάντα έκπτωτοί από δικαίωμα μεριδίου.

καί ’Αγγλίας διοοία μηνών δυο. Αί όσους ευρί-
σκονταε είς τας λοεπας επικράτειας της Ευρώπης 
μηνών τεσσάρων. Αί όσους κατοικούν ε£ω r /ς Ευ
ρώπης, καί εντός του Ευε'λπίδος ακρωτηρίου μηνώ» 
εξ’ καί διά τους λοιπούςδίορ/α ε*νός έτους.



Κ Κ Φ Α Λ Α Ι Ο Κ  Η'
ίί«ό« τ ω ν  α πο τ ε λ ε σ τ ι κ ώ ν  σονδί 'χων;ι

Τ Μ Η Μ Α  Α'.

Περ ί  σν ν α θ ρ ο / σ ε ω ς  τ ω ν  χ ρ ε ο φ ε ι λ ε τ ώ ν ,
των  οποίων το λα&εΐν ε§9κιμάσ&η  

καί  «χί ίρω9η.

314* Τζντος τρ̂ ωυ ήμερων μετά ττν $ιορισ9εΐσαν 
προθεσμίαν προς επίχνρωτεν των γνωςών χρεωφίίλετων , 
οσοί £/. τούτων αποδεχθοδν, θέλουν προσχλνβρ από τους 
ηροσχαφους συνδί'χους.

515. ΤΙ συνελευσες Biktt γένη κατα την προοδεο- 
ρισθεΐσόν παρα τοδ ε’πετροποχρετου ημέραν, ώραν, χα3 
τόπον, όπου θελεε προίδρευΤί 6 <δίθς, χβκ θέλουν a« 
ποδεχΟη μόνοι οι αποδεδειγμένοι χρεωγεελεται, η ε· 
πίτροποε αυτών.

5 ι6 .  Ei« ταυτην την_ συνε'λευσίν θελε* xAvjSoJ δ 
ί^τωχευσας· πρεπεε να παρρησιασθ'/j αυτοπροσώπως , εαν 
«λα^ε στρατιωτψ προς <ρύλ*ζιν, πλην μόνον επί αίτίαις 
εχουσαις κύρος καί ίγκράείσαις από τον επ<τροποχρ«ην.

517 . Ei"s τον επιτροποκριτην ανήκει να εζετάση τας 
επιτροπι'ας των επιτρόπων, να διορίση να δώσουν. οi 
ρόνδικοι λογαριασμόν περί της Χαταςάσεως της πτωχέ υ* 
σεω;, καί περί των πραγβευτων παρ* αυτών, καί να ε- 
π ερώτηση τον πτωχευσαντα.

5 19. *0 Ιπιτροποκριτης $ελει κάμη εκθεσιν των 
λεγβεντων, καί άποφασισθε'νναν είς ταότην την σονελεοσιν.

*α ·
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Τ Μ Η Μ Α  Β\

H «ρΐ  vj συμ&ι&ασμοΰ.

5lg .  Άβρ’ οϋ miXteSoiv οσα ενταύθα προδιίτά* 
χθησαν, τότε μόνον η μπορεί να γένη συμγωνία μεταξύ των 
ψηρίζβντων χρεωφίιλε των»*«ι του πτωχευσαντος χοεωςου,

*Η συμφωνία §ίλει σύςηθη μετά v/jv συνίλευσιν 
των περισσότερων χατά τον αριθμόν των χρεωφεάετων ,  y.ai 
γερόντων επί πλέον τα τρία τεταρτημόρια των δοκιμα
σμένων , χοί αποδεδειγμένων ποσοτήτων τον '/pious κ.ατα 
την διαταγείσα» δοκιμασίαν εις τό Α \  Τμήμα τοC Ζ \ 
Κεφαλαίου , επί ποσά άχυρωσεως της συμφωνίας,  ««« 
ταίτα δεν εχτελεσθουν.

520. Αεν έχουν φηγόν είς την περί της συμφωνίας 
άπόφασιν, όσοι χριωφείλεται εγουν υποθηχας εγγράφους,

521. *Εάν η ερευνά των ομολογιών» χαταςί/ων, 
χαί άλλων γραμμάτων του πτω/ευσαντος δίδη υποψίαν 
γρεωχοπία$, δεν ημπορεί νά γένη συμφωνία χαμμία 
μεταξύ του χρεωχόπου, χαί των γρεωφειλετων αυτου, 
επι ποινή άχυρόνητος, χαί ύποχρεουται ο επιτροποχριτης 
νά προοεξη εις τούτο το διάταγμα,

522. "Αχυρος νομίζεται η συμφωνία, εάν δεν υ~ 
πογραφή προ της διαλυσεως τνς συνελεόσεως, δίδοβδω 
να ηθελεν vvat αόμψηφος. Έαν δε συμψηφίση ό πε
ρισσότερος αριθμός των συνελθόντων} χαί-δεν αθελεσυνα- 
ποτελεΐ τά τρία τεταρτημόρια της ποσότητας, 9 ελα ά · 
να$ληθη η άπόφασις ίίως της όγδόγ,ς rμέρας μετά την 
συνίλευσιν τό περισσότερον.
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523. Οι άντιλεγοντες είς την σψψωνίαν χρεώνει* 
λίΤβί υποχε;ντα« νά χαμόνν' τας αντιλογίας των προς 
τους συνδάους ,  x«- πτωχευσαντα εντός οχτώ ημερών 
ανυπερΘε'τ ως.

524* ’Εντός της ραβείαν,ς όγδοης πρεπα ν αποφα* * 
βίσθ·/ί ν) περί της συμρων/ας αντιλογία» Ή όμολόγησις 
του επίτροποχρ^του (ε’παυρωσίς) αποχα&ςα t*jv βυμ<ρω* 
νταν υποχρεωτικήν δί ό'λους τους χρεωψειλετας, χαε 3 s· 
λεί διατηρήσει προς εχαςον τν'ν υπο3νίχν)ν είς τα του πτω· 
χευβαντος aVvvjTa υπάρχοντα. Δώ τούτο υ*ποχρεουντα« 
να χάβουν εγγρα^-ηυ των υποθηχών Τ/Ις άποψάσίως του 
βυμψτ^'σματος , εχτος μόνον αν τούτο εμποδισβ·* άπο 
το συμ«ρων/]Τίχόν.

525. Ή  βυνεπαυρωβίς χο^νοπο^δεΓοα προς τους 
προαχαίρους σννδίκους, 3ελετ αναγκάσει του τους .να όώ· 
βουν τέλίίβν λογαριασμόν προς τον πτωχευσαντα, ενώ
πιον του επιτροποκριτου, και ο λογαριασμός ουτος 3ε· 
λε< διαφιλονειχηθη, καί επικύρωση, ώςτί ν1 αποραβ/β·  ̂
το εμπορικόν κριτηριον , όταν γναι «ντιψωνία, καί h o · 
μίνως οί συνδικο: 3ελουν όώαε* προς τον πτωχευσαντα 
όλα τα υπάρχοντα, κατάστιχα, γράμματα, καί υ
πάρχοντά αυτοΰ. ,

Τότε ο πτωχευσας Βελει δώσει ε^ο^λ^ν (*) χα̂  
η επιςασέα του επιτροποχριτου παυε<, ο οποίος πριπίί 
νά κάμη καί εκΟεσιν τούτων απαντων.

(*) Δν,λαδ'4  προς 
τότε πράκτορας, 
αύτόν.

τους ενεργά,σαντας άντ 
συνδί*

αυτου Οεως
Ηκθϋζ> xat τον $;rrtpoiTOxp<T7)V



ζαν των χκρογραγαρίων γρεωγελετων δίά το περίσ- 
οευμα του δανείου των κατ’ άνβλο /̂βν si's oc« άνηκον- 
civ ε% ταότην την γειρογραψχγν μάζαν,

54ο. "Εάν η πωληβες των χαιτών ysvvj ίφοτερο* 
άττο την των ακίνητων, χαι ουτω y/vsiai μοιρασιά αρ
γυρίων προ tvjs σ̂ νά£εω$ τη$ Tiptvjs των ακίνητων, 0:
άποδηκάρίΟί χρεωγειλετα: επάνω εις τά άκΛητα ουναπο* 
λαμβάνουν το άνάλογον μεριδίου των /πάνω είζ την ο
λότητα των οανε/ων των, Ixtos των cy,με Λυμένων ε
ξαιρέσεων.

54ΐ .  Μετά τνν πωλησα των ακίνητων, xat την 
άπίρααν περί της τ«£εως ρ.ετ«£ό των όπο9ηκαρ/ων δα· 
νείςων, όσοι /κ'τράτων ενοντες δ ίκ α ζα  προτ>μγσεως 
νά λάέ’ονν το ολον άπό την Tfpcvjv των s?s -ΜΤΟ0ηκην α
κίνητων, αυτοί λαζόντες το άνάλο^όν των α’πδ την 
·χε;ρογραψιχ:ην μάζαν , μένε: νά λάχουν από την tiito-
βηχην μετά τ/ν άϊα:ρεσ<ν των λη<ρδεντων τά όπόλοίΐτα
, < # ε«ζ σνμπλν,ρωσιν.

Μετά τον ύρειλμον τούτον, τά περισσεύονται άπό 
την τίριην των «/αητών εκείνων δεν 3ελοί>ν με/νη είς 
τνν ,άποΘηκεοτίζην μαζσν, άλλα Βέλουν αποδοθν si's 
την γ&φογρανν.Υ,ν προς όφελος αυτη?*

542. Ιίερΐ των όποδηχορ/ων δανείων, όσων ουχί

1 - 6  ’ £  u  it o p t χ  ο ;

συνάθροισις των χειρογραραρίων χρεωνειλετων. *Υ· 
ποδηκεοτίχη δ / η συνάβροισις των υποΟψαρίων. 
Οί ύποΟψ.άρίοι )/ρεωφείλετ«{ έγουν τάξιν ττροτι· 
μν,σεως, χαί είς το μεταξύ των προς άλ\γλους. 
Οί δε χεφογραγάρ’.οι είναι ισότιμοι, κ«« <σότ«κτο£.



172 Ε μ π ο ρ ι κ ό ς

526. Όταν το εμπορικόν κριτηριον tilpy αίτια χακί? 
S tay ers , vj όόλου, γ  μπορεί νά μγ επικύρωση ttty 
συμγωνίαν, καί τότε ό πτωχευσας υποπτεύεται ως χρεω- 
κόπος, καί στέλλεται είς τό περί άσφαλείας κριτηριον , 
τό οποίον έχει δικαίωμα, καί υποχρεουται να τον έξε· 
τάση εξονσιαςαως.

*Εάν δε τό έμπορικόν κριτάριον επικύρωση την 
συμφωνίαν, $ελει διακηρύξει άξιοσυγχωρ,ητον τον πτω·
γμύσαντα , καί επιδεκτικόν άποφασεως εΐς τό ν άπο* 
λαύση τα των ελευθέριον δικαιώματα καί τα διαταχθη-
οόμενα κατωτέρω είς τα περί I πανορθωσ εως. 

Τ Μ Η Μ Α  Γ \

Π tp i  έ ν ωσε ως  των χ ρ ε ω φ ε ι λ ε τ ώ ν ,

%2η. 'Εάν δεν γένη συμφωνία μετά του πτωχεύ- 
σαντος, ημπορουν να, κάμουν συμφωνίαν ένωσεως οΐ 
συνελθόντε; χρεωγειλίται κατά την προσωπικήν ψήφον 
των πλειόνων, IxXiyovrfis ένα, η πολλούς άποτελεςικους 
αυνδίκους, καί περιληπτην ένα διά να παραλαμΘόνη όσα 
συναχθουν από οποίας δήποτε συνάξεις.

Οί δέ άποτελεστεκοΐ σύνδαοι θέλουν λά§γ λογά· 
ριασμόν από του$ πρόσκαιρους αυνδίχους, καθώς διε- 
τάχθη κερί του λογαριασμού των πρακτόρων άρθρ. 4 8 1.

528. Οί σύνδικοι θέλουν παρρησιάζει την μάζαν 
των χρεωφειλετων, καί θέλουν ενααχοληθη νά εξαχρι* 
δώσουν την πλάςιγγα, αν επιδέχηται.

Με μόννμ την δύναμιν του αυ^ορωνηταοΰ τνς ένω
σεως, καί χωρίς χρείαν άλλης αυθεντίας, ημπορουν



ο I ofύνδιχοι να πωλησουν τα dxitbfta υποατακχά τού 
πτωχεύσαντος, χαδως xat των πραγματειών > χαί άλλων 
«νητων πραγμάτων ,  να καθαρίοΜ» τα svspyvjTtxa > χαί 
παθηταιά χρ«ν] του πτωχδυ'σαντος, xat ταυτα πάντα ε· 
νωπ<ον του «rtTponoxottoo, χωρίς νά vjvat χρ»α ηροο- 
χλναίως του πτωχίυσαντος.

52g« Ε?ς όποόαν δήποτε περίςασιν πρεπει να δοθούν 
ρατά την πρότααίν, xat χατα)>ρα«ρην των αυνδ/χων, καί 
T7V aova/vfatv του «παροποχρίτοΰ, τα ενδύματα y καΓλο:* ■- 
πά αναγχαΐα χ«νητά προσωπιχά έπιπλα του πτωχίυααν- 
τος, χαί της οίχο^Μόας του.

53ο. "Οταν δίν ην*« υποψ/β χρίωχοπόας, εχει it·, 
χαίωμα ό πτωχιυσας να v̂jrvfevj επί λόγω βονβείας 
μίμος τι των υπαρχόντων αυτου η άρ̂ υρόων * οί ούνδκοι 
θέλουν προδβλ'ρ την ποσότητα, καί το xptr/fptov pis α
ναφοράν του επιτροποχριτού $έλει την προσδιορίσει χατ* 
αναλογίαν των άναχκα/ων, τνς /χτάσίω; της οίχο^ί- 
νίί'ας αυτου  ̂ της αθωότητας του ? καί τάς μοίρας η με* 
γόλης ζημίας των χρεωψειλετων.

5 3 1. 'Οσάχις ήθελεγίνη ενωσις των χρεωφειλετών 9 
δ επ'τροποχραάς πρίπει να άναγίρη (ίς το ίμποριχον 
χριτηριον τάς περιςασεις, καί τούτο θόλίί άπορασότίδ 
κατά. την αναφοράν αυτου χαδως δ<ίτάχδη είς το Β· 
Τμνμα του παρόντος Κ«ς>αλ., id» ο πτωχεύσας η vat, 
vj οχ*, ά|ίθσυρπάδητος, xat άξιος επανόρθωσες

’Εάν δ« μ  εμποραον χριτηριον άπορρ7ψ*η Το προ* 
(ελημα 3 νομίζετat ο κτωχεύσας υπό υποψ/αν χρεοκοπίας,

Κ ω δ η ξ* 1^3
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  1\
0 ερΐ τη ς  μ ε τ α ξ ύ  των χρεωφειλετών μ οι· 

ρ α σ ί α ς > καί της  εκκαθαρίσεων  
των κινητών.

558. Ή  iroeoTVfs της τιμάς τών χατητών ύπαρχόν· 
*ων του πτωχεδβ«ντο$, ά<ρ οδ oKpacptQwv άπ αύτάν 
*ά εξοδα,της συνδικίας, χα2 πραχτορίας, τα προσδιορ*- 
σθεντα εις βοήθειαν τον πτωχεύσαντος , καί τα πληρώ· 
Βεντα προς τούς έχοντας προνόμια δανειςάς, 3-ελε.' μοι- 
ρασθγ μεταξύ τών χρεωφειλετών άναλόγως κατά παραν 
εις το γρόσσι επάνω εις τά δόκιμαοθεντα  ̂ καί εποϋυρω-> 
Βεντα δάνειά των.

55g. Διά τοντο είναι εις χρέος οί σύνδικοι νά εκ· 
δίδωσι καθ' εκαςον μήνα εις τον επιτροποκρηην λογά· 
ριασμον της ληφοδοσίας, καί σημείωσιν τών εις την 
«άψαν αργυρίων 9 καί ό επιτροποκρηης δταν κρίνη εύ· 
λογον $ελει διατάσσει μοιρασιάν προς τούς χρεωφεΔετας > 
προσδιορίζων το ποσον} ντοι πηλίκον τοδ ανάλογου,

56ο. Θελει δίδεται είδνμιςπρός tous χρίο^βίλετας 
διά την άπόιρααιν « δ  επιτροποκριτού, καί το άνοιγμα 
της μοιρασιάς.

5 6 1 . Χωρίς νά παρρηαίασθη το αποδεικτικόν γράμ· 
μα τού δανείου, £έν $ίλει δοθη κάμμία πλήρωμά.

'Ο δ’ επί της κάφης $ίλει γράφει όπισθεν τού ά· 
ποδεικτικού την γινομίνην πληρωμήν} καί ο χρεωγει- 
λ,ενης $ίλει αποδείξει την περίλαΦην.

562. "Οταν τελείωση ν εκκαθάρισή $&λουν φροντίσει

U ω δ η ξ.



ο ί συνδιχοι να  συναχΒοΰυ, καί «υνε'λβουν οί χρίωρίίλε. 
~αι υπδ τ·)ν πρυεδοιαν του εππροποκρ'του, καί «ίς τη» 
c'jviks’jsa  τούτην οί σΰνδιχοι $δλουν δωσκ tow λογα
ριασμόν των j καί £ελε« γένη η τελευταία μοίρασία tow 
πολοίπου.

563. Ο: βυνελίόντες x«9‘ ενωσ«ν η’μποροΰν «ίς ,ό« 
ποίανδηποτε airjav να λάχουν εξουσίαν από το εμπο* 
ρίκον κραηρ'.ον μετά την πρόσκλησήν tow πτωχευσαντος 
να κάμουν άγωγην δία trv  εξαπάτην ίων δικαίωμάτων 
«ντων ε?ς τα μη συναχ^εντα, καί να τα άπαλλοτριω· 
•ουν* και iV αυτω το υτω θ  ελοον #άμ·Λ 0? συνδίκοί ό
λα τανα^καΓα γράμματα.

ι82  *Κ μ π ο ρ t χ ο ς

Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  ΙΑ'.

Ιίε τον τρόπον  τ η S π ω λ η σ ε ω ς  των  

κ ινητών  υ π ο σ τ α τ ι κ ώ ν  t oo  πτω-

*α*

χ$υ<ταντο$*

564· Οί συνδιχο: Μιλούν ενασχοληίη είς την πώ
ληση των ακίνητων υπό την εξουσίαν του εμπορικού 
κριτηρίου κατά τους προ}>ραρεντας τρόπους 6ίζ τον πολί
τικο» Κώδηκα περί πωλησεως των υπαρχόντων των ά* 
νηλάων.

565.S Μετά την περί πωλησεως επιδιχασίαν δλοι 
οί χρεωιρείλεταί έχουν δικαίωμα νά προσθέσουν είς την 
τιμήν έως της όγδοης yμέρας, άλλ’ η' ε'παυξησίς αυτή 

. δεν πρεπε> να υπερ$ν τό δεκατημόρ'Ον της επιδιχα- 
σ9είση$ κυρίως Τίμης του πράματος.



Κ Ε Φ Δ Λ Α Ι Ο Ν  ΙΒ\
H i |i t  παραιτ·ήσ((ύζ των υπαρχόντων.

566. Ή παρά του πτώχευα αντος παραίτηοις των 
υπαρχόντων αυτω γίνεται ν εκούσια, η διχαςιχη.

56J . *Η εχουσία παρα/τ/,σις γίνεται με αυμγωνίαν 
μεταξύ του πτώχευα αντος ,χαί των χρεωγελετών αυτου 3 
xal τά αποτελέσματα της «ρανφοοντβκ ε<$ to ου/χρω· 
VTJttXOV.

568. *11 διχαςιχη παραίνηαις δεν ανηροΐ παν·' 
τελως την αγωγήν των χρεωφειΧ&των επάνω είς οοα υ» 
πάρχοντα άποχτνσει ό πτώχευα ας μετά την πτωοίν ταυ * 
ώ'ςτε το μόνον αποτέλεσμά της ουνίςαται είς το' νά φο- 
λάξη τον χρεωςην άπό τη'ν αωματεχψ ψΑαχην *

56g. 'Χποχρεουταιδ εξαιτουμενος άπό το χριΐηρίον 
την δα«ς«ην παραίτηση νά άναγίρη τούτο είς- αυτό με 
σάς αναγκαίας άποόεΐξεις* το δε κριτήριου $ελει εχθεσει 
εΐς τάς δημοσίους i f  ημερίδας τη'ν εξαίτφιν ταότην, 
χαθως ελεχθη εις το 683 άρθρον του περί πολίτικων 
άγωγων Κωδηκος.

5γθ. *Η τ7ς παραινησεως εζαίτησις δεν εμποδίζει 
τους χρεωρειλετας άπό τνν αγωγήν εχτός μόνον εάν το 
χρινάριον διατάξη μετά την πρόσχλησιν των μερών , δη 
πρίπει νά γένη δίβκοπη πρόσκαιρος.

5 γ\. *0 πτωγευσας, όταν άποδεχθρ εις την ευερ. 
γεσΐαν της παραπησεως, είναι είς χρέος νά χάμη χαί «- 
παξ χαί δίς την παραίτηση προσωπιχως, χαί ουχί δί 
ίπιτρόπου μετά trv πρόσχλησιν των χρεωνειλετων τον,

27
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χαί t<s το όμπορχκον κρχτηρχον του οίκητηρ/ου του, r  i?$ 
ελλεχψχν τουτου, είς to xorvov xpxr/'pxov cy ηρι'ρα συνε. 
δρχ'ου, καί ε?ς ταυτην την mpt^aatv η δηλοποχνρχς too 
πτωχευσαντος $ελεχ αποδεχχδη μι s/.Ssor«v του προσχλν· 
τορος ΰπογιγραμμενην άπδ Toy πολιτάρχη».

5^2. Έ»υ δ χρεουςης η9ελεν supt9r «ρυλαχωρενος > 
5ελεχ όιαταχθη η iXtuQspla του από την άπόφασω , δία 
τνς οποίας τω δχ'δεταχ η* totpytoia της παραίτησεως, 
βλλ* είς τοχαυτας περιςάβίις χρίιάζεται να γενουν at 
απαχτουρεναί χαί συνήθεις προφύλαξής, χαί η δ*λο·. 
nosVjoi? κ«τα το προ τουτου αρίρον.

573. Είς τοίς ε£επχ'τηδες τ«9ΐχρένους πΛακας *’5 
το ακροατηρίου του εμποραου aptτηρχ’ου, η του πολχ- 
τίχοί χρχτηρχ'ου (το οποίον ivspyti its ελλείψ® του πρώ
του) είς το συνεδρίου της κοχνότητος, καί είς την βουρ- 
σαν θέλουν «yypayjj τδ ονομα, τδ επωνυμον, το i· 
κάγγελμα, καί τδ ούχητηρχον του χρεώσου.

574* Πρίς εχτελεσίν της αποράσίως δί ης αποδέ
χεται δ χρεωςης είς την ευεργεσίαν της παραίτησής , 
ηριπορουν οί χρεωρεχλε’ταί αυτοί να πουλήσουν τα κι
νητά, καί ακ/νητα υ*παρχοντά του κατα τους προγρα* 
φίντας τρόπους είς τα περί πωλ^σεως γ<νύμενχ>ν με 
συνενωσχν των χρεωρεχλετων.

575» 'Αναπόδεκτοί ε?να< εχ’ς την ευεργεσίαν της 
παραίτησεως*

Α\ 0? στηλχτευ9«ντες, οχ* δόΧχοχ χρεωχο'ποχ, οί κα·. 
ταδχκασδε'ντες ως χλεπταχ, απατεώνες, καί οχ υ'πόχρεοχ 
να δουσουν λογαριασμόν δί ε’πχτροπχχ/ν δχοί’χησίν.

1 84 ’Ε ρ ί π ο ρ χ κ δ ς
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Β \ Ο! ξένοι, Οι τραφείς (επίτροποι ορφανών) οι 
Siotxqtai ξένων πραγμάτων, mat ol εμπιςευΒεvug πα- 
ραχαταθηκας*

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Γ.

D ip t' τ ί ς  α«των*>5σ«ως,  ν,νοι £ ι ταναλ^ψι »  
ω$,  /χετβπο ivje·*wsj ή' αντ ίπο ι νο ιως  (*)·t *

576* *Ο itolvjwjs ημπορεΐ νά άντωνησφ, yTot i· 
παναλάΦη τάς πάρ αυτου πωληβείοας, καί παραδοβεί- 
οας πραγματείας, όταν $sv επληρωΒη την τιμάν α·/· 
των, ε& περιςάοεις όμως xac /*β tots τρόπους, ntpi 
των οποίων άκολοτβως λεγομεν,

$ΊΊ* Ή  επβναάλτιψίε τότί μόνον γίνεται, ότα» a4* 
«ίτος«λίΓββ< ftp«y/xari?«i ιόρ&χωντβκ exopwj t?s το» 
δρόμον διά ξηράς, -η θαλάσσης, και πρότοδ να εμφη 
είς τάς άποΒ-ηχας, η του τηωχεόσαντος, υ, άλλον Τίνος 
παραγγελματίοη ?χοντθ$ διαταγήν νά τάς πωληορ διά 
λογάρι αομόν του ίίτωχίυσβντοί,

57 8. *Εαν δε καί προ του νά εάοδοθοον ,  προπωλήσουν 
χωρίς SoXmtojtos επάνω είς τόν λογαριασμόν με τό φορτω
τικόν, υ άγωγψικόν, δεν ν μπορούν νά επαναλν,φΒουν.

579* "Οταν επιτροπή η επανάλν^ις , υποχρεουταε 
ο επαναλαμΦάνων νά φύλαξη άζημίωτον τόν πτωχεί* 
σαντα δι όποιανδήποτε προπληρωμήν ναόλου, αγωγιού> 
προΦλεπτ/·ρίου, χαδυνασφαλείας ,  xac άλλων εξόδων,

Κ ω $ vj ξ.

(*) *Αντωννρις revendicatf οΛ, λέγεται το νά επανα· 
λάΦη πάλιν ο πωλησας πράγμα τι από τόν άγοραςτν*
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xai νά πλήρωσή όσα γθελον χρεωςωνtat Sea ταυτα, 
εάν Ssv γ,θελον '/)Vat πληρωμένα·

58θ. Ή επανάληψις ίνεργεΐταί εις μάνας Μίνας 
τάς πραγματείας, at όποcat ηθελον γνωρισθη, οτ< ε*να« 
άπαραλλάχτως aie'Siat χαί χωρίς νά άνοιχθοΐυν at βάλλαι ? 
βαρυλλία, »̂ τθί τυλίγματα, με τα οποία επωληθηααν, 
χωρίς να αλλαχθουν τα σημεία, η νά λυθουν τα σχο> 
νώ αυτών, χαί χωρίς νά γένη μεταβολή , vj αλλοίωσις 
τ^ς πο*οτ7}τος, ή' ποσοτν)τος αίίτων.

581. ^ρίπορουν να επαναλν̂ ρΑουν εις άπαντα χαι- 
ρον, εν οσω ευρ/σχονται at πραγματεία αυτών άμετά· 
6λητοε (in natura) ©λα* η μέρος αυτών ( ΐ ) ,  οσαι 
SoBovv προς τον πτωχευοαντα ini λόγω παρακαταθήκης, 
η να πωληθουν SiC λογαριασμόν του αποςίλάτορος, xai 
εις την τελεύταγαν ταύτην περίςασιν ημπορεΐ νά επανα- 
ληρθό) χαί η τιμή αυτών, εάν Siv επληρωθη, η οπε* 
ράσθη εις τρέχοντα λογαριασμόν μεταξύ του πτωχίυ- 
σαντος xai του αγοραίου (*).

(> ) Μέρος χατά άτομοV δηλονότι, ως μεριχαί βάλ· 
. λαι, η βαρόλλια, α<ρ ου λυθοιν χαί χαλάσουν, 

υ πωλνβουν τα λοιπά, όχι όμως μέρος βάλλας, 
άΐ βαρυλλίον, Sion τότε άντιράαχει εις τό προσε· 
χες ανωτέρω άρθρου, το οποίον είναι άπρεπες·

(2) Κα$ως ηθελον η vat. at ευρεθεΐααι εις χείρας του 
πτωχευσαντος ομολογίαι άγοραςων ξένων πραγμα· 
τειων με όιορίαν πωλημενων, at οποία* χατα τον 
νόμον επαναλαμβάνονται από τον ί$ιθχτητην των 
πραγματειών,

I8G Έ μ π ο ρ ι χ ό ς



582. 'Extos TTS παραχαταθηχηζρ χαί τη$ πάραγγελ- 
ματιχης παραδόσεως9 εις άπασας τάς λοιπάς περιςάοεις 
οI σονδιχοι των χρεωγειλετων έχουν δικαίωμα να χρα·
7ήσουν τάς πραγματείας, πληρωνοντες προς τον ζ·/ρουντα 
να τάς επαναλάΘη την ουμγωτηθεϊσαν τιμήν μεταξύ 
τοντονχαΐ του ηηοχεόααντοζ,

583. Ήμπορουννά επαναληρθούν τά εμ$αζΐχά συν· 
αλλαγμα,ταιά (ριμίσαΐ), καί άλλοι όμολογίαΐρ των ο- 
ποιων η δεν "ήθελε ρθάση V διορία, η £«ρΘάσε και δεν
 ̂επληρωθησαν 9 χαί ενρίσχονται αμετάβλητα εις τδ χαρτο* 
ιμνλάχιον τον πτωχενσαντος ρ εάν τα τοιαίίταγραμμάτια 
εςάλησαν άπδ τον ίδιοχτητην αυτών απλώς ίνα συνα- 
χίουυ, καί φυλαχθούν τά εξ αντων αργύρια εις την 
διαταγήν του ρ η ά’ν διεταξε διαχεχριμμενως νά πωλη- 
δουν ουναλλα^βτίχβ ίδιά τον τρα&ψενα είς βάρος τον 
πτωχενσανίος,

584· Παρομοίως επαναλαμβάνονται τά εμ&αςαιάρ 
ου a δεν άπεδεχθψαν, η δεν εγνρίσθιραν, εάν εύρε* 
δουν είς λογαριασμόν τρέχοντα περααμεναι 9 είς τον ο- 
ποιον ηθελεν ηναι γρεωφελίνης ο $ίθχτητης ίμ&αςης. 
ΪΙανει όμως το δικαίωμα τής <π«ναλνίψίθΰ3 > ε αν, είς την 
εποχην τον εμβάσματος ηθελεν νμιαι χρεωςης δί οποί· · 
ανοφτοτί ποσότητα,

585. 0? αύνδαοι ημπορονν νά εξετάσουν, και ν 
αποδεχθούν τάς ζητήσεις με ττν σνναίνεσιν τού επιτρο- 
noxptroVp όταν ο νόμος επιτρεπη την επανάληφοι* εαν 
δε ανμ&η περί τούτου διενεξις, 9ελει αποφασίσει το 
χριτηριον, άφ ού επαχροασθη τον επηροποχρη/ν.

Κ  ω δ  η  | . 1 8 7



Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Δ' .

Π ε ρ ί  τ ω ν  χ ρ ε ω κ ο π ε ώ * ·  

Κ Ε Φ Α Λ Α ί Ο Ν  Α' .

188 Έ  μ π · ρ ι κ ο ς

Π ε ρ ί  α π λ ή ς  χ  ρ ε ω κ ο :t ί  α ς.

586. *Εχκαλε?ταί ως βέλους χρεωκόπος, καί γμπορεϊ 
vu όνομασθη τοιοΰτος ο πτωχέ οσας έμπορος, οςτ*ς εόρε9ν) 
ένοχος εις εν, ·/ πολλά crro tc/ άχδλουΰα δη λα δ νί*

Α'. *Εάν xpcQoiiv υπερβολικά τα ο*κ<αχά τον ε£οδ«, 
τα δπο:α shat εις χρέος να καταγράγη χατα prva είς 
το εγϊμερον κατάςιχον*

Β'. ?£αν αποδε^χθη, οτ< εζωόευσε μεγάλας ποσότητας 
είς χαρτοπαίγνια, η αλλας επιχειρήσεις. rotainas απβ- 
χρεμαμίνας απλώς'από την ίόχην.'

Γ'. *Εαν άποόειχθη από την τελεοταίαν απο^ρα^ηυ 
αοτου, οτ£ ε*ν ω η κατα^ασίς του ητον 3θ τα εκατόν 
ολ^ωτερα άπό τα χρέη too, εόανείσθη μεγάλος ποσό· 
τητας, η επανέλαβε πραγματείας με ζημίαν του, η ε*ς 
τεριην ανωτεραν της τρεχοίσης,

Δ \ Έαν εδωκεν εμπιςευτικάς υπογραγάς ( ΐ )  η ypap· 
fiatia yvpajla προς κυκλοφορίαν τριπλάσιας ποσότητος 
από την ενεργητικήν του κατάςασιυ κατά την τελενταίαν 
αποχραρη'ν ( 2) .

( ΐ )  ’Εμπιςευτικην υπόγραψαν λέγω εκείνην» r όποια 
ανοίγει εμπιςοσυν/ρ υπέρ τρίτου τίνος πρός τ.να, 
γτοι lettcre di crediio.

(2 )  T i  όλεθρεον τώντθ£θντων γυριςέων γραμματάύν.
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887. ’Ε̂ χβλβΓτβκ enXoas χρεωχίπος, xai δ*αχη« 
ράττεται r .rt’jfOi.

‘O δςτις δεν εχαμεν ε'ς to ypctftfov
την γανερωσιν xata to ap9pov 44°·

Ό$τ;$ άποχωρηοας δεν η9ίλ· παρρψιααθη προσ- 
ωζαως εις toos πράκτορας , xai αυνδίχους εις την προσ- 
διοριοθεΐσαν διορίαν χωρίς νομίμου spitοδ&υ.

O stis ηβελε napp'/fliaoit ataxta χατάςιχα, χωρίς 
μ* ολον τούτο να δ<«νυητα« δολιότης «πό την αταξίαν 
ταυτην, η xai αν δεν τα παρρηαιάο'ρ oka,

Ostis εχωντας oovtposp/ov,  δβ'ν πράξει τα διατα· 
γίντα εις το 44°  ορΒρον.

588. Τα εγκλήματα της απλής χρεωχοπίας 3/λουν 
xpf,9γ arc ο τα κριτήρια τη$ διορθωπχής άςυνομίας με α- 
γωγ'^ν των ©υνδάων, η οποιουδήποτε χρεωρειλετου, η 
απλώς zap a τη5 εξουσίας των δηαοικ'ων χρίτών.

58g. Τα έξοδα τ·ης αγωγής xata του απλοί χρεω· 
κόπου θέλουν πληρώ9η από την μάζαν, όταν ν α’παί» 
Tvjffij ysvvj παρα των συνδί'χων.

5go. Όταν δε η αγωγή χ<νη9η από χρεωρειλίτψ

ήτοι ομολογιών εν είδει αυναλΧαγματιχων άπεδεί· 
γβη εις Βιενναν της Αυςριας κατά τό 1796 £τθί, 
ότδ βυνεκρημνισε δεκατρείς οίκους ομογενών μας 
εν ταΰτω * τούτο ήθίλησε να χάμη xai δ Xsyo-i 
μένος Αημήτριος Βαρλαάμ είς την βάσίλδυουσαν 
μας με άλλους δμοίους του, αλλ* ανεχαλυφ9η, 
χαί εχτοτε άπηγορείβη γρονίμως ό /ντόπιος γύρος

Κ »  i  ·/] (*



tcva, τά πλήρωνε: ο $tos, άν άθωωθη ο πτωχεόσας} 
η μάζα δε, εάν καχαδιχασΰη © χρίωχόπο?.

59^* Τα βασιλιχά διχαςηρια είναι εις χρέος να. 
ίχχαλίοουν προς εαυτά την διαδικασίαν από τά διορ· 
Βωτιχά της άςυνομίας χριτηρια} όταν καταλάβουν εν 
μέσο) της $ια$Μασίας,  on η χρεωχοπία επιδέχεται 
υποψίαν δολιότητος, χαί υπάγεται είςδολίαν χρεοκοπίαν,

S92. Το χρινηριον τάς διορΒωτικης άςυνομίας, 
άψ ου αποφασίσει ,  on είναι χρεωχοπία «πλά,υποχρε· 
ουται νά χαταδιχάση τον χρεωκόπον χατά την περίςασιν 
είς φυλαχγν ενός μηνός το όλιγωτερον, η δυο ετη το 
περισσότερον.

Ac αποφάσεις 9 ελουν στηλιτευΒη, χαί Βελουν χοι· 
νοποτφγ δία τν$ εγημερίδος χατά to 083 apQpov του 
περί αγωγόν πολιτιχων Κωδικός.

1 9 0  *E Λ ί  |Ι ι χ  ο ς

Κ Ε Φ Α Λ Η Ο Ν  Β\

Π 9 ρ ι δ α λ ί α ς  χ ρ ε ο κ ο π ί α ς ,

593. Δο'λίος χρεωχόπος Βίλει χηρυχΟγ ο έμπορος
4'ταν [ευρε$γ ένοχος εις εν, η πολλά από τά ακόλουθα 
πταίσματα, δ η λ α δ η.

Α*. Έάν χα«)*ραψδ ψίοδη «£οδα, η ζημίας, χαί 
9α 'ν δεν άπολογητat διά την μεχαχείρηοεν των παρ* αυ· 
to’ji λ-^έντων, που τά έδωχε,

Β'. Έαν «χροψί ποσότητά τ<να χρημάτων, η ενερ· 
γητιχόν του χρέος (δάνειον)> η πραγματείας, προϊόντα , 
' κινητά τινα πράγμ ατα.



Γ'. Έόν εκαμε ηλαςάς πωλητδί?, γάρους, η χαρί* 
άμαχα,

Α \ *Κάν επλααε χρέη πα9ητίκά, xai’oiituxapxtet είς 
βάρος του} καί χρεωνειλίτας πλαςοό?) χάμνωντα$ ψβο* 
δεϊς καταγραγάς, η καθυπο£χλλόμενος χρεωςης με δη
μόσια γράμματα η ιδιωτικός αποδείξεις too χωρίς νά 
«̂ vjyyjCvj την αΐτία») η την ληγ8εΐσαν άντιτίμηαιν.

Ε*. *£άν λαίΓων gititpomaV ειδικήν τίνος, η εμπι» 
ςευ&είς παρακαταΒάκην} μετεχεψίοΒη ταυτα, νί το προϊόν 
αητών με την ίπαροπίαν, η με τνν παρακαταθήκην προς 
ίδιας too χρείας με β'Κά&φ των ιδιοκτήτων, καί ζημίαν.

Κ  Οΰ 5  V) ξ. 1 9 1

ς ,  Εάν ήγόραοεν ακίνητα, η κινητά κτήματα όπβ
ξένον ονομα,

Ζ \ Έαν εχροψδ τά κατάςιχά τοο.

5g4* Βαπόρι? προοετί νά ί̂ κλη9η £όλ*ο$ χρεω·
κόπο$> καί νά χ-ηρυχθ·/} τΟίΟΟΤΟ?.

"ΟςΤί? διν ε$άςαοε χατάςιχα, η καί άν αυτά δεν 
άποδεικνΰουν την αλη9η ενεργητικήν καί παθητικήν τοο

κατάςβοίν.
"0 ?τ<? λαέων «πελευ9ερωτηρ<ον, xac προοκλη0ί<ς 

5<ν παρρησιασθή είς το κριτήριον.
5g5. Αί δόλιαι χρεωχοπίαι υπάγονται είςτά εγ* 

Ληματικά δικαςήρια, καί κρίνονται παρ* αυτών, η κατά 
την κοινήν ψτμψ} η με την αγωγήν των ουνδίχων t  
η ενός των χρεωρειλετων,

5g6, "Οταν ευρεθ-η ένοχος ό χρεωχάπο?, καί κα* 
ταδικαοθή είς εν από τά είρημενα αμαρτήματα, καδοπο*

2 8



19*

€aXXitat είς τας περί δαλίας χρίωχοπ/α$ διαταχθίισας 
πο&ας παρά του περί ποινών Κωδηκος ( ι ) .

597* * XwjXtvQuvoi δαλίας χρεωκοπιαςκρώονται, και 
καταδικάζονται εις τάς αύτάς πο&ας με τον εγκληματίαν, 
οcot αποδείχνουν cwtpyci με εχεΐνον είς το να κρυ'ψουν 
πολλά, η ίλ/γα κινητά η ακίνητα αυτου υπάρχοντα, 
η άνεδεχθησαν ψευδή δάνεια είς βάρος αυτου, και ετα- 
ζόμενοι εις το να αποδείξουν ττν αλήθειαν, επιμένουν 
εις το να τα ομολογήσουν ως ειλικρινή και άληθη.

5g8. Το διχαςηριον καταδικάζοντας εις τάς νομί
μους ποινάς τους συνυπευΒίνους τούτους εις r^v δολίαν 
χρεωκοπιαν, $έλει προαθεσει είς την άπόφασιν.

Α \ Να αναπλ^ρωαουν εις την μάζαν των χρεωφει- 
λετων τα υπάρχοντά, δικαιώματα, καί δυνάμεις ( 2 ) ,  
δσας δολιως ύφηρπαααν.

Β . Να πληρώσουν εις την ίδιαν μάζαν προς αποζη
μίωσήν της άλλην τοσαύνην ποσόνητα, ’όσην *εμηχανεύ- 
θησαν να την άπατάσουν.

599* A? αποφάσεις τοϋ εγκληματικού δκαςηρΐου ·

( ΐ )  "Αρθρο ν 402. Οί δο’λιοι χρ<ωχοποι τιμωρνβη* 
αονται με τν'ν καταδιχην είς βιασμένος δουλεύσεις 
(κάτεργα καί παρόμοια) επί ρητω χρονω, ωοαυτω$ 
καί οί συνυπεύθυνοι τούτοις κατά το 4*>3 άρΒρον 
του αυτου περί ποινών ϋωδηκος.

{2) Αικαιωιια είναι το παρά των νόμων άποφασι-* £} ( ( ^  . * Μ # ' /σμ$ην ocxatov ως η tdtoxvrfita xiir/ftou y ή axcir/pot* 
πράγματος, καί τα τοιαυτα, Αύναμις δε η τοδ 
δικαιώματος ενίργεια ,ωςά πώληρι$, ημετάδοσι$|

■ ο γύρος, χβι τα παρόμοια.

' Ε μ π ο ρ ι κ ό ς



»9$

χ«τά του όολί'ου χρίωχόπου. καί των ουνυπίυδυνων αυτω 
θίλουν στηλ:τ£υ9η xai ini nXsov &skow άντ<χρα«ρη tit 
μι'αν των έρηρίρ:'δων χατά το άρδρον 683 του πιρί 
πολ:τ<χων άχωχωνΚωδηχο?.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Γ \
Utpt  δ corny ο ί(ύζ των  υ π α ρ χ ό ν τ ω ν  του 

χ.ρβ ωχ ό π ο υ . .

600. Es's τα? άχωχα'? xai χατακΟί'σ*:? τη? απλ/ς 
χαι τη? δολόα? χρίωχοπόα? πάντοτβ θίλουν ρβί'νη χωρ:« 
αμίναι α.1 αλλα: nohtuai ivipytiat (*) cxro? των Ι:ρη· 
ρίνων «ί? τό 5g8 άρ9ρον, χα2 όσα δ:«ταχδησαν πίρΙ 
των υπαρχόντων του πτωχιυσαντο? θίλουν άηοτώεοθ-η 
χωρ<? να ηρπορουν νά τρα£η9οΰν, άνανιωβοΰν, η προσχλη- 
δουν li’s τα δααςηρία τη? άςυνοροιη? πα:δί/α?, η τα 
«χχληρατίχά.

6ο ΐ .  Μ* όλον τούτο υ'ποχριουντα: ο: συνδυίΟ: νά 
δώσουν I*? του? π«ρι «χκληράτων δίχαςά?, όσα ζητή
σουν γράμματα, ομολογίας, χαρτία, *,χαί σηρίίωρατα* 

602. Τα γράμματα, όρολοχ: a: , xat λο:πα χαρτία 
£ίλουν «υρ: σκόντα: ft? χατάςασιν κο:νοπο:ητ:χην δ:ά του 
γραγ*ω? του δ«αςηρ/ου, /ν δσω δ:αρκ/σί: η κρ/σ:?, xat 
3<λουν χοαοπο̂ ΓσΘα: χατά ζητησ:ν των συνδί'κων , οί 
οηοΐοί ηρπορουν νά λάχουν xat άντίγραγα :δ:ωταά, η 
αυδινταω? έπαυρωρένα παρά του :δ:όυ χρα^/ω;.

(*) Δηλαδη τό νά νορ/ζητα: ρίλο? του «δνου?, κα; 
ν* άπολαρόανη τά ίχ τουτου δ«α:ωρατα, xat ί:’τ; 
τοίουτον άνηχον «:*$ τόν πολιτικόν άνδρωπον.

2 8  *

Κ  ώ δ  η ξ ,



*94 % /t it ·  ji α  ο ;

6o3. Meta ί ί  την άπόγαοιν τα είρνιμενα ypapt- 
ματα9 ομολογ'αι, xej yapiia $ελουν άποδοθν) ft’s τους 
βυΑχου? ft» άπόδειξιν παραλαβής nap* αυτίν, εκras 

to &xa?4pt0y απο^αοόχεί να μεόνουv εις napaxa· 
ta9vjxvjv.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ  E\

t^ s  t πανορθωαβω$ (*).

6o 4« "Αίτασαε^αί'τηίίςΛερί επανορθιάσεως του πτω· 
γεύσαντος πρίπει να yiv-ή προς το εχχλτ,τικο» διχας/· 
ρ<ο» τχς οατίθ§οσ:'βς του βίκητηρώυ του.

6θ5. 'Ο i|'etTotft<t<os ύποχμεούται να βυνάψ'ρ «?$ 
τ-̂ ν αναφοράν του καί τα ί^οφλ^Τίχα, καί αλλα$ απολο. 
yvjTtxas αποδε^ς της τελεήχς αυτού εξογλ'ήσεέςδι ίσα 
ίχρεήςει ε'ς κεφάλαια, τόκους, και έξοδα,

6θ 6. 'Ο γενικός κριτής του εκχλητίκου δικαςηρΐου 
μετά τ).ν παραλαβήν της άναγορας Sikst 0'.eu%vst αν- 
%ίγραγα ταυτης επ·£ε$αχ*μένα παρ* αυτοί προς το» άρ· 
χικριτην τάς επαρχ“ας, καί προς το» πρόεδρον του εμ
πορικού κριτήριου εις to ο'χητνίρίΟ» του εξαιτουμίνου 9 
καί προς το εμπορικόν xptr/,ριον της μετοικεσίας αυτοί,

( · )  'Ονοκα'ζοντες ίττωχε/αν, καί «τωχευαί» τν?» έκ
πτωση» από τον πλούτον, χαί Tr» καλή» υπόληψί», 
«υλό^οκ έμπορου μεν να οιομασωμεν αντιθετικές 
επανόρθέσιν τη» παρά του νόμου πάλιν όιδομ'νήν 
καλήν υπόληψ;» ε?ς το» πτύχευσαντα, 02 Γάλλοι 
τάνλίγουν rehabilitation, ητοί οξιότήτα επιδι
δόμενων , η ρονολεχτίχως «ποιότητα,



μετά τν)ν πτώχευαν ριετωκηαδ, διορίζων «δτοΐς- νά 
<τυνβ£ουν ολας τάς άνηχουτα; ειδήσεις επάνώ εις όσα 
βναρεροντβ'.

6oj.  Ε?ς «χτελετίν τούτων θέλε' ptSi'vp ©υα μήνας 
βτηλίτευαενον ’ρε τ*/]ν επιμέλειαν του άρχίχρίτου, χαί 
toti προέδρου του εαπορ«οΰ κριτηρίου τδ άντ:'ρρ«φον 
Tvj9 pvj9s'Vy]5 άναροοάς et; τους προ9αλάαους των ακροα
τηρίων «χάςου κρινήρίου, καί <*ς την βουρααν, χαί τον 
ο?χον r$s xOiVoV/jros, χαΐ θελεί cvjuOffifivO'p δία των 
κοινών εφημερίδων,

6θ 8. Όςτ-ς των χρεωρείλετων δεν ελα&ν δλοχλν}. 
ρον πληρωμήν εί$ κεφάλαια, τάχους, εζ.οδα, χαΐ «Γ τ* 
τοιοότον, η μπορεί εν δαω διαμένει 4 βτηλίτευσίς να 
χάμη αντιλογίαν εις την επανόρθωσα μ* απλήν πράξιν 
εις to γραγεϊον του κριτηρίου $εμελιονμίνψ είς δίκαιο· 
λογηταά γράμματα, εάν έχη* άλλα χα'τοί ποτέ δεν 
yμπορεί νά φανώ ενάγων είς to χριτηριον, ο εναντίου- 
μένος εις την ίπανόρθωσιν δεν χάνει μ* ολον τούτο τάλ· 
λα τον δικαιώματα,

609· Μετά τ·/]ν πβρελευσίν των δυω ρικνών ο άρχί· 
χΟίτ^ς» χ«ί ό πρόεδρος του εμπορικοί χοίτηρίου, εκαςος 
κατ’ ίδιαν θέλουν βτί/λίί ίί*ς τον βασιλικόν άρχικριτην 
του ε̂ κκλ̂ τίχου δίκα^ρΛυ, δσας ε?δησε;ς ριάΟουν, καί ο» 
ββς «ντ'λορί'ας νίδελβν y/vvj, καί δ<τα ηζεόρονσι περί της 
ιδιαιτέρας του πτωχευσαντος διαγωγής, προσθετοντες καί 
την γνώμην των εί'ς την εκε&ου ερωτησίν.

610. Ό  ρεν:κδς ώρχ<·/.ραης του εκκλητίκοδ oixary;- 
ρί’ου θελεί αποφασίσει περί αποδοχής} η άπορ’ρίψεως.

Κ ω δ η £. 193> *



*9$

τηί εξαεν/βειιτ»j? *αανορ9cooscoj, xac lay azoppiffi η 
f^ai'njffis, &v γ μπορεί πλέον va /frayeXvjj#·/}.

611. 'H αΛο£ιχτ«η τη? ιπανορίίοϊί&ύί aitoyeatj 3s«
Xti δ:εο%ν9·ij πρός toy πολίΤίχον ap^ixpitvjy, xa« jrpos 
toy πρόεδρον too t/xjtopaoo xp^psoo, πρό$ tovs ojro&us 
iyivsto *ai η προλα&ίαα $ρωτη«ί$. Τα is  xpttypict 
τχϋχΛ 3ίλονν χα/χν» ya ayayyawSv7 η ait«pa<ns δημοσία 
xal y* αντιγραψη ε!ζ too? xataXoyous αυτοον.

612. O? κακούργοι, 0? δολίΟί χρεοοχοπο*, oi xata- 
διχασθέντες Sea χλομήν, o? απατεώνες xal oe χρεωςοίντες 
va δώσουν λογαριασμόν f ως τροφέ?? χβε &Oixyjtat, vj 
παρακαταθήκην Aa£ovrt$ 5 0? oitotOi $sv απίδωκαν xa9a* 
poy λογαριασμόν 9 είναι αναπόδεκτοι είς επανόρθωση»

6 13. *0 απλού? χρίοοχο'πο? η μπορεί υ απο δειχ9ν} 
είς επανόρθωαιν ,  αφ* ου αποφααάχίε την κατ’ αο too ποινήν.

614· Ου$«*? πτωχιυσας έμπορος η μπορεί να εμ· 
ρανιβθη εις την βούρσαν> είμη μόνου αψ ο5 επανορ. 
Μ η  ( · ) .

*£μττορ<χος Κ ιόδ η £.

(*) Ή «πανόρθοοοι? αρα ε^αλίιφίι ρ\ζη$ον καί rot* 
μωμον9 xat to ovopta τη$ πτοοχβυσεω;.



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΕΚ TOT ΤΛΑΛΙΚΟΨ nOAITlKOT ΚΟΑΗΚ02.

Β Ι Β Α Ι Ο Ν  Γ.

τ ι τ α ο ϊ  r.
η «ρ ι τ ο s δ α ν ε ί ο υ .

"Αρθρου 1874*

^ ^ ιίω  β(β( τα του δανί&υ* Stott η αυνίςαχat εις 
πράγματα μη φθειρόμενα από την χρηβιν ( l ) ,  vj είς 
πράγματα φθειρόμενα από την χρηάιν (2 ).

Το πρώτον ονομάζεται δάνειον προς χρηβιν, η 
εύχο λι’άν.

Τδ δε δεύτερον δάνειον πρός φθοράν, η απλώς 
δάνειον.

( Ο  Τίτοι μη μετα$άλλοντα γόοι» εις την άπόδοσιν , 
ως τυφεχι, εργαλεία τέχνης όποιαοδηποτε, ϊ’νδύ- 
ματα, ζωα χα< τα παρόλα it’? τα όποια βω/ςατα* 
το προς χοηοιν δάνειον.

(2 )  "Ητοι τα μεταβαλλόμενα , χα< μη αποδιδόμενα 
ατομιχως τα Ιδια, αλλ άλλα αντ αυτών ίαοτιμα , vj 
όμοια, ως τα άργυρια, χαι εις αυτά συνιςαται το 
άπλουν, και χυριον δάνειον κατά την χοινην exfpaaiv.



Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  λ \

Hspt  τού  π ρ ο ;  χρησιν  δ α ν * / οο, vj ιύκο· 

λ.ύνο$<ύζ (*).

1 8^5. Τ© προ; χρ'Λβα) , vjroi εύχολονβίο δανε*5 

εΓναί συμφανια μβτα|υ του δώόντος πράγμα η  ποο; ά) 
λον να το μεταχεμιοθ'/}} χαί αυτού του λαμ$*άνοντο; 
υποσχόμενου να το απβδωσ·/} μίτο νΐ,ν χρησίν.

1 8 7 6 · Το τοίοϋτο δανε&ν γίνεται οο’σίοοδω; κατ 
χαρα/.

ι  §77* ' °  δσνε< /̂'; διαμενδί tOioxTvjty,; too δανί 
βθίντο; πράγματος.

1878. "Οσα πράγματα τυρίβκονται εις τοε’μπορ?ο 
χβί δεν φίεΛονταί με ττ̂ ν χρν,οιν, ημπορούν να ^vas ίίί 
τον δανδάτματο; τούτου. .

1 8 7 9 * Α< γίνόμίναι οπο*χεσδ<; προς δύκολυνα 
μδταύαΛονν δ?; τού; κληρονόμου; του δανείου, καί τ 
δανειζόμενου.

ίΑλ\’ εάν τδ δανβίον syiV# δία τάν ύπύλ'/,ψίν τ 
δανειζόμενου καί προβωπ<κω$ δ? αυτόν, τότε οΐ χλνρ 
νομοί τούτου δεν ν; μπορούν ν* απολαύσουν tvjv χρη< 
τού δαί'δίσΘεντο; πράγματος.

ig# '£ p it o p u  ό ;

(*) Εύχύλυνσί;, καί ευκολία com irod »t ε?ν«ί ούι
ο τού δανεόου τρόπο; 3 επδίόνι χ«ρι; να οΓχίΐοποίν; 
ο δαυδ:σ9δί’; το δάνειον ευκολύνει προ; χάρον τ 
χρδί'α; του με τν,ν χρ '/ c t v  αυτού, καί μετά xa if  

αποδίδεί το ίδίον προ; τόνόανδί'σαντα ίδεοχτην/,ν



: Τ Μ Η Μ A Β\
1ϊ ε ρ ί  τω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  του  δανεεζο»

μενού,
. Υ . . · "· '* *1
1 88θ. *Τποχρεοΰτα< c δανεξόμενοςνά επαγρνηνη, 

ως χαλός πατ-ηρ οιχογενείας, προς ψύλαζιν, xai συντη- 
ρηατν τοί δανειακόντος πράγματος, Atv δύναται να το 
μεταχειριοΒν ε'ς άλλο χι, ('μη εις δ,η είναι προσδκύ- 
ρ<σ/χενον άπδ την ρυσ<ν too, η «πδ το τυρφωνηταδ» 
των tree πο'ν*  ̂άποζημιωαέως εαν γένη πβρα&σί?.

18 81. Έδν ο δβνείζδρενοξ μεταχείριση εις άλλην 
χρηααι το πράγμα, η ε?ς περισσότερον xaipov «πο τον 
πρέποντα, δπδχί'ταί 6*s tvjv ζημίαν) αν αομ^η auτη 
xai χατά τύχην.

* . V
. 1882. Έβν το δανέίσ9έν χα9* κατα τυ χ^ , αλλ1 

•^δυνατό να φυλαχ9νι, αν ο δανειζόμενος μετεχειρίζετο 
τδ Σδίδν τοί» πράγμα αντί του δανε<σ0εντοδ > vj αν δυ« 
νάμευος να σωσ>} τδ εν ε’£ άμψοτερων προόχίμησε τδ 
■έδίχον του, ΰποχρεουταί να πλ'/ρωσ^ τδ £έί/ον.

1883. *Ε«ν τδ δανε:σ9εν άπεχιμηβη δανειζόμενων, 
xai εχάβη χατά τύχην, η ζημία β’νηχβί ε/$ τον δανε:- 

' ζδρδνον, ον δεν σονεγζνησε τουνβντ&ν.

ι884· Έαν τδ δανε>σθεν πράγμαχειροτερεύανιαπό 
μόνην trv  χρησιν, δία τ/ν δπο:'αν εδανδίΥ0η, xat χω· 
pts πταΐσαα τον δαιειζομίνον, δ·ν όπόχειχαι ουτοδ εις 
ζημίαν.

1885. *0 δανειζόμενος δεν ημπορεί νά χρχτηαη το 
δανδίσ9εν; δία χρίος άλλο του δάνειον προς αϊτόν.
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l 886. Δεν ημπορεϊ ο δανειζόμενος να ζητησν» 
ξοδα, αν hapit δια να μεταγεψιαΒη το δανεκΒίυ»

1887· *£ανπολλοί /ν τβυ'τω εδαν&ίαΒφαν ευ πρί 
μα, snot αλληλέγγυοι, xal υπόχρεοι προς tcv davit?

Τ  Μ Η Μ Α Γ *.

Η· ρ £  τών  υποχρεώσεων too δ a ν t ΐζ ο ν τ
κρος  χρησιν .

188 8· *0 δανειςης δεν η μπορεί να απολαβή 
'δανειαΒίν ρράγμα προ της 'ουμγων·/βεώηϊ διορίας.j 
προ της χρησεως, δια r /ν όποιαν το εδάνειοεν, 
δεν εγινε περί τουτου συμφωνία.

ΐ 889· Μ* ολον τοοτο *«ν προ της διορίας, η 
τοο να τελείωση η χρεία του δανειζόμενου, συμβη 
τον δανβίςην άνάγχη άπρογνωριςος, χαΐ βιαςικτ 
το πράγμα του, ημπορεΐ ο χρηης, κατά τ ας ηερ. 
σεις, να υποχρέωσή τον δανειζόμενου να τόεπιςρεφν;

1 89Ο· ’Εαν ο δανειζόμενος άναγχασθγ, iv ω 
αρχεΐ η διορία του δανείου, να χάμη έξοδα άναγχι 
εύτακτα και τοσουτον βιαςιχά προς φύλαξα του & 
σθεντος, ώςτι δεν προφτάνει να προειδοποίηση τον 
νειςνν, τότε πρεπει ουτος να τα πλήρωσή.

189^· *1*Λ©χρΙουτβ< ωσαύτως ό δανειςης να ί 
ρωαη τας ζημίας εάν γνωρίζων δεν προειδοποίησε 
δανειζόμενου δια τοιαυτα ελαττώματα του δανεισΒίι 
τα όποια η μπορούν να βλάψουν τον μεταχαριζόρ 
StCrj.

2 0 0  E / x j t e p t x o s
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1S97* Οταν δανεισθονν μεταλλικά κομμάτια, ί  
άλλα προΐόχηα, όπόσου και αν ανζηση, vj ελαττωΒη ν 
τιμά αντιιόν, ο χρεώςης πρεπει ν απο&ώσγι πάντοτε τηι 
ίδιαν ποσότητα, καί ποιότητα , διότι αντα ταντα χρειοςεΐ

Τ Μ Η Μ Α  Β\
H «ρ £ υ π ο χ ρ β ω σ ί ω ?  τον δανειςον.

1S98. *0 δανειςγς τον απλού δανείον νπόκειτα' $1 

τα διαταχΒεντα άρΒριρ 1891* του προς χρησιν δανείοι
■ 1899· *0 δανειςης δ«ν γμπορεΐ νά ζητάτρ το δα
νν,ον προ r^s σνμγων'ηΒείσης διορίας,

) 900. Έάν Si δεν ηναι προσνμψω^ημενη διορί 
Sta την πλγρωμην, η μπορεί ο κριτής νά δώσνι ταντο 
προς τον δανειζόμενου όγειλενην κατά raj περνάσεις,

1901* Έάν αννεο(ΰ»η9η νά πληρώση δ χρεώστης 
όταν Svvvfi/j, η 'όταν άπακτήτ/) τον τρόπον, γμπορεΐ κατ 
τάς περνάσεις νά προσδιορία·ρ ο κριτής tvjt# διορίαν.

Τ Μ Η Μ Α  Γ'.

Πβρί* υποχρεώσεως  τον χρεώςου,

I Q02. *0 χρειώδης νποχρεονται ν άποδώση τά δ 
νεισΒεντα πράγματα εις την ιδίαν ποσότητα, καί ποι 
τητα είς την ονμγωνφείβαν διορίαν,

igo3 . ’Εάν δο'ι> δνναται νά πληρώση, υποχρεονι 
νά σποδώση την τιμήν κατά τον καιρόν, καί τον τόπι 
καθ’ ον συρε&ανήθη η πλήρωμά,

Έάν δ’ δ καιρός, καί δ τόπος τ}ς πληρωμής δ
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«wWpaMrtjtopav, fipmti νά γίνη κατά tyv τιμάν του δα- 
vtiou είς tev τόπον, xai τόν xatpov του δανεισματος.

1904. IS αν ο χρίώςφ δεν άποδωση το δάνειον, 
η τψ  τιμήν άυ?όδ εϊς ττ'ν οΐιμψύνηθεισαν διορίαν, χρε· 
ως*? νά προσαποδιόση τον τά*ον από της άμερπς, χα8’ 
ην ymj 5j απα&νρις «»* χριν/,ρίον*

Κ Ε Φ Α Λ A I Ο Ν Γ'.
Περ« του δανβάου με τοχον,

1905. Έπίτρεπβταί τό να συμφωνηβούν τόχθίιδ<ά 
«ο άπλουν δάνειον εις αργύρια, % είς προϊόντα της γης, 
xat {!$ άλλα XfWjra πράγματα οσνιςάμενον.

1906. ν*0 χρεως^ 5εν ν,μπορεϊ να ζητηση να «- 
παναλάδτ), vj να εκραιρεβη από τα κεφάλαια, ,  όαονς 
τάχους πλνρω»ί<} δεδόοβω νά μη ηθελον ηναι αυμφα» 
Τημένο u
. 1907. Ό  τάχος s?vau η νόμιμος, η &μπεγων/,·
μένος * ο νόμιμος προσδιορίζεται από τον νόμον* ά δε 
συμπεψωνημίνος ημπορτΐ νά ύπερφρτόν νόμιμον οσάκις 
δεν τόν ύπαγορεύει ο νόμος*

*Η ποσότν,ς του σνμπεψύνψένοο τάχου πρ«κ< νά 
προσδιορισθη έγγράγας,

ig o 8. Διά του ενοχλητικού περί του χε̂ αλαάου 
χωρίς νά γένη λά^ος περί τόχων νομιζεται τετελεσμένη 
ν πληρωμη, χαί ελεύθερος ο χρειάςης,

iqoq. Ήμπορεί νά σνμφωνηθ’/} τάχος με δόσιν χε- 
γαλαιου, τό όποιον ό δανειςης παραινείται από τού νά 
χό ίπσναλά&η.

( f t  &  t |  £ .



To ntoum  δάνειον ovoμάζεταε ·  t> 9 1 l) μ ά ftftrtk 
δήματος.

lg io .  To $« εισόδημα τούτο ήμπορεΐ xetra δυω 
τρόπους να σοςαί·  ̂ fravrott<vov ivjXein, vj «πί ζωτ* *.

19 11* To ουςα9<ν παντοηοιον εισόδημα ouo«e* 
δω$ δ?να< μβταπωλητίον.

Άρχει νά «τν̂ βρωνηβοον τα ενεχόμενα μέρη ,  ότι γ  
μεταηωλ'/ρις δεν πρεπει να ysvvj £(*9 περισσότερον χρό· 
νοο διάςημα από δίκαΐτ/αν, νί χωρι'ί να ftiioftOrtjSvj ο 
δανεισθεΐς εις την προσδιορισθεισαν διορίαν.

1912 . 'Ο χοβωςης παντοτίαοίΐ εισοδήματος ήμ· 
πορεΐ να βιασ9η είς μ&νωνηοιν ( ι ) .

Δ*. ’Kay naval) arto το£ να πλήρωσή τάς υποσχέσεις 
*ον «i’s διάςημα δυω «των.

Β . ’Εαν ελλε/φη από τον να δωσρ εις τον δανειςην 
εις τας ουμγωνη9εισας ασφαλείας είς την ομολογίαν.

1913. Ή μπορεί παρομοίως νά άπαιν/βρ χοάτό κδ- 
ψάλαιον του συςαθε'ντος παντοτεινοΰ εισοδήματος, δταν 
εετωχεόση 9 η χρεωκοπήσγ ο χρεωςης.

1914» Οί περί των επί ζωής εισοδημάτων χανόνες 
διετάχθησαν εις τον Τίτλον περί σ υμγωνι ων χυ&ευ- 
τ*κων (« ).

2 0 4  %  (t ft I  ^  ( X o t

( ΐ )  Ήτοι να τό επαναγοράση, ο εςι νάτόάποδωση. 
( 2 )  Contrats al^atoires. Τοιαυτα είναι αίχινδό· 

νασ^άλειαι, τα £αλααντοόανΐ«α, τα παίγνια με 
χοή ματ a , και τα στοιχήματα 9 mi τά συμφωνητικά

• περί των ini ζωής εισοδημάτων * τα πρώτα δυω άνή- 
χοοσιν είς τον εμπορικόν Κωδ^α,'καί εζ&τΙθησαν *



T I T A O S  ΙΑ'.
Xl i f l  ίΓβραχατβδηχης χ α c μΐβίχχύου.

Κ Ε Φ Δ Λ A I Ο Ν A'.
t l i f i i  « αρ αχ α τ αδ η χ^ς  γενικώς,  καί -των 

δ ι α φ ό ρ ω ν  α υ τ ή ς  ειδών.

29ΐΒ, Παρακαταθήκη γενικώς icvat ή πραξις, &α 
ttj$ oftoAs λαμίάνει ν'ς το ξένον πράγμα με υποχρίωοίν 
τοΰ να to φύλαξη , χαί να το επιςρεφτι άπαράτρεπτον (*).

l g i e .  Δώβ ίΓνβί τα t & j  τ£$ παρβχατα5*χης* ν 

χορΛβς λεγομενη παρακαταθήκη , καί το μεοεγγυον. ν

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β'.
Π*ρ i » ί«  χυρ<'ω$ παρακαταθήκης.

Τ Μ Η Μ Α  Α'.
Π ΐ ρ ί  ρ,υαδως, καί ουσίας  του β υ α <ρ ω ν η· 

Tt xoC ττίς π α ρ α χ α τ α δ ^ χ η ς .

1 917. *Η χυρΛος ονομαζόμενη παρακαταθήκη γί
νεται ονσιωίώζ αμισθί.

191 Β. 'Υποκείμενα αυτής ιΓνα< μόνα τα κινητά 
πράγματα. %

1919· *Εμ>ο*«πκ άποτελεσμενη μετά*την παράδο·
,11. y  ,, ■■·■—■■ ■■

τα μδτα ταυτα δυω ί?να< παρόμοια σχεδόν όλα.% λ Λ Μ > / , Λ , Vτο τ̂ ΛΙΟτβίΟΡ 0£* ανήκει its το εμίκρίΟΡ) και το 
παρατρέχουν. Πολα. ίίωδ. Β<6λ. Γ \ Τίτλ, ΙΒ'* 

(*) Αιαγερει άρα του προς ευκόλυνσεν δανείου, διότι 
μ<ίνδ< άμεταχείριςος ή παρακαταθήκη.

U ω δ η ξ* 2ο5



ecu η ιτρχγματιζύύς} η πλατύς τον πάραχατατ^εριενοΜ 
πράγματος, >' . .?■■.

*Η τλαςτ παρα'δοσ*; αρχε? προς «χτελεσα» όταν c 
παραχατα9ηκάρ£θς λά5η ηδη pts άλλον τα/ά τρόπον δ« 
τό δοβηαορενον (ίς παοακατα9ηκην ζράγμα(*^; ■

1920. Η παρακαταθήκη Btvat η *0ίλβόσ<ο$, η ά-
ναγχαΐα* . . .  ί' ·

Τ Μ Η Μ Α  Β'.
 ̂ · . / ' φ ψ

Περ ί της  ί δ ί λ ο ϋ Φ ία ς  π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς .

1921 . Με την . αλλεπάλληλον ^ελησαιτοδ παραχα» 
ταη9ε'ντος) καί τον παρακατα9ηχαρών yA/ετα: η παρα· 
χαταδηχη.

1922. *Η ε’δελοϋβία παραχατα9η\η χανονίκοος πρε- 
πεε νά )>ενη από τον /όίοχτητην τοΰ'πράγματος ,  η με 
owaivtacv αυτοΰ ρ'ητην, ♦/ ααοπηλην·

19^ 3. Ή εΘελοϋαί'α παρακατα9ηχη πρεπε* ν* άπο· 
όε.'χ9η eyypa^os * χαί η μαρτυρία εϊναι άναπόδεκτος διά 
ποσότητα ό περ&ώ/ου σαν τα εκατόν πεντηκοντα ^ρόσσ«α.

1924. Οταν r  παρακαταθήκη όπίρίαίνη τά εχατό» 
πεντηχοντα ypcaa^a, χαί δεν άποδε;χνόετα£ ρε eyypayov 
αποδεικτικόν, ο εναγόμενος ύποΒψάριος άϊναι αζώπιςος 
ε'ς caa όμολογΫο·η περί της πράξεις} η περί το  ̂
πράματος, νί περί της άποδόσως της παρακαταθήκης.

1925. 'Η εδίλονσόα παρακαταθήκη γ,μηορεΐνάγένη

(*) Καδως η·9ίλ#ν ηναε τό να ρ.δταί?λη9η είς δάνειον 
είς ψείρας τον παρακαταδηκαρΛο. ■>
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μεταξύ ανθρώπων χατα νόμους άξιων νά χάμΟυν συμ· 
f ωνητιχά (*).

Μ* ολον τούτο εάν ό παραχαΐαθηχάριος άξιος ώι> 
λά&η παραχαταθ-χχψ άπό ανάξιον, ύπόχειται εις τά χρέη 
*ο£ παραχαταθηχαρίου χατά πάντα, χα ι η μπορεί νά ϊγ- 
χαλεσθη εις χρίοιν άπό τον τροψα , τ5 διθα,γγ;ην too Λα- 
ρα τεθέντος,

ig?6· Έάν ο παραχαταθείς ώντας άξιός δώση προς 
ανάξιον παραχαταθηχάριον, νμπορεί μόνον νά ζψηαη 
την επανάλνιφιν τάς παρακαταθήκης, εν οσω είρίσχε- 
ται (ις τάς χεΐρας αυτού, ν άνταπύδοσιυ εως της ποσό
τητας της ώγελείας, την οποίαν εκαρπώσατο δ παραχα- 
ταθηκάριος.

Τ*Μ Η Μ Α Γ ’

I l t p i  των υποχρεώσεων του παραχα-  
. τα θηχαρ ίου.

1927. 'Ο παραχαταθηχάριος είναι ύπόχρεως νά <γυ- 
λάτνη νην παραχατ&ηχην με -άπαράλλαχτον φροντίδα 
οσψ εχ$ι εΐς τά ίδιά tou πράγματα.

1928. Το διάταγμα τού προ τουτου άρθρου χαταν-
* y * '__ τα αυςηροτερον.

Α \ 'Όταν δ παραχαταθηχάριος προσεγερεν αυτός ε
αυτόν νά λάβη rrv παραχαταθηχψ. *

Β\ Όταν συμγωνηστρ μίσθωμά τι προς φύλαξα αυττς,

( · )  Όποιοι εϊναι οί ελεύθερο:, μη υπεξούσιοι, χαί
μη άπηγορευμενοιΧΟΛ μη άνηλιχες,'

3σ
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Γ .  'Οταν ν5 παρακαταδηχη yivvj προς μόνον δ«ρελος 
του παρακαταδηκαρί'ου.

Δ \ "Οταν βυρυρωνηδη ρητώς υπόχρεούς δ'ς παντός rf· 
5ους πταίσμα ini ταυτη.

1929. *0 παρακαταδηκα'ρ'Ος δεν ύποχρεοΰταί ου
δέποτε ε'ς τα χατα της παρακαταδ·/ίχης γενόμενα της ε*- 
ξουαι'ας, ε?μη όταν ανεξαιρέτως όποοχδδη κ1 αποδώση 
τό παρακατεδεν πράγμα»

193ο. Χωρίς ρητνς δδε/ας, η υπολαρί&χνο/χε'νης , 
δεν δόναται δ παραχαταδηχαριος να μεταχείρισή τηί 
παραχαταδη'χην ε?ς υπηρεσίαν του.

1931. ’Αλλ’ ουτδ ηριπορει να εξετάση τα παραχα-
τατ^ έμενα πράγματα} δταν εριπιςδυωνται ε'ς αυτόν
■Αεισμενα εις χι&άτιον, ν (σφραγισμένα εις περιτύλιγμα.

1932. *0 «αραχαταδηχαριος χρίωςεΐ v* αποδώση 
την παραχαταδηχην σώαν, και αμετάβλητον.

Kara ταυ τα υπόχείται να αποδώση τα ίδια apyu- 
pta, δταν y παραχαταδηχη αυν/ςαται δ?ς νομίσματα χω
ρίς να παρατηρη, εαν άνε'δη, η κατδδη η τιριη' αυτών.

ig33 . Ό  παρακαταδηχάρίος υποχρβουταί ν σπο- 
δώση την παραχαταδη’χην ε?ς ην ευρεδώ χατάςασιν κατά 
r>\v ίποχην r /ς άνταποδόσεως, καί αΐ ρδοραΐ αυτής 
ανήκουν είς τα παραχατατίδεντα, δταν δεν προηλδον 

αίτιας του παρακαταδηκαρΛυ.

ig34- "Οταν η παραχαταδώκη ληρδη άπό δυνα- 
ςεάαντης εξουσίας,και δόδώ αλλητι'ς αντα^χησιςαυτής, 
δ παρακαταδηχαρίος χρεωςίι ν* αποδώση την ληρδείσαν 
«ντίτιριησίν.



1935. Ο κληρονόμος του παραχαταθηκαρίου δεν 
υποκειται είς άλλο είμη είς μόνψ την άπόδοααι r/js λη- 
φ9*:βτ}5 τιμής, vj tvjv παράδοσιν των δικαιωμάτων του 
δπ« του ayopa^y, gay κατ άγνοιαν, μ ι με απλότητα 
πωλττρ τ·/ν π«ραχατ«9ηκηυ.

1936. JEay η παρακαταθήκη καρπορορήση προς δ· 
ψελος του παραχώτα^χα^'ου, ‘το ορίλος τούτο ανήκει 
εις τον παρακατατιθεντα. Ό  παραχαταθηχάριος δεν 
χρεωςεί κανένα τόκον επάνω εις αργύρια παρακαταθή- 
χγ(ζ, είμή από μόνψ τήν υ μέραν, καθ' ήν ζητηθή 
ή απόδοσή, καί §iv ήθελε την μάμη,

'Ο παραχαταθηχάριος εις μόνον τον παραχα- 
τατιθεμενον πρεπει νά άποδωση την παρακαταθήκην, η 
είς εκείνον εις όνομα του οποίου εγενετο, η εις εκεί
νον , προς ον συνερωνήθη νά παραδοθη κατά το γράμμα.

1938. Δεν εχει δικαίωμα ό παρακαταθνμάριος νά 
ζητηση από τον παρακαταθεντα, ότι ήτον ιδιοκτήτης 
του παρακατατιθέμενου πράγματος.

Μ* όλου τούτο εάν άναχαλυφη ότι το πράγμα είναι
κλεαμενον, καί γνωρίζει τον ιδιοκτήτην αυτου, χρεωςεί 
υ αναγγείλη προς αυτόν τ^ν παρακαταθήκην, άναγκάζων 
αυτόν νά την ζητήση διά κριτηρίου είς ρητήν, καί ά- 
ποχρωοαν διορίαν * ‘ωςτε άν ό λαΘων την εΐδησιν πα*;·: 
ραμελήοη tvjv αΐτησιν της παρακαταθήκης,  μενει ελεύ
θερος, καί άκαταζήτητος μετά τνν παράόοτιν προς τον
παρακαταθεντα. t t

1939. Έαν ό παρακαταθείς άποθάνη θάνατον ψο-
αικόν, η πολιτικόν, η παρακαταθήκη πρεπει να δοθη 
προς μόνον τον κληρονόμον αϋτου.

κ  ω $ η £. 209
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Έον ηναι ίτολλο: or κληρονόμοι, πρέπει δοθη προς 
"καςον το αναλογούν μέρος,

Έαν τό πράγμα ηναι άδιαμέριςον, πρέπει να συμ
φωνήσουν οί κληρονόμοι προς πίνα πρέπει να δοθη,

194ο. Έαν ο παρακαταθείς μετα§άλη κατάςασι» 
μετά ταυτα δ'^λαδτ},  εαν γυνή ούσα t λεο9ίρα,  οταυ 
έκαμε την παρακαταθήκην, ύπανδρευθη μετά τούτα , 
και εύρίσκεται ύπ εξουσίαν του άνδρός,

*Εαν ο ηλικιωμένος παρακαταθείς κατεδικασθη είς α· 
παγέρευσιν μετά ταυτα,

Είς τάς τοιαύτας, και άλλος ομοίας̂ περιςάσ&ις ν ' 
-παρακαταθήκη πρέπει να' παραδοθη προς■ τον έχοντα την 
διοίκησιν των δικαιωμάτων, καί, των υπαρχόντων του 
παρακαταθίντος,

lg 4 i·  Εάν υ παρακαταθήκη εδόθη από τρογέα, 
η από τον ανδρα, η από τον διοικητήν με έν από αυ
τά τα επώνυμα, τότε πρέπει ν άποδοθη προς εκείνον, 
τον όποιον ό ίδιος τρογεύς, η άνηρ, η διοικητής έπαρ- 
ρησίαζον* εάν δηλαδή ήθελε παύση η επτςασία, καί 
διοΰ.ηαις αυτών έν και ρω της άποδόσεως.

1942. Έάν φανεροί tor είς τό συμγωνητικόν της 
παρακαταθήκης ό τόπος, όπου πρεπει νά γένη ή άπό- 
όοσις, ύποχρεούται ό άποθηκαριος να πράξη ούτω, καί 
το ε£οία τν̂ ς μετακομίσεως (εαν γενουν') ετναι είς βά- 
οος τού παραλαμ&άνοντος.

1943· *Εάν δ’ είς τό συμφωνητικόν δεν σηαειούται 
ό τόπος της άποδ οσεως, αυτή πρέπει νά γένη οπού ε- 
^ ενετό ή παρακαταθήκη.

]£  ρ; π o p u  ο ;
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ig44* Η παταχαταθητη πρε’πεε ν άποδοθη 'όταν 
ζητηθη από τον παραχαταθε'ντα, ζαι άκυροΰται η αυμ· 
5>ων/̂ ίΓσα &ops'a δία τν]ν απόδοσή, ο ταυ δί'ν ευρίσκη- 
ται εις τάς χειρ ας του παραχαταθ-ηκαρίου μεαεγγυον 9 η 
αλλ*4 άπαγόρευτις του νά παραδώιη, τ) να μετατόπιση 
την παρακαταθήκην.

1945· *0 sm^otAsuSsis παραχαταδηχην χαταδίχα· 
ζίταί να μη άποδεχθη είς παραινήσω (#).

1946· Hatioufty δλαί as ρηθεΐσαι υποχρεώσεις του 
παραχαταΘηχαρίΟΰ, δαν άνακαλυφάς άπο$ε:'ξη9 οη αύτος 
ο ίδιος είναι ιδιόκτητης της παρακαταθήκης.

Τ Μ Η Μ Α Δ'.
I

lisps των χ ρ ε ών  του π α ρ α κ α τ α θ η κ α ρ  ίον.
ig47* παρακαταθείς, vjroi ό πο^σα; rvjv πα  ̂

ρακαταθηκην, ύποχρεουται να πλήρωσή τα έξοδα τον 
παρακαταθηκαρίου προς διαγυλαξιν αυτής, xas να aW  
πλήρωσή όσας ζημίας προξετηθουν αυτω από την παρα
καταθήκην.

ig4S. *0 παρακαταθηκάριος y μπορεί ,να χρατητ/f 
την παρακαταθήκην, εως ού να πληρωθφ τα προς αυτόν 
χρεωςου'μενα δια ταυτην.

Τ Μ Η Μ Α  Ε'.
l i sps  της  αναγκαίας  παρακαταθήκης .

1949· ‘Αναγκαία παρακαταθήκη είναι η γινόμενη 
εξ ανάγκης διά πυρκαϊάν, κρήμνισμα οίκητηρίων 9 Xivj· 
λασίαν, ναοάγιον, η τι τοιοΰτον ε ξαφνικόν συμ&εοηχός.

19 5ο. Efi αποδείξω ταυ της αποδέχονται καί ο I μάρ
τυρες άςηναι η αγωγή μεγαλητερα άπδ ΐ5 θ  γρόσαια.

(*) E ’s παραίτησιν υπαρχόντων cession des biens 
ήτοι είναι αυτόχρημα δόλιος χρεοκοπος, καί υπο· 
κειται εΐς τάς τοιαυτας απαγορεύσεις , καί ποινας.
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Ι9 δ ΐ .  Kate τα λοιπν δε υπάγεται χαίν} αναγκαία 
ItepexaraSvjV/) είς τους προρμ/βεντας κανόνας.

l g 52. 0 /  ξενοδόχοι χαL έφοροι των χαταλυμάτων 
υποχρεουνται ως παραχατα9ψάριοι Sea τα εναποτιΒίμενα 
είς τδ ξενοδοχείου των πράγματα άπό τους οδοιπόρους 
πους καταλυοντας παρ* αυ’τοΐς. Ή των τοιουτων πραγ
μάτων παραχαταΒηκη νομιζεαΒω καί αναγκαία,

1953. 'Τποχρεβίνταί λοιπόν οί τοιουτοι Sia tvjv 
κλοπήν, υ βλά$·/μ των πραγμάτων του οδοιπόρου, καί 
δταν ν| κλοπν}, χαί βλά$/] γεν-ή από τους υπτρετας, 
καί επιςάτας του ξενοδοχείου , χαί όταν γενρ από τους 
διαβαίνοντας, χαί καταλυοντας εις αυτό.

1954» Δεν υποχρεουντα* όμως διά τας γενομενα̂  
χλοπας, καί άρπαγάς άπό ένοπλους κλεπτας, χαί άπο 
χαταδυναςείαν.

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν  Γ .
Περί  με σε γ γ ό  ου (σ εχου ες ρ ου).

I

Τ Μ Η Μ Α  Α',

Περί  των διαφόρων ειδών του μεσεγγυου.

ι g δ 5. Τδ μεσίγγυον γίνεται, yj ρεε συμφωνίαν > 
η ριε διαδικασίαν.

Τ Μ Η Μ Α  Β'.
Περ'ί του συμφωνημίνου μεσεγγυου.

1956. Τδ χατα συμφωνίαν μεσεγγυον είναι παρα- 
χατα9·/)χτ3 γινόμενη άπό ενα, η πολλούς ανθρώπους, πράγ*

Έ  ft π ο p « < o s
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ματος οανεχομενου είς τάς χείρας τρίτον τ<νός υποαχο· 
μενού να το άποδώση μετά την διάλυσιν τ-̂ ς διαγόρας 
προς ον άποφασισθη.

1957· ’Hjxitopsf το μεσεγγυον να μη γένη αμισθί. 
1958. "Otav γένη αμισθί, ύπόκεηαι εις too? χονό- 

y«S της χυρώ>5 παρακαταθήκης με εξαίρεσή των σκο» 
λου'Αων διάφορων,

19^9· Το μεσεγγυον ημπορεί να γένη οχι μόνον 
εις κινητά, άλλο καί εις ακίνητα υπάρχοντα. ,

Ι 9 ΰ°· Ο 5 ’//fOi ο χρατωυ το μεσέγ»
γυον9 δεν η μπορεί να το εκ&αλη άπό tvjv εξουσίαν τον 
χωρίς της ουναωεσεως των ενεχόμενων είς αυτό, ♦/ δί 
αιτίαν κριθεΐσαν ,  ω$ νόμιμον.

Τ Μ Η Μ Α  Γ \
Hi/Ji  μ ε σ ε γ γ υ ο υ 3 η παρακατ αθήκης  δια- 

δ ι χ ο <τ θ ε ί σ η ς.
1 g 61. Το κριτηριον ημπορεί να επίταξη το μεσεγγυον. 
Α'. Προβάτων κινητών κραr/βεντων του χρεώςου.
Β'. 'Ακίνητου υποςατικου, η κινητού πράγματος, του 

οποίου η ιδιοκτησία, τ  η κατασχεσις διαφιλονεικείτα 
μεταξύ δυω} η πολλών τινων.

Τ'. Των παρά του χρεώςου προσφερομενων πραγ» 
μάτωυ είς απελευθερώσω ου του.

1962. Ή άποκατάςασις ενός διωρισμενου παρά του 
χριτηρίου φυλακος αποτελεί υποχρεώσεις· μεταξύ του με» 
σεγγυάζοντος, καί του «ρυλαχο$. Ό  φόλαξ πρέπει νά
εχη άπασαν tr]v προσοχήν διά την διατηρήσω του με» 
σεγγυου.

Κ ω δ η ξ.
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r

*0 ψόλαξ πρέπει να άκολογ$η δία την πώληση 
προζ τον μεσεγγνάζοντα } αλλα καί πρδ$ τον ίδίοκτη* 
την, εαν aitofctotoBy λόαις του μεαεγγυου.
, 'Τποχρεουταί δ μεσεγγυαζόμενος να πλήρως προς 
τον φδίαχα τον νόμιμον μιβ9όν*

1963. Έ^χείρ/ζετα: τδ τοίβδτον μεσέγγυον, η είς 
δποχεφιενον εγλρινόμενον παρα των όιαγερομενων} η 
άλλο διοριζόμενον παρα του χρ'τηρί'ου.

Ei's αμφω ταυταξ τα$ περιςάβείζ δ λαδων τδ μεσεγ- 
yuov δποχείταί εΓ$ δλα τα χρέη τοδ χατα αυρί<ρων:'αν 
|χεσε^υ7(τον.

Τ Ε Λ Ο Σ .
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Επί:$·/' προεέηαμεν, on ο νόμος ενεργεί περί πραγ» 
μάτων γινομένων μετά ττ,ν διαχίρυξώ ton, αναγχαϊον 
tivat να ηξευρη ο «ΐ/α^νωςης xai ιόν χαιρον too 3β- 
σπίσματος f xai της διαχηρυξεως το5 eunopuoo ΚώδνμΟς 
έξ ότου εγενετο} χαι νόμος γενιχός ε’χεινου too πολυάν
θρωποι* τόπου»

Του Α\ Βί&Λυ
Τίτλος Α'.εως τοόΖ\ εθεαπ&η t i  10·7

xai δΜτηρόχβ-η τη 20. I Σεπτίμ,
*0 ΤΓτλος Η*, εθεοπίοθη τη li.xrnT 1807;

ύιίχ'ηρόχθ'η τη 2 1 .  j

Το' Β \ Β:$λι’ον
Έθβσπ/σθη τη 15. καί διεχηρύχθη τη 25. tou ctotov 
Σεπτεμβρίου. *

Το Γ'. Βίβλί'ον
’Εθβσπώθη τη 12. xai διεκηρυχθη τη 22. too αυτοό.

*Από των εποχών τούτων xdtc μετά ταυτα ερ/αι εις 
χρέος τα Γαλλιχα χριτηρια να χρινουν χατά τα $εοπι- 
οθεντα, χαι νομοθετφίντα ενταύθα τας εμποριχας διε
νέξεις y τών όποιων at υπάρξεις εγίνοντο ομοίως μετά 
τυρ διαχηρυξιν.
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Lexicon). Σ. 2γ 9 ς. 22 yp; obligation), Σ. 2 cjj 
<· 24 yp* polizza). Σ. 3 3 , φ  η  γρ. &νίχρρα), Σ. 
αντ., ς, 23 yp. ενεχύρων) < Σ. 3 8 , <?. 22 yp. let. 
tres de change). Σ. 39 > <7. 3 γρ. πληρωτέαν). Σ. 
4 9 ) ?· 21 yp. tyo^rtoypedpvj); Σ. 55 , <. 26 yp. 
V» xavovioQy καί εΐ$ ημάς- ως ανωτέρω), Σ . ' 5y , φ  
13 γρ. εξαμηνιαία), Σ. 6 ΐ ,  ς. 23 γρ. ενυπογραγον). 
Σ. 6 6 , ς; 21 γρ. προΰδιοριόθέντας). Σ. γ ΐ ,  ς. 22 
yp. ποτρα τοΰ). Σ. 7 2 , ς. 28 yp. ενεχύρου). £. η 8 , 
< .19  yp. ίτροα£<ορί';'ωντα$). Σ. 76 > ?· 26 yp. κρε- 
μα«εν·/,ν). Σ. 86, ς. 11 γρ. ύποΒηκευμα). Σ; 8g , 
φ  ΙΟ yp. ~ραγματεΐαϊ)ί Σ. go , <. l 6 yp. προβΌρ· 
ρ,ίβέως του). Σ. 9 6 , <. 25 yp. νά τ«$ ζητταη). Σ; 
99 , φ  i 9 yp; charte-partie) .  Σ. ΐ ο 8, <; 23 yp. 
ενίχχιρον). Σ; I 2g ,  φ  ι 4  γρ. καραβιού)* S. 137,  
Φ 17 yp. έία). Σ; 15 1 , ς. 1 8 yp. ψη^ζορ,ενος); 
Σ. 153 , ς. g γο. μετά το φηφισμα). Σ; ΐ 54 , < /8  
γρ. επικυρωμένων). Σ. ι 5 6 ,  ς. 24 yp. Trpog)» Σχ 
ι 6 5 ,  ς. ι 3  yp. ε~ίτρο;τοκρ'του). Σ. 182 , <. 5 yp; 
υπολοίπου). Σ. 206, φ  6 yp. ε’Θελουίί'α). Σ, 210, 
ς. ί  γρ. να όοΒν).


