
ΓΑΛΛΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΏΔΗ5

M E TΑΦΡΑΣΘΕΙΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ

ΗΜΩΝ Δ Ι Α Λ Ε Κ Τ Ο Ν

ΠΑΡΑ Θ. Ρ.

ΕΝ ΠΑΡ ΙΣ ΙΟ ΙΣ ,
Λ

ΕΚ. ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑ-ΜΑΣ I. Μ. ΕΒΕΡΑΡΤΟΪ.

ι 8αο*



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΣ  Ε Λ Λ Η Ν Α Σ .

Δ Υ Ν ΑΤΑ I άρά γε 6 άνά χεΐρας εμπορικός 

Ka!x5V)£ νά εφαρμοστή και επομένως νά χρη

σίμευαν} και εις το έμπορικόν συνάλλαγμα των 

κα& ημάς Ελλήνων*
Εϊναι αληθινόν ότι τα πολίτικα επιτηδεύ

ματα ενός έθνους, χατας~η$έντα σχετικώς με 

την φυσικήν $έσιν του κλίματος, με τον ηθικόν 

χαρακτήρα., με το Αιοικήσεως είδος, και με 

τάς μάλλον η ηττον αναφοράς και συνδέσμους 

μετά των γειτνιαζόντων και διεςηκότων εθνών, 

δνσκόλως έμποροϋν νά είναι εύάρμος-α εις εν 

άλλο κατά πάντα διάφορον· αλλά μικρά τις 

[εϋςοχος άνάπλασις δύναται νά τά κάμη εϋ- 

χρηςα. Τά ε$νη λαβόντα εις την νηπιότητά 

χων άπό αρχαιότερα ήδη πολιτευόμενα, και 

«ναμορφώσαντα καταλλήλως τάς άρχάς των 

νόμων , δκχκηρύττουσι τρανως τούτην την 

\«λήΒειαν.
« 3



¥
Ο άνά χεΐρας εμπορικός Κώδηξ είναι Τη

ρημένος εις τέσσαρα βιβλία’

Τό πρώτον περιέχει τούς νόμους, οϊτινες 

διέπουσι γενικώς τό έμπόριον,

Τό δεύτερον, τούς ιδιαιτέρους νόμους > καθ’ 

ούς πρέπει νά γίνωνται οι κατά Βάλασσαν 

συμβιβασμοί,

Τό τρίτον πραγματεύεται περί τών Στά

σεων καί Χρεωκοπιών,
Τό τέταρτον, περί της συςάσεως τών εμ

πορικών κριτηρίων, περί του ιδιαιτέρου αυτών 

προνομίου, καί περί τού τρόπου, καΒ’ δν γί
νεται η έμπροσθεν αυτών τε καί τών Εγέσεως 

αυλών κρισολογία.

Περιττόν κρίνω τό νά εϊπω τι εις έπαινον 

τών διατάξεων τού παρόντος συγγράμματος, 
διότι πολλοί μζγάλοι νόες επρόψΒασαν, καί 

τάς επανηγύρισαν, άποδείξάντες άποχρώντως 

ότι to οικοδόμημα αυτών, αυντεΒεν άπό παν 

ό,τι ενομίζετο δίκαιον συμμά εϊς τε τα αρχαία 

καί εις τά καΒ’ ημάς ευνομούμενα εΒνη ςηρί*



ζεται επάνω εις βάσεις πολυχρονίου πείρας και 

όμολογουμένης όρθότητος.

Επεμελή^ην οσον τό δυνατόν , καί καθ' 

όσον συγχαρεί το δουλικόν καί επίπονον ε'ργον 

του μεταγραςοϋ νά κάμω την μετάψρασιν εύ- 

κατάλ,ηπτον’ ομολογώ όμως on, μεταγλωτ-* 
τίζων, ευρισκόμην εις μεγάλην αμηχανίαν του 

πρακτέου* αν επρεπε , δηλαδή, νά μεταχει
ριστώ τους αλλογενείς μεν άΧλά καταχρηςικώς 

εις τους ομογενείς μας εμπόρους συνήθεις 

όρους> η τούς τής γλώσσης μας, ηττον μεν 

εις χρησιν, ού πάντη δε ακατάληπτους. Τα

λαντευόμενος τοίνυν επί πολύ ςίς ταύτην την 

άμφίγνωμίαν, τελευταίου άπεγάσισα νά είσάζω 

τούς όρους ( ΐ )  τής μητρώας ημών διαλέκτου, 

τούτο μεν διά νά γίνουν συνηθεςεροι, τούτο 

δε διά νά μην υποβάλω τούς αλλοεθνείς εις 

κόπον τού νά εφαρμόζουν εις την γλώσσαν μας

( ΐ )  Εί ό'έ τινες των ορών ετέθησαν εξ απειρίας 
«καταλλήλως εις την μετάψρασιν, τούτους επιδιορ · 
θούτ&> άταράχως ό ειδημων Αναγνώς-ης.



τό πολυ$ρύλλ*)τον του με άλλότρια πτερά ήμ- 

φιεσμένου κολοιον. Αλλ* επειδή τινες τούτων 
των όρων δύνανται διά τό άσυνήΒιςΌν ή διά 

τον αρχαϊσμόν των νά επισκοτίζουν εις τούς 

πολλούς τήν έννοιαν των "λεγομένων, δεν έκρινα 

παρά σκοπόν νά συνάψω κατ αλφαβήτου εις 

τό τέλος τού βιβλίου μικράν τινα συλλογήν 

λέξεων, έπεζηγουσαν προς πλείονα σαφήνειαν 

άναλυτικώς τε και γαλλιςτ'ι τους καινοφανείς 

νομιζομένους όρους.
Ύί δαι και περί τής εφαρμογής των προτι- 

Βεμένων διατάξεων; Τούτο είναι εργον των

όσοι εις τάς ελλιηνίδας πόλεις έχουν τό προ-
<

νόμιον του νά δικάζουν τά τού εμπορίου* Η 
διε εμή υπέρ του καταβ)π\Βεντός κόπου αντα

μοιβή, ικανωτάτιη, άν ό άνά χείρας κώδγ)ξ 

δυννιΒή νά συνεισφέρω 7Γολλος*όν τι μέρος εις 

τήν υπεράσπισιν του δικαίου.

0  Μεταφραστής.



IW V WWUVWUWV tn/l/\WWM/VM/l/VWW\n/VVWWY W VW V\VW \,U.W «

Π Ι Ν Α Ξ

Τί>Ν ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΏΝ r ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 

Β ΙΒΛ ΙΟΝ  Π Ρ Ώ Τ Ο Ν .

■ρττ 2Ε Λ.
ΕΠΙΓΡΑΦ. Δ. Α Ι ερι των Εμπορευόμενων. . . I 

—γ Β. Περί των Εμπορικών Κατας*ι;£ων. ί\
—  Γ'. Περί των Εταιρειών...............  8
ΤΜΗΜΑ ά. Περί των διαγορών Εταιρειών

καί περ'ι των κανόνων αυτών.. 8

—  β'. Περί των άναμέσον εταίρων γι- 
λονεικιών ? και κατά ποιον
τρόπον άπ ο φασίζονται..........  ι η

ΕΙΙΙΓΡΑΦ. Δ . Περί χωρισμών υπαρχόντων. . 20

—  Ε. Περί της Εμπορικής \ίσχης καί

περ'ι Ανταλάγματος καί Πραγ

ματειών Μεσιτών,...............  2η
ΤΜΗΜΑ ά. Περί τΫ,ς Εμπορικής Λέσχης.. . 2η 

—· 6'. Περί Ανταλλάγματος καί Πραγ

ματειών Μεσιτών................ 28

ΕΠΙΓΡΑΦ. £*. Περί τών Επιταττομενων........  33

T3IH.MA ά. Περί τών Επιταττομενων έν 

γεν»................................. 33



Σε a .
Γ

ΤΜΗΜΑ S'. Περί των Εττίταττομενωυ <?ιά 
τά ί ί «  ξνιράς καί ύπατος
αγωνία.......... . ...................  35

—  y . Περί του άριαςά........ ............. 38
ΕπίΓΡΑΦ. Ζ . Περί άγορασράτων και Πωλ*)-

ριάτων......... ....................  4°
—  Η. Περί τοϋ ΑνταλλαγριατίκοΟΓράρι- 

ριατος, περί τού εις Επιταγήν 

Γραριριατίου , και περί τϋς

παραγραφές . « ..................  4 1
ΤΜΗΜΑ ά. Περί τοϋ Ανταλλαγριατικού. . . 41

§ ι. Περί τής κατασκευές τοϋ Ανταλ-
λαγριατικοϋ.......... . ............ 4 1

§ 2. Περί τές Προβλε'ψεως............  4^
§ 3. Περί τές Αναδοχές..............  44
§ 4· Περίτϋςίιάριεσολα^σεωςάνα-

................................  47
§ 5. Περί τές Πτώσεως................  48
5 6. Περί τ«ς όπισ^ογραφές. . . . .  49
§ 7· Περί ττ{ς Συνεγγυέσεως..........  5ο
5 8. ΙΙερί τές Τρίτολα6ούσ>;ς Εγ-

γυέσεως............................  5ο
§ Q. Περί τϋς Πλπρωρΰίς..............  51
§ ίο. Περί τές ίιά ριεσολαβέσεως

ΤΟηρωιίγΓς·.........................  55



Σελ.
§ 1 1 . Περετών Δικαιωμάτων και των

Χρεών τού Επι^ερτού. . . . . 56

S 12. Περί των Διαμαρτυρικών.... . 64

§ ΐ3 . Περί της Ανταλλαγές.. . . . . . 67

Τ μ ιιμ α  β'. Περί τού etc Ε π ιτ α γ ή  Τραμ-

ματίου 7α
—* y '· Περί της Παραγραφής.,. ^ . ... * 7*

Β Ϊ Β Λ Ι Ο Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν ^

Επ ιγρα φ . Α\ Περί των Καραββίω* κα« «λλων

θαλασσίων πλοίων. · . · . . . . 73
— - Β . Περί Επιλαβης και πωλήσεως.

τών καραββίων..................... 8ο

— Γ . Περί τών Καραββοκυρίων. . . . 9 °
— Δ . Περί τού Ναύκληρου.. . . . . . . 9 2
— Ε. Περί τών υποχρεώσεων καί μισ-

. θών τών ναύτων, καί λοιπών

ανθρώπων τού πλοίου.......... ιο3

Γ  .. Περί Ναυλωτικών συμβιβασμών. ΐ ι δ

Ζ'. Περί τού φορτωτικού Γράμ

ματος................................... ι ι 6

Η. Περί τού Ν αύλου^ .............. 118

Θ, Περί των με θοΛΚτσιον τόκον

συμφωνητικών.. » ·  ............  128



Σε λ ,
ΕΠΙΓΡΑΦ. ί. Περί των Ασφαλειών. t .........  ι3 γ

ΤΜΗΜΑ ά. Περί του ασφαλείας συμφωνη
τικού, κατασκευής του, και
αντικείμενου τον..................  ι3 γ

—  β>'. Περί των υποχρεώσεων του

άσφαλιςοϋ καί ασφαλίζομε’
νου.........................................  145

—  γ .  Περι της Απαφεσεωζ.............. 1 53

ΕϊΙΙΓΡΑΦ. ΙΑ . Περί των Θαλασσοζημιών. . . . ΐ6 6  

—- ΙΒ . Περί της Χύσεως καί τής Συνεισ
φοράς....................................  ΐ"]3

—  ΙΓ .  Περί των Παραγραφών............. ι8 θ

—  JA , Αγωγαι άπορριπτέαι............... ΐ8ϊ

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Περί των Στάσεων καί Χρεω-

κοπιών...............................  ΐ85
ΡΠΙΓΡΑΦ. Α. Π ερ ίτης Στάσεως...................  184-

ΚΕΦΑΛ. ά. Περί της άρχης της Στάσεως. .  184

—  β'. Περί της επι$έσεως των σφρα-

γι'ίων. ..................................  ΐ8 γ

•— γ  . Πβ^τίίς Ονοματισεωςτου Ερο~

¥ρ ον :ρον κριτοΰ, καί των Επιςα-

των της Στάσεως, . . · · · ♦ * .  188



ΚΕΦΑΛ. δ . Περί των προηγητίων εργασιών 
των Επιβατών, καί περί των 

πρώτων διατάξεων ώς προς 
εκείνον όπου εκααε τόν ςάσιν. 192

—  ε'. Περί τοϋ τής ληψοδοσίας λογα

ριασμού .................... .. 196

—  ς-. Περί των πρόσκαιρων Επι

τρόπων................ .. 199
ΤΜΗΜΑ ά. Περί της Ονορατίσεως των

πρόσκαιρων Επιτροποιν. . . .  ι 99
f >/

—  β . Περί ττ,ς Παύσεως των Εργων

ΣΕΛ.

>
των Επιβατών......................  20 1

—  γ . Περί των π),πρωρών διά τους
Επιςάτας......................................... 2 0 2

ΚΕΦΑΛ. ζ . Περί των πράξεων των πρόσ
καιρων Επιτρόπων................ 202

—  ά. Περιτήςκαθαιρέσεως των Σφρα

γίδων, και περί της Κατα
γραφής............................ * ........................... 2 0 2

ΤΜΗΜΑ, β'. Περί τής Πωλήσεως των Πραγ
ματειών , και Κινητών , και 
περί των Επανακτήσεων.. . .  2θ5

—  γ\ Περί τών Συντηρητικών Δι
καιωμάτων ........  ...............2θβ

ύ— δ'. Περί τ^ςέξετάσεως των Δανείων. 209



*
ΚΕΦΛΛ. η. Περί τών άπο^ασις^κών Επι

τρόπων, καί περί τών εργα
σιών αυτών......................... 215

ΤΜΗΜΑ ά. Περί της συνελεύσεων των ύα- 
νεις·ών, των οποίων τά δάνεια. 

έξετάσθησαν, καί επεκυρώ- 

«5ησαν...................» ............2 15

—  6 . Περί της Συμφωνίας................ 2 16

—  7 . ΙΙεριτής Ενώσεωςτωνδανεικών. 220 

Κ εφ αα . 3  . Περί των διαφόρων ειδών δανει-

ςών , καί περί των δικαιωμά
των αυτώνy αν τύχη Στάσις. 22.3

ΤΜΗΜΑ, ά. Γενικαί διατάξεις..................... 223
—-  β · Περί των δικαιωμάτων των με

ύπο3ηκας δανειςών............  225

—  γ . Περί των δικαιωμάτων των Γυ

ναικών ................     228

ΚΕΦΑΑ, ί. Περί τής διανομές μεταξύ των 
δχνειςών , καί περί τής ξε- 
καθαρίσεως τών Κινητών.. . . 233

—  ιά. Περίτού τρόπου, καθ’ ον γίνεται
ή πώλησις τών ακινήτων εκεί
νου όπου εκαριε τήν Στάσιν. .  235 

ΕΠΙΓΡΑΦ. Β . Περί της Υποχωρήσεων υπαρ
χόντων, · . , .................      236

Σεα.



ιά
Σε λ .

ΕΠΙΙ'Ραφ. Γ .  Περί τής Επ<χνα\ή^εως........... 24ο

—  Δ '. Περί τών Χρεωκοπιών. - - . . . .  244

ΚΕΦΑΛ. ά. Περί τής άκ\ής ΧρεωκοπΊας. . 244
—  β'. Περί τΫίς δόλιας Χρεωκοπίας.. 4 2 47
—  y . Περί τής κνΰερνήσεως τών υπαρ

χόντων, άν τύχρ Χρεωκοπία. 251 

ΕΠΙΓΡΛΦ. Ε. Περί τνίς Αποκατάς-ασεως*. . .  255

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Περί τΫίς εμπορικής δικαςικής
εξουσίας../...................... 2 58

fellll' ΡΑΦί Α. ΙΙερ'ι τής συς·άσεως τών Εμπο
ρικών κριτηρίων*....................α58

—  Β . Περί τοϋ προνομίου τών Εμπο

ρικών Κριτηρίων..................  264

Γ . Περί τοϋ κpισoloyήσεο>ς τρό
που, ’έμπροσθεν εις τά εμπο

ρικά. κριτήρια........................Ίηο
Δ*. Περί τοϋ κρισολογήσεως τρό

που έμπροσθεν εις τάς Ε^ε-
σεως αύλάς........................... 272

Επεξή^ησίς τινων καινοφανών
νομιζομένων ορών................. 2τΟ

Ονόματα τών συνδρομητών... 3θΐ

ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ  ΠΙΝΑΚΟΣ*



ΓΑΛΛΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚαΑ££,

ΒΙΒΛΙΟΝ Π ρίϊΓΟ Ν ..

Περί τού ΕμπορίΛϋύ

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΡί ΙΤΗ.

ITeot τών'Εμτνορεοομενων.

Α ρ θ ρ ο ν . ι . Ε μ π ο ρ ο ι  ονομάζονται καί 

είναι οσοι καταγίνονται εις εμπορικάς υποθέσεις, 

καί το έπάγγελμά των είναι μόνον τό εμ

πόρων.

2. Κάθε ανήλικος, αρσενικός ή θηλυκός, 

απελευθερωθείς από την υποταγήν των γονέων, 

καί εχων τούς δεκαοκτώ χρόνους τής ηλικίας 

του περασμένους, 5ελήση νά ώ(ρελη$η άπό 

την άδειαν, όπου τω δίδει τό 4$7* fyfyw



( 2 )

του πολίτικου Κώό^κος, του νά εμπορεύεται, 

δεν εμπορεΐ νά άρχίση εμπορικάς επιχειρή

σεις , μήτε νά νομισθη εις νόμον ηλικίας, ώς 
προς τάς υποχρεώσεις, όπου έκαμε διά εμ

πόρων. \°\ Αν δεν εχγ) προηγουμένως την άδειαν 

από τον πατέρα του, η, αν ό πατηρτου είναι 

άπο^αμμένος, η τού τό εμποδίζει, η είναι 

άπών, άπό την μητέρα του, η εις ελλειψιν του 

πατρός και της μητρός, άπό την άπόφασιν του 

συμβουλίου της οικογένειας, επικεκυρωμένην
Λ

άπό τό πολιτικόν κριτήριου. 20ν. Αν αύτη η 

άδεια δεν είναι, προσέτι, καταγραμμένη, και 

δημοσιευμένη εις τό Εμπορικόν κριτήριου του 

τόπου, όπου ό ανήλικος $έλει νά καταςήση τό

οίκητήριόν του.
_ <
3. Η όιάταςις του προηγουμένου άρθρου 

εφαρμόζεται και εις τούς μη εμπορευομένους 

ανηλίκους, ώς προς ολας τάς επιχειρήσεις, τάς 

οποίας αι διατάζεις των 632, καί 633. Aρ -  

3-ρων της δευτέρας Επιγραφής τού τετάρτου 

Βιβλίου διακηρύττουσιν εμπορικάς»



4· Η γυνή δεν εμπορεΐνά είναι δημοσία έμ

πορος χωρίς την συγκατάνευαν του άνδρόςτης,

5. ή  γυννι, άν είναι δημοσία έμπορος, δύ- 

ναται, χωρίς την άδειαν του άνδρός της, νά 

υποχρεόνεται, διά όσα ανήκουν εις το εμπόρων 

της· Κ α ί, άν ούτως, υποχρεόνει καί τον άν- 

δρα της, άν έχουν άναμίσον των κοινά τά 

υπάρχοντά των.

Αύτη δεν υπολαμβάνεται δημοσιά έμπορος, 

άν μόνον λιανοπωλη τάς πραγματείας τού εμ

πορίου του άνδρός της, καί τότε υπολαμβά

νεται τοιαύτη, όταν κάμνη χωρίςόν εμπόρων.

6. Οί ανήλικοι έμποροι, εχοντες την άδειαν 

ώς ανωτέρω εϊρηται, δύνανται νά βάλλουν ένέ- 

χυρον καί υποθήκην εις τά άκίνητά των.

Δύνανται καί νά τά άπαλλοτριόνουν* αλλά 

καθ1 ους τρόπους διορίζουν τά 457 καί ακό

λουθα άρθρα τού πολιτικού Κώ(5ηκος.

η. Αί δημόσιαι έμποροι γυναίκες δύνανται 

ωσαύτως νά βάλλουν ενέχυρον, υποθηκας, καί 

νά άπαλλοτριονουν τά άκίνητά των.

( 3 )



( 4 )

-* Μ’ όλον τούτο τα προίκεια συμαρωνηθέντα 

υπάρχοντα, όταν είναι υπανδρέυμεναι υπό 
προικείαν διοίκησιν, δεν δύνανται νά βαλθούν 

ενέχυρον, μήτε νά άπαλλοτριωθουν, παρρ. εις 

τάς προσδιορισμένας περιςάσεις, καί καθ’ ους 

τρόπους διορίζει ό πολίτικός Κώδηξ.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΕΓΤΕΡΛ.
♦

Περί .των εμπορικών Κατας'ί'χων»

8 . ΚΑΘΕ έμπορος είναι υπόχρεος νά εχη 

εν ήμερούαιον κατάςιχον, όπου νά παραςαίνη, 

■ημέραν παρ’ ημέραν, τά ενεργητικά καί πα

θητικά χρέη του, τάς πράξεις του εμπορίου 

του, τάς πραγματεύσεις του, τάςάναδοχάς καί 

όπισθογραγάς των άνταλλαγ μαζικών, και εν 

γένει 6,τι "λαμβάνει καί δίδει δι όποιονδήποτε 

λόγον* καί όπου νά (ρανερόνη κάθε μήνα πόσην 

ποσότητα χρημάτων έμεταχειρίσθη εις τά έξοδα 

τής οικίας του, εκτός των άλλων καταςίχων



συνηΒ’ων μεν9 άλλ’ όχι τόσον αναγκαίων εις 

τό εμπόριον.

Εivou υπόχρεος να δένη εις δεμάτια οσας 

επιςοίάς λαμβάνει, καί νά αντιγραφή εις εν 
κατάςιχον όσας έπιςελίει,

9· Είναι υπόχρεος νά κάμνη κά3ε χρόνον 

υπό ιδιωτικήν υπογρααγην μίαν καταγραφήν των 
κινητών καί ακινήτων υπαρχόντων του, καί 

των ενεργητικών καί παθητικών χρεών του , 

καί νά την άντιγράφη , κάΒε χρόνον, επάνω 

εις εν επί ταυ τού διορισμένου ειδικόν κατά-  

ςιχον.

( 5 )

ι ο. Τό,τε ημερούσιον καί των καταγραφών 

τό κατάς^ον πρέπει νά μονοκονδυϊιάζωνται 

καί νά ύπογράφωνται μίαν φοράν κά$ε χρόνον, 
Τό κατάςιχον τών άντιγραμμένων έπιςολών 

δεν υπόκειται εις τούτο.
Ολα τά κατάςιχα πρέπει νά βας-ώνται κατά 

τάζιν χρονιάς, χωρίς άσπρους τόπους, παρα

λείψεις η μεταφοράς εις τό περίχωρων,

11. Οσα κατάςιχα διορίζουν τά άνω 8 καί g



( 6 )

άρΒρα νά βαςώνται πρέπει νά καταριΒμών-
*

ται, μονοκονδυλιάζωνται και επιθεωρώνται· Η 
από ενα των κριτών τού εμπορικού κριτηρίου , 
η από τόν Τοπάρχην η από ένα συμβοηΒόν 

τούτοι» κατά Tyjv συνηΒη τάξιν και άνεξόδως: 

Οί έμποροι είναι υπόχρεοι νά συντηρούν ταύτα 

τά κατάςιχα διά δέκα χρόνους.

12. Τά τακτικώς βαςαχμένα εμπορικά 

κατάςιχα δύνανται νά είναι προσδεκτά από τόν 
κριτήν διά νά κάμνουν άπόδειξιν μεταξύ εμ

πόρων διά εμπορικάς υποδέσεις.

ΐ3 . Τάκατα'ς-ιχα, οπού τά εμπορευόμενα 

υποκείμενα είναι υπόχρεα νά βαςούν, άν δεν 

έπαραφυλάχΒησαν τά όσα ανωτέρω τίϊρί τούτων 

εδιορίσθησαν, δεν δύνανται νά παρρησιάζων- 

ται, μήτε νά έχουν κύρος εις τό κριτηριον υπέρ 
εκείνων όπου τά εβάςασαν χωρίς βλάβην των 

δσα Βέλουν διαταχΒη εις τό περί Στάσεων 

καί Χρεωκοπιών βιβλίον.

ι4 · Η κοινοποίησις των καταςίχων καί 

των καταγραφών δεν δύναται νά έπιταχΒη εις



( 7 )

τό κριτήριον, εί μη διά κληρονομιών υποδέ
σεις > υπαρχόντων κοινότητα , εταιρείας μοιρα

σιάν, και αν τύχη Στάσις.

ΐ5 .  Αν εις επί κριτηρίω διαφερομένους 

τύχγ] φιλονεικία, η παρρησίασις τών καταςί- 

χων δύναται νά επιταχΒη από τον κριτήν , 

ακόμη καί εξ επαγγέλματος, διά νά άποσπά- 

ται εζ αυτών εκείνο όπου άναφέρεται εις την 

διαφοράν.

ΙΟ. Αυ τά κατάςιχα, τών όποιων η πα'ρ- 
ρησίασις επροσφέρΒη , άνεζητηΒη έγγράφως, 

η επετάχΒη, είναι εις τόπους μακράν άπό το 

κριτηριον, όπου εχει την ύπόΒεσιν' οι κριταί 

εμπορούν νά μέλλουν ^τητικην επιταγήν εις 

το κριτηριον τού τόπου, η νά άποπεμπουν 

ένα Είρηνοποιόν κριτήν , διά νά τά εζετάζη 

λεπτομερώς, νά καταςρόννη σημειωσιν της 

περιληψεως, καί νά την ςέλλρ εις τό κριτηριον 

όπου, εχει την υπόΒεσιν·

ΐη·. Αν τό μέροςΧ εις τού οποίου τά 

κατάςιχα προσφέρεται νά προςεΒη π ίςις,
A 4



( 8 )

δεν θέληση νά τά παρρησιάση, τότε 6 κριτής 

έμπορεΐ νά δίδη εις το άλλο μέρος τον δρκον.

KVWWVIW» ννννΐΛΛΛ»ΛννΜΛΛ1ΜννννΜΛννΐΜΜΛΛΤΛΛ,νννΙ,ν\ν\νν

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ρ Ι Τ Η .*

» *Περί τών Εταιρειών.

Τ Μ Η Μ Α  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Περί τών διαγορών Εταιρειών, χαΐ περί των 
κανόνων αυτών.

ΐ8. Το εταιρικόν συμφωνν)τικόν λαμβάνει 

τους κανόνας του από τό Πολιτικόν δικαίωμα, 

από τούς ιδιαιτέρου γόμ ους  τού εμπορίου , 
και από τάς συνΒηκα^ τών μερών.

19 · Ο νόμος τρία είδη εμπορικών Εται

ρειών γνωρίζει*
Την Περιληπτικήν εταιρείαν,
Την Επιμερις-ικην εταιρείαν,
Την Ανώνυμον εταιρείαν.

*
20. Η περιληπτική εταιρεία είναι εκείνη 

όπου συμφωνούν δύω η περισσότερα ύποκεί-
Α 5



( 9 )
μένα, των όποιων 6 σκοπός είναι το νά κάμ- 

νουν τό εμπόριον υπό εταιρικήν όνομασίαν.

21. Ύά ονόματα των εταίρων εμποροΰν 

μόνα νά χάμνουν μέρος της εταιρικής ονο

μασίας.
22. Οί εις τό εταιρικόν συμφωνητικού 

σημειωμένοι περιληπτικοί εταίροι είναι συνεγ-  

χυηται διά όλας τάς υποχρεώσεις της εται

ρείας , άς υπέγραψε και ένας μόνος εταίρος , 

φΒάνει μόνον νά είναι υπό την εταιρικήν 

όνομασίαν.
23. Η έπιμεριςικη εταιρεία συγκροτείται 

μεταξύ ενός η πολλών εγγυητών και συνεγγυη

τών εταίρων, και ενός η πολλών απλών χρη
ματοδοτών εταίρων , οϊτινες ονομάζονται έπι-' 
μερις-ικοΐ εταίροι.

Αυτή διοικείται υπό εταιρικόν όνομα , τό 

όποιον πρέπει νά εΓναι άναγκαίως τό όνομα 

ενός η πολλών έχ^υητών καί συνεγγυητών 

εταίρων.
%ί\. Οταν είναι πολλοί συνεγγυηταί καί



( ΙΟ )
Ονοματισμένοι εταίροι 9 ήτοι όλοι όμού διοικούν 

την εταιρείαν, η ένας η πολλοί διοικούν διά 

όλους, b εταιρεία τότε είναι περιληπτική μεν 

ώς προς τούτους, έπιμεριςικη δε ώς προς τούς 

απλούς χρηματοδότας.

25. Τό όνομα ενός επιμεριςΊκοϋ εταίρου 

δεν δύναται νά κάμνη μέρος της εταιρικής 

ονομασίας.

26 . Ο επιμεριςΊκός εταίρος δεν υπόκειται 

εις τούς χαμούς εί μη έως εις την άποπληρωσιν 

των χρημάτων όπου εβαλεν, η έπρεπε νά βάλη 

εις την εταιρείαν.

2 7 . ό  έπιμεριςΊκός εταίρος δεν εμπορεί 

νά διοικη τό παραμικρόν, μήτε νά άνακατόνεταί

'ε ί^ τάς υποδέσεις της εταιρείας, άς εχη και 

επιτροπίαν ακόμη.

28. Αν ό επιμεριςικός εταίρος παραοη τά 

όσα εις τό προηγούμενου άρ$ρον εμποδίσ$η- 

σαν, είναι όμού με τούς περιληπτικούς εταί

ρους συνεγγυητικώς υπόχρεος, διά όλα τά 

χρέη και υποχρεώσεις της εταιρείας.



< t
29. H Ανώνυμος εταιρεία δεν υπάρχει 

υπο εταιρικόν όνομα, μήτε ακούεται υπό τό 

ονομά τίνος των εταίρων.

3ο. Αύτη λαμβάνει την επωνυμίαν της από 

τό είδος τής επιχειρήσεώς της.

3 ΐ.  Αυτή κυβερνάται από κατά καιρούς 

επιτρόπους, ανακλητούς, εταίρους η μή εταί

ρους, μισθωτούς η αμίσθους.

3 '2 . 01 κυβερνήται δεν είναι εγγυηταί εί 

μή διά τήν εκτελεσιν της επιτροπίας όπου 

• εϊ,αβαν.

Ο ύτοι, ώς διοιχηταί, δεν είναι υπόχρεοι 

μήτε προσωπικώς μήτε συνεγγυητικώς ώς προς 

τάς υποχρεώσεις τής εταιρείας·

33. 01 εταίροι δεν ύπόκεινται εις τούς 

χαμούς εί μή διά τήν ποσότητα των χρημάτων 

οπού εσυμψωνή%η νά βάλουν εις τήν εταιρείαν.

34. Τό κεγάλαιον τής ανωνύμου εταιρείας 

διαιοεΐτα, εις μερίδια, ακόμη καί εις τμήματα 

Ισοτίμου μεριδίου.

35. Τό μεοίδιον εμπορεΐ νά καταςαίνεται
A 6

( I *  )



( * *  )

υπό την μορφήν αποδειχτικού εις τον επιφερτην.

Κ ατά τούτο, η υποχώρησές επιτελειται διά 

της παραδόσεως του αποδεικτικού.

36. Η ιδιοκτησία των μεριδίων ε μπορεί νά 

καταφαίνεται δ ί έγγραφης εις τά κατάςιγα 

της εταιρείας.

Κατά τούτο, η υποχώρησις επιτεΐεΐται με 

μεταφοράς δηλωσιν εγγεγραμμένην εις τά κατά-  

ς-ιχα, και υπογεγραμμένην άπ’ εκείνον όπου 

κάμνει την μεταφοράν, η άπό τοι/ πληρε£ού- 

σιόν του.

Ζη. Η ανώνυμος εταιρεία δεν δύναται νά 

υπάρχη εί μη με την άδειαν της Διοικήσεως, 

ηπς πρέπει νά Ιπι$εβαιόνη τό συμφωνητικόν 

όπου την συνιςά* αϋτη η έπι&ε6αίωσις πρέπει 

νά δίδεται κα$’ όν τρόπον διορίζεται διά τά 

δημοσίας κυβερνήσεως διατάγματα.

38. Τό κεφάίαιον των επιμερις-ικών εται

ρειών έμπορεί ωσαύτως νά διαιρηται εις με

ρίδια, χωρίς νά άΒετηται άΧΚοτι των διά τάς 

τοίαύτας εταιρείας καταςη$έντων κανόνων.



3q. At περιληπτικά! h επψερις-καί etat- 

ρείαι πρέπει νά άποδείχνωνται άπό δημόσια 

η υπό ίδιωτικάς ύπογραφάς γράμματα, ακο

λουθώντας ώς προς τό δεύτερον τάτού ι3α5, 

άρλρ. του πολίτικου Κώ^ηκος.

4θ. Αί ανώνυμοι εταιρζϊαι δεν εμπορουν 

νά γίνονται el μη με δημόσια γράμματα.

4 ΐ .  Κάμμία εμμάρτυρος άπόδειζις δεν εμ- 
πορεΐ νά είναι προσδεκτη εναντίον η πλέον τών 

όσα διαλαμβάνουν τά εταιρικά συμφωνητικά, 

μήτε ε’πάνω εις όσα ήθελαν προβάλλουν ότι 

εΧέχλησαν πριν γίνουν, όταν έγίνοντο, η ά<ρ’ 

ου έγιναν τά συμφωνητικά, άς είναι ό Χόγος 

και περί ποσότητος κατωτέρας τών εκατόν 

πενήντα φραγκών.

ί\Ί. Τό άπόσπασμα τών περιληπτικών τε 

καί έπιμεριςικών εταιρειών συμφωνητικών πρέ

πει νά εγχειρίζηται, εις δεκαπέντε ημέρας άφ 

ού γίνουν, εις την καγκεΧΧαρίαν του εμπορικού 

κριτηρίου της περιοχής , εις την όποιαν είναι 

καταςημένος 6 οίκος τού εταιρικού εμπορίου,

( ι3  )



και να

(  ι 4  )

<3ιά νά μεταγραφή εις το κατάς*ιχον, 

δημοσίευσή διά τρεις μήνας εις το ακροατήριου.

Αν ή εταιρεία έχη πολλούς εμπορικούς 

οίκους κειμένους εις διαφόρους περιοχάς , ή 

εγχείρισις, ή μεταγραφή, και ή δημοσίευσις 

τούτου τού άποσπάσματος θέλουν γίνονται εις 

το εμπορικόν κριτήριου -εκάςης περιοχής.
<Τ
Ολα ταύτα θέλει παραφυ'λάττονται, υπό 

ποινήν άκυρώσεως ό>ς προς τούς μετέχοντας, 

άλλ’ ή έλλειψις τίνος τούτων δεν έμπορεΐ νά 

κάμ.-η έναντίωσιν άπό το μέρος των εταίρων 

εις τρίτα προσώπατα.

43. Τό απόσπασμα πρέπει νά περιέχω.

Τά ονόματα , παρονόματα , επωνυμίας , 

και κατοικίας των εταίρων, εκτός των των με- 

τεχόντων ή έπιμεριςικων,

Ύήν εμπορικήν ονομασίαν τής εταιρείας,

Την όνομα'τισιν εκείνων των εταίρων, οίτι— 

νες θέλει έχουν την άδειαν νά &οικούν,· κυ

βερνούν, καί υπογράφουν διά-τήν εταιρείαν.

Την ποσότητα των χρημάτων πληοωθέντων



η πληρωτέων <5ιά κα3ε επιμεριςικόν μερίδων.

Την εποχην κα5’ ην η εταιρεία πρέπει να 

«ρχ%ν> και καθ’ ίή, πρέπει τελεί

44· Τό απόσπασμα των εταιρικών συμ

φωνητικών, εί μεν η εταιρεία είναι περιληπτική, 

διά μεν τα δημόσια γράμματα, υπογράφεται 

από τους ταχογράφους, διά δε τά υπό ιδιω

τικήν υπογραφήν, από όλους τους εταίρους* εΐ 

ίέ η εταιρεία, είναι επιμεριςικη, είτε διηρημένη 

εις μερίδια είτε μη, από τους συνεγγυωμενους 

η διοικούντας εταίρους.

45. Τό έπίταγμα τού Βασιλεως, οπού 

επιτρέπει τάς ανωνύμους εταιρείας, πρέπει νά 

δημοσιεύεται, συγχρόνως, με τό εταιρικόν 

συμφωνητικόν.

46. Ka'Sa ε£ακολου3ησις εταιρείας, άφ* 

οΰ τελειώση η διορία της, πρέπει νά άποδζίχ- 

νεται από δηλωσυ των συνεταίρων.

Αύτη η όηλωσις, καϊ κά3ε γράμμα φέρον 

διάλυσιν εταιρείας ποό της διορίας όπου δια

λαμβάνει τό συμφωνητικόν της, κά$ε αλλαγή

( ι5  )



}) άποτράβιγμα εταίρων, κάθε νέοι συμβιβασμοί 

η Ιδιαίτερα apSpa, κά$ε άΧΚαγη εις την εται

ρικήν ονομασίαν υπόκεινται εις τά δσα διο

ρίζουν τά [\ ι , 43 y 44  &ρ3ρ·

Αν ταύτα παραβ)^εφΒοϋν, εφαρμόζονται αϊ 

ποινικαί διατάζεις τόυ 4 **> &ρ$ρ·

47* Εκτός των προειρημένων τριών ειδών 

εταιρειών ο νόμος γνωρίζει και τάς με^εκτι- 

κάς εμπορικάς συνεταιρείας. *

48 . Αύται αι συνεταιρείαι άναφέρονται 

διά μίαν η πολλάς έπιχειρήσεις εις εμπο

ρικάς πράξεις , καί γίνονται κα$’ οΚας τάς 

τάζεις με τάς άναίογικάς μερίζεις καί κατά 

τάς συμβιβασ$είσας συμφωνίας των μετε- 

χόντων.

49· με$εκτικαί συνεταιρείαι εμπορουν 

νά αποδειχτούν από την παρρησίασιν των 

καταςίχων, από την άϊληλογραφίαν, η , άν το 

κριτηριον την κρίνη προσδεκτην, από την εμ - 

μάρτυρον άπόδειζιν. ■

5ο. At με^εκτικαί εμπορικαί συνεταιρείαι

( ι6  )



( ΐ7  )
δεν υπόκεινται εις τά οσα διορίζονται διά τάς 

άλλας εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
/

Περί των άν'αμεσον εταίρων ψιλόν εν/, ιών , και κατά 
ποιον τρόπον άποψασίζονται.

5 ΐ. Κ ά θ ε  άναμέσον εταίρων φίλονεικία, 

καί διά αιτίαν τής εταιρείας, 3 ελει δικάζεται 

από αιρετούς κριτάς.

52* Εις την άπόφασίν των αιρετών κριτών 

έμπορεϊ νά γίνεται εφεσις, η αγωγή διά την 

άκύρωσίν της, άν η αποφυγή τούτων £έυ 

εσιιμφωνή3γ)’ η εφεσις 3έ1ει φέρεται εμ- 

προσ3εν εις την Ε^ε'σεως αυλήν.

53. Η όνομάτισις ' των αιρετών κριτών 

γίνεται.
Μέ γράμμα υπό ιδιωτικήν υπογραφήν,

Μ ε γράμμα ταχογράφου,

Μέ γράμμα χωρίς νά άναφέρεται η υπό- 

θεσις,
Μέ συγκατάνενσιν δο3εΐσαν εις το κριτήριου.



(  ι 8  )

54· Η διορία διά τήν δίκασιν προσδιορί

ζεται άπο τά μέρη, όταν ονοματίζουν τους 

αιρετούς , καί άν τά μέρη δεν είναι σύμ

φωνα περί της διορίας, διορίζεται άπο τούς 

κριτάς.

55. Αν εις η πολλοί των εταίρων δεν θέ

λουν νά ονοματίσουν τούς αιρετούς , οι αιρετοί 

ονοματίζονται έζ επαγγέλματος άπο το εμπο

ρικόν κριτήριον.

56. Τά μέρη εγχειρίζουν τά γράμματα 

και λογαριασμούς εις τούς αιρετούς, χωρίς 

τίνος δικανικοΰ τρόπου.

5y. Οποιος εταίρος άργηση νά εγχειρίση 

τά γράμματα καί λογαριασμούς, προσκα

λείται διά κριτηρίου νά το κάμη εις τάς δέκα 

ημέρας.

58. Οι αιρετοί, κατά τάς περιςάσεις , 

έμποροϋν νά μακρύνουν την διορίαν, διά την 

παρρησίασιν των γραμμάτων.

5g· Αν δεν είναι άνανέωσις διορίας, η άν 

η νέα διορία άπίρασεν, οΐ αιρετοί δικάζουν



< *9 > '
μόνον επάνω εις τά εγχειρισΒέντα γράμματα 

και λογαριασμούς,

6θ. Αν δεν όμογνωμούν οί αιρετοί, ονο- 
ματίζουν ούτοι ενα τρίτον, ay $έν τον ονομα

τίζω ω έγγραφος των μερών υπο'σχεσις* άν οί 
αιρετοί δεν συμφωνούν εις των εκλογών, 6 τρί

τος ονοματίζεται από το εμπορικόν Κριτωριον.

6 ΐ. Η αίρετοχρισία αναφέρει τούς λόγους 

της άποφάσεώς της.
ΕναποτιΒεται εις των χαγχελλαρίαν του εμ

πορικού κριτήριου.
Δίδεται εχτελεςιχω χωρίς τίνος μετριασ- 

μοΰ, καί μεταγράφεται εις τά χατάςιχα, δι 

επιτάγματος του προέδρου τού κριτηρίου , 
οστις είναι υπόχρεος νά αποφασίζω απλώς καί 

εύκαταληπτως* και εις τρεις ω μέρας μετά των 

εις των χαγχελλαρίαν εναπόΒεσιν,

62 . Αι άνω διατάζεις είναι χοιναί καί διά 

τάς χωράς, κληρονόμους η συμμέτοχους των 

εταίρων, ·

.63. Αν ανήλικοι έχουν, μέρος είς τινα φι-



\ονεικίαν διά χάμμίαν εμπορικήν εταιρείαν, 6 

επίτροπος δεν εμπορει να άποδύεται το δι

καίωμα του νά χάμνγ εγεσιν διά την άπόψασιν 

των αιρετών εις άλλο χριτήριον.

64 . Κάθε δικαίωμα κατά των μη διά την 

εζόηλγβιν έπιψορτισμένων εταίρων, καί χηρών, 
κληρονόμων, η· συμμέτοχων δωρίζεται πέντε 

χρόνους μετά το τέλος η την διαλυσιν της 
εταιρείας , άν τό εταιρικόν συμφωνητικού > 

όπου ψανερόνει την διάρκειαν της, η τό δια

χυτικόν έ'όημοσιευθη καί ενεγράιρη εις τό κατά- 

ςιχον κατά τά 42 ,43 , 44 καί 46, άρθρ. 
καί άν, ά<ρ ου έγιναν όλα αυτά η διορία δεν 

διεκόπη ώς προς αυτούς, από τίνος κρισο- 

λοχι'ας.

w vi/w w vvvvvuvvt/vvvi/vw vtvvvvvvw vM /w vt/vvw vvM fvvvvvvvi/vvv

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
. φ

Ώερι χωρισμών υπαρχόντων.

65. Κ λ θ Ε  ζητησις διά χωρισμόν υπαρ

χόντων θε'λει γίνεται , κατασκευάζεται καί

(  20 )



( 21 )

διχάζεται κα5ώς διορίζει 6 πολιτικός Κώδτηζ 
βιβλ. γΦ, επιγρ. εV. χε<ρ. βφ, τμήμ. γΦ. καί 6 
πολιτικές χρισοίογίας Κώ^ηξΜερ. βφ.βιδλ. αΦ, 
επιγρ· υ)*. ( ι ) .

( ι )  Αρ$ρ. 865. Κάμμία ζήτησις διά χωρισμόν 
υπαρχόντων δεν έμπορε! νά γίνεται χωρίς πρor,γου
μένων άδειαν 7 τήν οποίαν ο ΤΙρόεδρος πρέπει νά 
δίδτη επάνω εις τήν έγγραφον αναφοράν, όπου 5έ1ει 
τώ παρρησιάζεται έπ'ι τούτω* άλλ’ ό Πρόεόρος και 
πριν δώσγ τήν άδειαν έμπορε! νά κάμνρ όσας παρα
τηρήσεις ν.ρίντη εύλογούς,

866. Ο καγκελλάριος τού κριτηρίου $έ\ει εγγρά
φει χωρίς αναβολής εις ένα πίναν.α, κείμενον επί 
τούτω εις το άκροατήριον, έν απόσπασμα τής διά 
χωρισμόν Κτήσεως, το όποιον θελει περιέχει y

1. Τήν χρονιάν τής ζητήσεως,
2. Τά ονόματα παρονόματα y επάγγελμα καί 

κατοικίαν τού άνδρογύνου,
3. Τά ονόματα καί κατοικίαν τού συςτ)$έντος 

συνηγόρου, όςις είναι υπόχρεος νά έγχειρίζγ, επί 
τούτω, τό ρτο$'εν απόσπασμα εις τον καγκελλάριον, 
εις τάς τρεις ημέρας μετά τήν ζήτησιν.

867· Παρόμοιον απόσπασμα πρέπει νά εμβάζε-



66 . Κάθε δίχασις, όποϋ αποφασίζει χω- 
ρισμόν σώματος w διάζευξιν μεταξύ άυδρός 

και γνναικός, ών ο ετερος #θελεν είναι έμπορος,

τα ι εις τούς πίνακας, κειμένους, επί τούτο», εις το 

άκροατηριον του εμπορικοί» κριτηρίου, είςτά οικίδια 
των της πρώτης άναζητησεως συνηγόρων , και εις τα 
των ταχογράφων, εις τους τόπους <?ηλα<ίη όπου 
ευρίσ/.ονται ταύτα' αί ειρημέναι εμβάσεις θέλει βε- 
βαιοΰνται από τους καγκελαρίους και γραμματείς 
των ο ικ ιδίων.

8 6 8 . Το αύτο απόσπασμα θέλει εμβάζεται, Sta 
ζητήσεως της γυναικός, εις μίαν των εφημερίδων, 
όποϋ τυπόνονται εις τον τόπον, όπου εδρεύει το 
κριτήριον, η αν δεν εχη τυπογραφίαν ό τόπος, εις 
μίαν των εφημερίδων όποϋ τυπόνονται εις την επαρ- 
χί αν.

Η ρηθεΙσα εμδασις 5 ε'λει δικαιούται καθώς εί- 
ρηται εις την περί της Ε πλα βης ακίνητων επιγρα
φήν , ά ρθ . 6 8 3 .

8 6 9 .  Δέν θέλει έμπορει να άποφασίζεται, φυ- 
λαττοριένων των συντηρητικών πράξεων επάνω εις 
την διά χωρισμόν ζήτησιν, ούδεμία δίκασις, ε'ι μη 
ένα μήνα μετά την παραφύλαξιν των όσα ανωτέρω 

έλέχθησαν , και τά όποια θέλει παραφυ'Χάττονται

( 22 )
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θέλει υπδκειται εις τά δσα διορίζει τδ 8 72  , 

άρθρ. τού πολιτικές κρισολο^ιας Κώδηκος· είζ 

έ'λλειψίν τούτου, οι δανεις-αί θέλουν είναι παν-

ύπό ποινήν άκυρώσεως, τήν όποιαν έμπορεϊ νά προ- 

δάλη εις έναντίωσιν ό άνήρ ή ο: δανεις-αί του.
8 7 0 .  Η όμολόγησις τοϋ άνδρός δεν θέλει κάμνει 

4 άπ.όδειξιν, άς μήν ηθελεν εύρίσκεται και δανεις·ης.

8 7 1 ·  Οί δανεις*αί τοϋ άνδρός έμποροΰν, έως νά 

τελειώση άποφ>ασις·ικά ή δίκασις, νά προσκαλοϋν 

τον τής γυναικός συνήγορον , μέ γράμμα συνηγόρου 

προς συνήγορον, νά τοΐς κοινοποίηση την τε ζήτησή 

διά χω ρισμόν, και τά αποδεικτικά, ακόμη και νά 

προτρέξουν εις τό '/ριτήριον διά την συντήοησιν των 

δικαιωμάτων των , χωρίς διαλλαγής προηγούμενα.

8 7 2 . ί ί  χωρισμού άπόγασις θέλει άναγινώσκε- 

ται δημοσίως, πλήθοντος τού ακροατηρίου, εις τό 

εμπορικόν κριτήριον, αν είναι* απόσπασμα ταύτης 

της άπο^ράσεως, περιέχον την χρονιάν, την όνομά- 

τισ ιν τού κριτηρίου, όπου έγ ινε, τά ονόματα, παρο- 

νόματα, επάγγελμα καί κατοικίαν τού ανδρογύνου, 

θέλει εμβάζεται εις ένα επ ί τούτω διορισμένον π ί

νακα, καί έκθέτεται διά ένα χρόνον εις τό άκροατη- 

ριον των της τε πρώτης άναζητήσεως καί τού εμ 

πορίου κριτηρίων τον οίκητηρίον τού άνδρός ,



τότε προσδεχτοι εις το νά χάμνουν άνΒις’ασιν, 

διά fact, άναγίρονται εις τά fact έχουν νά 1ά- 

βουν ? καί εις τό νά άντείτιουν εις χάΒε εζ-

μνjv είναί και πραγματεντης'. καί άν δεν είναι.εμπο
ρικόν κριτηριον, εις το μεγάλον άνωγαιον τού κοινού 
οίκου τοϋ οίκητηριον του άνδρός. Παρόμοιον από
σπασμα θέλει έμβάζεται εις τό οίκίδιον των συν- 1 

ηγόρων καί ταχογράφων, άν ενρίσκεται. Η γυνί) δεν 
έμπορεϊ νά άρχίση την έκτέλεσιν της άποφάσεως , 

βί μη κα5 ’ $ν -ημέραν εκπληρωθούν τά άνω είρη- 
μενα f χωρ'ις νά είναι άναγκαίον το νά άναμένη την 
παρέλενσιν της άνω ενός χρόνον διορίας.

Το ττάν χωρίς βλάβην των εις το ΐ 4 4 ^ άρθρον 
f τού πολίτικου Κ ώδηκος διαταττομένων.

8 ^ 3 . Αν τά όσα διορίζονται εις ταύτην την Επι
γραφήν παραφνλαχθονν, οί δανειςαί τον άνδρός 
δεν θέλει είναι πλέον προσδεκτοί, μετά την παρέ- 
λενσιν της διορίας όπου αναφέρει τό προηγονμενον 
άρθρον, εις το νά κρισολογονν διά τριτολαβονσης 
άνθιςάσεως, κατά της χωρισμόν άποφάσεως.

8 7 4 * Η μη θέλησις της γνναικός τον. νά είναι 
κοινά τά υπάρχοντα θέλει γίνεται εις την καγκελ- 
λαρίαν τον κριτηρίου,  εί$τό  όποιον εγινεν η χωρισ
μόν ζήτησις.
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cfhiaiv οπού εγινε κατά ταύτϊΐν τήν δίκαοιν.
&η. Κά&ε γάμου συμφωνητικού μεταξύ 

ανδρογύνου, ών 6 έτερος Βέίει είναι έμπορος, * 
Βελει εγχειρίζεται κατ’ απόσπασμα, εις' τον 
μήνα τής χρονιάς του, εις τάς καγκελαρίας 
καί: οικίδια, όπου ονοματίζει το 8 72  &ρΒρ. 
του ποίιτικής κρισοϊογίας Κώδηκος, διά νά 
εκΒέτεται εις τον πίνακα κατά τό αυτό άρΒρον.

Τούτο τό απόσπασμα Βελει φανερόνει άν 
τό άνδρόγυνον έσυζένχΒη με κοινά η χωριςά 
υπάρχοντα, η άν εσυμφώνησαν υπό την προί- 
κειαν διοίκΥΐσιν.

68. 0  ταχογράφος, οπού έλαβε τό γάμου 
συμφωνητικού Βλει είναι υπόχρεος νά τό εγ- 
χειοίζη, κατά τό προηγούμενου άρΒρον, υπό 
χρηματικήν ποινήν εκατόν φράγκων, ακόμη 
καί με χαμόν τού ίπαγγέλματός του, καί με 
εγγύησιν προς τούς δανειςάς, άν άποδειχΒή 

ότι, ων συν εννοημένος, τό παρέλιπε.
69· Κά$ε σύζυγος, χωριςά έχωυτά υπάρ

χοντά yj ύπανδρευμένος υπό την προίκειαν διοί~
Β
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XYlGiv, φελεν επιχειρισΒη το εμπορικόν επάγ
γελμά μετά τον γάμον του, Βέλει είναι υπό

χρεος νά έγχειρίζη ωσαύτως παρόμοιον απόσ
πασμα εις τον μήνα από την ημέραν, κα$’ m 
S-'έλει άνοιξε το έμπόριόν του, υπό ποινήν αν 
κάμηι ςάσ ιν , νά τιμωρηται ώς δόλιος χρεω- 

.κόπος.
70. Η αυτή εγχείρισις Βέλει γίνεται, υπό 

τάς αυτάς ποινάς, εις τόν χρόνον της δημο- 
σιεύσεως του παρόντος νόμου, άπό κάΒε σύ- 

fy yo v  χωριςά εχοντα τά υπάρχοντα, η ύπαν- 

δρευμένονυπό την πρόί'κειαι; διοίκησιν, δστις, 
κα$’ δν καιρόν γίνεται η ρ/]0εΐσα δημοσίευαις, 
■%5 ελεν επαγγέλλεται τόν έμπορον.
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Ε Π ΙΓ Ρ Α Φ Η  Π Ε Μ Π Τ Η .

Περί Εμιτοριχής 'λέσχης, και περί Ανταλλάγματος 

και Πραγματειών Μεσιτών.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί τής Εμπορικές Λέσχης·

7 1. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ λέσχη είναι η συνέλευ- 
σις, ητις γίνεται με άδειαν της Διοικησεως, των 
εμπόρων , ναύκληρων κα£ μεσιτών ανταλλάγ

ματος καί πραγματειών.

, 72 · Η έκβασις των εις την λέσχην γινο
μένων πραγματεύσεων , και συμβιβασμών , 
προσδιορίζει την τιμήν του ανταλλάγματος, 
των πραγματειών, τών σι^ουριίών, του ναυ· 
λώματος,. τών διά £ηράς η ύπατος άγωγιων, 
τών δημοσίων ομολογιών, καί άλλων όσα ε&αι 
επιδεκτικά του νά τιμολογούνται.

7^. Αΰται αί διάφοροι τιμαι έπιβεβαιούν- 
ται από τούς ανταλλάγματος καί πραγματειών .

Β 2
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μεσίτας , κα3·ώς δωρίζουν τά γενικά η μερικά 

τακτικά διατάγματα,

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Π ερί Ανταλλάγματος χαΐ Πραγματειών Μεσιτών.

74* Ο Ν0ΜΟΣ γνωρίζει διάτάς εμπορικάς 

πράξεις μεσολαβούντα υποκείμενα, b γουν, 

τους ανταλλάγματος καί πραγματειών μεσίτας.

j5 .  Εις πάσαν πόλιν, οπού είναι εμπορική 

λέσχη, ευρίσκονται παρόμοια υποκείμενα.

Ουτοι ονοματίζονται άπό τον Βασιλέα.

76. 01 ανταλλάγματος μεσίται, συςγ\$έν- 

τες καθώς διορίζει 6 νόμος, έχουν αυτοί μόνοι 

τό δικαίωμα νά κάμνουν τάς πραγματεύσεις 

των δημοσίων ομολογιών καί άλλων επιδεκ

τικών του νά τιμολογούνται, νά κάμνουν διά 

λογαριασμόν άλλου τάς πραγματεύσεις των 
άνταλλαγματικών η γραμματίων, καί παντός 

άλλου εμπορευτικοϋ γράμματος, καί νά επι- 

βε&αοΰν τάς τιμάς των.
Οι ανταλλάγματος μεσΓται θέλει εμποροϋν



(  >
νά κάμνουν, όμού με τους πραγματειών με- 

σίτας, τάς πραγματεύσεις, καί την πωληματων 
η άγορασμάτων μεσιτείαν των μεταλλικών υλών* 
αυτοί μόνοι έχουν το δικαίωμα του νά έπιβε- 

βαεοϋν τάς τιμάς των.

77* Ehat.Μεσίταιπραγματειών,

Μεσίται ασφαλειών.

Μ εσίται ερμηνευτ&ί καί ναυαγωγοί.

Μεσΐται Αγωγιού διά ζηράς και ΰδατος.

78. Οι πραγματειών μεσΐται, συς*η$έντες 
ζα^ώς διορίζει ο νόμος, έχουν αυτοί μόνοι το 
δικαίωμα του τά κάμνουν την μεσιτείαν των 
πραγματειών, και νά επιβεβαιώνουν τάς τι

μάς των* ουτοι κάμνουν 9 όμού μέ τούς ανταλ
λάγματος μεσίτας,την μεσιτείαν των μεταλ

λικών υλών.
79* Οί ασφαλειών μεσΐται καταςρώννουν 

τά συμφωνητικά η ασφαλειών εγγυητικά9 όμού 

με τούς ταχυγράφους* ουτοι μαρτυρούσε την 

αλήθειαν αυτών μέ την υπογραφήν των,

επιβεβαιοϋσι την* τιμήν τών άσ^λειών διά
β 3



όλα τά διά θαλασσής η ποταμού ταξείδια.

So. 01 ερμηνευτώ και ναυαγωγοί μεσΐται 

κάμνουν την μεσιτείαν των ναυλωμάτων, έχουν 

προσέτι αύτοι'μόνοι τό δικαίωμα τού νά παρα

βαίνουν, άν τύχουν φίλονεικίαι και φερθούν 

έμπροσθεν κριτηρίων, τάς δηλώσεις, ναυλω
τικούς συμβιβασμούς, φορτωτικά γράμματα, 

συμφωνητικά, και κάθε εμπορικόν γράμμα, 

των οποίων η μετάφρασις ηθελεν είναι άναγ- 

καία’ και τελευταίου τού νά έπιβεβαιόνουν την 

τιμήν τού ναυλώματος.

Εις τάς ερις-ικάς έμπορικάς υποθέσεις, και' 

διά την των τελωνίων υπηρεσίαν, αυτοί μόνοι 

θέλουν εΓναι οι έρμηνευταί εις δλους τούς ξέ

νους, ναύκληρους, εμπόρους/Ι/αντάς, και άλλα 

θαλασσινά υποκείμενα.
8 ί. Τό αυτό υποκείμενον, άν 'τό γράμμα 

της Διοικήσεως, οπού τον συνις-α, τού τό 

συγχωρη, εμπορεϊ νά είναι μεσίτης και ανταλ

λάγματος, και πραγματειών, η ασφαλειών , 

ερμηνευτής καί ναυαγωγόζ μεσίτης·

( 3ο )



82. Οί διά ξηράς και ύδατος άγωγίου με* 

σϊται, συςηθέντες καθώς διορίζει 6 νόμος, 
έχουν αυτοί μόνοι, εις τούς τόπους όπου 

εΐναι καταςημένοι, το δικαίωμα του νά χάμ- 

νουν την μεσιτείαν των διά ξηράς χαι ύδατος 

άγωγίων* ούτοι δεν εμπορούν νά είναι χατ ού- 

δίνα τρόπον χαι ύπ’ ούδεμίαν πρόφασιν μεσϊται 

χαι “Πραγματειών , χαι άσφαίειών, η ναυαγωγοί 

όπου ονοματίζουν τά 'jS, 79 κα{* 8°  αρθρ.
83. Εκείνοι όπου έκαμαν ςάσιν δεν εμπο

ρούν νά είναι ανταλλάγματος μήτε πραγματειών 

μεσϊται, άν δεν άπεχαταςηθησαν.
8/μ Οί ανταλλάγματος και πραγματειών 

μεσϊται είναι υπόχρεοι νά έχουν εν κατάςιχον, 

καθώς διορίζει τό I  r άρθρον.

Είναι υπόχρεοι νά καταγράφουν εις τούτο 

τό κατάςιχον ημέραν παρ’ ημέραν και κατά 

τάξιν χρονιάς, χωρίς ξύσματα, άφηματα τό

πων , b μεταθέσεις , και χωρίς συγκοπάς μήτε 

αίνιγματογραφίας όλας τάς συνθηχας των άγο- 

ρασμάτων} πωλημάτων, άσφαλειών πραγμα-

( 3ι )



τεύσεων, καί εν γένει οσαι πράξεις γένουν διά 
συνέργειας των.

85. Ενας ανταλλάγματος η πραγματειών 

μεσίτης λεν εμπορεΐ, κατ’ ούδένα τρόπον καί 

υ-π’ ούδεμίαν πρόφασιν, νά κάμνη εμπορικάς 

b τραπεζικάς υποδέσεις διά λογαριασμόν του.
Δεν έμπορεΐ νά λαμβάνη αμέσως b εμμέ

σως , υπό τό ίδιον, b άλλου τίνος όνομα, μέρος 

εις κάμμίαν εμπορικήν επιχείρησιν.

Δεν έμπορεΐ μήτε νά λαμβάνη μήτε νά πλη

ρούν διά λογαριασμόν των έπιταχτήρων του.

86. Δεν εμπορεΐ νά εγγνάται την εχτέλεσιν 

των συμβιβασμάτων εις τά όποια μεσολαβεί.

87 · Κάθε παράβασις των οσα διορίζουν 

τά δύω προηγούμενα άρθρα φέρει μεθ* έαυ- 

της καθαίρεσιν* και χρηματικήν ποινήν, ητις 

θέλει άποφασίζεται από τό διορθωτικές: άς-υ- 

νομίας κριτηριον , καί ητις δεν εμπορεΐ νά 

είναι πλέον των τρισχιλίων φράγκων , χωρίς 

βλάβην των δικαιωμάτων των £ημιωθέντων και 
μετεχόντων μερών.

( 3a )
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88. Κάθε ανταλλάγματος η πραγματειών 

μεσίτης, καθαιρεθεις δυνάμει του προηγου
μένου άρθρου, <5έν έμπορεί νά λαμβανη πάλιν 
το έπά^ελμά του.

89. Κάθε ανταλλάγματος η πραγματειών 
μεσίτης, άν κάμη ς-άσιν, χρισολογεΐται ώς 
άν χρεωκοπος.

90. Τά δημοσίας χυδερνησεως διατάγματα 

θέλουν δώσει ολα δσα άναγέρονται εις την 

πραγμάτευσιν και ιδιοκτησίας των δημοσίων 

ομολογιών διάδοσιν.

4VVWVV»*/Vl/»**/V»»/VVV*/VW*A/V%*/VVV*/VW%/VVVVVVV\*A/*V%/VVVVWt/V*V

ΕΠΙΓΡΑΦΉ ΕΚΤΗ.

Π ερί των επιταττοράνων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί των επιταττομε'νων εν γίνει.

91 · ό  ΕΠΙΤΑΤΤΟΜΕΝΟΣ είναι έκεΓνος 
όπου ενεργεί εις τδ Γ<3ιόν του, η υπδ εταιρικόν 
δνομα, διά λογαριασμόν τίνος επιταχτηρος.
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92. Τά χρε'η ml τά δικαιώματα του επι- 

ταττομένου οπού ενεργεί εις το όνομα ενός 

επιτακτήρος επροσδιορίσΒησαν άπό τον πολι

τικόν, Κώ& βιβλ. γ*. επιγρ. tyV,

93. Κα3ε επιταττόμενος , οπού ε^ωκεν 
εμπρός χρήματα επάνω εις πραγματείας, ςα\- 

μένας αύτώ άπ άλλην πόλιν όιά νά πωλη3·ουν 
διά "λογαριασμόν τίνος επιτακτήρος, έχει προ- 

νόμιον, νά λάμβάνγ τά όσα εδωκεν εμπρός 

χρήματα, τόκους και έξοδα, επάνω εις τό 

άξισμα των πραγματειών, άν αυται είναι υπό 

την εξουσίαν του, εις τά μαγαζεΐά του, yj εις 

δημοσίαν άπο̂ ηκην* η άν, πριν αυται φτά

σουν, εμπορεί νά άποδείξ'η με γορτοχικόν η 
άμαξίου γράμμα, ότι του εγινεν η άπος-ολη 
αυτών.

94 · Αν αί πραγματεΐαι έπωληθησαν και 
εγχειρίσ%σαν διά λογαριασμόν τού επιτακ- 

τηρος, ο επιταττόμενος πληρόνεται, επάνω εις 

την ξεκα$άρισιν τής πωλήβεως, διά τά δσα 

εδωκεν εμπρός χρήματα, τόκους και όξοδα,
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κατά προτιμήσω άπό τους δανειςάς του έπι- 
τακτ>5 ρος.

g5. Κάθε δανεισμοί, δόσιμον εμπρός η 

πίγιρωμγ), όπου εμπορεϊ ·υά γίνν? επάνω εις 
πραγματείας άποθέτους yj εγχειρισμένας άπό 
υποκείμενον, ευρισκόμενον εις τον αυτόν τόπον 

οπού και ο επιταττό μένος, δεν δίδουν προνόμιον 

εις τον επιταττόμενον, εί μη καθ’ όσον εφύ- 

λα£ε τά όσα όιορό£ει ό πολιτικός Κώ& /3ι6λ. 
Επι^ρ. ιζν. διά τά δάνεια επάνω εις ενέχυρα.

ΤΜΗΜΑ ΑΕΥΤΕΡΟΝ.

Π ερί των Εταταττοράνων ό«ά τά όιά ξ>αράς και 

υόατος αγώγια. >

96. 0  ΕΠΙΤΑΤΤ0ΜΕΝΟΣ, όστις επιφορ

τίζεται διά εν μετακόμισμα διά ξιηράς b υδα- 

τος, είναι υπόχρεος νά έγγραφη εις τό ημε- 

ρούσιον κατάςιχόν του την ό λ̂ωσιν της φύσεως 

και της ποιότητος των πραγματειών, και, εί 

απαιτείται, του άξίσματός των.

97 · Αυτός είναι εγγυητηζ διά νά φΒ'άνουν



ai πραγματεία.!, και τά είδησματα εις τον καιρόν 

όπου προσδιορίζει το άμαξίου γράμμα, εξω άν 

άποδειχΒη νομίμως δτι εμποδίσΒησαν από 

άνωτεραν δύναμιν.'

98. Είναι εγγυητής διά τάς βλάκας η χα

μούς πραγματειών καί είδησμάτων, άν εις το 

αμαξιού γράμμα δεν είναι εναντία συνΒηκη > η 

ανώτερα δύναμις.

99* Είναι εγγυητής δι7 δσα κάμνη ο με

σολαβών έπιταττό μένος, προς ον άπευΒύνει 

τάς πραγματείας.

ΙΟΟ. Αί πραγματεΐαι, άφ7 ου εϋγουν άπο 

τό μαγαζεΐον του πωλητου η άποςέλλοντος, 

ταξιδεύουν, άν $έν εΓναι εναντία συνΒηκη , 
με τυχηρά συναντηματα καί κινδύνους τοΰ κυ

ρίου των πραγματειών, φυλαττομένων τών δι* 

καιω|αάτων του κατά του επιταττομένου ? καί 

κατά τού άμαξα, οϊτινες επεφορτίσΒησαν διά 

τό μετακόμισμα.

ΙΟ Γ .  Τό αμαξιού γράμμα κατέχει τόπον 

συμφωνητικού μεταξύ του άπο μέλλοντος, καί

( 36 )
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του άμαξα, η μεταξύ του.άποςέΧΚοντος, του 
επιταττομένου, και τον άμαξα.

102. Τό αμαξιού Γράμμα πρέπει νά εχη 
την χρονιάν.

Πρε'πει νά εκψράζγ),

Την «ρύσιν και τό βάρος η τό χωρητικόν των 
μετακομίσεων εί όησμάτων,

Την διορίαν, καθ’ ην τό μετακόμισμα πρέ

πει νά γένη·

Αυτό ψανερόνει,

Τό ‘όνομα και την κατοικίαν του επιταττο- 
μενού, διά του όποιου γίνεται τό μετακόμισμα, 

Τό όνομα εκείνου, προς 0ν απευθύνονται 

αι πραγματεΐαι,

Τό όνομα και τό οικητηριον τού άμαξα. 
Αυτό <3ηλοποιεΓ,
Την, τιμήν του άγωγίού,

Την δι αργοπορίαν χρεωςουμένην πληρω
μήν ζημίας.

Αυτό υπογράγε 

επιταττόμενον.

( ^7 )

:αι από τον έπιςέ)λοντ& η
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Αυτό ποιραςαίνει εις τό περ&ώριον ,

Τά χαρακτηριςικά και άρβμούς των πέτα- 

κομιςέων ειδ/ρμάτων.

Τό αμαξιού γράμμα αντιγράφεται από τον 

επιταττόμενον εις καταριθμημένο» καί μονοκον- 

δηΐιασμένον κατάςιχον χωρίς αναβολήν άλλα 

πάραυτα,
ΤΜΗΜΑ ΤΡ Ι ΤΟΝ.

Περί τοϋ αμαξά.

Ι θ 3 .  0  ΑΜΑΞΑΣ είναι εγγυητής διά τον 

χαμόν των μετακομις-έων ειδησμάτων, εξω αν 

τύχη Ανώτερα δύναμις.

Είναι εγγυητής διά βλάκας, οπού δεν προέρ

χονται από την κακήν ποιότητα τοϋ πράγματος 

η από άνωτέραν δύναμιν.

ιο4- Αν εξ αιτίας άνωτέρας δυνάμεωςτό 

μετακόμισμα δεν εγινεν εις την συμφωνηθεισαν 

διορίαν, 6 άμαξας δεν είναι υπόχρεος νά πλ*τ 
ρψη τίποτε διά την αργοπορίαν.

1ο5. Η παραλαβή των μετακομισΒ’έντων
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είδησμάτων, καί ή πληρωμή τής τιμής τού 

ay ay ίου, σουνουν κά$ζ δικαίωμα τα/τά τού 

άμαξα.

Ιθ 6. Αν τύχη και δεν είναι $έλησις, ή 

ccj είναι φιλονεικία διά τήν παραλαβήν των 

μετακόμισήέντων είδησμάτων, τότε ή κατά- 

ςασίς των εξετάζεται και έπιβεβαίούται από 

εμπείρους ονοματισμένους από τον ΪΙρόεδρον 

του εμπορικού κριτηρίου, ή, εις &λειψιν τού

του, από τον Είρηνοποιόν κριτήν, καί δι έπι- 

τάγματος εις τό τεϊ,ος μιας εγγράφου άναζη- 

τήσεως.

ίΐ άπό^εσις ή μεσεγγύησις, καί επειτα τό 

μετακόμισμα εις δημοσίαν αποθήκην έμπορεΐ 

να επιταχΒή.

Η πώλησίς των εμπορεϊ να έπιταχΒή υπέρ 

τού αμαξά, εως νά εξισω$ήή τού αγώγιου τιμή.

lO 'j.  At εις τήν παρούσαν επιγραφήν περί- 

εχόρ.εναι διατάξεις είναι κοιναί καί εις όσους 

έχουν ίδιά των πλοιάρια, ή επιμισΒ’όνουν τάξει- 

διωτικά καί δημόσια αμάξια.
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ί ο8. Κάθε δικαίωμα κατά του επιταττο- 

μενού και του άμαξα, διά τον χαμόν η βλά

βην τών πραγματειών, προσπορίζονται, διά 

μεν τάς εις τά ένδον μέρη της Γαλλίας γινο-  

μένας άποςολάς, μετά εξ μήνας* διά δε τάς 

εις τούς ξένους τόπους, μετά ενα χρόνον, λσ- 

γαριάζωντας, εί μεν τύχη χαμός, από την 
ημέραν καθ’ ην τό μετακόμισμα επρεπε νά 

γένη, εί δε ζημία, από την ημέραν, καθ’ ην 

θέλει εγχειρίσΒησαν αί πραγματεϊαι* χωρίς 

βλάβην τών δόλου η άπιςίας περιςάσεων,

WVVWVVt/VV*V%/VVWV\*/VVWVVVWVVVVVV\/VVVVWWVVV«A/VW%/VV%*VVV

Ε Π ΙΓ Ρ Α Φ Η  Ε Β Δ Ο Μ Η .

Περί άγορασμάτων καί Πωλ»}ριάτων.

109· Τ λ άγοράσματα καί πωληματα απο
δείχνονται,

Από δημόσια γράμματα,

Από υπό ιδιωτικήν υπογραφήν γράμματα, 

Από την σημείωσιν η συμβιβασμόν ενός
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ανταλλάγματος η πραγματειών μεσίτου, υπο- 
γεγραμμένην πρεπόντως από τά μέρη,

Από άναδεδεγμένον λογαριασμόν ,
Από την αλληλογραφίαν.

Από τά χατάςιχα των μερών,

Καί, άν το χριτήριον την χρίνη προσδεχ- 

την, από την εμμάρτνρον άπόδειζιν.

WVVVIWIIIMM̂ M>i/VV\M<VVWVVWVW>/tWVVVWVI%WWVWWM/W>

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η  Ο Γ Δ Ο Η .

Περί του Α,νταΧλαγματικού γράμματος’ περί τοϋ εις 
Επιταγήν γραμματίου’ καί ττερΐ της παραγραφής.

Τ ΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί του ΑνταΧλατ/ματιχοΰ·

§  ι  · Περί τη? κατασκευής του Ανταλλαγρατικοΰ.

I ίο. Το άνταλλαγματιχόν τραβάται από 

ένα τόπον εις άλλον.

Έχει την1 χρονιάν.
Γ 3
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Φανερόνει
Την πληρωτέαν ποσότητα,
Το όνομα εκείνου όπου πρέπει'νά πληρόση,

Την εποχην καί τον τόπον, όπου η πλη
ρωμή' πρέπει νά χένη.

Το ά£ίσμα όο$έν εις μετρητά, εις πραγ
ματείας, εις λογαριασμόν ., η εις όποιονόηποτέ 
άλλον τρόπον.

ΕΓναι εις την έπιταχην ενός τρίτου, η εις 
την έπιταχην του ί£ίου τρα&κτου.

Αν Είναι εις aw. β01'. 3οι/. 4ον· κα  ̂λ* τό 
εκφράζει.

A
111. Εν άνταλλαχματικόν έμπορεί νά τρα- 

βαται έπα'νω εις εν υποκείμενον, καί νά είναι
πληρωτέου εις τό οίκητηριον ενός τρίτου.

»
Εμπορεί νά τραβαται όι* έπιταχης καϊ όιά 

λογαριασμόν ενός τρίτου.

112. Τπολαμ£άνεται άπλη υπόσχεσις κα'3·ε 
άνταλλαχματικόν άν υπο3·έτη η όνομα, η έπα'χ- 

χελμα, η οίκητηριον, η τούς τόπους, ό5εν 
τραβαται, η όπου είναι πληρωτέον.



1 13. Η υπογραφή των μη πραγματευτώ» 

η δημοσίων εμπόρων γυναικών και $υγαχρίων 

επάνω εις άνταλλαγματικά, δεν αξίζει, ώς προς 

αύτάς, εί μη ώς αν άπλη ύπόσχεσις.
1 1 4· Τά υπό μη πραγματευχώνάνηλ(κων 

υπογεγραμμένα άνταλλαγματικά είναι άκυρα ώς 

προς αυτούς, φυλατχομένων των αμοιβαίων 

δικαιωμάτων των μερών κατά το l3 l2 . Αρ6ρ. 
τού πολιτικού Κώ&

§ 2. Περί τίς Προβ̂ εψεως.

115. Η Πρόβλεψις πρέπει νά γίνεται από 
τον τραβικτην, 7? άπ? έκεΓνον &ά λογαριασμόν 

του όποιου τό άντσλλαγματικόν 3έλεε τρα- 

βάται, χωρίς νά παύη 6 τράβικτης του νά 
εΓναι προσωπικως υπόχρεος*

ί ,

1 1 6 . ΕΓναι πρόβλεψις, άν , εις την πτώ- 
σιν τού άνταλλαγματικον, εκείνος, επάνω εις 
τον όποιον έτραβηχ3η, είναι χρεώςης εις τον 
τραβικτην ? η εις εκείνον, $ιά λογαριασμόν του 

οποίου ετραβηχΒη, ό*ιά μίαν ποσότητα τουλά-
Γ 4
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χιςον ισάριθμον με την τού άνταϊίαγματικού.

1 1 7 * Η αναδοχή υποθέτει την πρόβλεψή. 
Καταςείνει την άπόδειζίν της ώς προς 

τούς όπισ$ογράψους.

Ε ιτε .φ α ι αναδοχή είτε μη, μόνος ό τρα- 

βικτης είναι υπόχρεος νά απόδειξη, αν τύχη 

άρνησις, ότι εκείνοι, επάνω εις τούς οποίους 

ετραβήχ^η το άνταΧλαγματικόν, εΐχον πρό— 
βλεψιν εις την πτώσιν εί δε μη, είναι υπό

χρεος νά τό εγγυάται, άγκαίά και τό διαμαρ-  

τυρικον νά ϊγινε μετά τάς διορισμένας διορίας.
►

§  3 . Περί τής Αναδοχής.
.  c '  ·

ι ι  8. 0  τραβικτης καί οι όπισΒογράγοι 

ενός άντάΧΚαγματικού είναι συνεγγυηταί υπό
χρεοι διά την άναδοχην καί πλήρωσήν εις την 
πτώσιν.

1 1 9 · Η άναδοχης άρνησις αποδείχνεται

με εν γράμμα ονομαζόμενου Αιαμαρτυρικόν

μη άναδοχης,
*

120. Επάνω εις την ν̂ως-οποιησιν τού



μή αναδοχής διαμαρτυρικού, οϊτε οπισΒογρά- 

φοι καί 6 τρα&κτης είναι άμοιβαίως υπόχρεοι 

να δίδουν εγγύησιν διά νά ασφαλίζουν την' 
πληρωμήν του άνταλλαγ μαζικού εις την πτώ
σή/ του, η νά κάμουν την πλήρωσήν του με 

τά διαμαρτυρικού και ανταλλαγής έξοδα.
Η εχχύησις η τού τραβικτού η του όπισΒο- 

γράφου <5εν είναι συνεχχυητικη εί μή με εκείνον 

τον όποιον έγγυήΒη.

121. Εκείνος όπου άναδίχεται εν άνταλ- 

λαγματικόν γίνεται υπόχρεος νά πλήρωσή την 

ποσότητα του.

Ο Ανάδοχος δεν εμπορεϊ νά τραβηση όπίσω 

την αναδοχήν του, άν και, χωρίς νά τό εςευρ-η, 

ό τρα&κτης εκαμε ςάσιν πριν άναδεχΒή.

122. Η αναδοχή ενός άνταΧλαγμαζικού 

πρέπει νά υπογράφεται.
Η Αναδοχή εκφράζεται με την λεζιν% άν- 

εόεχ3η.

Εχει χρονιάν , άν τό άνταλλαγ μαζικόν είναι

μετά μίαν ή πλζίους ήμέρας ή μήνας βλέποντας.
Γ  5
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Αν λείπ>7 η χρονιά της άναδοχης, τό άνταλ- 

λαχματικόν πρέπει νά πληοόνεται εις την 

^σημειώμέ:·ην διορίαν Ιογαριάζοντες άπό την 

ημέραν της χρονιάς του.
123. Η αναδοχή ενός άνταλλαχματικου 

πληρωτέου εις άλλον τόπον παρά τον της 

κα3έ<5]ράς του άναδόχου-, ψανερόνει τό οϊκη- 
τηριον, ό'που η πληρωμη πρέπει νά χένη, η 
πρέπει νά χινωνται τά αναγκαία.

Ι^4· Η αναδοχή δεν εμπορεΐ νά χένη με 

συν^ηκας, άλλ* εμπορεΓ νά όλΐ)Όζ"ευ$η ώς 
προς την άναδεγομένην ποσότητα.

Καί κατά τούτο, ό επιφερτης είναι υπό

χρεος νά κάμη νά διαμαρτύρηση τό άνταλλαχ- 
ματικόν <5ιά τό περισσεύον.

Λ

125. Εν άνταϊλαγματικόν πρέπει νά λαμ- 
6ανη την αναδοχήν του ευ3"ύς όπου παρρη- 
σιασ^η, η τό πσλύ εις τάς είκοσι τέσσαρα; 

ώρας ά(ρ οΰ παρρησιασ3·η.
Αν μετά τάς είκοσι τέσσαρας ώρας $ν 

άποό'ο '̂η άνα<ίε$εχμένον η μή, εκείνος όπου τό

( 46 )
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εκράτησεν, ειvat υπόχρεός προς τον έπκρερτην 

διά ζημίας τόκους.

§  4 · ΤΙερΙ τΫιζ διά. |/εσολα6«σεως αναδοχής.

ι*6 . KoS’ ου καιρόν χάνεται τό μη άνατ 

δόγης διαμαρτυρικό», τό άνταΤΙαγματικόν εμ- 

πορεί νά Χαμ$οίνη την αναδοχήν του άπό ενα 
τρίτον μεσοΧαβούντα διά τόν τραβικτην η διά 

τινα των όπισΒογράγων.

Η μεσοΧάβησις άναφέρεται εις τό διαμαρ

τυρικό» ‘ καί υπογράφεται άπό τόν ρ,εσολα- 

βούντα.
ιο,η. 0  μεσοΧαβών είναι υπόχρεος νά 

γνωςοποιη χωρίς άναδοΧην την μεσοΧάβησίν του 
εις εκείνον διά τόν όποιον έμεσοΧά6ησεν.

128. 0  έπκρερτης τού άνταΧΧαγματικοϋ 

συντηρεί οΧα τά δικαιώματα τον κατά τού τρα- 

βικτοϋ καί των όπισΒογοάφων διά την μη άνα- 

δογ/,ν απ’ εκείνον, επάνω εις τόν οποίον το 
άνταλλαχρ.ατικόν ητον τρα&ημένον, άς είναι 

καί αΐ διά μεσοΧαβηοεως άνα$οχαι.
Γ 6



§  5. ΙΙερ'ι τϋς Πτώσεως.

Λ φ  ^

jag.  Εν άνταλλαγματικον εμπορεΐ νά τρα- 
Υ̂ΐχΒγ* βλέποντες.
Μετά μίαν η πλειονς -ημέρας..Λ
Μετά ενα η πλειονς μήνας... > βλέποντες.
Μ ετάρανη πλειονς σ ν νοθείας... /

Μετά ραν yj πλειονς ημέρας..Λ
τ\/γ » </ λ *\ /  ̂ I απο ζηνΜετά ενα η πλειονς μήνας. . .  / ,

, 1  χρονιά.
Μετά ραν πλειονς σννηθειας.. J  

Εις πμοσδιορισμένην ημέραν , εις Πανή· 
χυριν.

ι 3ο. Το άνταλλαγμαη^ον βλέποντες εΐναι 
πληρωτέου εις την παρρησίασίν του.

ΐ 3 ΐ .  Η πτώσις ενός άνταλλαγματικοϋ
Μετά μίαν η πλειονς ημέρας..Λ
Λ. , „ λ -Ν / . f άπό την
Μετά ενα η πλειονς μήνας... > ,

1 ΧΡονι<χν·
Μετά μίαν η πλειονς συνήθειας...) 

Προσδιορίζεται άπό την χρονιάν της αν
αδοχής η άπό την του μή αναδοχής διαμαρ
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τυρία ον.
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132. Η συνήθεια είναι άπο τριάντα ημέ

ρας, αίτινες αρχίζουν άπο την επαύριον τής 

χρονιάς τον άνταΧλαγ μαζικού.

Ot μήνες είναι ot αυτοί, καΒώς επροσ- 

διορίσΒησαν από τό Γρηγοριανόν καλενδάριον.

133. Ey άνταΧλαγμαζικόν πληρωτέου εις 

Πανήγυριν πίπτει εις τήν παραμονήν τής διά 

τό κλείσιμον τής πανηγύρεως διορισμένης ημέ

ρας, ή εις τήν ημέραν τής πανηγύρεως, αν

αυτή διαρκή μίαν μόνον ήμέραν.
*

134* Αν ή πτώσις ενός άνταλλαγριατικού 

είναι εις νόμιμον εορτάσιμον ήμέραν, τούτο 
είναι πληρωτέου εις τήν παραμονήν.

135. ΚάΒε άναβολή προς χάριν, εύνοιαν, 

συνήΒειαν, ή τοπικά εΒιμα, διά τήν πληρωμήν 

των άνταλλαγμαζικών, καταργεϊται.

§  6 . Π ερί τής όπισΒογραγής.

I 36. Η ιδιοκτησία ενός άνταλλαγ μαζικού 

μεταδίδεται διάμεσον τής όπισΒογραγής.

ί Ζη.  Η όττισΒΌ/ραφή εχει τήν χρονιάν.



Εχγράζειτό δο$έν άζισμα.

Φανερόνείτό όνομα εκείνον εις την επιτα#- 

γην τον οποίου άπέρασε.

ι38. A η όπισ^ογραφη $εν είναι κατά τάς 
διατάζεις τον προηγουμένου άρθρου , $έν ενερ

γεί την μετάδοσιν, άλλ’ είναι μόνον επιτροπία.

ι 39· Είναι άπηγορευμένον, υπό ποινήν 
ψεύδους, τό νά γράγωνται αΐ έπιταγαι με 

προτέραν χρονιάν.

§ η. Περί της Σννεγγνήσεως.
¥ ^

ΐ4θ. Ολοι εκείνοι όπου υπέγραψαν, άν- 
εδέχΖησαν, η όπισίϊώγραψαν εν άνταΧλαγμα* 

τικόν είναι υπόχρεοι προς τον επκρερτην διά 

την συν εγγυητικήν έγγνηαιν.

§ 8. Τίερ'ι της τρίτολ«£ούσ>7ς Εγγυ̂ σεως.

ι4 * · Η π^ηρωμη ενός άντάλλαγ ματιάν , 

εκτός της αναδοχής εις της όπισΒογραγης, 

εμπορεϊ νά ε-γγυάται άπό μίαν τριτολα£ούσαν 
εγγύησιν.

( 5ο )



142. AOr/i rt έγγύϊΐσις δίδεται ana Iva 

τρίτον, επάνω εις το αυτό άνταλλαχματικόν, 

η με ιδιαίτερον γράμμα.

Εκείνος όπου δίδει την τριτολαβουσαν εγ- 

γύησιν είναι υπόχρεος συνεγγυητικώς , καί 
κατά τον αυτόν τρόπον ώς οι τραβικταΐ και οι 

όπισΒογράφοι, φυλαττομένων των διαφόρων 

συμβιβασμών των μερών.

§  Q. Περί χτ,ς Πληρωμές.

143. Εν άνταλλαχματικόν πρέπει νά πλη

ρώνεται με τά νομίσματα όπου σημειόνει.

ΐ44· Εκείνος όπου πληρόνει εν άνταΐλαγ- 

ματικόν προ τής πτώσεως του, είναι υπόχρεος 

διά το κύρος τής πληρωμής.

14'*>· Εκείνος όπου πληρόνει εν άνταλλαχ- 
ματίκόν εις την πτώσίντον, και χωρίς ε’ναν- 
τίωσινy υπολαμβάνεται νομίμως ελευθερωμένος.

ι 46. 0  Επιφερτής ενός άνταλλαγματικού 

δεν έμπορεϊ νά·βιασθν) εις τό νά λα'βη προ της 

πτώσεως την πληρωμήν του.

( 5ι )



ϊ [\η. Η πληρωμή ένος άνταλλαχμαπκοΰ , 
γενομένη επάνω εις δεύτερον , τρίτον, τέταρτον 

καί λ·., είναι νόμιμος, όταν το δεύτερον, τρίτον, 

τέταρτον καί λ., διαλαμβάνει δτι αυτή ή πλη- 

ρωμή άκυράνει τήν των άλλων.
ι48. Εκείνος όπου πληρόνει εν άνταλλαγ- 

ματικον επάνω εις δεύτερον, τρίτον, τέταρτον 

καί λ., χωρίς νά κράτηση εκείνο, ε’πάνω εις το 
οποίον ευρίσκεται ή αναδοχή του, δεν ενεργεί 

τήν έλευΒέρωσίν τον ώς προς τον τρίτον έπι· 

φερτήν τής αναδοχής του.

149* Δεν είναι προσδεκτή ή άνΒίςασις εις 

τήν πληρωμήν, εί μή άν χαΒή το άνταλίλαγ- 

ματικον, ή κάμη ςάσιν δ έπιφερτής.

ΐ5θ. Αν χαΒή εν μή άναδεδεγμένον άν-  
ταλλαγματικδν, εκείνος, εις δν ανήκει, εμπο- 

ρεί νά ζητή τήν πληρωμήν επάνω εις δεύΐερον, 

τρίτον τέταρτον· καί λ.

J 5 1. Αν τδ χαθεν άνταλλαχριατικόν εχη τήν 

αναδοχήν, ή πληρωμή δεν εμπορεί νά ζητηΒή 

επάνω εις δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, καί λ.,

(  52 )
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εί μη δι έπιτάγματος τού κριτού, καί ι ω ν 
ίας έγγύήσιν.

ϊ 52. Αν εκείνος όπου έχασε το άνταλλαγ- 

μαζικόν, εϊτε. άναδεδεγμένον είτε μη, δεν εμ- 

π ορεινά παρρησιάση το δεύτερον, τρίτον, τέ

ταρτον, και λ., άλλά εππορεΓ νά £ητη την πλη
ρωμήν του χαΒέντος άνταλλαγμαζικού, καί νά 
την λάβη διά τού έπιτάγματος τού κριτοΰ, 

άποδείγνωντας μέ τά κατάςιχά του, δτι ητον 

ιδιοκτησία τον, και δίδωντας εγγύησιν.

ΐ53. Αν γίνεται άρνησις της πληρωμής, 

επάνω εις την ζ-ήτησιν καμωμένην δυνάμει των 

προηγουμένων δύω άοΒρων, ο κύριος τού χα

μένου άνταλλα^ματίκοΰ συντηρεί ολα τά δικαιώ- 

ματά του μέ δημόσιον μαρτυρικόν γράμμα.
Τούτο τό μαρτυρικόν πρέπει νά γένη την 

επαύριον μετά την πτώσιν τού χαμένου άνταλ- 
λαγ μαζικού.

Τούτο πρέπει νά γίνηται γνωςόν εις τον τρα- 

βικτήν καί εις τούς όπισΒογράκους, κατά τούς 

τρόπους και διορίας οπού Β&ει ΙεχΒούν κα-
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τωτέρω διά ttjv γνωςοποίησιν του διαμαρ* 

τυρικού.

ΐ54· Ο κύριος του παραπεσόντος άνταλ- 
"Χαγματικού πρέπει, &α νά λάβν? τό δεύτερον, 

νά άναφέρεται εις τον άμεσόν του όπισΒογρά- 

φον, δστις είναι υπόχρεος νά τω &'<$/? τό όνομά 

του και τάς φροντίδας του διά νά ενεργησή 

προς τον ΐδιόν του όπισΒογράφον, καί ούτως 

Ιως νά φΒάση άπ* όπισΒογράγον εις όπιοΒο- 

γράφον εις τον τραδικτην τον άντάλίαγματικού. 

0  κύριος-τού παραπεσόντος άντάΧΚαγμαη- 
κού Βελει τραδα τά έξοδα.

ι55. Η υποχρέωσις της εις τά ϊ 51 
καί 1 5a άρΒρα άναφερΒείσης εγγυησεως σδύ- 

νεται μετά τρεις χρόνους, άν, εις τούτο τό 

μεταξύ, δεν έγινε μήτε ζητησις μήτε κρισο- 

λο γίαι.

156; ΑΙ π}ηρωμαί οπού έγιναν έπάνω εις 

την ποσότητα τού άνταΐίαγματικού είναι εις 

ελευΒέρωσιν των τραδικτών 'καί των όπισΒο- 
γράφων. ·
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Ο έπιφερτής είναι υπόχρεος να κάμη νά 

διαμαρτυρηθή το άνταλλαγματικόν διά τό περιτ- 

τευον.
i 5 j .  Ot κριται δεν εμπορουν νά επιτρέτ· 

πουν κάμμίαν αναβολήν διά την πληρωμήν ενός 

άντοάλαγ μαζικού.

§ ιο . Περί τίς διί ρεσολα&άσεως Π^ρωρΰίς.

ΐ5 8 .  Εν διαμεμαρτυρημίνον άνταΧλαγμα- 

τικόν εμπορεΐ νά πληρόνεται άπό κα5ε μέσο· 

λαβούντα διά τον τραβιχτήν, ή διά τινα των 
όπισΖογράφων.

Η ptεσολάβησις και ή πληρωμή $£λει απο
δείχνονται μέσα εις το Διαμαρτυρικού , η εις το 

τέλος τού διαμαρτυρικού. ·

ι 59· Εκείνος οπού πληρόνει εν άνταλ

λαγματικόν διά μεσολαβήσεως, :ύποκα$ιξ<αται 

εις τά δικαιώματα τού επίφερτού καί είναι 

υπόχρεος διά τά όσα ό επιφερτης πρέπει νά̂  

κάμη.
Αν κι διά μεσολαβήσεις πληρωμή εγινε διά



"λογαριασμόν του τρα&κτου, όλοι οι όπισθο- 

γράφοι μένουν ελεύθεροι*

Αν ϊγινε διά ενα όπισθογράφον, οι μετά 

Τούτον όπισθογράφοι μένουν ελεύθεροι.

Αν συντρέχουν πολλοί διά την πληρωμήν ενός 
άνταλλαγματϊκοϋ διά μεσολαβήσεως, οποίος 

προσφέρει περισσοτέρων ελευθέρωσα προτι-  
ματ at,

&ν εκείνος, επί τον όποιον τό άνταλλαγ- 

ματικόν ήτον κατ’ άρχάς τρα$ημένον, καί επί 
τον όποΓον εγινε τό μη αναδοχής διαμαρτυρικού, 

παρρησιάζεται διά νά τό πλήρωσή, ούτος προ- 

τιμαται από όλους.

§ ι ι .  Περί των Δίκαιωριάτων καί των Χρεών τού
»

Επε^ερτού.

ΐ 6θ. 0  επκρερτής εν.ός άνταΧλαγματιχου 

τραδημένου άπό την ςερεάν καί από τάς νή

σους τής Ευρώπης, καί πληρωτέου εις τάς ευ
ρωπαϊκές κτήσεις τής Γαλλίας, εΓτε βλέποντες, 

είτε μετά μίαν ή πλείους ημέρας, ή μήνας ή

( 56 )
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ουνηθείας βλέποντες, πρέπει νά ζητή τήν πλη· 

ρωμήν του ή την αναδοχήν εις τους εξ μήνας 

μετά τήν χρονιάν του, υπό ποινήν χαμού των 

δικαιωμάτων του επί τούς όπισθογράφους , 

ακόμη καί επί τον τρα&ικτήν , άν ούτος εκαμε * 
πρόβλεψιν.

Η διορία είναι οκτώ μήνες διά τό άνταλλαγ-

ματικόν τραβημένον από τάς σκάλας τού 1ε -

6άντη και από τά βόρεια παραθαλάσσια της 
%
Αφρικής έπι τάς ευρωπαϊκάς κτήσεις τής Γαλ
λίας, καί άμοιβαίως από τήν ςερεάν και από 

τάς νήσους τής Ευρώπης επί τά γαϊίικά 

καταςήματα εις τάς σκάλας του λε£άντη , καί 
επί τά βόρεια παραθαλάσσια τής Αφρικής.

Η διορία είναι ένας χρόνος διά τά άνταλ- 

λαγματικά τραβημένα άπό τά δυτικά παραθα

λάσσια τής Αφρικής εως καί εις τό άκρωτήριον 

τής Καλής-Έίλπίδος.
Η αυτή ένας χρόνος διορία είναι διά τά 

άνταλλαγματικά τρσ.βημένα άπό τήν ςερεάν 

καί άπό τάς νήσους των δυτικών Ινδιών επί τάς
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ενρωπαϊκάς κτήσεις τής Γαλλίας, καί άμοιβαίως 
από τήν ςερεάν και από τάς νήσους τής Ευρώ

πης επί τάς γαλλικάς κτήσεις ή χαλλικά κατα- 
ςήματα εις τά δυτικά παραθαλάσσια τής Α<ρρι- 

* κής, εις τήν ς"ερεάν και είς τάς νήσους των δυ

τικών Ινδιών.

Η διορία είναι δύω χρόνοι διά τά άνταλλαχ- 
ματικά τραβημένα άπο τήν ς-ερεάν και άπο τάς 
νήσους τών ανατολικών Ινόϊών επί τάς εύρω- 

πα'ΐκάς κτήσεις τής Γαλλίας, καί άμοιρα (ως 

άπο τήν ς-ερεάν καί άπο τάς νήσους τής Ευ
ρώπης επί τάς γαλλικάς κτήσεις ή γαλλικά
καταςήματα είς τήν ς-ερεάν καί είς τάς νήσους

%

τών ανατολικών ίνόιών.

Αί άνω διορίαι, οκτώ μήνες, ένας χρόνος, 
καί δύω χρόνοι διπλασιάζονται εν καιρώ θαλασ
σίου πολέμου.

16-1 * Ο επκρερτής ενός άνταλλαγματικου 
χρεως-ει νά ζγ\τή τήν πληρωμήν του είς τήν 

ημέραν τής πτώσεως του.

16 2 . Η πληρωμής άρνησις πρέπει νά άπο·.
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δείχνεται xyv επαύριον μετά τ*?ν ημέραν της 

πτώσεως, με εν άπο δεικτικός τό όποιον ονο

μάζεται Μ »·α^&γ^&ίμαρτυρικόν.

Αν αύτ/] 37 ήμερα είναι νόμιμος εορτάσιμος 

ήμερα, το διαμαρτυρικόν γίνεταχ τήν ακόλουθον 
ημέραν,

163. Ο επιφερτήζ δεν ελευθερώνεται από 
τού νά μ.73 κάμαι νά /έιο? τό μλ πληρωμής δια

μαρτυρικών, μήτε άπό τό μή αναδοχής διαμαρ

τυρικών, μήτε άπό τόν θάνατον y? ςάσιν εκείνου, 

επί τόν όποΓον τό άνταλλαγματικον είναι τρα- 

βημένον.

Αν ώ άνάόοχος κάμγ ςάσιν προ τής 

πτώσεως, ο επιφερτήζ έμπορή νά κάμη το 

διαμαρτυρικών, καί νά ενεργή τά δικαιώματα 

του.

ι 64· Ο επιφερτήζ ενός άνταλλαγματικοϋ 

διαμεμαρτυρημένου διά την μή πλερωμήν, εμ- 

πορεΐ νά ενεργή τό έγγυουμενον δικαίωμά του,

Η άτομικώς κατά τού τρα&κτού καί.ίκαρου 

των όπισθογράφων,
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Η περιληπτικούς κατά των όπισΒογράφων 

καί τρα&κτού.

Ίο  αυτό προνομίου υπάρχει δι εκαςον των 
όπισΖογράγων , ως προς τον τραβικτην καί 

τους προ αυτού όπισ^ογράγους.

ι65. Αν 6 επκρερτης ενεργή το δικαίωμά 

του άτομικώς κατά τού υποχωρητοϋ του πρέ
πει νά τού κάμη γνωςον το διαμαρτυρικού, 
και εις ελλείψω ξαναπληρωμής , νά τον κράζϊΐ 

εις κρίσιν εις τάς δεκαπέντε ημέρας μετά την 

χρονιάν τού διαμαρτυρικού, άν 6 υποχωρητής 
του κατοική δέκα λέγας μακράν.

Α ύτη ή διορία ως προς τον ύποχωρητήν, 

κάτοικον μακρύτεοα των δέκα λέγων άπό τον 
τόπον, ο που το άνταλίαγματικον ήτον πλη

ρωτέου , $έλει αυξάνεται άνά -ημέραν διά κά$ε 

πέντε λέγας πλέον των δέκα λέγων.

ΐ 66. Τά άνταλλαγματικά τραβημένα άπο 

την Γαλλίαν και πληρωτέα έξω της ςερεά; 

χώρας τής Γαλλίας, εις την Ευρώπην, άη οΰ 

διαμαρτυρη^οϋν} οι τρα&κταί καί οι όπισ^ο-
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γράφοι, κάτοικοι εις Γαλλίαν θέλει ενάγονται 

εις τά κριτήρια εις τάς εξής (Μαρίας*

Είς δύω μήνας διά εκείνα οπού ήτον ιίλη- 

ρωτέα είς τ»ν Κόρσικαν, είς τήν νήσον Ελβαν 
υι Καπράϊαν, είς τήν Αγγλίαν, καί εις τάς 

συνορενούσας με τήν Γαλλίαν επαρχίας.

Είς τέσσαρας μήνας διά εκείνα οπού ήχον 

πληρωτέα είς τά άλλα βασίλεια τής fev- 
ρώπης.

Είς ε| μήνας διά εκείνα όπου ήχον πληρώ -
τέα είς τάς σκάλας τού Λεβάντη , καί επί τά

»
βόρεια ιΓαραθαλάσσια τ>5ς Αφρικής.

Είς ενα χρόνον όίά ε’κεΓνα οπού ήτον πληρώ· 

τεα είς τά δυτικά παραθαλάσσια τής Αφρικής 

έως καί εις το άκρωτήριον τής Καλής-Ελπίδός , 

καί είς τάς δυτικάς ίνδίας.

Είς δύω χρόνους διά έκεΓνα όπου ήτον πλχι- 

ρωτέα είς τάς άνατολικάς Ινδίας.
Αΰται αι διορίαι θέλει φυλάττονται με τάς 

αυτάς άναλοχίας διά τήν ενέργειαν των ίικαιω- 

μάτων κατά των τρα&κτών καί όπισθοχράφων
Λ



( 6α )

κατοίκων εις τάς εζω της Ευρώπης κειμένας 

γαλλικάς κτήσεις.
ΑΙ άνω διοpica ε| μήνες, ένας χρόνος καί 

$ύω χρόνοι διπλασιάζονται εν χαίρω θαλασσίου 
πολέμου.

*
167 . Αν 6 επκρερτΥΐς ενεργή το δικαίωμά 

του περιληπτικούς κατά των όπισθο^ράφων καί 
τραβιχτοϋ, απολαμβάνει, ώς προς εκατόν τού

των, την υπό των προηγουμένων άρθρων διο- 

ριζομένην διορίαν.
Εκας·ος των όπισθο^ράφων έρπορεΓ νά 

ενεργή το αυτό δικαίωμα, ήτοι άτομικώς, η 

περιληπτικούς, εις την αυτήν διορίαν.

ί2ς προς ·αυτούς, η διορία τρέχει την 

Επαύριον μετά την χρονιάν της εις το κριτήριου 

κράζεως.'

168. Μετά ·τήν παρέλευσιν των άνω 
διοριών,

Διά την παρρησίασιν του άνταλλαγματικού 

η Βλε'ποντες η μετά μίαν η πλείους ημέρας, η 

μήνας, ή συνθείας βλέποντες,



Διά τομή πληρωμής διαμαρτυριών,

Διά την ενέργειαν τού έγγυουμένου δικαιώ

ματος,

0  επιψερτης τού άνταΧλαγματικού χάνει 

ολα νά δικαιώματα κατά των δπισ$ογράψων.

169. Οι δπισ%γράψοι χάνουν ωσαύτως 
κά^ε.έγγυούμενον δικαίωμα κατά των ύποχω- 
ρητών των μετά τάς άνω ρη^είσας διορίας, 

καθ’ εις δι’ δσα εις αύτδν άναγέρονται.

Ι^Ο. Ο αύτδς %χαμδς εχει κύρος κατά τού 

επκρερτού και δπισ^ογράψων, ώς καί προς 

αύτδν τον ίδιον τραβικτην, άν ούτος άποδείχννj 
δτι ντον Προ'βλεψίς εις την πτώσιν τού Ανταλ- 
Ιαγματικού.

Εις ταυτήν την περίςασιν δ επιφερτές δεν 

συντηρεί άλλο δικαίωμα εί μη κατ εκείνου, 

επί τον οποίον τδ άνταΧλαγμ'ατικδν ητον τρα- 

βημένον.

17 1 · Ο παρά των τριών προηγουμένων 

άρθρων διοριζόμενος χαμδς έπιςρέφει εις 

οφελος του έπιψερτού, κατά τού τραδικτού, h
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κατ* εκείνου των όπισΒΌγράφων, οστις, μετά 

την παρέλευσιν των διοριών, όπου ε&ορισ$η- 

σαν &ά τό διαμαρτυρικόν, <$ιά την ^νωςΌ- 
ποίησιν του διαμαρτυρικού, ή διά την εις τό 

κριτηριον κράζιν, Ιλαβεν εις λογαριασμόν , άμοι- 
βήν, 'η άλλεοτρο'πως τα &ά την πληρωμήν 

του άνταλλα^ματικου Ζορισμένα χρήματα.
1 7 a. έκτος των ό'σα διορίζονται διά την 

ενέργειαν τού έ^υουμένο'υ δικαιώματος, 6 

έπιφερτής ενός διά την μή πληρωμήν διαμε- 

μαρτυρημένου άνταλλα^ματικού, έμπορεϊ, άφ’ 

■ον λαβή παρά τον κριτού τήν άδειαν, νά επι
λαμβάνεται συντηρητικώς τά κινητά υπάρχοντα 

των τραβικτών, άναύοχων, και οπισθογραφούν.

§  12. Περί των Διαμαρτυρικών.

173. Τά ελλειψιν άναίοχής ή πληρω

μής Διαμαρτυρικά γίνονται από δύω ταχύ- 
γράφους, ή από ενα ταχογράφον, καί δύω 

μάρτυρας, ή από ενα θυρωρόν, καί δύω μάρ

τυρας.



Το διαμαρτυριών πρέπει νά γίνεται.

Εις το οίκητηριον εκείνου, επί τον όποιον το 
άνταλλαγματιών ητον πληρωτέου, η εις τό έσ

χατόν του γνως-όν οίκητηριον,

Εις τό οίκητηριον εκείνων των υποκειμέ

νων όπου είναι σημειωμένα εις τό άνταλλαγ- 

ματικόν, διά νά τό πληρώσουν χρείας τυ- 
χούσης.

Εις τό οίκητηριον του τρίτου, όπου άν- 
εδέχΡη διά μεσολαβησεως.

Ολα ταϋτα με εν και τό αυτό γράμμα.

Αν τό οίκητηριον ύποδείχνεται σφαλε- 

ρώς, τό διαμαρτυριών προηγείται άπό άκριδη % 

ερευνάν.

iy4 · Τό διαμαρτυριών περιέχει
Την κατά γράμμα μεταγραφήν του άνταλ- 

λαγματικού, της άναδοχης, των όπισΒογρά- 

φων, και των συςησεων όπου εν αύζώ υπο- 

δείχνονται.

'φν προσκάλεσιν του νά πληρωΒη η ποσό· 

της τού άνταλλαγμαζικού.
Δ 3
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Φ ανερόνει

Τήν παρουσίαν η απουσίαν εκείνου οπού 

πρέπει νά πληρώσω,

Τάς αίτιας, δια τάς οποίας δεν θέλει νά 
πληρώσω, η δεν έμπορη η δεν θέλει νά ύπο-

yp*'h ·' ■
I j 5 .  Κάνέν άλλο γράμμα από μέρους 

τού έπκρερτού τού άνταΧΚαγματικού, δεν εμ- 

πορεΐ νά άναπληρη το του διαμαρτυρικού, έκ

τος αν ακολουθήσουντά δσα αναφέρουν τά 15ο, 
καί επόμενα άρθρα περί τού χαμού τού άνταλ- 
'λαγματικού,

I j 6 . Οι ταχυγράφοι καί οι θυρωροί είναι 

υπόχρεοι, υπό ποινήν καθαιρέσεως, εξόδων, 

ζημιών-τόκων, προς τά μέρη νά επαφίνουν 

ειλικρινές άντίγραφον των διαμαρτυρικών, καί 

νά τά εγγράφουν δλόκΐηρα, ημέραν παρ ημέ

ραν, καί κατά τάζιν χρονιάς εις εν ιδιαίτερον 

κατάςιχον, καταριθμημένου,. μονοκονδηϊιασ- 

μένον καί βας-αγμένον ώς αί περί των Ελεχχων 
διατάξεις.
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§ 13 . Περί τϋς Ανταλλαγής.

177 · Η άνταΧ)>αγη γίνεται με άντιτρα- 
βηρια.

178. Τό άντιτράβημα είναι νέον ανταλ- 

Ιαγματιχόν διάμεσον τού οποίου 6 έπιγερτνς 

Ιαναπλ^ρόνεται επί τον τρα&κτΥίν , b επί τινα 

των οπισϊύογράφων, διά το χεφαλαιον τού 

διαμαρτυρία εντός άνταλλα^αατικού , διά τά 

Ζζοδά του, χαί διά τό νέον άντάλλαγμα οπού 

πληρόνει.

179 · ή- άνταΐϊαγν κανονίζεται, ως προς 

τον τρα&κτην , άπό τό τρέξιμον τού άντάΧλάγ- 

ματος τού τόπου, οπού τό άνταΧλαγματιχόν 

mov πληρωτέον, επί τον τόπον, άπό τον 

όποιον ετραβήχ$Υΐ.

Κανονίζεται, ώς προς τους όπισΒογράκους, 

άπό τό τρέζιμον τού άνταΧλάγματο'ς τού τό

που , οπού τό άνταΧλαγματιχόν εγχείρισαν] b 

έπραγματεύΒϊ) παρ αυτών, επί τον τόπον όπου 

b ζαναπΧηρωμν γίνεται.



ΐ 8θ. Το άντιτρα'&ιμα συντροφεύεται με 

€πις"ροφχίς λογαριασμόν.
1 8 Γ ♦ Ο επιςροφής λογαριασμός περιέχει,
Τό κεφα'λαιον τού διαμαρτυρη$ εντός άνταλ- 

λαγματικσύ ,

Τά <5ιά τό Διαμαρτυρικόν και αλλα νόμι- 
ρια έξοδα, ώς  ̂τραπέζης επιταγή, μεσιτεία, 

σφραγίς, και γραφοφορία.

Φανερόνει τό όνομα εκείνου, επί τον όποιον 
τό άντιτράβημα γίνεται, καί την τιμήν τού 
ανταλλάγματος, εις την οποίαν έπραγματεύΒη.

y

Ε πιβεβαιούτάι από ενα ανταλλάγματος 

μεσίτην,

Εις τούς τόπους οπού δεν είναι ανταλλάγ

ματος μεσίτης , επιβεβαιούται από δύω εμπο

ρευόμενους.

Συντροφεύεται από τό διαμεμαρτυρημένον 

άνταλλαγματικόν, από τό διαμαρτυρικόν, η από 

εν αντίγραφου τού διαμαρτυρικού.

Αν τό άντπράδημα γίνεται επί τινα των 

όπιομογράφων? συντροφεύεται ? προσέτι, από
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εν μαρτυρικόν, άποδεϊχνον τό τράξιμον τού 

ανταλλάγματος του τόπου, οπού τό άνταλ- 

λαγματικόν >rrov πλχ]ρωτέον, επί τον τόπον, 

όπου τούτο ετραβήχΒη,

18 2 . Αεν εμπορούν νά γίνουν πολλοί έπι- 

ςροφής λογαριασμοί επάνω εις τό ίδιον άνταλ- 

λαγματικόν.

Ουτος ό επις’ροφης λογαριασμός πληρόνεται 

άμοιβαίως άπ όπισΒογράφον εις όπισΒογρά- 

φον, καί τελευταΐον από τον τραβικτην.

1 83. At Ανταλλαγαί δεν εμπορούν νά επί' 
σωρεύωνται. Κα^ε όπισΒογράφος δεν πληρό- 

νει εί μη μόνον μίαν, ούτως καί 6 τραβικτής-

ΐ84· Ο Το'κος τού κεφαλαίου τού διά μη 

την πληρωμήν διαμαρτυρηΒέντος άνταΏαγμα- 

τικού, χρεωςεϊται από την χρονιάν του δια

μαρτυρικού.
ΐ85. Ο'τόκος των διά τό Αιαμαρτυρικόν, 

ανταλλαγήν καί άλλων νομίμων εξόδων, δεν 

χρεωςειται εί μη από την ημέραν της διά κρι

τηρίου ζητήσεως
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1 86. Δεν χρεωςεϊται κάμμία ανταλλαγή, 

άν ο επιςροφής λογαριασμός δεν είναι συν· 

τροφευ μένος από μαρτυρικά ανταλλάγματος 

Μεσιτών, η εμπορευόμενων κατά το ΐ 8 ΐ ,  

άρΒρον.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Περ'ι τοΰ εις ΕπίΤαγ^ν Γραμματίου.

Λ  rt

18 7. Ο αα ι at διατάζεις οπού άναφέρον· 

ται εις τά άνταΧλαγματικά i και διαλαμβάνουν.

Την πτώσιν,

Την όπισ$ογ ραφήν,

Την συνεγγυν)σιν ,

Την τριτολαβοΰσαν έγγυν\σνν,

Την πλήρωσήν,
Τήν διά μεσολαβήσεως πληρωμήν^

• Τό Διαμαρτυρικού ,

Τά δικαιώματα και χρέη του έπιφερτοΰ,

Την· Ανταλλαγήν η τούς τόκους,
' »
Εφαρμόζονται εις τά εις Επιταγήν Γραμ-

μάτια χωρίς βλάβην των διατάξεωνόπου
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άνχφέρονται εις τα οαα προ̂ λε'πουν τά 6 3 5 , 
636 καί 6&7 <*ρ$ρα.

ι88. Τόείς έπιταχην Γραμμάτων έχει την 
χρονιάν του.

Φ ανερόνει,

Την πληρωτέαν ποσότητα,
Τό όνομα εκείνον, εις τήν επιταγήν του 

όποιου είναι ύπογεγραμμένον,

Την εποχήν, κα̂ -’ ην η πληρωμη πρέπει- 

να χένη.
Τό άζισμα όπου έ$ό3η, εις χρήματα, εις 

πραγματείας, εις λογαριασμόν, η εις όποιον- 

δήποτε άλλον τρόπον.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Π̂ >ί της Παοαγραρί?·

189· Κ άθε δικαίωμα άναψερόμενον εις 

αντάλίαγματικά, καί εις εις Επιταγήν Γραμ
μάτια, υπογεγραμμένα από πραγματευτας, εμ
πόρους, η τραπεζίτες, η ίιά εμπορικάςπρά-
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ζεις., χάνεται άν άπεράσουν πέντε χρόνοι, 

λοχχριάζωντας από τ/jv 'ημέραν τού διαμαρτυρι

κού η της τελευταίας κρισολογίας, άν δεν εγινε 

χαταδίχασις, η αν το χρέος δεν είναι έχνωσ- 

μενον με χωριςόν γράμμα.
Μέ ολον τούτο οι νομιζόμενοι χρεώς’αι Βελουν 

είναι υπόχρεοι, άν άναζητηθούν, νά επιβεβαιώ

σουν, με& δρχ,ου, ότι δεν είναι πλέονχρεω£·αι, 
και at χήραίτων, κληρονόμοι, η συμμέτοχοι, 

ότι υπολαμβάνουν εν συνειδήσει , ότι δεν 

χρεως-εΐται πλέον τίποτε.

ΤΕΛ.ΟΣ ΤΟΓ ΠΡΩΤΟΓ ΒΙΒΛΙΟΥ.



Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Περί τού θαλασσίου εμπορίου.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΡίΙΤΗ.

Πΐρ\ των Κ αραβιώ ν και άλλων θαλασσίων πλοίων.

IQO. Τ λ  καραβοία, καί άλλα θαλάσσια 
πλοία είναι κινητά υπάρχοντα.

Εφαρμόζονται όμοος εις τά χρε'η του πωλη- 
τού, και μάλις-α εις εκείνα όπου ό νόμος κη
ρύττει με προνο'μιον.

IQI.  Είναι με προνόμιον, και κα5? ην 
τά£ιν εΓναι τεταγμένα τά ύποσημείούμενα χρέη*

I .· Τά τού κριτήριου καί άλλα έ'ςοόα, κα- 
μωμε'να εως ό'του νά χε'νη η πώλησις καί η 

&άνομη της τιμής.
2. Τά ναυα̂ ωχιάς ? χωρητικότητος, λεμέ—

νος, δεσίματος , καί ορμητηρίου εζοδα.
Ε
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3* Οι τού αύλακος μισθοί καί τα ^υλακ- 

τικάτού πλοίου ? ά<ρ? ου έμβήκεν εις του λιμένα 

έως ότου επωληΒη.

4. Τά ενοίκια των μαγαζείωυ , οπού εύ- 

ρίσκονται άπόΒετα τά πανιά, σιδηρά, και λοι

πά του πλοίου,

5. Τά συντηρητικά εζοδα τοϋ πλοίου και 

των σκευών του, άπό τον καιρόν τού τελευ

ταίου ταζειδίου του, και άφ ου εμβηκεν εις 

τον λιμένα.

6 . Οι μισΒοί τού ναύκληρου και άλλων 

ναυτών, όπου ητον εις τό τελευταίου ταζείδι.

η . Αι ποσότητες οπού εδανείσΒησαν εις τον 

ναύκληρον διά τάς χρείας τού πλοίου, διά το 

τελευταίου ταςείδι, και η ζαναπλήρωσις ν?̂  

τιμής τών πραγματειών, οπού αυτός επώλησε 

διά την αυτήν αιτίαν.

8 . Αι ποσότητες όπου χρεωςΌύνται εις τον 

πωλητην, εις τούς προμηΒευτάς, και εις τούς 

εργάτας οπού εδούλευσαυ εις την ναυπηγίαν 

του> άν τό καράββι δεν εκαμευ ακόμη τα'ξείδι.
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Κ αί at ποσότητες όπου ■ γρεωςούνται εις τους 

δανειςάς διά προμηΒεύσεις, εργασίας διά διόρ- 
Βωμα, ζωοτροφίας, έφόπλισμα, καί πληρο)μα 

προ τού μισεύματος τού καραββίου, άν ηδη 

εΒαλασσοπλόησε.

(). Αί ποσότητες οπού εδάνείσΒησαν με 

Βαλάσσιον τόκον επάνω εις τό σώμα, τρόπιν, 
σκεύη του διά διόρΒωμα, ζωοτροφίας, εφό- 

πλισμα καί π^άροιμα προ τού μισεύματος τού 

καραββίου.

. ΙΟ. Η ποσότης των άσφαλειών τιμών , 

οπού έγιναν επάνω εις τό σώμα , τρόπιν , 

σκευή, καί επί τό έφόπλισμα καί πλήρωμα τού 

καραββίου, χρεωςουμένων διά τό τελευταϊον 

ταζείδι.

I I .  Α« ζημίαι τόκοι χρεως-ούμεναι εις 

τούς ναυλωτάς διά την εγχειρίσεως ελλείψίν 
των πραγματειών οπού εφόρτωσαν. Η διά την 

πληρωσιν των Βαύασσοζημιών οπού διά σφάλ

μα του ναύκληρον η των ναυτών ύπόφεραν αί 
ρηΒεϊσαι πραγματείαν

Ε 2
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Οi εις εκαςον των. αριθμών τού παρόντος 

άρθρου άναφερόμενοι δανειςαί θέλει έρχονται 

όλοι όμού και άν δεν φΒάση ή τιμή, θέλει 

λαμβάνουν κατ’ άναλογίαν.

102. Τό προνόμιον όπου δίδεται εις τα 

όσα χρέη διαλαμβάνει τό προηγούμενου άρ- 
θ·ρον , δεν ε μπορεί νά ενεργηΒή εί μή άο 

ού αποδειχτούν κατά τον ακόλουθον τρόπον*
1. Ύά τού κριτήριου έξοδα θέλει αποδείχ

νονται από τους λογαριασμούς των από τα 

άνήκοντα κριτήρια άποφασισΒέντων εξόδων.

2. Τά χωρητικότητας, καί άλλα δικαι

ώματα, από τάς νομίμους εξοφλήσεις εκείνη/ 

όπου τά έλαβαν.

3. Τά χρέη , όπου άναφέρουν οι ί. 

3 , 4 κα< 5 άριΒμοί τού 19 1 . Αρθρου, 

θέλει αποδείχνονται από λογαριασμούς, βε

βαιωμένους άπό τον πρόεδρον τού εμπορική 

κριτηρίου,

4. Οί μισθοί των ναυτών άπό τούς ho< 
πλίσματος καί άφοπλίσματος καταλόγους, β·
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βαιωμένους εις τά γραφεία τής θαά,ασσίας 
εγγραφής.

5. Αί δανεισθεΐσαι ποσότητες, καί τό άζισ- 

μα των πραγματειών οπού επωλήθησαν διά 

τήν χρείαν του καραββίου εις τό τελευταίου 

ταζείδι, από 'λογαριασμούς υπογεγραμμένους 

από τον ναύκληρον, με άποδεικτικάς σημειώσεις 

ύπογεγραμμένας από τε τον ναύκληρον και από 

τούς εγκριτοτέρους ναύτας βεβαιόνοντας τήν 

ανάγκην των δανείων.

6 . ί ΐ  πώλησις τού καραββίου διά γράμ

ματος εχοντος βεβαίαν τήν χρονιάν, καί αί 

προμηθεύσεις διά τό έφόπλισμα, πλήρωμα 

καί ζωοτροφίας τού πλοίου, θέλει αποδείχ

νονται από άποδεικτικά, λογαριασμούς, υπο

γραμμένους από τον ναύκληρον, καί βεβαιω

μένους άπό τον έφοπλιςήν ,τών οποίων αντίγρα

φου θέλει άποθέτεται εις τήν καγκελλαρίαν 

τού εμπορικού κριτηρίου πρό τού μισεύματος 

τού καραββίου ,ή ,  τό πολύ πολύ, εις τάς δέκα 

ήμίρας μετά τό μίσευμά του.
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J. Αι ποσότητες όπου έδανείσΒησαν με

θαλάσσιον τόκον επάνω εις τό σώμα, τρόπιν,

σκέυη, έφόπΐισμα καί πλήρωμα, προ τού

μισεύματος τού καραβοίου, θέλει άποδείχνον-
* *

ται άπό συμφωνητικά καμωμένα εμπρός εις 

ταχογράφους , η υπό ίδιωτικάς υπογραφάς. 

Των όποιων τά αντίγραφα θέλει άποθέτονται 

εις τλ;ν καχκελλαρι'αν του εμπορικού κριτη

ρίου εις τάς δέκα ημέρας μετά την χρονιάν 

των.

8. Λί ασφαλειών τιμαι θέλει αποδείχνονται 

άπό εγγυητικά η άπό τά αποσπάσματα των 
καταςίχων των ασφαλειών μεσιτών.

9* Αί ζημίαι-τόκοι όπου χρεωςΌυνται εις 

τους ναυλωτάς θέλει, αποδείχνονται άπό τάς 

δικάσεις, η άπό τάς αιρετοκρισίας, οπού θέλει 
έ μεσολάβησαν.

193. Τά προνόμια τών δανειςών θέλει 
σβόνονται,

>ί .
Εςω άπό τά γενικά σβύσεως τών υποχρεώ

σεων μέσα,
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Από τήν διά κριτηρίου πώλησιν γενομένην 

κατά την ακόλουθον Ετ.ιγραφήν*

Η όταν μετά θεληματικήν πώλησιν, τό κα- 
ροίββι θέλει έκαμε ταξείδι εις θάλασσαν υπό 
τό όνομα, και εις τά τυχηρά συναντηματα του 

άγορας-ον, και χωρίς έναντίωσιν άπό τό μέρος 

των δανειςών τον πωλητου.
Λ

194* Εν καράβι υπολαμβάνεται ότι έκαμε 
ταξείδι εις θάλασσαν..

Οταν τό μίσευμά του και το φθάσιμά τον 

θέλει άπεόειχΒησαν εις δύω διαφόρους λιμέ
νας̂  και τριάντα ημέρας μετά τό μίσευμά του·

Οταν, χωρίς νά φθάση εις άλλον λιμένα 

άπεράσουν πλειους των ε£>?υτα ημερών μ,εταξν. 

>του μισεύματος καί φτασίματος εις τον ίδιον 

λιμένα, yj όταν* τό καράοβι, μισέυσαν διά *ν 
μακρυνόν ταξείδι, ς-α̂ ή πλειους των εξήντα 

ήμερων εις τάξει(δι, χωρίς άναζήτησιν άπό τό 
με'ρος των όανεις-ών του πωλητου.

195. Η θεληματική τ.ώλησις ενός καραξ- 

βιου πρέπει νά γίνεται έγγραφος, καϊ έμπορει
Ε 4
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νά εκτελ.ηται διά δημοσίου η διά υπό ιδιωτικήν 

υπογραφήν γράμματος.

Έμπορεΐ·νά γίνεται διά το καράββι ολόκλη

ρον, η διά εν μέρος του καραββίου.

Οταν το καράββι είναι εις τον λιμένα, η 

εις ταξειοι.

196. Η θεληματική πώλησις ενός καραβ

βίου όταν είναι εις ταζείδι δεν προξενεί βλάβην 

εις τους δανειςάς του πωλητοϋ.

Επομένως, με ολην την πώλ.ησιν, το κα- 

ράββι η η τιμή του εξακολουθεί νά είναι το εν— 

έχυρον των ι ρηθέντων δανειςώΨ, οϊτινες εμπο- 

ροϋν, άν το κρίνουν εύλογον, νά εγκαλάσουν 

την πώλησιν ώς δολίαν.

twv t/vrvvvvx/vvA/vvuvvvvvνννννν ννννννν\Α/νΛ/ννν/νν\Λ/\/νι̂ νννννννν"νν

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Ilepi ΕπιλαβΫις και πωΐήσεως των Καραββίων.

197* Κ άθε θαλάσσιον πλοΓον εμπορεΐ 

νά επιλαμβάνεται και νά πωλ^ηται, με άδειαν 

τού κριτηρίου, και το προνόμιον των δανειςών



( 8 ι )

Ολέλει άκυρούται άπό τάς ακολούθους δια

τάζεις.

198. Δεν εμπορεί νά γίνεται ή επιλαοή 

εί μή είκοσι τέσσαρας ώρας μετά την προςαγήν 

τής πληρωμής.

199 · Η προς-αγή πρέπει νά γίνεται εις τον 

καροιββοκύριον ή εις το οίχητήριόν του , άυ 
είναι ό λόγος τού νά ενεργηΒή κατ αυτού 

γενιχόν δικαίωμα.

Η προςαγή εμπορεί νά γίνεται εις τον ναύ

κληρον, άν τό χρέος είναι άπ εκείνα οπού είναι 

επιδεκτικά προνομίου επάνω εις τό πλοϊον 

κατά τό 191 αρΒρον.
200. 0  θυρωρός εις την σημείωσιν φα

ν ερόνει.

Τό όνομα, επάγγελμα και κατοικίαν τού 

δανειςού διά τον όποιον ενεργεί.

Τό δικαίωμα δυνάμει τού οποίου κινείται 

ζΐς τούτο.
Ύήν ποσότητα, τής οποίας αναζητεί τήν

πληρωμήν,'I » '
Ε 5



Την εκίογην οίκητηρίου οπού εκαμεν 6 

δανειςης εις τον τόπον οπού εδρεύει το κριτη- 

ριον, εμπροσ^ε τού οποίου η πώλησις πρέπει 

νά άναζητηται, καί εις τον τόπον όπου τό επί* 
ληφθέν καράββι ειυαι δεμένου.

Τά ονόματα τού καραββοκυρίου και τού 

ναυκίήρου.

Τό όνομα, τό είδος, καί τό χωρητικόν τού 

πλοίου.

Φανερο'νει καί περιγράφει τά μεγάλα καί 

μικρά πλοιάρια, σκεύη, όπλα, πυροβολικά, 

και ζωοτροφίας.

Καταςαίνει φύλακα.
20 Γ. Αν ό κύριος τού έπΐληφΒέντος καραβ

βίου κατοικη εις την περιοχήν τού κριτηρίου, 

εκείνος οπού κάμνει την επι'λαβην πρέπει νά 

τού κάμνη γνωςόν, εις τρεις ημέρας, τό άντι'- 
γραφον της επιλαβης σημειώσεως, καί νά τον 
κρά£·ρ εμπρός εις τό κριτηριον, διά νά είναι 

παρών εις την πώλησιν των επιληφθέντων 

πραγμάτων.
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Αν 6.κύριος τού χαραββίον δεν χατοιχη εις 

την περιοχήν του κριτηρίου, αι άνω γνωςοποιη-  

σεις χαι κράξεις τω δίδονται, διδόμεναι εις τον 

ναύκληρον τού ε’πιληφθέντός πλοίου, η, άπόν- 

τος τούτου, εις εκείνον όπου παρεμβαίνει τον 

χαρα&βοχύριον b τον ναύκληρον* χαι η διορία 

τρεις ημέραι, αυξάνεται άνά μίαν ημέραν διά 

χάθε πέντε λέχας μαχράν από τό οίχητηριόν του.
Αν είναι ξένος χαι εξω της Γαλλίας, αι άνω 

γνωςοποιησεις χαι χράξεις δίδονται καθώς διο

ρίζει το 69 αρθρον τού Πολιτικής Κρισολο- 

γίας Κώύηκος.
202. Αν ή έπιλαβη γίνεται διά πλοΐον, 

τού οποίου τό χωρητικόν υπερβαίνει τά δέχα 

δισχίλια,

Θέλει γίνονται τρεις χραυγάσεις χαι δημο

σιεύσεις των εις πώλησιν είδησμάτων.
Αι κραυγάσεις καί δημοσιεύσεις θέλει γί

νονται συνεπομένως άπό οκτώ εις οκτώ ημέρας , 

εις την λέσχην, χαι εις την πρώτην αγοράν τού 

τόπου, όπου τό π^οίον είναι δεμένον.
Ε 6
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Η εϊδησις Βέίει έγγράφεται εις μίαν των 

δημοσίων εφημερίδων όπου τυπόνονται εις τον 

τόπον όπου εδρεύει τό κριτήριον, εμπροσΒε 

τον οποίου η έπίλαβή κρισοΧογειται* εί δε καί 

εδό) δεν τυπόνονται, εις μίαν των εφημερίδων 

όπου ήΒελε τυπόνονται εις την επαρχίαν.

2θ3. Εις δύω ημέρας μετά κάθε κραύ- 

γασιν καί δημοσίευσιν, κολλούνται έγγραφοι 

ειδήσεις,

Εις τό μεγάλον κατάρτι του έπιΙηφΒέντος 

πλοίου.

Εις την πύλην τού κριτηρίου, εμπροσΒε 

τού οποίου γίνεται ή κρισοήογία,

Εις την κοινήν αγοράν, καί επί την όχθην 
τού λιμένος, όπου τό πλοΓον είναι δεμένον, 

άκόμη καί εις την εμπορικήν λέσχην.
2θ4 · At κραυγάσεις, δημοσιεύσεις, καί 

έγγραφοι ειδήσεις πρέπει νά φανερόνουν.

Τό όνομα, επάγγελμα, καί κατοικίαν τού 

άναζητούντος, ■
Τά δικαιώματα, δυνάμει των οποίων ενεργεί,



TV  ποσότητα όπου τώ χρεωςεϊται,

Την εκλογήν οίκη:ηρίου όπου έ'καμεν εις 

τον τόπον, όπου εδρεύει τό κριτήριου, και εις 

τον τόπον, όπου τό π^οΐον είναι δεμένου.

Το όνομα και οίκητηριον τού κυρίου τού 

έπιληφθέυτος πλοίου.

Τό όνομα τού πλοίου, και αν είναι έφο- 

πλισμένον η εις έφόπλισμα,

Τό όνομα τού ναύκληρου,

Τό χωρητικόν τού κάραββίου,

Τον τόπον, όπου είναι καθισμένου η επι

πλέον ,
Τό όνομα τού συνηγόρου τού άναζητούντος, 

Tyjv πρώτην κατάθεσιν εις τιμήν,

Τάς ημέρας των ακροάσεων, εις τάς οποίας 

at τιμών επιθέσεις θέλει είναι προσδεκταί.

2θ5. Μετά την πρώτην κραύγασιν. Αί 
τιμών έπι̂ ε'σείς θέ).ει είναι δεκται καθ' ην 

ημέραν αναγγέλλουν cd έγγραφοι ειδήσεις.

0  εζ επαγγέλματος, κριτής διορισμένος διά 

την πώλησιν εςακολουθεινά λαμβάνη τάς τιμών
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επιΒέσεις μετά καΒε κ,ραύγασιν από οκτώ εις 

οκτώ -ημέρας, καΒ’ >;ν ημέραν διορίζει τό επι- 

ταγμά του.

2θ6. Μετά Tyjy τριτην κ,ραύγασιν, η επι-  

δίκασις γίνεται εις όποιον προσφέρει όλούςερον 

περισσότερον, σβυνομένων των φώτων, χωρίς 

άλλου τίποτε. ·
0  ε£ επαγγέλματος διορισμένος κριτής iμ

πορεί νά ε’πίτρέπ*? μίαν η $ύω άναβολάς, από 
οκτώ ημέρας κα'Βε μία.

Αύται δημοσιεύονται και κολλοϋνται έγ
γραφοι.

Ί Ο ] . Αν η επιλα£η γίνεται επάνω εις πλοία 

η πλοιάρια των οποίων τό χωρικόν όεν φθάνει 

τα δέκα δισχιλια, η επιδίκασις Βέλει γίνεται εις 

την άκρόασιν, μετά την δημοσίευσιν, επάνω 

εις την όγβην τού λιμένος, διά τρεις συνεπο- 

μένας ημέρας, με κολλητην έγγραφον εϊδησιν 

εις τό κατάρτι, η λείποντος τούτου, εις άλλον 

έζέχοντα τόπον τού πλοίου, καί εις την πύλην 

τού κριτηρίου.
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Θέλεί παραγυϊάττεται εν διάςημα από οκτώ 

ημέρας μεταξύ τής γνωςοποιήσεως τής έπί- 
λαβής, καί τής πωλήσεως.

2θ8. Η επιδίκασις τού καρατίου παύει 
μ'εν τήν ναυκληρίαν τού ν ακλήρου άλλ’ ουτος 
εμ.πορεί νά άναζητή το δίκαιόν του απ’ οποίον 
ανήκει.

20C). Οί επιδικασΒέντες νά Ιάοουν το 
πλοίο y όποιασόήποτε χωρητικότητας ίδέίουν 
είναι υπόχρεοι νά πληρόνουν τήν τιμήν τής επ«- 
δ/κάσεώς των εις τάς είκοσι τέσσαρας ώρας, ή 
νά τήν εγχειρίζουν εις τήν καγκεΧΚαρίαν τού 

εμπορικού κριτηρίου άνεξόδως, υπό ποινήν τού 
·,ά βιάζωνται διά σώματος εις τούτο.

Είς ελλείψίν πληρωμής ή εγχειρίσεως, τό 
TJ.Ol.OV S’S λεί S’ίτεται πάλιν είς πώληση, καί 
επιδικάζεται είς τρεις ημέρας μετά μίαν νέαν 
οημοσίευσιν , καί μίαν μόνην κολλητήν εγγρα- 
οον είδησιν, υπό ποινήν των υποκειμένων τής 
πρώτης επιδικάσεως τού νά πληρόνουν τό έλ- 

λειπον, ζημίας, τόκους, καί έξοδα, διά τά



οποία Βέλει βιάζονται ωσαύτως διά σώ

ματος.
2 ϊ ο. Αι ζητήσεις τον νά ενγαλΒονν τινα 

είδησματα τον πλοίου Βέλει γίνονται καί χνω- 

ςοποιοννται εις την καγκελλαρίαν τού κριτηρίον 

προ της επιδικάσεως.
Λ _
Αν αΰται αί ζητήσεις δεν έγιναν ει μη μετά 

την έπιδίκασιν, Βέλει μεταβάλλονται, με πλήρες 

δικαίωμα, εις εναντιώσεις διά νά μην εγχει- 

ρισΒονν αί από την πώλησιν προερχόμεναι 

ποσότητες.

2 1 1 . Ο ζητητης η ο εναντιωτης Βελει εχει 

τρεις ημέρας διά νά <ρέρη εις τό μέσον τά δί
καιά του.

<

Ο ζητούμενος Βελει έχει τρεις ημέρας διά 
νά άντείπη.

4
<

Η κρίσις Βέλει ψέρεται εις την άκρόασιν 

επάνω εις μίαν άπλην πρόσκλησιν.

2 12 . Εις τρεις ημέρας μετά την της επι- 

όικάσεως, αί εναντιότητες εις την μη έγχεί- 

ρισιν της τιμής Βέλει είναι προσδεκταί· άο ον
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παρέΧΒουν αΰται, δεν θέλει είναι πλέον προσ* 

δεκταί.

2 1 3. Ot ενάντιου μεν οι δανειςαί είναι υπό
χρεοι νά παρρησιάζουν εις τηνκαχκελλαριάν τά 
δανείου αποδεικτικά των, εις τάς τρεις Ημέρας 

άφ9 ού προσκαλεσθουν άπό τον οίκειοποιού- 

ριενον δανειςην η άπό τον έπιληφθέντα τρίτον* 

εις ελλειψιν τούτου, θέλει γίνεται η διανομή 

της τιμής της πωλύσεως, χωρίς εκεϊναι νά 
σνμπεριλαμβάνωνται εις ταυτην.

2ΐ4·  Η κατάταςις των δανεικών ? και η

χρημάτων διανομή γίνονται μεταξύ των με

ττρονόμιον δανειςπυν, κατά τλν διοριζομένην

τάξιν τού IQ I άρθρου' και μεταξύ των
%

άλλων δανεικών, κατ’ αναλογίαν των δανείων 

των.
Κάθε κατατεταγμένος δανειςης κατατάτ- 

τεται τόσον διά τό κε-ράλαιον, όσον καί διά 

τούς τόκους και έξοδα·

215. Τό πλοΓον , έτοιμον ον νά κάμη πα
νιά , δεν είναι έπιληπτόν, έςω άν εΓναι διά
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χρέη καμωμένα διά το ταξείδι, όπου μέλλει 

νά κάμη. Καί πάλιν ούτως, η εγγνηοις τούτων 
τών χρεών εμποδίζει την έπιλαβην.

Το πλοΓον υπολαμβάνεται έτοιμον νά κάμη 

πανία, όταν ό ναύκληρος έχει τά χαρτια του 

διά το ταξείδι του.

V W »l»/ W V »/ »/ \ / V W % / V »«A / W t/ W \ */ W V «/ W W W V »/ W V P W W «/ W W W W W V */ W \ l

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η  ΤΡ Ι ΤΗ .

Περί τών Καραββοκορίων.

2 ΐ 6 . Κ άθε καραββοκύριος είναι πολιτι

κούς εγγυητής διά όσα ηΒελε πράξη ό ναύκληρος 

άναφερόμενα εις το καράββι, καί εις το τα - 

ξείδι.

Η εγγύησις παύει ‘από την άπάψεσιν του 

καραβοίου καί του ναύλου.

Ί ΐ η .  Οί κύριοι τών εις πόλεμον παρεσ- 

κευασμένων καραβοίων δεν Βέλει είναι μ’ 

όλον τούτο έγγυηταί διά τά κακουργήματα 

καί άρπαγάς όπου επράχΒηυ'αν εις Βάλατααν 

από τούς πολεμικούς άνδρας όπου είναι εις τά
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καροίββιά των, yj από τούς ναύτας, ει μη μό

νον διά την ποσότητα, διά τ^ν όποιαν 5έλει 

έ'όωκαν ? έ'£ω άν καυτοί εΓναι συμμέ

τοχοι η συνέννοχοι.

218 . ό  καραββοκύριος εμπορεϊ να άπο- 

βάλλη τον ναύκληρον.

Πληρωμη ζημίας δεν εισχωρεί, αν δεν 

είναι εγγραοος συνΒ'ηκη.

2 IQ· Ο άποβληΒείς. ναύκληρος αν μετέχω 

τού κ,αραββίου , εμπορεϊ να άπαφηση τό με

ρίδων του, και νά ζητηση την πληρωμήν του 

κεφαλαίου τού μεριδίου \ου.

Τό κεφάλαιον Βέλει προσδιορίζεται από 

συμφωνητούς, η εζ επαγγέλματος ώνοματισ- 

μένους εμπείρους.
2 20. Δι όσα άναφέροντ&ι εις τό κοινόν 

συμφέρον των κυρίων ενός καραβοίου, η γνώμη 

των περισσοτέρων επικρατεί.

Οι περισσότεροι προσδιορίζονται από εν με

ρίδων εις τό καράββι., υπερβαϊνον τό ημισυ 

τού άζίσματός του.
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Η δημοπρασία τού καοαβ&ου δεν εμτορεΐ 

νά συγγωρηΰη εί μη επάνω εις την ζητησιν των 

γ.αρα66οχυρίων, όπου νά απαρτίζουν ολοε όμοϋ 

τό ημισυ του ολικού μεριδίου εις το καραββι, 
άν όεν είναι εναντία έγγραφος συνΒηκη..

4SVVVVVVV*VVVVVVVVVVVt/VVM/VVVVVVVVVV\A/VVVVVVVt/VVVVVVVVVl/VVVVV

ΕΠΙ Γ ΡΑΦΗ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η .

Π cot τού Ναύκληρου.

22 1 . Κ άθε ναύκληρος, κύριος πλοιαρίων, 
όπου είναι επιφορτισμένος διά την οδηγίαν ενός 

καραββίου, η άλλου πλοίου είναι εγγυητής εως 
καί όιά τά παραμικρά σφάλματά του, εις όσον 
καιρόν διαρκεΐ η ναυκληρία του.

2 2 2 . Είναι έ^υητης , βιά τάς πραγ-
4

ματείας όπου επιφορτίζεται.

Αίδει δι αύτάς άπόδειζιν.

Αΰτη η άπόδειζις ονομάζεται φορτωτικόν 

γράμμα.

2 2 3 . Epyov του ναύκληρον είναι τό νά 

παρασκ.ενάζη τό πλήρωμα του πλοίου , τό νά
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έκΚέγη καί υά μισΒ’όνη τούς ναύτας, καί άλ

λους ανθρώπους του πλοίου, τά όποια 3ί ίε ι 

κάμνει συμφώνως με τούς καραββοκυοίους, 
όταν εύρίσκεται εις του τόπου τ>?ς κατοικίας 

των.

2^4· Ο ναύκληρος βαςα εν κατάςιχον 

καταριΒμημέυον και μονοκονθηλιασμένου από 

ενα των κριτών τού εμπορικού κριτηρίου, η 

από τον Τοπάρχην η συμβοη^όν του, εις τούς 

τόπους οπού δεν εύρίσκεται εμπορικόν κρι

τήριου.

Τούτο το κατάςιχον περιέχει

Οσας αποφάσεις γένουν εις όσον διαρκεΐ 

τό ταςείδι,

Οσα χρήματα έλαβαν η ε̂ ώόευσαυ διά το 

καράββι, και εν γίνει όσα είναι αναφορικά εις 

τό φορτίου του, και όλα όσα εμπορουν νά 

χρειαστούν διά νά δο$η λογαριασμός, η διά 

νά γένη κάμμία ζητησις.

225. Ο ναύκληρος είναι υπόχρεος, πριν 

λάβη φορτίου νά βάλλη νά ερευνούν τό κα-
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ράββι του, καΒώς διορίζουν τά διατάγματα.

Η ερευνητική σημείωσις άποΒέτεται εις 

την καγκελλαρίαν του εμπορικού κριτηρίου, 

ταύτης άντίγραφον δίδεται εις τον ναύκληρον.

0.0,6. Ο ναύκληρος είναι υπόχρεος να εχη 

εις τό καοάββι του,

Τό ιδιοκτησίας τού καραββίου αποδεικτικόν, 

Τό Γαλλικισμού αποδεικτικόν,

Τον κατάλογον των ναυτών,

Τά φορτωτικά καί συμφωνητικά,

Τάς ερευνητικάς σημειώσεις.

Τά εγγυητικά και εξοφλητικά των τελωνίων. 

ο*ΐη. 0  ναύκληρος είναι υπόχρεος νά είναι
* it's > ' //Ο/Ο <■/ » / *ο ίσιος εις το καοαοοι του, όταν εμοαινη η 

εύγαίνη άπό 'τούς λιμένας, κόλπους, η ποτα

μούς.
228. Αν ό ναύκληρος παραβη κάμμίαν 

των εις τά ' προηγη5έντα τέσσαρα άρΐδρα όίο- 

ριζομένων υποχρεώσεων, είναι εγγυητής, δι* 

ο,τι καν άκολου$ηση, προς τούς μετέχοντας 

του πλοίου και τού φορτίου.
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2 Ο ναύκληρος αποκρίνεται ωσαύτως 

διά όποιανδηποτε βλάβην άκολουΒηση εις τάς 

πραγματείας, όπου ηΒελεν εφόρτωσεν επάνω 

εις το κατάςρωμα τού πλοίου του , χωρίς 

έγγραφον συγκατάνευσιν τού φορτωτού.

Αυτή η διάταξις δεν εμπεριλαμβάνει την 

περί τούς αίγιαλούς μικράν Βαλασσοπλοίαν.

23 ο. Η εγγύησις τού ναύκληρου δεν παύει 

εί μη με την άπόδειςιν εμποδίων άνωτέρας 

δυνάμεως.

231. Ο ναύκληρος καί οι εις το πλοΐον 

οντες ναύται, η όσοι τούτων υπάγουν με τά 

πλοιάρια εις τό πλοίον διά νά κάμουν πανία 

δεν εμπορούν νά κρατηΒούν διά πολιτικά χρέη, 

έ'ςω άν είναι διά χρέη καμωμένα διά το ταζείδι, 

καί πάλιν ούτως, δεν εμπορούν νά κρατηΒούν, 

άν δώσουν εγγύησιν.

232. Ο ναύκληρος εις τον τόπον της κα

τοικίας των καραββοκυρίων η των πληρεξου

σίων των, δεν εμπορεί χωρίς ειδικήν άδειάν 

των νά βάλλρ νά διορΒόσουν το πλοΐον, νά
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άγοράζη π αν ία, σχοινιά καί άλλα πράγματα 

διά το πλοιον, νά λαμβάνη διά ταύτα χρήματα 

επάνω εις το σώμα τού πλοίου, μήτε νά ναυ-

λόνη το πλοιον.
»

233. Αν τό πλοιον έναυλώΒη με την συγ- 

κατάνευαιν των καραββοκυρΐων, και μερικοί εξ 

αυτών δεν Βελουν νά συνεισφέρουν εις τά αναγ

καία έξοδα διά νά άποςάλΒη τό πλοιον , ό 
ναύκληρος εμπορζϊ, μετά είκοσι τεσσαρας ώρας 

άφ’ ού προσκαλέση τούς μη Βέλοντας νά συ

νεισφέρουν το άνάλογόν των, νά δανείζεται 

με Βαλάσσιον τόκον διά λογαριασμόν των επάνω 

εις τό μερίδιον όπου έχουν εις τό πλοιον, με 

άδειαν τού κριτού.

234· Αν, καΒ7 δν καιρόν τό πλοιον είναι 

εις τό ταξείδι, χρειασΒη διόρΒωμα, η άγό- 

ρασμα ζωοτροφιών, 6 ναύκληρος, άφ’ ού το 

επιβεβαίωση με σημείωσιν ύπογεγραμμένην 

από τούς εγκριτοτέρους ναύτας, Βέλει εμπορεϊ\ 

λαμβάνων την άδειαν εις μεν την Γαλλίαν άπο 

τό εμπορικόν κριτηριον, η εις ελλεψν τούτου,
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από τον Είρηνοποιόν κριτήν, εϊς δε τους ξέ
νους τόπους, από του γαλλικόν ύπατον, 9)-εις 

έλλείψιν τούτου, από τούς προεςώτας των τό
πων, νά δανείζεται επάνω εις τό σώμα και 

τρόπιν τού πλοίου, νά βάλλη εις ένέχυρον η νά 
πωλη πραγματείας, έως ότου νά λα'βη την 

ποσότητα, όπου αί επί£ε6αιο:>3·ε?σαί χρείαί 
απαιτούν.

01 καρα66οκύριοι, η ό ναύκληρος, όπου 
τούς παρεμβαίνει, 5έλει βαςούν λογαριασμόν 

των πωλη3·ε(σών πραγματειών, κα^ώς τρέχουν 

αί τιμαι των ίόι'ας φύσεως καί ποίότητος πραχ- 

ματειών εις τον τόπον της ξεφορτώσεως, εις τον 
καιρόν τού ερχομού του.

235. 0  ναύκληρος, πριν μισεύττη από ένα 
ξένον λιμένα η από τάς χαλλίκάς αποικίας, 
διά νά έπιςρέψη εις την Γαλλίαν, 5έλει είναι 
υπόχρεος νά ς-έλλη εις τούς καραββοκυρίους 
του, η εις τούς πληρεξουσίους των, ένα λογά- 

ριασμόν υπογεγραμμένου άπό αυτόν, περι- 
εχοντα την κατάςασιν τού φορτίου του, την

ζ
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τιμην των πραγματειών του φορτίου του, τάς 
ποσότητας όπου εδανείσθη, τά ονόματα καί 
κατοικίας των δανειςών.

236. Οποιος ναύκληρος θίλει λάβη, χω

ρίς ανάγκης, χρήματα επί τό σώμα, ζωοτρο
φίαν η πλήρωμα τοϋ καραββίου, βάλη ενέχυ
ρου, η πώληση πραγματείας $j ζωοτροφίας, 
η προσάψη εις τούς λογαριασμούς του 5α- 
λασσοζημίας, καί υποθετικά ’έξοδα, θέλει 

είναι εγγυητής προς το εφόπλισμα, καί προσ- 
ωπικώς υπόχρεος διά την ξαναπληρωσιν των 
χρημάτων, η διά την πληρωμήν των είδησ- 
μάτων, χωρίς βλάβην της εγκληματικής κρι-
σολογίας, άν εχη χώραν.

*
237» Αν τό πλοΐον άποδειχθη νομίμως 

ανίκανον νά πλεύση, ό ναύκληρος δεν εμπο- 
ρεΐ, υπό ποινήν άκυρώσεως της πωλησεως, 
νά πώληση τό καράβοι χωρίς ειδικήν άδειαν, 
των καραββοκυρίων:

238. Κα3ΐ ναύκληρος, υποχρεωθείς δια 

$ν ταξείδι, είναι υπόχρεος νά τό τελείωση,
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υπό ποινήν όλων των εξόδων, ζημιών, τόκων 

προς τούς καραβοοκυρίους καί ναυλωτάς.

aSg. Οποιος ναύκληρος ταξιδεύει ρέ κοινόν 
όφελος επάνω εις τό φόρτων, δεν έρπορίΐ  νά 
χάρη κάνεν εμπόρων διά ιδιαίτερόν του "λογα
ριασμόν , άν δεν είναι εναντία συνθήκη.

24ο. Αν χένη παράβασις εις τά όσα όίο- 
ρι£ει τό προηγούμενον άρθρον, αί πραγμα- 
τειαι, όπου εφόρτωσεν ό ναύκληρος διά ιδιαί
τερόν του λογαριασμόν, θέλει δημεύονται εις 
όφελος των άλλων συμμέτοχων.

24ΐ ·  Ο ναύκληρος δεν εμπορεί νά άφηση 
τό πλοΓόν τοι> εις όσον διαρκεί τό ταξείδι, δι7 
όποιονδηποτε κίνδυνον, χωρίς την γνώμην των 

εγκριτοτέρων ναυτών, καί τότε πάλιν, είναι 
υπόχρεος νά διάσωση ρεθ’ εαυτού τά χρήματα, 
καί οσας έρπορέση από τάς τιριωτέρας πραγ
ματείας τού φορτίου του, υπό ποινήν τού■ νά 

αποκρίνεται δι7 αυτά εις τό ίδιον του όνομα..
Αν τά είδήσματα όιασωθέντα ούτως από τό 

καράβι χαθούν κατά τινα τυχηράν περίςα-
Ζ 2



( ΙΟΟ )

civ, ό ναύκληρος $έν Βέλα είναι πλέον εγγυητής
 ̂ > » / οια αυτα.

ί Ι±ί . 0  ναύκληρος είναι υπόχρεος, μετά 

εΐχ&σι τέσσαρας ώρας άφ* ού φ^άστρ, νά δώ(τρ 

νά ερευνητή τό χατάς-ιχόν του, χαι νά χάμτρ 

την αναφοράν του.

Η αναφορά πρέπει νά φανερόνη

Τον τόπον χαί τον χαιρόν του μισευμα- 

τός του ,
Τον δρόμον όπου εβάςασε,

Τά συμβεβτηχότα όπου ετρεξε,

Τάς εις τό πλοίον έπ^υμβάσας άταζίας , 

χαι οϊας τάς άζιοστημειώτους περιςάσεις του 

τάζε ίδιου του.

^43. Η αναφορά γίνεται εις ττην χαγχε\- 

ϊαρίαν εμπρός εις τον πρόεδρον του εμπορι· 

χού χριττηρίου.

Εις τους τόπους οπού δεν ευρίσχεται εμ - 

ποριχόν χριτήριον, ή αναφορά γίνεται εις τον 

ειρτηνοποιόν κριτήν τής περιοχής,

0  ειρτηνοποιός χριττης, οστις ελαβε τήν άνα-
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γοράν είναι υπόχρεος νά την ς-έλλη, χωρίς 

αναβολής, είς τον πρόεδρον τον πλησιες’έρου 
εμπορικού κριτηρίου.

Καί εις τάς όύω ταύτας περις-α'σεις, ή 
κατα' ε̂σις αυτής γίνεται εις την καχκελλαρίαν 
του εμπορικού κριτήριου.

244· Αν ό ναύκληρος άρα'£η βίς £ε'νον λι
μένα, είναι υπόχρεος να παρρησιάζεται είς 
τον χαλλικόν ύπατον, νά τού καμνη μίαν αν

αφοράν καί νά λαμβάνη εν μαρτυρικόν βεβαι
ωτικόν τού φτασίματός του καί μισεύματός 
του, την κατάς·ασιν και την φύσιν τού φορ

τίου του-
α45. Αν ό ναύκληρος koS* δν καιρόν 

διαρκεϊ το ταζείδι του, είναι υπόχρεος νά άρά- 
£η είς γαλλικόν λιμένα, χρεως-εΓ νά κοινοποιη 
είς τον πρόεδρόν τού εμπορικού κριτηρίου τού 
τόπου τάς αιτίας τού αράγματος του.

Είς τούς τόπους, οπού δεν εύρίσκεται εμ

πορικόν κριτήριου, η όηλωσις γίνεται είς τον 

ειρηνοπο ιόν κριτήν της έπαρχίας·
Ζ 5



Αν το κατ επείγον άραγμα γίνεται εις ξένον 

λιμένα, η δηλωσις γίνεται εις τον γαλλικόν 

ύπατον, 'λ εις ελλειψιν τούτον, εις τούς προε· 
ς-ώτας τού τόπου.

246. 0  ναύκληρος, όςις ενανάγησε, καί 
διεσώΒη μόνος η με μέρος τών ναυτών του. 

είναι υπόχρεος νά παρρησιάξεται εμπροσΒε 

τού κριτού τού τόπου,.η εις έλλειφιν κριτού, 
εμπροσΒε πάσης άλλης , πολίτικης εξουσίας, 

νά κάμνη την αναφοράν τον, νά βάλλη νά 

την βεβαιόνουν ,οί ναυται οπού ΒΟ̂ ει δίεσώ- 

Βησαν, καί όπου- Btέλê ' ευράτκονται μετ’ αυ- 

του, καί νά. σηκόνη ταύτης αντίγραφου*
2 4 7* Διά νά εξετάζη την αναφοράν, τού 

ναύκληρου ό κριτής λαμβάνει την έρωταπόκρι- 
σιν των ναυτών. Καί εί δυνατόν, των επιβατών, 

χωρίς βλάβην των άλλων δοκιμών*

At άναφοραί μη έξεταοΒείσαι δεν έμποροϋν 

νά εύγάλουνάπό την υποχρέωσιν τόν ναύκληρον, 

καί δεν έχουν κάν'εν κύρος εις τό κριτηριον, 
εξω άν ο ναυαγησας ναύκληρος διεσώΒ-η μό
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/ ·νος εις τον τοπον οπού εχαμε την αναφο- 

ράντου.

Η δοχιμη των εναντίων πράξεων διαφυλάτ- 

τεται εις τά μέρη.

248. Εξω από μεγιςον κίνδυνον, ό ναύ
κληρος δεν εμπορεί νά ξεφορτόνη χάμμίαν 

πραγματείαν πριν χάμη την αναφοράν του,

οπό ποινήν έκτακτων χ.οισολογιών εναντίον του. 
*

2 4 9 * Αν αί ζωοτροφίαι τού πλοίου λείψουν 

χαΒ’ ον καιρόν διαρχεΐ το ταξείδι, ό ναύκληρος, 

λαμβάνων την γνώμην των εγχριτοτέρων ναυ

τών> εμπορει νά βιάση εκείνους, όπου Βέλει 

εχοι>ν ιδιαιτέρας ζωοτροφίας νά τά; βάλουν 

εις το κοινόν, με ύποχρέωσιν νά τοϊς πληρόση 

τό άξισμά το)ν.
ΛΛΛ « Λ Λ  V A ,\ \ V V V lV V V \ V W tW V V V V V \ W « )»V »A fliV l«V V % V V V W li»

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η  . ΠΕΜΠΤΗ.
♦

Περί των υποχρεώσεων και μισΒών των ναυτών, 
και λοιπών ανθρώπων τού πλοίου.

25ο. Α ί  ύποχρεώσεως συνΒηχαι τού ναύ

κληρου. Και των λοιπών ανθρώπων ενός πλοίου



(  ΐο 4  )

βεβαιόνονται από τον κατάλογον των ναυτών, 

h από τους συμβιβασμούς των μερών.

2 5 1. 0  ναύκληρος καί οι ναΰται δ'εν εμ« 

πορουν, υπό πρόγασιν ουόεμιάν, νά ψορτόσουν 

εις το πλοΓον κάμμίαν πραγματείαν όιά λογα

ριασμόν των χωρίς την άδειαν των καραβ- 

βοχυρίων, καί χωρίς νά πληρόσουν τον ναύ

λον της , αν όέν έχουν την άίειαν από την 
υποχρέωσην φ

2 5 2. Αν τό ταζείδι χαλάση έζ αιτίας των 

χαραββοχυρίων, ναύκληρου, η ναυλωτών, προ 

του μισεύματος του χαραββίου, οι μέ τό τά

ξει^ με τον μήνα μισθωμένοι ναΰται πληρώ

νονται &ά τά ημεριατικα όπου έκαμαν εις τό 
πλήρωμα του πλοίου* καί βας-οΰν όϊά πληρωμήν 

ζημίας όσα χρήματα έλαβαν εμπρός.

Αν δεν ίλαβαν τίποτε εμπρός, λαμβάνουν 

διά πληρωμήν ζημίας, ένα μήνα των συμγωνη- 

Βέντων μισΒών των.

Αν τό χάλασμα άκολουΒηση ay οΰ άρχιση 

τό ταζείδι, οι μέ τό ταζείδι μισΒωμένοι ναΰται



πληρόνονται ολόκληρα κατά τον συμβιβασμόν 
των.

Οί με τον μήνα μισθωμένοι ναϋται λαμ
βάνουν τους συμγωνηθέντας μισθούς των, 
διά τον καιρόν οπού εδούλευσαν, και προσέτι, 

διά πλήρωσιν ζημίας, τό ήμισυ των μισθών 

των διά τό επΟ.οιπον τού συμπεόαινομένου 

καιρού τού ταξειδίου , διά τό όποιον ύπε-
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χρε ώθησαν.

Οί με τό ταζείδι ή με τον μήνα μισθω

μένοι ναύται λαμβάνουν προσέτι τά έξοδα διά 

νά επιτρέψουν εις τόν τόπον, άπό τόν όποιον 

εμίσευσε τό πλοιον, εξω αν ό ναύκληρος, οί 

καραββοκύριοι, η οί νανλωταί, ή 6 κυβερνή- 

σεως αξιωματικός τοΐς προμηθεύσουν την επί- 

βασιν εις άλλο καράββι έπις-ρέγον εις τόν εί- 

ρημένον* τόπον, άπό τον όποιον εμίσενσαν.

253. Αν είναι έμπόδισις βαποριού με τόν 

τόπον τού διορισμού τού πλοίου, ή άν τό πλοιον 

έκρατήθη διά προςαγής τής Αιοικήσεως προ 
τού άρχινιμένου ταξειδίου,



Δεν χρεωςεΐται εις τους ναύτας ει ■ μή τα 

ήμεριάτικα όπου εζώδευααν εις το πλήρωμα j 

του πλοίου.

254· Αν ή εμπόδιαις εμπορίου ή ή κρα- 
τησις του πλοίου άκολου^ήσγ καθ’ ον καιρόν 
διαρκεΐ τό ταζείδι,

Ει μεν εμπόδισις, ot ναϋται πληρόνονται 
«ναλό^ως ριέ τον καιρόν όπου Βέλει έδού- 
λευσαν.

Ει δε κράτησις, ό μισθός των με τον μήνα 

νποχρεω$έντων ναυτών τρέχει ό ήμιαυς εις 
δσον καιρόν διαρκεΐ ή κράτησις,

0  μισθός των με τό ταξείδι υποχρεωΒέν- 

των ναυτών πληρόνεται κατά τήν υποχρέωσίν 

των. ν

255. Αν τό ταζείδι υπάγη μακρύτερα, ή 
τιμή των μισΒών των με τον μήνα υποχρεω- 

θέντων ναυτών .αύ£ανεται άναλόγως με τήν 
ϊκτααιν του καιρού·

256. Δν ή ξεγόρτωσις του πλοίου γένρ 
$ελγ]ματικώς εις τόπον συμμωτινώτερον, παρ*
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€ κείνον οπού σημειόνει τό ναύλωμα, $έν το ίς 

χή/εται χάμμία όλιχός'ευσις.
W *

207 . Αν οι ναυται εΓναι υποχρεωμένοι με 
τό κέρδος η με τον ναύλον, δεν τοις χρεως-εΓ- 

ται χαμμία πληρωσις ζημίας μήτε ημεριάτιχα, 
άν χαλαση, άργοπορηση, h ύπάγη μαχρύτερα 

τό ταζείδι ε£* αιτίας Ανωτέρας δυνάμεως*

Αν τό χαΚασμα, >7 αργοπορία η η μάχρυ- 
νοις άκολου3·ηση ε£ αίτιας των φορτωτών, οι 
ναύται μετέχουν των πληρώσεων ζημίας, όπου 
επιδιχάζονται εις τό πλοΓον.

Αύται αί πληρώσεις ζημίας μοιράζονται 

άναμέσον των χαραββοχυρίων καί των ναυτών 

ρέ την αυτήν αναλογίαν, χα& ην 5έλει έμοι- 
ράζετο καί 6 ναύλος.

Αν η έμπόδισις άχολου$ήση εζ αιτίας τού 

ναύκληρου η των καραββοκυρίων, είναι υπό

χρεοι τας πληρώσεις ζημίας όπου χρεω- 

ςούνται εις τούς ναύτας.

258. Αν τό πλοΓον αιχμαλώτισαν, συν** 

τΡι?5$> b ναυαγησγ με ολόκληρον χάρον τον
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τε πλοίου καί των πραγματειών, ot ναυται 

δεν εμπορούν νά ζητούν κανένα μισθόν.

^Ιήτε είναι υπόχρεοι νά επιτρέψουν όσα 

χρήματα έΟ.αοαν εμπρός επάνω εις τούς μισ

θούς των.

z o g . Αν κάνέν μέρος τού πλοίου διάσωση, 

οι με τό ταζείδι η με τον μήνα ύποχρεωΒεντες 

ναυται πληρόνονται διά τούς δουλευμένους 

μισθούς των επάνω εις τά διασωϊαέντα λεί

ψανα του πλοίου.

Αν τά λείψανα δεν άρκούσιν, η άν μόνον 

πραγματεΐαι &εσώ$ησαν, πληρόνονται έπακο- 

λού$ως διά τούς μισΒούς των επάνω εις τον 

ναύλον.

26ο. Οι με τον ναύλον ύποχρεωέύεντε; 

ναύται πληρόνονται διά τούς μισθούς των μό· 

νον επάνω εις τον ναύλον, άναλόγως με όσον 

λαμβάνει ό ναύκληρος.

2 6 1 . Κα3·’ όποιονδήποτε τρόπον . κάν

Ιρσθώθησαν οι ναυται , πληρόνονται διά

τά ήμεριάτικα όπου έκαμαν διά νά λυτρώ
σουν

( ιο8  )
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σουν τά ναυαγήσαντα λείψανα 

ματα.

26 2 . 0  ναύτης ^ η ρόνέ^ ^ ^ τ^ υ ^ '^

Βούς του, ζωοτρέφεται καί ίατή^ετα^ξ11 

τον πλοίου, αν άρρωςηση κα5*' 

διαρκεϊ το ταζείδι, η πληγωΒη εις την υττηρε- 

σίαν του πλοίου.

263. Ο ναύτης ζωοτρεφεταιχαί ιατρεύεται 

με εζοδα τού πλοίου χαί τού φορτίου , αν πλη- 
γωΒη μαχόμενος χατά τών εχ3ρών καί πει

ρατών.
• 264· Λν ό ναύτες, εύγαινωντας από τό 

πλοΐον χωρίς άδειαν, πληγωΒη εις την ζηράν, 

τά εζοδα της ίατρεύσεως χαί ζωοτροφίας του 

είναι εις βάρος του. Εμπορεί μάλιςα χαί νά 

άπο&ληΒη από τον ναύκληρον.
ΟΙ μισΒοί του, εις ταύτην την περίςασιν, 

Βελει τού πληρόνονται άναλόγως με τον καιρόν 

όπου Βελει εδούλευσε.

265. Αν τις ναύτης, xaBi ον καιρόν διαρ-

κει τό ταξείδι, άποΒάνη , εί μεν είναι ύπο-
η



χρεωμένος με τον μήνα, οι μισθοί του χοεω* 

ςοΰνται εις τούς κληρονόμους του έως εις τήι 
ημέραν τού θανάτου του.

Ει £  είναι υποχρεωμένος με το ταζείδι, 
ει μεν άπο$ανη εις τον παχεμόν ή εις τον λι

μένα του φτασίματος χρεωςεΐται το τίμια 

των μισθών του.

Ει όε άπο̂ α'νη έπις-ρέφωντας χρεως-ούνται 
ολόκληροι οί μισθοί του.

Αν ό ναύτης είναι υποχρεωμένος με το κέρ
δος η με τον ναύλον, ολον τό μερίδιόν το 

χρεως-εΓται αν άπο^ανη άφ* ού άρχι'ση τό τα 

ξειόι,
Οί μισθοί τού εις υπεράσπισιν του πλοίο.

«

σκοτω^ε'ντος ναύτου , γ ρ̂εωςούνται όλόκληρ: 

<5ιά όλοντό ταζείδι, αν το πλοΓονκατευο$ο3ή.

266. Ο εις'τό πλοιον συλλήψεις καί αέχ 

μαλωτισ^εις ναύτης <$έν έμπορεί να ζητη τι 
ποτέ από τον ναύκληρον, καρα&οκυριονς 

μήτε ναυλωτάς, όιά την πληρωμήν τής έ|αχο 

ράς του.

( n o  )



Οντος πληρόυεται διά τους μισΒούς τον, 
εως εις την Ημέραν καθ’ ην εσυλληφθη καί 
Λίχραλωτισθη.

267. Αν ο ναύτης ες*άλθη διά θαλασσής 
η ξηράς διά υπηρεσίαν τού πλοίου , και συλ- 
ληφθείς αίχριαλωτισθη, έχει δικαίωμα νά λαβή 

όλους τούς μισθούς του.
Εχει άκόμη δικαίωμα, άν τό πλοΓον κα- 

τευοδοθη, νά λάβη και πληρωσιν ζημίας διά 
την εξαγοράν του.

268. Η πληρωσις ζημίας χρεωςεϊται από 
τούς καραββοκυριους, άν ό ναύτης ές-άλθη 
διά θαλάσσης η |ηράς διά την υπηρεσίαν τον 

πλοίου.
Η πληρωσις ζημίας χρεωςεϊται από τούς 

καραββοκυριους και άπο τό φορτίον, άν ό 
ναύτης ές-άλθη διά θαλάσσης η £ηράς διά την 

υπηρεσίαν τού πλοίου και τού φορτίου.

269 . Η ποσότης της πληρώσεως ξηριιάς 

προσδιορίζεται εξακόσια φράγκα.
Η παραλαβή καϊ η μεταχείρησις αυτών

Η 5
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θέλει γίνονται καθώς δωρίζει η Διοικησις εις 

το περί αιχμαλώτων εξαγοράς διάταγμα.

270. Κάθε ναύτης όπου αποδείχνει δτι 

άπε£ληθη χωρίς νόμιμον αιτίαν y εχει δι

καίωμα πληρώσεως ζημίας κατά τού ναύ
κληρου.

Η πληρωσις ζημίας προσδιορίζεται εις το 
τρίτον των μισθών ̂  άν άπο£ληθη πριν άρ- 
χιση τό ταξείδι.

Η πληρωσις ζημίας προσδιορίζεται είς ολο
κλήρους τούς μισθούς, καϊ εις τά ε£οόδ 

της επις’ρογης, άν άπο£ληθη καθ’ όν καιρόν 
διαρκεϊ τό ταξείδι.

0  ναύκληρος εις ούδεμίαν των άνω περί* 

ς-α'σεων, δεν εμπορεΐνά άναζητηση την ποσό

τητα της πληρώσεως ζημίας από τούς καραδ- 

βοκυρίους.

Δεν χρεως-εΓται ούδεμια πληρωσις ζημίας! 

άν 6 ναύτης άποβληθη πριν κλειστή 6 κατά

λογος των ναυτών·

Εις ούδεμίαν περίςασιν ό ναύκληρος δεν



ίμπορει νά άπο6άλη ενα ναύτην εις τους ξέ
νους τόπους,

27 ΐ· Το πλοιον και 6 ναύλος έγγυοϋνταί 

είδικώς τούς μίσχους των ναυτών.
t f

272. Ολαι α! περί μισθών, Ιατρεύσεων, 

και εξαγοράς των ναυτών <$ιατάξείς εΓναι κοιναί 

εις πάντ άνθρωπον του πλοίου.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΗ.

Περ'ι Νανλωτίχών συμβιβασμών.

273. Κ αΘΕ συνθήκη &ά μίσθωμα τίνος 

πλοίου, ονομαζόμενη Συμφωνητικόν, η ναύ

λωμα, πρέπει νά γίνεται έγγραφος.

Φ ανερόνει,

Τό όνομα και το χωρικόν του πλοίου, 

Τό ονομα τού ναύκληρον ,

Τά ονόματα τού ναυλόνοντος και τού ναυ- 

λωτοΰ,
Τον σύμφωνηΒέντα τόπον και καιρόν διά 

την φόρτωσιν και ξεγόρτωσιν,
u 3

( n3  )



( u 4  )

Txjv Tipjv τού ναύλου,

Αν το ναύλωμα είναι όλιχόν yj μερικόν,

Την συμφωνήσεισαν πληρωσιν ζημίας, αν 

τύχη αργοπορία.

274* Αν ό καφος της φορτώσεως καί της 

ζεφορτώσεως τον πλοίου δεν είναι προσδιο

ρισμένος από τάς συνίσήχας των μερών, κανο

νίζεται από την συνήθειαν των τόπων.

275 . Αν το πλοίου είναι ναυλωμένου με 

τον μήνα, καϊ άν $έυ είναι εναντία συνθήκη, 

ό ναύλος τρέχει από την ημέραν, κα;λ’ ην τό 

πλοίου εχαμε παν ία.
_  <f

276 . Αν, πριν μισεύιτη το πλοίου, είναι 

εμπόδισις εμπορίου με τον τόπον, διά τον 

οποίον είναι διορισμένον, αι συν^ηχαι διαλύον 

ται με τό αζημίωτου και των δύω μερών.

0  φορτωτής είναι υπόχρεος διά τά εζοδα

της φορτώσεως χαί της ξεφοοτώσεως των

πραγματειών του.
*

2 7 7 · Αν είναι άνωτέρα δύναμις όπου προσ- 

χαίρως μόνον εμποδίζει τό εϋγαλμα τού πλοίου,



αι συνΒηχαι σώζονται, και η αργοπορία δεν 

φέρει ζημίας-τόκους εις καν'εν των μερών.

Σώζονται ωσαύτως, χαΐ μήτε αύζησις ναύ- 

1ου εισχωρεί, αν η ανώτερα δύναμις επέλΒη 

κα$' όν καιρόν διαρκεϊ τό ταζείδι.

278 · 0  φορτωτής ευπορεί, κα̂ ■, όν και

ρόν τό πλοίου είναι κρατημένου, νά ζεφορτώση 

μέ τά εςοδά του τας πραγματείας του, επί 

συμφωνία να τάς ζαναφορτώση, η νά πληρώση 

ζημίαν εις τον ναύκληρον.

2 7 9·  Αν ό λιμην, διά τον όποιον τό πλοιον 

είναι διορισμένου, είναι πολιορκημένος, ό ναύ* 

κλήρος είναι υπόχρεος, αν δεν εχη εναντίας 

προςαγάς, νά ύπάγη εις ενα των συμμωτινών 

λιμένων της αυτής Αυνάμεως, όπου Β'έλει του 

είναι συγχωρημένον τό άραγμα.
280. Τό πλοϊον, όλατά σκεύη του, ό ναύλος 

ml at φορτωμέναι πραγματείαι έγγυοϋνται 

άμοιβαίως διά την έκτέλεσιν των συμβιβασμών 

τών μερών.

( ι ι5  )
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ΕΠ Ι Γ Ρ Α ΦΗ  ΕΒΔΟΜΗ.

Περί τού φορτωτικού Γράριριατος.

281. Τό Φορτωτικόν πρέπει νά εκφράζη 

την φύσιν καί την ποσότητα , καθώς και τά εΓόη 

η ποιότητας τυόν μετακομίσεων πραγματειών. 
Φανερόνει

Τό ονομα τοϋ (ρορτωτοϋ,

Τό όνομα. και την ονομασίαν εκείνον , προς 

όν γίνεται η άπος-ολή,
Τό όνομα καί τό οίκητηοιον τοϋ ναύκληρου, 

Τό όνομα και τό χωρητικόν τοϋ πλοίου, 

Τον τόπον του μισεύματος καί τον τοϋ 

προσδιορισμού.

Φανερόνει

Την τιμήν τού ναύλου.

Παρεμβαίνει εις τό περι^ώριον τά χαρακ- 

τηρίζΊκά καί αριθμούς των μετακομίσεων εί 
οησμάτων.



( J I7 )
Τό φορτωτικόν ε’ρπορεΓ να είναι εις επιτα- 

yrjv, γ) εις τον επιφερτην, η εις ονοματισμένου 

υποκείμενον.

282. Κα'3ε φορτοπικόν γίνεται εις τέσ— 
σαρα τουλάχιςον πρωτότυπα.

Υά  διά τον φορτωτήν,

Εν δι εκείνον προς όν άπος’ελλονται αΐ 

πραγματεΐαι,

Εν διά τον ναύκληρον,

Εν διά τον έφοπλιςην του πλοίου.

Τά τίσσαρα πρωτότυπα υπογράφονται άπό 

τον φορτωτήν, και άπό τον ναύκληρον, εις τάς 

είκοσι τίσσαρας ώρας μετά την φόρτωσιν.

0  φορτωτής είναι υπόχρεος νά εγχειρίση 

εις τον ναύκληρον, εις την αυτήν διορίαν, τά 

εξοφλητικά των φορτω^εισών τφαγματειών.

283. Αν το φορτωτικόν γένη, ώς άνω 

διετάχ$η, εχει κύρος μεταξύ των τού φορτίου 

μετεχόντων μερών, και μεταξύ τούτων καί 

των άσφαλις-ών.

284. Αν είναι διαφορά εις τα φορτωτικά



( )

ενός καί του αυτού φορτίου, εκείνο οπού ευ- 

ρίσκεται εις τάς χεΐρας τού ναύκληρου εχει τό 

κύρος, αν είναι γεμισμένου από την χεΓρα τού 
φορτωτού, από τήν τού επιταττομενου του, 

καί εκείνο όπου παρρησιάζεται από τον φορ

τωτήν ή από τόν παρακαταθηκα'ριόν του έ'χει 

τ ό κύρος, αν είναι γεμισμένου από την χεΐρα 

τού ναύκληρου.
285. Κα'θε επιταττόμενος η παρακατα- 

Βηκάριος, όπου Βέίει εΐαβε τάς -εις τά φορ
τωτικά η συμφωνητικά σημειουμένας πραγμα

τείας , θέλει εΓναι υπόχρεος να $ώση άπόβειζιν 

εις τόν ναύκληρον, όπου θέλει τού ζητεί, 

υπό ποινήν κα'θε έ|όόων , ζημιών-τόκων , 

ακόμη καί των της αργοπορίας.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΟΓΔΟΗ.

Πς(οΐ τού Ναύλου.

286. Η ΤΙΜΗ τού μισθού ενός καραββίου 

h άλλου πλοίου θαλασσίου ονομάζεται Ναύλος.
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Κανονίζεται άπό τούς αυμβιβασμούς των 

μερών.

Αποδείγνεται άπό το σύμφωνηςικόν η φορ
τωτικόν.

Γίνεται διά την ολότητα η διά μέρος 

του πλοίου , διά εν ολόκληρον ταζείδι, yj 

διά περιορισμέιον καιρόν, με τό δισχίλιον, 

μέ τό κεντηνάρι , {η με Ζεχοπην η σύναγ- 

μα σημειουμένης της χωρητικότητος του 

πλοίου.

287 · Αν τό πλοίον είναι μισθωμένου όλό 

χλη'ρον, και ό ναυλωτής δεν τώ δώση όλον το 

φορτιον τον, ό ναύκληρος δεν εμπορεϊ νά λάθη 

άλλας πραγματείας χωρίς την συγκατάνευσιν 

τού ναυλωτού.

Ο ναυλωτής λαμβάνει τον ναύλον των πραγ

ματειών οπού άποπληρούν τό ψορτίον τού 

πλοίου, όπού εναΰλωσεν ολόκληρον.

288. 0  ναυλωτής , οστις δεν εψόρτωσεν 

οσας πραγματείας διαλαμβάνει τό συμφωνητι- 

“χόν, είναι υπόχρεος νά πληρόση τον ναύλον

Η 6
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ολόκληρον, καί δ ι ά  όλον τ ό  δ ι ά  τό

όποιον ύπεχ^ρεώΒη.

Αν φορτώση περισσοτέρας, πληρόνει τον 

ναύλον τού περισσεύοντας κατά την εις τό συμ- 

φωνητικόν σημείουμένην τιμήν.

Αν δε ό ναυλωτής, χωρίς νά εφόρτωσε 

τίποτε, χαλάση τό ταζείόι προ τού μισεύματος, 

SO.ii πληρόνει, διά πληρωσιν ζημίας, εις τον 

ναύκληρον, τό ημισυ τού κατά τό αυυ.φωνητικόν 

νο.ύλ/.υ , συρ£ιβασΒέντος διά την ολότητα τού 

φορτίου οπού ε,τρεπε νά κάμη,
■Α

Αν ό ναύκληρος ε).α£εν εν μέρος τού φορ

τίου τον, καί μισεύση με όχι σωςόν φορτίον, ό 

ναύλ.ος χρεωςεϊται ολόκληρος εις τον ναύ

κ λ η ρ ο ν .

2 8 9 . Ο  ν α ύ κ λ η ρ ο ς , ό σ τ ι ς  ε δ τ Χ ω σ ε τ ό  π λ ο ΐ ο ν

χ ω ρ η τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  η  ό σ ο ν  ε ί ν α ι , ε ί ν α ι  υ π ό χ ρ ε ο ς  

δ ι ά  τ ά ς ,  ζ η μ ί α ς - τ ό κ ο υ ς  π ρ ο ς  τ ο ν  ν α ύ λ ο ) τ η ν .

2Q O . Δ ε ν  ύ π ο λ . α μ £ ά ν ε τ α ι  λ ά Β ο ς  ε ι ς  τ η ν  

ό η λ ω σ ι ν  τ η ς  χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ ο ς  ε ν ό ς  π λ ο ί ο υ ,  ά ν  τ ό

αά Β ο ς  δ ε ν  ύ π ε ρ ο α ί ν  η  ε ν τ ε σ σ α ο α κ ο ς ό ν ,  η αν
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η δηλωσις είναι σύμφωνος με το καταμετρη- 

σεως μαρτυρικόν.

291. Αν τό πλοΓον είναι φορτωμένον με 

σύναγμα είτε με τό χεντηνάρι, είτε με τό όίσ- 
χίλίον, η με ξεκοπην, ό φορτωτής εμπορεί να 

ϊάδη όπίσω τάς πραγματείας του, πριν μί

σευα·/) τό π'λοϊον, πληρόνωντας τον ημιση 

ναύΐον.

Θε'λεί είναι άλλ’ ούν εις βάρος του καί τά 

έξοδα της φορτώσεως, ζεφορτώσεως, και ξα- 

ναφορτώσεως των άλλων πραγματειών, όπου 

ή'5ελε χρειασΟη νά μετατοπιστούν, ακόμη 

και τά έξοδα της αργοπορίας.

292. 0  ναύκΐηρος έμπορεΐ νά εύγάνη εις 
την ξηράν, εις τον τόπον της φορτώσεως, 
όσας πραγματείας εύρη φορτωμένας εις τό 
τΧοίόν του, άν δεν τω εδηΙώ^Υΐσαν, η νά 
1αμ£άνη δι αύτάς τον ναύλον εις την υψηλο- 

τέραν τιμήν, όπου θε'λεί πλήρωσή εις τον 
ίδιον τόπον διά τάς πραγματείας της αυτής 
φύσεως.



2g 3 . Ο φορτωτής όπου λαμβάνει όπισω 

τάς πραγματείας του επάνω εις τό ταξείδι, 

εΓναι υπόχρεος νά πληρόνη τον ναύλον ολό

κληρον, καί όλα τα ρετατοπισρού έξοδα προ- 

Ιενηθε'ντα από την ξεψόρτωσιν. Αν αί πραχ- 

ρατείαι λαροα'νωνται όπισω ε£ αίτιας η σ^α'λρα 
του ναύκληρου, ουτος αποκρίνεται όλα τά 

εςοόα.

2 ^ 4 · Αν τό πλοΓον κράτηση εις τό ρ ί- 

σευρα, καθ’ δν καιρόν είναι εις τον δρόμον, 

η εις τον τόπον της ξεψορτώσεώς του , ε£ 

αιτίας του ναυλωτοΰ, τά ε£οόα της αργοπο

ρίας χρεως-ούνται από τον ναυλωτήν.
Λ
Αν τό πλοιον, ναυλωθέν όιά τον παχερόν 

και γυρισμόν, ε’πις-ρε'ψη χωρίς φορτιον, η ρέ 

ατελές (γορτίον, ό ναύλος χρεως-είται ολόκληρος 

εις τον ναύκληρον άκόρη καί ό τόκος της αρ

γοπορίας.

2 q 5. 0  ναύκληρος είναι υπόχρεος διά 

£ηρίας-τόκους προς τον ναυλωτήν, άν , ε£ 

αιτίας του, τό πλοίον εκρατηθη, η άρχοπόρησεν
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εις τόν μισενμόν, καθ’ ον καιρόν είναι εις 

τόν δρόμον, ή εις τον τόπον τής ξεφορτώ- 

σεώς του,

Αύται αι ζημίαι-τόκοι κανονίζονται από 
εμπείρους·

290 . Αν ό ναύκληρος είναι αναγκασμένος 

νά βάλλη νά διοριζόσουν τό πλοίον, καθ’’ όν 

καιρόν είναι εις τό ταξείδι, ό ναυλωτής είναι 

υπόχρεος να προσμένη, ή νά πληρόννj τόν ναύ
λον όκόκληρον.

Αν τό πλοίον &ν εμπορη νά διορθωθη, ό 
ναύκληρος είναι υπόχρεος νά ναυλόνη άλλο.

Αν ό ναύκληρος δεν έμπόρεσε νά νανλόση 

άλλο πλοίον, ό ναύλος δεν χρεωςεΐται εί μη 

κατ αναλογίαν τού ταξειδίον όπου έκαμε.

2 9 7 · 0  ναύκληρος χάνει τόν ναύλον τον, 

καί αποκρίνεται διά τάς ζημίας-τόκονς τον 

ναυλωτού , άν ουτος απόδειξη ότι, όταν τό 

πλοΐον ’έκαμε πανία, δεν ήτον επιδεκτικόν θα

λασσοπλοΐας.

Η «πο<λει£ις είναι προσδεκτή με όλα καί

( 123 )



(  124 )

εναντίον εις τά ερευνητικά μαρτυρικά εις τον 

μισευμόν.

298. 0  ναύλος χρεωςεΐται διά τάς πραγ

ματείας , όπου ό ναύκληρος ηνα^κάσθη νά 
πώληση όιά νά κάρ,η ζωοτροφίας, διόρθωμα, 

•και άλλας αναγκαίας χρείας του πλοίου, βα- 
^ώντας λογαριασμού διά .το άζισμά των εις 

την τιμήν, καθ’ ην αι λοιπαί ή άλλη παρομοία 

της αυτής ποιότητος πραγματεία θέλει επω- 

ληθη εις., τον τόπον της ζεφορτώσεως, άν τό

πλοΐον κατευοδοθη.
**

Αν τό πλοΐον χαθη, ό ναύκληρος θέλει 
βας-α λογαριασμόν διά τάς πραγματείας κα

θώς θέλει τά έπώλησε, άφαιρώντας ωσαύ

τως τον εις τά φορτωτικά σημειωμένου 

ναύλον.
«

299 · Αν επισυμβη εμπόδισις εμπορίου 

με τον τόπον, όΐά τον όποιον τό πλοΐον είναι 

εις τον δρόμον, και άναγκασύη νά επις~ρέψη 

με τό φορτίον του , όεν χρεωςεΐται εις τον 

ναύκληρον > εί μη ό ναύλος τού παγιμού,



pi όλοV όηοϋ το xApaSSt έναυίώβη διά τον πα- 
γζμον και γυρισμόν.

3θθ. Αν το πλοΓον κοατηΒη εις τον <5}οό— 

μον του ταζειδίου του διά προςαγής τίνος Δυ- 
νάμεως,

Δεν γρεως’εΐται κανένας ναύλος <$ιά τον 

καιρόν της κρατησεώ; του, άν τό πλοΓον εΓναι 

ναυλωμένον με τον μήνα’ μήτε αϋζησις ναυ- 
1ου, άν είναι ναυλωαένον μέ τό ταζείδι.

Η τρο<ρ? και οί μισΒοι των ναυτών, κα3’ 

δν καιρόν είναι κρατημένον τό πλοΓον, υπο
λαμβάνονται Βαλασσοζημίαι.

3οι. ό  ναύκληρος πληρόνεται διά τον

(  *25 )

ναύλον των πραγματειών , όπου έρρίφ$ησαν 

εις την θάλασσαν διά την κοινήν σωτηρίαν, εις 

βάρος συνεισφοράς.

3ο 2. Δεν γρεωςεΐται κανένας ναύλος διά 

τάς πραγματείας οπού έχά^ησαν από vauayiov 
η κάθισμα εις την ζηράν, άρπάχΒησαν από 

πειράτας, yj αίχμαλωτίσθησαν από τούς εχ~ 

Ζρούς.



Ο ναύκληρος είναι υπόχρεος νά επιςρίφη 

- τον ναύλον, οπού θέλει τώ έδόθη εμπρός , αν 

δεν dvou εναντία συνθηκη.

3θ3. Αν τό πλοΐον και αΐ πραγματεΐαι 

εξαγορασθοϋν, η αν αι πραγματεΐαι διασω

θούν από τό ναυάγιον, 6 ναύκληρος πλη- 

ρόνεται διά τον ναύλον έως εις τον τόπον της 

αιχμαλωσίας η τού ναυαγίου*

Υϊληρόνεται διά ολον τον ναύλον συνεισφέ- 

ρων εις την εξαγοράν, αν γερή τάς πραγμα

τείας εις τον τόπον τού διορισμού των.

3θ4· Η συνεισφορά διά την έξαγοράν γί

νεται επάνω εις την τρέχουσαν τιμήν των πραγ

ματειών εις τον τόπον της ξεφορτώσεως, άφαι- 

ρουμένων των εξόδων, και επάνω εις τό ημισυ 

τού πλοίου κα'ι τού ναύλου.

Οί μισθοί των ναυτών δεν εμβαίνουν εις 

συνεισφοράν-

3ο5. Αν ό παρακαταθηκάριος δεν θίλει 

νά παραλάβη τάς πραγματείας, 6 ναύκληρος 

έμπορεΐ, με άδειαν τού κριτηρίου, νά πωλησ-η

(  ia6  )
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έζ αυτών διάτλν πληρωμτ,ν του ναύλου rou , 

και νά κάμη νά επιταχΒη η άποΒεσις τού 

περισσεύματος.

Αν τά από των πραγματειών χρήματα <3εν 

άρκούν, συντηρεί το δικαίωμά του κατά του 
φορτωτού.

3θ6. Ο ναύκληρος δεν εμπορεΐ νά κράτη 

τάς πραγματείας εις το πλοΐόν του, διά την μη 

πληρωμήν τού ναύ}ου του.

Ευπορεί εις τον καιρόν της ζεφορτώσεως νά 

ζητηση την άπόθεσιν εις τρίτα χέρια έως εις 

την πληρωμήν τού ναύλου του.

3θ>7· Ο ναύκληρος προτιμάται, διά τον 

ναύλον του, επάνω εις τάς πραγματείας τού 

φορτίου του, διά δεκαπέντε ημέρας μετά την 

εγχείρισίν των , άν αΰται δεν άπέρασαν εις 

τρίτα χέρια.

3θ8. Αν, πριν περάσουν αι δεκαπέντε η- 

μέραι, οί φορτωταί, η οι άναζητούντες κάμουν 

ςάσιν, 6 ναύκληρος έχει προνομίου επάνω εις 

δλους τούς δανειςάς διά την πληρωμήν τού



ναύλουτον, xai των Βαλασσοζημιων όπου τω 

χρεωςούντα ι.

3θ9· Εις καμμίαν πέρίζΆσιν 6 φορτωτές 

δεν έμπορει νά £ητα όλιγόςενσιν επάνω εις 

ταν τιμήν τού ναύλον.

3 ΙΟ. 0  φορτωτής δεν εμπορεινά άπαφίνη 

διά τον ναύλον τάς πραγματείας όπου εζεπεσαν 

κατά την τιμήν, η εχάλασαν άπό ιδίαν των 

αχρειότατα, η άπό τυχαράν περίςασιν.

Αν όμως βοντζία περιεχοντα κρασί, λάδι, 

μίλι καί άλλα ρενςά, ετρεζαν τόσον, ώς*ε νά 
είναι άάεια, α σχεδόν άδεια, ταύτα τά βοντζία 

εμπορούν νά άπαφεθούν διά τον ναύλον.

ΙΛΛΛΛ/νννννν»ΐννν1ΙΜΛΛΛΛΛΛνννΜΛΛΜΛΜΛΛΛ«ΛΛ«ΛΛΑΜΛΛν»Λ*ΐννΐί
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΝΝΑΤΗ.

Περί των με θαλάσσιον τόκον συμφωνητικών.

3 1 1 * Το με θαλάσσιον τόκον σύμφωνη- 

τικον γίνεται εμπρός εις ταχογράφους η οπό 

ιδιωτικάς ύπογραφάς.



( Ι29 )
Φ ανερόνει

Το δανεισθέν κε^άλαίον, καί την συμ- 

φωνηθεΐσαν διά θαλάσσιον τόκον ποσότητα,

Τα είδησματα , επάνω είς τά όποια τό 
δάνειον ςηρίζεται,

Τό όνομα του πλοίου και του ναύκληρον,

Τά ονόματα του δανείζοντος και τον δα

νειζόμενου,

Αν τό δάνειον γίνεται διά εν ταξείδι,

Αιά ποιον ταζείδι και διά ποιον καιρόν,

Ύην εποχην της πληρωμής.

312. Κά3ε δανεις-ης με θαλάσσιον τόκον, 

εις μεν την Γαλλίαν, είναι υπόχρεος νά βάλλη 

νά εγγράφηται τό συμψωνητικόν του εις την 

καγκελλαρίαν τού εμπορικού κριτηρίου, είς τάς 

δέκα ημέρας μετά την χρονιάν του, υπό ποι

νήν τού νά χάνη τό προνόμιόν του.

Εΐ δε τό συμψωνητικόν έγινεν εις ξένους 

τόπους, είναι υπόχρεος νά εκτελέσρ όσα διο

ρίζει τό a34 άρ$ρον.

3 13 . Κά£ε δανειςικόν με θαλάσσιον το'-



κον έμπορεΐ νά πραγματευ^η με τό μέσον 

τής όπισ%ογρ*{γής , αν είναι εις επιταγήν.

Εις ταυ την τήν πζρίςασιν , ή πραγμάζευσις 

τούτου του δανειςικοϋ έχει τα αυτά προνόμια, 

καί παράγει τά αυτά δικαιώματα ώς προς τήν 

έγγύησιν, κα3ώς και τά λοιπά εμπορικά άν- 
ταλλαγματικά.

3ΐ4 · Η πληρωμής εγγύησις δεν εκτείνε

ται εις τον θαλάσσιον τόκον, εζω άν τό εναν

τίον εσυμγωνήΒη ρητώς.

3ΐ5. Τά με. θαλάσσιον τόκον δάνεια έμ·

ποροϋν νά εμοαίνουν.
»

Επάνω εις τό σώμα και τρόπιν του πλοίου > 
%
Επάνω εις τά σκεύη του,

Επάνω εις τό πλήρωμα και ζωοτροφίας,
> ,

Επάνω εις τό φορτίον,

Επάνω εις την ολότητα τούτων των είδησ· 

μάτων όλων όμού, ή επάνω εις εν μέρος προσ

διορισμένου έκάςου τούτων.

3ι6. Κά$ε δάνειον με θαλάσσιον τόκον, 

'γενόμενον διά ποσότητα ύπερβαίνουσαν τό

( 13ο )



άζισμα των είδησμάτων, επάνω εις τά όποια 

βρίζετα ι, εμπορεί με ξητησιν τού δανειςοϋ, 

νά διηλουται άκυρον, άν άποδε^^γ, ότι εΓναι 
όόλος από με'ρος τού δανειζομένου.

3 i j .  Αν όεν είναι όολος,τό συμιρωνητικον 

έχει τό κύρος εως εις τό άξισρια των όϊά τό 

δάνειον προσδιοριζόμενων είδησμάτων, κατά 
τλν γενομέν/ιν γ) συμψωνημένην ξετίμγισιν.

Τό περισσεύον τ^ς όανεισ ε̂ότης ποσότητους 

πληρόνεται μέ τον σννε&ισμένον τ>5ς πόλεως 

τόκον.

318. Κα'θε δάνειον επάνω εις τον μέλ

λοντα ναύλον τού πλοίου καί ε’πα'νω εις τό 

από τάς πραγματείας ελπιζομενον κέρδος, 

είναι εμποδισμένον.

Είς’ ταύτην τήν περίςααιν, 6 δανεις-νς δεν 

έχει δικαίωμα εί μή τού νά πληρω^ρ τό κε- 

φάλαιον χωρίς τίνος τόκου.

3 1 g . Κάνε'να * δάνειον με θαλάσσιον τόκον 

δεν εμπορεί νά γένΥ] είς τούς ναύτας ν? 3"αλασ-

( ι3 ι )



σίους ανθρώπους επάνω εις τούς μισθούς των 

η ταζείδια.

320. To jrXoTov, τά σκεύη, το εφόπλισ- 

μα, καϊ αί ζωοτροφίαί, ώς καί 6 έπαρμένο; 

ναύλος εμβαίνουν με προνόμιον εις το κε«ρά- 

λαιον καί τόκους των χρημάτων, οπού με θα

λάσσιον τόκον εόο3ησαν επάνω εις το σώμα 

και τρόπιν τού πλοίου.

Το φορτίον εμβαίνει ωσαύτως εις το κεφά- 

λαιον καί τόκους των χρημάτων, οπού με θα

λάσσιον τόκον εδόθησαν ε’πάνω εις τό φορ

τίο ν.
*
Αν το δάνειον εγινεν επάνω εις εν χωρίς o'j 

είδησμα τού πλοίου η τού φορτίου, τό προνό

μιον δεν εχει χωράν εί μη επί το είδησμα, 

καί άναλόγως με την εις τό δάνειον *μβαίνου· 

σαν ποσότητα.

321. Εν δάνειον με θαλάσσιον τόκον κα· 

μωμένον άπό τον ναύκληρον εις τον τόπον τηί 

κατοικίας των καραββοκυρίων, χωρίς άζιόπι-

( ι 32 )



ζόν των άδειαν, η μεσολάβησίν των εις το 

συμφωνητικού, δεν δίδει δικαίωμα και προνό- 

μιον εί μη επάνω εις το μερίδιον οπού 6 ναύ

κληρος εμπορεϊ νά εχη εις το πλοϊον και εις 

τον ναύλον.

322. Εμβαίνουν εις τάς ποσότητας, όπου 

έδανείσθησαν, ακόμη και εις τον τόπον τώ* 
συμμέτοχων, διά διόρθωμα και ζωοτροφίας , 

τά μέρη και μερίδια των καραββοκυρίων, οπού 

δεν ήθελεν εδωκαν τό άνάλογόν των διά νά 

διορθωθη τό πλοϊον, εις τάς είκοσι τέσσαρας 

ώρας μετά την εις αυτούς γενομένην προσ-  

κάλεσιν.

323. Οσα δάνεια γίνουν διά τό τελευταίου 

ταζείδι τού πλοίου πληρόνονται κατά προτί- 

μησιν προτητερα άπό τάς διά προτητερινόν 

ταζείδι δανεισθείσας ποσότητας, άς φανερω

θούν κώλα ότι άφέθησαν διά έξακολούθησιν 

b άνανέωσιν.

At ποσότητες όπου εδανείσθησαν καθ’ όν

καιρόν γίνεται τό ταςείδι προτιμούνται άπό
&
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εκείνας όπου ήθελε εδανεισ$ησαν πριν μισεύσω 

το πλοίου ? καί αν έγιναν πολλά δάνειο ματ α εις 

το ϊδιον ταζείδι, το τελευταίου δάνειον, θέ

λει προτιμάται πάντοτε άπο το προτητερι- 

νόν του.

324· 0  με θαλάσσιου τόκου δανειςϊ,ς 

επάνω εις πραγματείας οπού ε’φορτώθησαυ εις 

πλοίου ώνοματισμένον εις το συμφωνητικόν, 

δεν εχει έπάνω του τον χαμόν των πραγμα

τειών, άκόμη και άπο τύχην θαλάσσης, άν 
αυται εψορτώΒηοαν εις άλλο πλοίου, έςω άν 

άποδειχΒη νομίμως, ότι αυτή η φόρτωσι; 

εποοξενηθη άπο λνωτέραν δύναμιν.

325. Αυ τά είδησματα, επάυω εις τά 

όποια ε̂ ιυε τό με θαλάσσιου τόκου δάνειον, 
βχάθησαυ με την ολότητα, και ό χαμός υά 

άκολούθησευ άπο τυχηράυ περίςασιν , εις τον 

καιρόν και τόπον των τυχηρών συναντημάτων, 

•η δανεισΒεΐσα ποσότης δεν εμπορεΐ νά άνα- 

ξητηθη.

326. Η φύρα; όλιγόςευσις και χαμός,



οπού ακολουθούν από τ/?ν ιδίαν αχρειότητα 

τον πράγματος, και αί ζημίαι όπου έπροξε- 
νηθησαν εξ αίτιας τού δανειζόμενου, δεν είναι 

εις βάρος τον δανεις-ού.

0 Ί η . Αν άκολουθήση νανάγιον, η πλη- 
ρωμη των ποσοτήτων όπου εδανείσθησαν με 

θαλάσσιον τόκον ανάγεται εις τό άξισμα των 

όιασωθέντων καί εις τό συμφωνητικόν έμβαι- 

νόντων είδησμάτων, άφαιρεθέντων των δια-  
σωςικών εξόδων.

328. Αν 6 καιρός των τυχηρών συναντη-ι 
μάτων δεν προσπορίζεται άπό τό συμ.φωνητι- 

κόν, τρέχει ώς προς τό πλοίον, σκεύη του, εψό- 

π),ι σμα, καί ζωοτροφίας , άπό την ημέραν 

καθ’ ην τό πλοίον εκαμε πανία, εως εις την 

ημέραν καθ' ην έρρίφθη η άγκυρα η εδίθη εις 

τον λιμένα η τόπον τον προσδιορισμού του.

Ως προς δε τάς πραγματείας, ό καιρός 

τών τυχηρών συναντημάτων, τρέχει άπό την 

ημέραν καθ’ ην έφορτώθησαν εις τό πλοίον, η

£tt τά φορτηγά πλοιάρια διά νά φερθούν εις
θ a
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τό πλοΓον εως εις την ημέραν, καθ’ ί)υ ε^χεί- 
ρίσθησαν εύς την ξηράν,

3^9· ΕκεΓνυς όπου δανείζεται με θαλασ
σίου το'κον επάνω εις τάς πραγματείας, δεν 

ελεύθερόνεται από τον χαμόν τοϋ πλοίου καί 
του φορτίου, αν δεν άποδείξη, δτι εύρίσχοντο 
&ά λογαριασμόν του είδησματα οπού άξιζαν 

οσα εδανείσθη.

33θ. Οί με θαλάσσιον τόκον δανειςαι συ

νεισφέρουν προς όφελος των δανειζόμενων, εί; 

τάς κοινάς $αλασσοζημίας.

Αί άπλαΐ Βαλασσοζημίαι είναι και ανται 

εις βάρος των δανειςών, άν δεν είναι εναντία 

συνθηχη.

331. Αν ύπάρχη συμφωνητιχόν με θαλάσ
σιον τόκον, καί ασφάλεια επάνω εις τό ίδιον 

πλοΐον, η επί τό ίδιον φορτίον, τό ποοκυπτον 
των από τό. ναυάγιον διασωθέντων είδησμάτων 

μοιράζεται μεταξύ τοϋ με θαλάσσιον τόκον 

δανεικού, διά μόνον τό κεφοίλαιόν του, χαίτου 

«σφαλις-ου διά τάς άσφαλισΒείσας ποσότητας
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άναλόχως με τά δσα έχουν νά λαβουν, χωρίς 

βλάβην των εις τό IQI άρ^ρον κατας·ηθε'ντων 
προνοριων.

WVMMWVMMVtMlWWVWIimMAnVUMHAMAmiVVMimMliml̂

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΕΚΑΤΗ.

Περί των Ασφαλειών.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί του ασγαλείας συρ^ωντατικοΟ, κατασκευές του, 
και αντικε ιμένου  του.

332. Το ασφαλείας συρφωνητικόν γίνεται 

ίίγγραψον.

Η χρονιά του θέτετα* καθ* ην Υΐμέραν 
υποχράφεταί.

Αιαίαμβανει άν εΓνα« προ η ρετά τδ ρε- 
σηρερι.

ΕρπορεΓ νά χε'νη υπό ιδιωτικήν υποχραφην.

Δεν εμπορεΐ νά περιε'χη τόπον άφηρε'νον. 
>
Εκφράζει
Τό δνορα καί τό Οί’κητηριον εκείνου όπου
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διορίζει τy?v ασφαλείαν, την ποιότητά του ώς 

αν κύριος, η ώς αν επιταττόμενος,

Το όνομα και την σημείωσιν του πλοίου, 

Τό ονομα τού ναύκληρον,

Τον το'που οπού at πραγματεΐαι εφορτώθη- 

σαν η  πρέπει να φορτωθούν,

Τον λιμένα, άπό τον όποιον τούτο τό πλοΐον 

επρεπεν η πρέπει νά μισεύ(τη,

Τούς λιμένας η αίγιαλούς, εις τούς οποίους 

πρέπει νά φορτώση γ? νά ζεφορτώση,

Τούς λιμένας η αίγιαλούς, όπου πρέπει
' >/ /ονα εμο'/},

Την φύσιν, καί τό αζισμα η την ζετίμησιν 

των πραγματειών, των οποίων διορίζεται υι 

ασφάλεια.

Τούς καιρούς, καθ' ούς τά τυχερά συναν- 

τηματα πρέπει νά άργ ί̂ζουν καί νά τέλει

όν ουν,

Την άσφαλιζομένην ποσότητα,

Την τιμήν της άσφαλείας,

Την υποταγήν των μερών εις αιρετούς κοι-
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τάς (άν τύχη φιλονεικία), άν αύτγι εσυμφωνηθη, 

Και εν γένει όλας τάς άλλας συν3>5κας, 

κατά τάς οποίας τά μέρη εσυμφώνησαν.

333. Τό αυτό εγγυητικόν εμπορει νά περί· 

έχη πολλάς ασφαλείας, ητοί &ά τάς πραχ- 

ματείας, η διά τό ποσον της τιμής ασφαλείας, 

h διά διαφόρους άσφσλιςάς.

334· Η ασφαλεία έμπορεΐ νά εχη διά αν

τικείμενου ,

Τό σώμα και τρόπιν τού πλοίου, κενού η 

φορτωμένου, εφοπλισμένου η άφοπλίςου , μό

νου η συντροφευμένου,

Τά σκεύη του ,

Τά εφοπλίσματα,

Τάς ζωοτροφίας,

Τάς με θαλάσσιον τόκον δανεισθείσας 

ποσότητας ,

Τάς πραγματείας τού φορτίου , καί κάθε 

άλλο πράγμα η άζισμα ζετιμούμενον με χρή
ματα, υποκείμενον εις τά τνχηρά συναντηματα 

της θαλασσοπλοΐας.



335. Η ασφαλεία εμπορεΓ να yivri επα'νω 

εις τό ολον, yj επάνω εις εν μέρος των ειρη- 

μενών είδησμάτων ηνωμένα η χωρικά.

Εμπορεΐ νά γένη εις καιρόν ειρήνης η εις 

καιρόν πολέμου προ τού τάζείδιου, η κα3’ ον 

καιρόν διαρκεΐ τό ταξείδι τού πλοίου.

ΕμπορεΓ νά γένη διά τον παγεμόν και γυ

ρισμόν, η μόνον διά τον ένα, διά δλον το 

ταξείδι, η διά καιρόν περιορισμένον.

Διά κάθε ταξείδι και μετακόμισμα διά 3'α- 

τάσσης, ποταμών, η πλεύσιμων υδραγω

γείων.

336. Αν επισυμβη δόλος εις την ξετίμη- 

σιν των άσφαλισθέντων είδησμάτων, άν υποτε

θούν η ψευτισ3ουν, ό άσφαλιςης έμπορεϊ νά 

βάλη νά εξετάσουν καί νά ξετιμησουν τά εί- 

δησματα, χωρίς βλάβην πάσης άλλης τόσον 

πολίτικης όσον καί εγκληματικής κρισολογίας.

337· Τά φορτία οπού γίνονται εις τάς 

σκάλας τού λεβάντη, εις τά παραθαλάσσια 

τής Αφρικής , καί εις άλλα μέρη τού κόσμον

( ι4ο )
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έμπορουv νά άσφαλίζωνται, επί οποιονδηποτε 

πλοϊον καν είναι, χωρί'ς ονομάτισιν τού πλοίου 

μήτε τον ναύκληρον»

Καί αύται at πραγματεΐαι έμπορούν, εις 

ναύτην την περίςασιν , νά άσφαλίζωνται χωρίς 

όνομάτισιν της φύσεώς των καί είδους.

Αλλα τό έγγυητικόν πρέπει νά άναφέρη 

εκείνον, προς τον όποιον η άποςολη γίνεται η 

πρέπει νά παραδοθη, άν δεν είναι εναντία συν- 

βηκη εις τό άσερα/είας εγγυητικόν.

338- Κάθε εϊδησμα τού όποιου η τιμή 

προσδιορίζεται εις τό συμφορητικόν εις ζένον 

νόμισμα, λογαριάζεται εις την τιμήν οπού τό 

προσδιοριζόμενον νόμισμα άςίζει εις Γαλλίας 

νόμισμα κατά τό αντάλλαγμα οπού ητον όταν 

ύπεγράφη τό εγγυητικόν.

339* Αν τό άζισμα των πραγματειών δεν 

προσδιορίζεται από τό συμφωνητικού, έμπορε* 

νά άποδείχνεται από τούς λογαριασμούς η 

από τα κατάςιχα* εις ελλείψιν τούτου, η ςετί- 

μησίς των ι̂'νεταί κατά τ>3ν τρέχουσαν τιμψ



( Φ  )

είς τόν καιρόν και τόπον τχίς ζεφορτώσεως , 

συμπεριλαμβανομένων όλων των πληρωθέντων 
δικαιωμάτων, και των έως εις τό πλοίον ysvo- 
μένων εξόδων.

34θ. Αν  ̂ασφαλεία γίνεται επάνω εις τον 
γυρισμόν από ένα τόπον, όπου τό εμπόριον 

γίνεται με άλίαξίαν, καί η ξετίμησις των 

πραγματειών δεν εγινεν από τό εγγυητικόν, 
κανονίζεται επάνω εις το άξισμα εκείνων όπου 

έό'όθησαν εις άλλαζαν, πρόσθετό μενών των 

εξόδων του μετακομίσματος.

341. Αν τό ασφαλείας συμφωνητικόν όεν 
προσδιορίζει τον καιρόν των τυχερών συναντ/]- 

μα'των, ταΰτα αρχίζουν και τελειόνουν εις τον 
καιρόν όπου διορίζειτό 3^8 άρΒρον διά τά 

με Βαλάσσιον τόκον συμφωνητικά.

342.0 άσφαλις-ης εμπορεΐνά βά)ίλη νά ξα-

νασφαλίζουνάλλοι τά είδησματα όπου άαφαλισε.
<
Ο άσφαίιζόμενος εμπορεΐ νά ασφαλίζεται 

και &ά τό άξισμα της ασφαλείας.

Η ξανασφαλείας τιμή εμπορεΐ νά είναι



περισσότερα, ή 6λιγωτερα παρά τήν τ>5ς ασφα

λείας .

343. Η ασφαλείας τιμής αϋζησις, όπου εις 
καιρόν ειρήνης θέλε* εσυμφωνήΒη <5ιά τον και

ρόν πολέμου όπου εμπορεί νά έπέλθη, και τής 

όποιας τό ποσόν δεν ήΒ’ελεν επροσδίορίσΒη 

από τά ασφαλείας συμφωνητικά, κανονίζεται 

από τά κριτήρια, Βετομένων ύπ’ οψιν των 

τυχηρών συναντηματων, τών περιςάσεων, και 

των συμφωνιών εκάςου ασφαλείας εγγυητικόν.

344* Αν χαθούν at πραγματεϊαι όπου 

άσφαλίσΒησαν καί εφορτώΒησαν διά λογαριασ

μόν τού ναύκληρου επάνω εις τό υπό την 

οδηγίαν του πλοΐον, ό ναύκληρος είναι υπό-  
χρέος νά άποδείζη εις τούς άσφαλιςάς τό άτγό- 

ρασμα των πραγματειών, καί νά φέρη εις τό 

μέσον εν φορτωτικόν ύπογεγραμμένον από δύω 

των εγκριτοτέρων ναυτών.

345. Κάθε άνθρωπος τού πλοίου, καί 

κά$ε επιβάτης, όπου από ξένους τόπους φέ

ρουν πραγματείας άσφαλισμένας εις την Γαλ

( 1 43 )
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λίαν, είναι υπόχρεοι νά άφινουν εν φορτωτικόν 

γοάμμα εις τους τόπους, οπού γίνεται το φορ- 

τίον, εις τάς χεΐρας τοϋ Γαλλικού υπάτου, 

και, εις ελλειψιν τούτου, εις τάς χείρας ενό; 

χάλλου εγκρίτου πραγματευτού, η εις τάς χεϊ- 

ρας τών προεςώτων τού τόπου.

346. Αν ό άσφαΚιςης πεση εις ςάσιν, εν ώ 
τό τυχερόν συνάντησα δεν είναι άκόμη τελειω· 

μεν ον, ό άσφαΧιζό μένος έμπορεϊ νά ζητγ εγ- 

γύησιν, η την άκύρωσιν τού συμφωνητικού.

Ο άσφαΧιςης εχη τό αυτό δικαίωμα, «ν 

τύχη ςάσις εις τον άσφαίιζόμενον.

347* Το άσφαΧείας συμφωνητικού είναι 

άκυρον, άν εχη διά άντικείμενον.

Τον ναύλον τών πραγματειών οπού υπάρ

χουν εις τό πΧοΐον,

Το άπό τών πραγματειών είπιζόμενον 

κέρδος 9

Τούς μισθούς τών θαλασσίων ανθρώπων, 

Τάς με θαλάσσιον τόκον δανεισΒ’είσας πο

σότητας ,
Ύά
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Τά ^αλασσια χεράη των με θαλάσσιον 

τόκον όανεισθεισών ποσοτήτων.

3 ί 8- Κάθε άποσιώπησις , κάθε ψευδής 
όηλωσις από μέρους του άσφαλιζομενου, κ«06 

διαφορά μεταξύ του ασφαλείας συμφωνητι

κού και τού φορτωτικού, οπού ήθελεν όλι^ο- 

ζεύουν την έννοιαν τού τυχηροϋ συναντηματος, 

η ηβελεν αλλάζουν τό υποκείμενόν του, άκυ- 
ρόνουν την ασφάλειαν.

Η ασφάλεια είναι άκυρος, ακόμη καί αν η 

άποσιώπησις , η ψευδής όηλωσις, η η <3ια- 
φορά δεν η3"ελε λα'βουν επιρροιαν επάνω εις 

την ζημίαν η εις τον χαμόν τού άσφαλισΒέντος 

είδησματος.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ilepi των υποχρεώσεων τού άσψαλιςού, και τον 
άσ̂ αλιζομένον.

3 4 9 · Αν τό ταξ«'& χαλαση, πριν μι-  
σεύση τό πλοΓον, καί εξ αιτίας ακόμη τού άσ-

φαλιζομίνου η ασφαλεία άκυρόνεται, και ό
ι



( Μ6 )
άσφαλις'ης λαμβάνει, <3ιά πληρωσιν ζημίας 

ημισυ εις τά εκατόν διά την άσφαλισθεισαν 

ποσότητα.

35θ. Εις τά τυχηρά συναντηματα των 

«σιραλις-ών εΓναι κάθε χαμός καί ζημία όπου 

ακολουθήσουν εις τά άσφαλισθέντα είδησματα, 

από θαλασσοταραχήν, ναυάγιον, κάθισμα εις 

την £ηράν, σύγκρουσμα τυχηρόν, βιασμένα; 

άλλαγάς δρόμου, ταξειδίου, η πλοίου, άπό 

χύσιν, φωτιάν, αιχμαλωσίαν, αρπαγήν, κρά- 

τησιν &ά προςαγης Αυνάμεως, κηρυζιν πολέ

μου , άνταποόοσεις, καί εν χένει άπό πάσαν 
άλλην τύχην θαλάσσης.

351. Κάθε άλλαχή δρόμου , ταξειδίου ι 

πλοίου, καί κάθε χαμός καί ζημία προερχό

μενα εξ αιτίας του άσψαίιζομένου , όεν εΓναι 

εις βάρος του άσοαλιςού μάλιςα τού πληρό- 

νεται καί η άσοαλείας τιμή, άν άρχισαν νά τρέ
χουν τά τυχηρά συναντηματα.

3θ2. Η φύρα, όλιχός-ευσις η ό χαριός 

προερχόμενα άπό ιδίαν αχρειότητα τού πράγμα·



( ι 47 )

τος, καί αΐ ζημίαι προξενούμεναι εξ αιτίας 

των καραββοκυρίων, ναυλωτών, η φορτωτών, 

δεν είναι εις βάρος των άσφαίιςών.

353. ό  άσφαλιςής δεν είναι υπόχρεος 

διά τάς παραβάσεις και σφάλματα τού ναύκλη

ρου καί των ναυτών, γνωριζόμενα υπό τό 

όνομα Κατερ^αρία ναύτου, άν δεν είναι εναν

τία συνθήκη.

354· Ο άσγαίιςής δεν είναι υπόχρεος διά 

τά έξοδα τής ναυαγωγίας, χωρητικότητος , 

καί Ιιμενοδηγίας, μήτε διά κάνεν είδος δι

καιωμάτων όπου ρίπτονται επάνω εις το πλοίου 
καί εις τάς πραγματείας.

355. Θέλει σημειόνονται, εις το εγγυη

τικόν , αι πραγματείαι όπου είναι ύποκείμεναι, 
οι5 ίδιαν ιρύσιν των, εις ιδιαιτέραν αχρειότητα, 

ή οΐιγόςευσιν, ως σιτάρια ή άλατα, y? πρα -̂ 

ματείαι έπιδεκτικαΐ ρεύσεως* εί δε μή, οι άσ- 

(pahςαι δεν θέλει άποκ,ρίνονται διά τάς ζημίας 

η χαμούς, όπδύ εμποροϋν νά άκοίουθήσονν 

εις αύτάς ταύτας τάς πραγματείας, ε£ω άν ό



άσφαλιζόμενος αγνοούσε την φύσιν τού φορτίο*, 

όταν υπεγράφη το εγγυητικόν.

356. Αν η ασφάλεια εχη δια αντικείμενου 

πραγματείας διά τον παγεμόν και γυρισμόν, 

και αν τό πλοϊον, φθάσαν εις τον πρώτον διο

ρισμόν του, δεν γένη φόρτωσις διά τον γυ

ρισμόν, η αν τό διά τον γυρισμόν φορτίον δεν 

είναι τέλειον, 6 άσφαλιςης λαμβάνει μόνον τά 
δύω άναλογικά τρίτα της συμφωνηθείσης τιμής 

της ασφαλείας, αν δεν είναι εναντία συμφωνία.

357* Εν ασφαλείας η |ανασφαλείας συμφω- 

νητικόν ςεργμένον διά μίαν ποσότητα ύπεροαί· 

νουσαν το άζισμα τών φορτωθέντων είδησμάτων, 

είναι άκυρος ώς προς τόν άσφαλιζόμενον μόνον, 

ccj άποδειχθη ότι υπάρχει δόλος η άπάτι\ 

από τό μέρος του.

358. Αν δεν ύπάργη μήτε δολος μηπ 

απάτη, τό σύμφωνητικόν εχει τό κύρος διά 

μόνον τό άζισμα τών φορτωθέντων είδησμά

των, κατά την ζετίμησιν οπού έ'γινεν η έσυμ- 

φωνη&η περί αυτών.

( 148 )
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Αν χαθούν, οι άσφαλις-αί είναι υπόχρεοι νά 

συνεισφέρουν εκαςος άναλόγως με τάς ποσό
τητας όπου ασφάλισαν.

Οντοι δεν ‘λαμβάνουν την ασφαλείας τιμήν 

τούτου του περισσεύοντος άζίσματος, άλλα 

μόνον την πληρώ ο ιν ζημίας ημίσεος εις τά 
εκατόν.

359. Αν υπάρχουν πολλά ασφαλείας συμ

φωνητικά καμωμένα χωρίς δόλον η απάτην 

επάνω εις το ίδιον φορτίον, και τό πρώτον 

συμφωνητικόν άσφαλίζη τό ολόκληρον άξισμα 

των φορτωθέντων είδησμάτων, τούτο μόνον 

έχει τό κύρος.

Οι άσφαλιςαι, οϊτινες υπόγραψαν τά επα

κόλουθα συμφωνητικά , άπελευθερόνονται , 

και λαμβάνουν μόνον τό ημισυ 'εις τά εκατόν 

διά την άσφαλισθεϊσαν ποσότητα.

Αν τό ολόκληρον άζισμα των φορτωθέντων 

είδησμάτων δεν είναι ασφαλισμένων από τό 

πρώτον συμφορητικόν , οί άσφαλιςαι όπου

υπόγραψαν τά επακόλουθα συμφωνητικά άπο-
ι 3

( ι 4 9 )



κρίνονται διά τό περίσσευαν, ακολουθώντας 

τήν χρονιάν των συμφωνητικών.

36ο. Αν είναι είδ/,σματα φορτωμένα διά 

το άϊςισμα των ασφαλισμένων ποσοτήτων , άν 

χα$η ες αυτών μέρος, Βελει πληρόνεται άπό 

ολους τους άσφαλις-άς τούτων των είδησμά-  

των, κατ’ άναλογίαν των όσα άσφάλισαν.

361. Αν )7 ασφαλεία έγινε μέ διαίρεσιν διά 

πραγματείας, οπού πρέπει νά φορτωθούν εις 

πολλά ονοματισμένα πλοία, μέ φανέρωσιν τής 

ποσότητας όπου ασφαλίζεται επάνω εις κα'3’ 
2ν, καί άν τό φόρτων έβάλ$η ολόκληρον επά

νω εις εν μόνον πλοίον, y? επάνω εις όλίχώ- 
τερα παρ* όσα διαλαμβάνει τό συμφωνητικόν, 

ο άσφαλις-ής δεν είναι υπόχρεος εί μη διά την 

ποσότητα όπου άσφαλισεν επάνω εις τό πλοίον 

η πλοία οπού έλαβον τό φόρτων, άς χαθούν 

καί όλα τά ονοματισμένα πλοία, και λαμβάνει 

μέ όλον τούτο ημισυ εις τά εκατόν διά τάς 

ποσότητας , των όποιων αι άσφάλέιαι εύρίσ- 

κονται άκυρωμέναι.

( «5ο )



362. Αν ό ναύκληρος εχη το ελεύθερον 

να εμβαίνη εις διάφορους ’λιμένας διά νά άπο- 

οώση η νά άλλάζη το φορτίον τον, ο άσφα- 

λιςά)ς δεν τρέχει τά τυχηρά συναντηματα των 

άσφαλισθέντων είδησμάτων, εί μη όταν είναι 

μζσα εις το πλοΓον, άν δεν είναι εναντία

OVvSYjXY].

363. Αν η άσφάλεια εγινε διά περιορισ-  

μένον καιρόν , 6 άσφαλιςης είναι ελεύθερος, 

μετά την παρέλευσιν τού καιρού, και 6 άσφα- 

λιζόμενος εμπορεΐ νά βάλλη νά ασφαλίζουν 

τά νέα τυχηρά συναντηματα.

364· Ο άσφαλιςης ελευθερώνεται άπό τά 

τυχηρά συναντηματα, και η άσφαλείας τιμή 

τού ττληρόνεται , άν 6 άσφαλιζόμενος ςειλη 

το πλοίον εις τόπον μακρύτερον παρ εκείνον 

όπου διαλαμβάνει το συμφωνητικόν, άς είναι 

ν.αί επάνω εις τον αυτόν δρόμον.

Η άσφάλεια εχει όλον τό κύρος της , άν 

τό ταξείδι γένη εις συμμωτινωτερον τόπον.

365. Κάθε άσφάλεια, οπού εγινε μετά

I 4
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τόν χαμόν η μετά το φθάσιμα των άσφαλισ- 
θίντων ειόησμάτων, είναι άκυρος, άν εμ- 

πορη νά ύποληφθ>5 ότι προ της υπογραφές 
του συμφωνητικού , ό ασφαλισμένος έμπο- 

' ρούσε νά μα3η.τόν χαμόν , η ό ασφαλιστής 

τό φ3άσιμα των άσφαλισθε'ντων ει<3ησμάτων.

366. Η ύπόληψις έχει χώραν, άν με

τρώντας ( μιαν λε'χαν καί ημίση ) όιά μιαν ώραν, 

χωρίς βλάβην των άλλων άποόεί|εων, άποόειχθη 

οτι, από τόν τόπον του χαμού η τού φθασι- 

ματος τού πλοίου, η από τόν τόπον , οπού η 

πρώτη είβησις του έφΒασεν, εμπορούσε νά 
φερ^η είς τόν τόπον, οπού τό ασφαλείας συμ- 

φωνητικόν εχινε, προ της υπογραφής τού συμ
φωνητικού.

3 67 . Αν όμως η ασφάλεια ε ι̂νεν επάνω 

εις καλάς η κακάς ειδήσεις, η εις τά προη
γούμενα άρΒρα ρηθείσα ύπόληψις όεν είναι 

προσίεκτη.

Τό συμφωνητικόν όεν άκυρόνεται εί μή 

επάνω εις την άπόόειξιυ ότι ό άσφαλι̂ όρ-ενο;

( i5 a  )
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ΐζενρε τόν χάρον, rj i  άσφαλ<ς·ής το ψ&άσψα 

τού πλοίου, προ τής υπογραφής του συμφω
νητικού.

368. Αν τύχη άπόδειξις κατά τού άσφα- 
λιζομενου ουτος πληρόνει εις τον άσφαλιςήν 
διπλήν ασφαλείας τιμήν.

Αν τύχη άπόδειξις κατά τού άσφαλιςού, 
οΰτος πληρόνει εις τον άσφαλιζόμενον διπλήν 

ποσότητα τής συμφωνηθείσης ασφαλείας τιμής.

Εκείνος, κατά τού οποίον έ'γινεν ή άπό- 
δειζις, εχκαλεϊται εις τό διορθωτικόν κριτήριον.

Τ ΜΗΜΑ ΤΡ Ι Τ ΟΝ .

Περί τής άπαψεσεως.

3 6 9 · Η α π α φ ε ςις  των άσφαλισθέντων 
είδησμάτων εμπορεϊ νά γίνεται,

Αν άκολουθήσ/ί αιχμαλωσία,
Ναυάγιον,
Κάθισμα εις τήν ξηοάν με σύντριμμα, 

Απλευσία διά τύχην θαλάσσης,

Κ ράτησις άπό τίνος ξένης Αυνάμεως,



Χαμός η χεφοτέρευσις των άσγοΛίσθέντων 

είδησμάτων, αν η χεφοτέρευσις η δ χαμός

είναι τού\άχιςον τρία τέταρτα.
♦

ΕμπορεΓ νά γένη αν άκοίουθηση κράτησις 

από μέρους της Διοικησεως, άψ7 ου άρχίση 

το ταζείδι.

3ηο . Δεν εμπορει νά γένη πριν άρχίση τό 

ταζείδι.

3y I . Κάθε άλλη ζημία υπολαμβάνεται 
$α1ασσοζημία, και κανονίζεται άναμέσον των 

άσφαίις-ών και άσγχΙιζομένοΜ, άναίόγως με 

τά όσα έχουν νά λάοουν η νά δώσουν.

3 η ι.  Η άπάγεσις των άσ^αλισΒάντων 

είδησμάτων, δεν εμπορει νά είναι μερική μήτε 

μέ συν$ηκας.

Δεν εκτείνεται εί μη εις τά είδησματα, τά 

όποια είναι τό αντικείμενου της άσφαλει'ας καί 

τού τυχηρού συναντηματος.

3 j3 . Η άπάγεσις πρέπει νά γίνεται εις 

τούς άσγοΔιςάς εις διορίαν ες μηνών, άρχι- 

νώντας άπδ την ημέραν κα3’ ην φ$άση η εΓ-

( ι 54 )
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δησις τού χαμού, όπου έσυνέβη εις τους λ^ 

μίνας η παραθαλάσσια τής Ευρώπης, η εις 

τά της Ασίας καί Αφρικής, εις την Μεσόγειον, 

η άν αίχμαλωτίσ^η καΒ’ ην ημέραν φθάση η 

εϊδησις δτι έφέρΒη το πλοίου εις ένα των εις 

τά άνω είρημένα παραθαλάσσια κειμένων λι

μένων η τόπων.

Εις διορίαν ενός χρόνου άπό την ημέραν 

καΒ’ >}ν φΒάση η εϊδησις η τού χαμού όπου 

άκολούθησεν, η της αιχμαλωσίας δτι εφέρθη 

το πλοΐον, εις τάς αποικίας των δυτικών Ιν

διών, εις τάς νήσους άσορίας , ( ΐ )  καναρίας, 

Μάδηρον και άλλας νήσους και δυτικάς παρα-
% ι

Βαλασσίας της Αφρικής και Ανατολικάς της 
»
Αμερικής.

Εί’ς δύο) χρόνους άπό την ημέραν καΒ1 ην 

φθάση η είδησις η των χαμ.ών οπού άκολού- 

Βησαν, η των αιχμαλωσιών δτι έφέρΒησαν εις 

όλα τά άλ}α μέρη τού κόσμου.

Αφ’ ου περάσουν αύται αι διορίαι, οι ασ·

(ι) Acores. Nriaot τών Μακάριον.
I 6



φαλιξόμινοι dev elvou πλέον προοίεκτοί είς το 

νά κάανουν τάν άπάφεσιν.

3j/i· Αν εμκορή νά γένη ή άκάφεσις, καί 

<ay ά/.ο1'υθή<Γη κάθε άλλο συμβί&ηχος, όπου νά 

εΐναι εις τά τυχηρά συναντήματα ιών άσγχλι- 

ς-ών, ο οσγα/ιζόμενος είναι ύκόχρεος νά κοινο- 

π&ίλ εις τόν άσγαλις’ήν τάς ειδήσεις οκού ελ<*6ε.

Η κοινοποιείς κρεκει νά γίνεται εις τάς 
τρεΓς ημέρας άγ ου γ2?άση ή εϊδησις.

375 . Αν, άφ’ οΰ πέρασή ένας χρόνος , άρ- 

χινώντας άπό τΰν ημέραν, κα$’ ν;ν τό πλοίου 

έμίσευσεν, y? άπό τλν -ημέραν, κα$’ ν?ν άυ- 
αφε'ρονται αι τελευταΓαΐ'φΘάσασαι ειδήσεις, διά 

συνήθη ταςείδια,

λφ* οΰ περάσουν <5υω χρόνοι &ά τά ρα- 
κρυνά ταζείδια,

t

Ο άσφαλιζόμενος δηλώση ότι έ̂ν έ'λα£ε 

κάρριαν εΐδησιν κερί τού κλοιού του, εμκορεϊ 

νά χ,άμνη την άκάψεαιν εις τον άσψαλιςήν, 

χαι νά ζητη την κληρωμήν τής άσφαλείας, χω

ρίς νά χρειάζεται μαρτυρία τού χαμού♦

( ι56 )
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Αφ ου παρέλ3-/7 ό ένας $7 ο! δύω χρόνοι* 

6 άσφαίιξόμένος έχει, διά νά ενεργή, τάς 

διορίας οπού αναφέρει τό 3^3 άρθρον.

376 . Αν μία ασφάλεια yevyj <5ιά περιορισ

μένου καιρόν, άφ’ ού παρελθουν αι ρηΒεισαι 

διοριαι, διά τά συνήθη και <5ιά τα μακρυνά 

ταξει&α, ό χαμός τού πλοίου υπολαμβάνεται 

ότι άκολου^σεν εις τον καιρόν τύς ασφαλείας.

3 7 7 · Μακρυνά ταζείδια υπολαμβάνονται 

εκείνα όπου χινονται εις τάς άνατολικάς και 

<5υ τικάς Ινύιάς, εις τήν γαληνικήν θάλασσαν, 
εις τήν Καναδάν, εις τήν Νέαν-Γήν, εις τήν 

Γαρυνλανδίαν καϊ εις τάς άλλας παραθαλάσ

σιας καί νήσους τύς μεσημβρινής καί αρκτικής 

Αμερικής, εις τάς άσορίας, Καναρίας , Μά- 
όηρον , καί εις όλας τάς παραθαλασσιάς και 

τόπους κειμένους επί τον ωκεανόν πέραν τού 

ηρακλείου πορθμού, και τούν Σουνίου.

378. Ο άσφαλιζόμιενος έμπορεΐ διά τής 

εις τό 374 «ρ$ρον ρ]$εισ/]ς κοινοποιήσεως, 

ή νά κάμνη τήν άπάφεσιν μέ προσκάλεσιν εις



(  ι58 )

τον άσφαΧιςτην νά πΧηρώση την ποσότητα όπου 

άσφάλίσθη εις την υπό του συμφωνητικού προσ- 

διοριζομένην διορίαν, η νά παραφυΧάττεται 

νά κάμνη την άπάφεσιν εις τάς υπό τού νόμου 

προσδιοριζομένας διορίας.

3^9* Ο άσφαΧιζόμενος είναι υπόχρεος, 

κάμνωντας την έπάφεσιν νά γνωςοποιη όΧας 

τάς άσφαΧείας οπού εκαμεν, η εδαΧε νά κάμουν, 

άκόμη καί εκείνας όπου εδιώρισε, και τά χρή

ματα οπού εΧαδε με 3αΧάσσιον τόκον, ήτοι 

επάνω εις τό πΧοΐον, η επάνω εις τάς πραγ

ματείας, εις ελλειψιν τούτου, η διορία της 

πληρωμής, η τις πρέπει νά άρχίση νά τρεχη 

άπό την ημέραν της άπαφέσεως,3έΧει άναδάΧ- 

Χεται έως εις την ημέραν, κα3’ ην 3ελει κοι

νοποιεί την ρη3εΐσαν δηΧωσιν, χωρίς νά άκο- 

Χου3η κάμμία άναδοΧη της διορίας οπού δια- 

τάττεται διά νά γίνεται τό εις άπάφεσιν ζητημα.

38ο. Αν ό άσφαΧιζόμενος κάμη δοΧίαν δη- 

Χωσιν, ςερεΐται των δικαιωμάτων της άσφα- 

Χείας , και είναι υπόχρεος νά πΧηοόνη τάς



( i$9  )
όίανεισΒ'έισας ποσότητας, άς χαθή η αίχμαΐω- 
τισθή καί το πλοΓον.

4

381. τύχη ναυάγιον η κάθισμα, εις 

την ξηράν με σύντριμμα, ό άσψαλιζόμένος πρέ

πει, χωρίς βλάβην της άπαγέσεως οπού πρέπει 

νά γένη εν καιρω καί τόπο), νά πασχίση διά 

την διάσωσιν των ναυαγησάντων είδησμάτων.

Κπάνω εις την βεβαίωσίν του, τά διασω- 

ςικά έξοδα τού πληρόνονται έως εκεί οπού 

αξίζουν τά διασω^έντα είδήσματα.

38:*. Αν η εποχή της πληρωμής δεν προσ

διορίζεται από το συμφωνητικόν, ο άσψαλιςής 

είναι υπόχρεος νά πληρόνη την άσγά).ειαν τρεις 

μήνας μετά την δήλωσιν τής άπαγέσεως.

383. Τά άποδεικτινά τής (ρορτώσεως καί 

τού χαμού γίνονται γνωςά εις τον άσψαλις’ήν 

πριν άναζητηθή διά την πληρωρ.ήϊ των άσφα- 

λισμένων ποσοτήτων·
38/§. 0  άσγαλις-ής είναι προσδεκτός διά 

νά άποδεί'ςη τά εναντία εις οσα διαλαμβάνουν 

α\ μαρτυρίαι.



Η ικ  την άποίεί|ιν πρόσίοχν? ίέν άναβαλ* 

λει τας κατα&κασεις του ασφαλίσου εις τ>?υ 

πρόσκαιρου πληρωμήν τ*5ς άσ<ραλισ3·εισν£ πο- 
σότητος, εις. βάρος όμως του άσφαλιζομένου 

νά όϊόρ έγγύησιν.

Η ύποχρεωσις τής έγγυήσεως σβύυεται 

ρετά παρέλευσιν τεσσάρων χρόνων, άν δεν 

εγινε κρισολογία.

385. A<j>’ οΰ ή άπα'<ρεσις ^υωςοποιη^ή, 

καί άναδεχΒη ή κριθη οτι έχει κύρος, τα. 

άσφαλισ^ε'υτα είδήσματα ανήκουν εις του άσ- 

φαλις-ήυ άρχιυώυτας από την εποχήν της άπα- 
φέσεως.

Ο άσγαλιςής δεν έμπορεΐ, υπό πρόγασιν 

της επιςρογης του πλοίου υά παραιτηθή από 

τήυ πληρωμήν τής άσ<ραλισΘει'σης ποσότητος.

386. G ναύλος των διασωθεισών πραγ

ματειών άς ήτου καί άπό προτήτερα πληρωμέ

νος, κάμνει μέρος της άπαοέσεως τού πλοίου, 

καί ανήκει ωσαύτως εις του άσφαλιςήν χωρίς 

νά βλαβουυ τα δικαιώματα τώυ ρε θαλάσσιον

( 1 6 ο )



τόκον δανεικών, τα των ναυτών Γάτους μισ
θούς των, καί των έ'ξόόων όπου έγιναν επάνω 

εις τό ταζείδι.

387* Αν τύχη κράτησές από μέρους τίνος 

Δυνα'ριεως, ό άσγαίιζόμενος είναι υπόχρεος νά 

κάμνη τκ?ν χνως-οποί’ησιν εις τον ασφαλί

την, εις τάς τρεις -ημέρας άψ* οΰ λάβη τη» 
εΓόησιν.

Η άπαφεσις των χρατηθέντων είδησμάτων

δεν εμπορεΐ νά γένη εϊ μη εξ μήνας ριετά την 
%

χνωςΌποιηριν, άν η χράτησις άκολούΘησεν εις 

τάς 3αλασσας της Ευρώπης , εις τήν Μεσό

γειον, η εις την Βαλτικήν,

Η ενα χρόνον, άν η χράτησις ακολούθησε» 
εις μαχρύτερον τόπον.

Αύται at διορίαι δεν τρέχουν εί μη από 

την ημέραν, κα3’ ην εχνως*οποιη3η η κρα- 

τησις.
Αν αί κρατηθεισαι ποαγματεϊαι η3ελεν είναι 

υποχειμεναι εις χαλασμόν, αι άνω ρηθεΐσαι 
διορίαι ανάγονται διά μέν την πρώτην περί-

( ι6ι )
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ςασεν εις ενα μήνα καί -ημίση, &ά δε τ/;ν 

Δευτέραν εις τρείς ριήνας.
388. Καθ’ δν καίρδν τρέχουν αί διορίαι 

οπού αναφέρει το προηγούμενον άρθρον, οί 

άσφαλιζόμενοι είναι υπόχρεοι να έπιμεληθούν , 

καθ’ όσον δυνανταί, &ά νά δοΘό  ̂ άδεια του 

νά ελευθερωθούν τά κρατηθέντα ειδησματα.

Οι άσφαλιςαι έ μπορούν, καυτοί άπο μέρους 

των η συμφώνως με τους άσφαϊιζομένους η 

χωριςά, νά κάμουν κάθε κίνημα διά την αυτήν 

υπο'θεσιν.
38q. Η άπάφεσις δι αιτίαν άπλευσίας δεν 

εμπορεΐ νά γένη, άν τδ πλοΐον, οπού έκάθησεν 

εις την ξηράν, εμπορεΐ νά σηκωθη, νά διορ-  
θωθ/7, και νά βαλθη εις κατάςασιν τού νά 

εξακολούθηση τον δρόμον του διά τον τόπον 

τού διορισμού που.

Αν τύχη τούτο, 6 άσφαλιζόμένος συντηρεί 

το δικαίωμά του επάνω εις τούς άσφαλιςάς 

διά τά έξοδα και Sϊαλασσοζημίας οπού επρο- 

ξενηΒησαν άπό το κάθισμα εις την ξηράν.



3gO. Αν τό πλοΓον &]λοπθ!»|6») ίέν

πορεϊ νά πλεύση, 6 άσφαλιζόμενος επί τό φορ- 

τίον efoat υπόχρεος νά το κάμη γνωςόν μετά 

τρεις -ημέρας άφ’ ου λά£η την εϊδησιν.

3q f . Ο ναύκληρος είναι υπόχρθος άν γένη 

τούτο, νά επιμεληθη όσον εμπορεΐ νά εύρη 

άλλο πλοΐον διά νά μεταφέρη τάς πραγματείας 

εις τον τόπον τού διορισμού των,

3f)2. Ο άσφαλιςης τρέχει τά τυχηρά συν- 

αντηματα των πραγματειών οπού εφορτώ^η- 

σαν επάνω εις άλλο πλοΐον, άν άκολουθηση τι 

των όσα αναφέρει τό προηγούμενου άρθρου-, 

εως εις τό <ρ3άσιμα καί ξεφόρτωμά των.

3q3. 0  άσφαλιςης είναι υπόχρεος, προ

σέτι, διά τάς 3αλασσοζημίας, έξοδα ξεφορ-  

τώσεως, Μαγαζείου, ξαναφορτώσεως, διά τό 

περισσεύον τού ναύλου, καί διά κάθε άλλο 

εξοδον, οπού 3ελει έγινε διά νά διασωθούν αι 

πραγματειαι εως όσου αξίζει η άσφοΐλισ3εΐσα 

ποσότης.

3g4· Αν, ε.’’ς τάς διορίας οπού αναφέρει

( »63 )



το 387 «ρθρον, ό ναύκληρος δεν έρπόρεοε 

νά ευργ πλοίόν &ά νά ζαναγορτώσγ τάς πραχ- 
ματεΐας, και νά τάς <ρέρ*? εις τον τόπον του 

διορισμού των, ό άσφαλιζόμενος εμπορεΐ νά 

κάριρ τήν άπαΦεσίν των.
395. Αν τυχ/j αιχμαλωσία, και 6 άσ<ρα- 

λιζόμενος δεν εμπόρεσε νά όώση εϊδησιν εις 

τον άσψαλιςγιν, εμπορεΐ νά έξαγοράσν τάς 

•πραγματείας χωρίς νά προσμένη τ/jv επιτα- 

χ>5ν του.

0  άσφαλιζόμενος είναι υπόχρεος νά κάμνγ 

γνως-όν εις τον άσφαλις’ ν̂ τον συμβιβασμόν 

όπου $έλει εκαμεν, ευΘύς όπου 3έλεε έχε: 

τους τρόπους,

3()6. Ο ασφαλίτης έχει τ^ν έκλοχ>>ν J? 

νά $εχθρ τον συμβιβασμόν διά λογαριασμόν 

του Υ) νά μ·η τον <5εχ3γ|' άλλ’ είναι υπόχρεος 

νά γνως*οποιΫ5 τηνεκλοχ^ν του εις τον άσφαλι- 

ζόμενον, εις τάς είκοσι τε'σσαρας ώρας άφ* ου

του χένρ χνως*ός ό συμβιβασμός,
*
Αν σ̂ λοποι̂ σ*/? ότι λαμβάνει τον συμβιβασ-
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μόν επάνω του, είναι υπόχρεος να συνεισφέρω, 

χωρίς αναβολής, εις τήν πληρωμήν τής εξαγο
ράς, χαθώς διαλαμβάνει ή συνθήκη, χαί άν- 
αλόγως με τά δσα μετέχει της ύπο^ε'σεως, καί 
εξακολουθεί νά τρέχω τά τυχηρά συναντήματα 
τού ταξειδίου, κατά το ασφαλείας συμφω-  

νητιχόν.

Αν δηλοποιήση δτι δεν λαμβάνει τον συμ

βιβασμόν επάνω του, είναι υπόχρεος νά πλη- 
ρόση τήν άσφαλισθεΐσαν ποσότητα χωρίς νά 

εχο νά ζητή τίποτε άπό τά εξαγορασμένα ει- 

δήσματα.
Αν ό άσφαλιςής δεν εχαμε γνωςήν εις τήν 

ρηθεΐσαν διορίαν τήν εκλογήν του, υπολαμ

βάνεται δτι δεν λαμβάνει επάνω του τον συμ

βιβασμόν.

( 165 )
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ΕΠΙΓΡΑΦΙΙ  ΕΝ ΔΕΚΑΤΗ .

Περί των Θχλασσοζημιών.

3q j . Κ άθε άσυνείΒιςον έξοδον όπου εγι- 
νε διά το πλοίον, καί διά τάς πραγματείας, 

•ηνωμένα η χωριςά,
Κάθε £/)μια όπου άκολου3εΓ εις τά πλοία, 

και εις τάς πραγματείας από τον καιρόν της 

φορτώσεώς των και μισεύματος , εως εες την 

επις-ρογην των και ξεγόρτωσιν, 

Υπολαμβάνονται 3αλασσοζημίαι.

3c)8. Αν ειδικοί συν$ήκαι δεν υπαρχουν 
μεταξύ όλων των μερών, αι ίσαΐασσοζημίαι 

κανονίζονται κατά τάς άκοΐούθους διατάξεις. 

399· Αί ϊσαΐασσοζημίαι είναι δύω είοών, 
θα^ασ&οζημίαι χοντραι η κοινοί, και 

Θαΐασσοζημίαι άπλαί η ιδιαίτεροι.

4θΟ. Κοιναΐ $α\ασσοζημίαι είναι,

I . Τά πράγματα, όπου εδόθησα.ν κατά συ μ-



SiSxapov καί ίιά εξαγοράν τον πλοίου καί τών

πραγματειών,
> _

2. Εκείνα όπου ερρί<ρΒησαν εις την Βά- 
λασσαν,

3. 01 κάμιλοι υ) κατάρτια όπου εκόπτ,σαν, 
υ] ετζακίσΒησαν,

4 · Αί άγκυραι και άλλα είδησματα, όπου 
άγέθησαν διά την κοινήν σωτηρίαν y

5. At ζημίαι όπου από ryjv γυσιν επρο- 
ξενήθησαν εις τάς πραγματείας όπου εμειναν 

εις τό πλοΓον,
6, Αί ίατρεύσεις και τρο<ρη τών εις ύπε- 

ράσπισιν τού πλοίου πληγωθέντων ναυτών, οί 

μισθοί και τροψη τών ναυτών κατά τον και

ρόν, καΒ’ όν τό πλοϊον κρατείται εις το τα- 
ζζίδι διά προςαγης τίνος Δυνάμεως, και καΒ’ 

ον καιρόν διορθόνονται αί ζημίαι, όπου Βέλη· 

μοτικώς ύπεΦερθησαν διά την κοινήν σωτηρίαν f 

«ν τό πλοϊον είναι ναυλωμένου με τον μήνα·
η. Τά εςοδα της ξεφσρτώσεως διά νά.ελα- 

ορωΒη τό πλοΓον καί νά εμδιρ εις τινα κόλπον

( 1 6 7  )



ποταμόν, όταν το πλοΓον εΐναι αναγκασμέ* 
νον, από θαλασσοταραχήν η από εχθρού κατα· 

δίωζιν, να τό κάμη.
8. Τά έ'|ο$α όπου γίνονται &ά να £εκα· 

Μισούν τό πλοΓον όπου εκα'θισαν μέ σκοπον κ 
άπο^ύ ο̂υν τον ολικόν χαμόν >3 την αιχμα· 
λωσιαν.

Καί εν ^ένει, αι ζηριίαι όπου Β'εληματικώ; 

νπεφέρΒησαν, καϊ τά έ'£οόα όπου έχιναν μ 
δικαιολογημένα βουλεύματα, &ά την κοινή; 
σωτηρίαν τού πλοίου καί των πραχματειώ 
από τον καιρόν της φορτώσεώς των και μισευ· 
ματος, εως εές την έπιςροιρην των και ξεφόρ- 
τωσιν.

4 ο I. At κοιναι 3αλασσο£ημΓαι ύποφέρον* 
ται από τάς πραγματείας, καί από τό ημισυ 
τού πλοίου και τού ναυλου , άναλό^ως μέ τό 
αξισμά των.

4θ2. Η τιμή των πραγματειών προσδιορί
ζεται απο τό άζισμά των εις τόν τόπον τή* 
Ιε^ορτώσεως.

( ι68 )



4θ3. Ιδιαίτεροι ΒαλαοσοζημίΜ είναι,
t

1. Η ζημία οπού άχολουθεΐ εις τάς πραγ

ματείας από ιδίαν των αχρειότητα, από θα- 

ϊασσοταραχήν, αιχμαλωσίαν, ναυάγιον, η κά

θισμα εις την ζηραν,

2. Τά ε£οόα όπου γίνονται εις τό να δια- 

οωθούν,

3. Ο χαρ,ός των χαμίλων , αγκύρων, πα

νιών, χαταρτίων, σχοινιών, όπου προζενεΐται 

από θαλασσοταραχήν, η άλλο συμβεβηχός 

θαλάσσης.

Τά εζοδα όπου προέρχονται από κάθε 
άραγμα προζενούμενον η από τυχηρόν χαμόν 
τούτων των είδησμάτων, η άπό την χρείαν 
των ζωοτροφιών, η διά νά πιασθούν τά νερά.

4· Οί μισθοί χαι η τροφή των ναυτών καθ’ 
όυ χαιρόν τό πλοίου κρατείται εις τό ταζείδι 

διά προς'αγής τίνος ̂ Αυνάμεως, χαι καθ’ όν 

γίνονται τά άναγχαία διορθώματα, άν τό 

πλοΓον είναι ναυλωμένον με τό ταζείδι.

5. Η τροφή καί ό μισθός των ναυτών εις

( 1 6 9  )

Κ



( ΐ7 °  )
τον καιρόν της λεγομένης κοναραντίνας, όπως 
καν είναι το πλοΐον ναυλωριένον με το ταξείδι, 

yι με τον μήνα.

Καί εν γίνει, Τά εζοδα όπου γίνονται, καί 

η ζημία όπου εδοκίμασε μόνον τό πλοΐον, η 

μόναι αί πραγματεΐαι, από τον καιρόν της ψορ· 

τώσεώς των και μισεύματος, έως εις την έπι- 

ςρογήν των καί ζεφόρτωσιν*

4θ.μ Οί ιδιαίτεραι Βαλασσοζημίαι ύποφέ- 

ρονται καί πληρόνονται από τον κύριον τον 

πράγματος, όπου εδοκίμασε την ζημίαν, r, 

επροζένησε τά εζοδα.
4ο5. At ζημίαι όπου επροζενή$ηναν εί; 

τάς πραγματείας εζ αιτίας τού ναύκληρον, διά 

τό νά μην έκλεισε καλά τά ςόμια, νά μην · 

εδεσε τό πλοΐον, νά μην εδωχε καλά φορτω

τικά έργαλεΐα, καί από χά$ε άλλο σνμβεβηκός 

προερχόμενϋν από την αμέλειαν τού ναύκληρον 

η των ναυτών, είναι ωσαύτως ιδιαίτεραι 5α- 
λασσοζημίαι, καί ύποφέρονται άπό τον κύριον 

των πραγματειών, άλλ’ ούτος διά τά τοιαύτα.
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ϊ'/ji δικαίωμα κατά τοϋ ναύκληρον, πλοίου καί 
ναύλον.

4 °6. Τά έξοδα της λιμενοδηγίας, χωρηχί- 

χόχητος, ναυαγωγίας διά νά έμβαίνη το πλοίον 

εις τούς κόλπους η ποταμούς η διά νά εύ- 

γαίνη , χά δικαιώματα της άδειας, έρεύνης , 

αναφοράς, βουτζίων, κινδυνοδείκτου, άγκυ

ρας , και λοιπών θαλασσοπλοΐας δοσιμάτων , 

δεν είναι θαλασσοζημίαι , άλλ’ είναι απλά 

έξοδα εις βάρος τού πλοίου.

4<=>7· Αν τύχη σύγκρουσμα πλοίων, εί μεν 

ίςάθη μόνον τυγηρόν, η ζημία ύποφερεται 

άναντιρρητως άπ εκείνο τό πλοΐον όπου την 

εδοκίμασεν.

Εί δε έςάθη εξ αιτίας τον ενός των ναυ- 
κλήρων, η ζημία πληρόνεται απ’ εκείνον όπου 

την επροξένησεν.

Εί δε είναι άμφι&ολία εις τάς αιτίας τού σνγ- 

Υ.ρούσμαχος, η ζΥΐμία διορθόνεχαι με κοινά 

έξοδα, και με ίσον μερίδιον, από τά πλοία

βπου την (προξένησαν και την υπέφεραν.
Κ 2
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Αν ακολουθήσουν αί δύω υςεριναι περις-ά- 

σεις ή ζετίμησις τής ζημίας -γίνεται από εμ

πείρους.

4θ8. Μια ζήτησις διά 3αλασσοζγ\μίας δεν 

είναι προσδεκτή, αν ή κοινή 3αλασσο£ηρ.ία δεν 
υπεροαίνρ εν εις τά εκατόν το συμποσονμενον 

άςισμα του πλοίου και των πραγματειών, και 
άν ή ιδιαιτέρα 3'αίασσοζημία δεν ύπερβαίντ, εν 

εις τά εκατόν τό άζισμα του ζημιωθεντος πράγ

ματος.

//OQ. Η παρέν3εσις «  Ελεύθερον από 3α- 
» λασσο£/)ριιάς » ελευθερώνει τούς άσφαλις*άς 
από κα3ε 3αίασσοζημίαν τόσον κοινήν όσον 
και ιδιαιτέραν, εζω εις τάς περιςάσεις όπον 
^ουν αρχήν εις τήν άπα'̂ εσιν* καί εις ταυτας 
τάς περις-άσεις, οι άσηαΚιζόμενοι εμποροϋν νά 
εκλέγουν y? τ^ν άπάερεσιν, ή τήν 3αιΚασσοζημίας 
δικαιώματος ζήτησιν.



ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ.

Περί της Χύσεως και της Συνεισφοράς.

4 ϊΟ> Αν , από Βαλασσοταραχηυ η δίωζιν 

εχΒρού, ό ναύκληρος άναγκασΒη, διά την. σω
τηρίαν τού πλοίου, νά ρίψη εις την θάλασ

σαν εν ρκερος του φορτίου του, να κόψη τά 

κατάρτια του , η νά άφηση τάς άγκυρας του, 
αυτός "λαμβάνει την γνώμην των συμμέτοχων 

του φορτίου, όπου εύρίσκονται εις to πλοίον, 
και των εγκριτοτερων ναυτών.

Αν είναι διαφορά εις τάς γνώμας, η τού ναύ
κληρου καί των εγκριτοτερων ναυτών άπικρατεί.

4 1 1 · Τά ολιγώτερον άναγκαϊα πράγματα, 
τά βαρύτερα καί τά όλιγωτερας τιμής άξια, 

ρίπτονται πρώτα, καί επειτα αί πραγματεϊαι 

του πρώτου κατας-ρώματος κατ εκλογήν τού 

ναύκληρου, καί με την γνώμην των έγκριτο-  
τερών ναυτών.

4 12. 0  ναύκληρος είναι υπόχρεος νάκατα-
* Κ  3
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ς-ρόννη έγγραφον το βούλευμα, ευθύς όπου

έμπορέσρ,

Το βούλευμα εκφράζει
Τά αίτια όπου κατηνάχκασαν την χύσιν,
Τά ριφθέντα η ξηαιωθέντα είδχσματα,
Παραςαίνει την υπογραφήν των βουλενσα- 

ρένων, η τά αίτια, διά τά όποια δεν η θέλη
σαν νά υπογράψουν ,

Μεταγράφεται εις το κατάςιγον.
4 13. Εις τον πρώτον λιμένα, δπου το 

πλοίον θέλει άράζει, ό ναύκληρος είναι ύπό-
> jχρέος, εις τας είκοσι τεσσαρας ώρας, α<ρ ον 

φθάσφ, νά επιβεβαίωση τά όσα διαλαμοάνει το 
εις τό κατάςτχον μεταγραμμένον βούλευμα.

4 14 - Η καταχραφή των χαριών και ζη
μιών γίνεται εις τον τόπον της ίε^ρρτώσεως 
του πλοίου, δι επιμελείας του ναύκληρου, καί 
άπό εμπείρους.

ΟΙ έμπειροι ονοματίζονται άπό τό εμπορι
κόν κριτηριον, άν η ζεφόρτωσις γίνεται εις 
γαλλικόν λιμένα.
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Ε<; τους τόπους, οπού δεν είναι εμπορικόν 

κριτήριον, οι έμπειροι ονοματίζονται από τον 
Είρψοποίον κριτήν.

Αν ή ξεφόρτωσις γίνεται εις ξένον λιμένα, 

οί έμπειροι ονοματίζονται από τον γαϊίλικόν 

ύπατον , ή , εις ελλειψίν τούτου από τούς προ- 
εςώτα. του τόπου.

Ot έμπειροι κάμνουν δρκον πριν αρχίσουν 

την ύπο'3εσιν.

4 l 5. At ριφθεϊσαι πραγματεΐαι ξετιμούν-  

ται κατά τήν τρίχουσαν τιμήν του τόπου τήζ 
ξεφορτώσεως' ή ποιότγ\ς των αποδείχνεται από 
τήν παρργ\σίασιν των φορτωτικών, καί από 
τούς λογαριασμούς, αν είναι.

4ΐ 6. Ot έμπειροι 6νοματισ$έντες δυνάμει 
του 4 ΐ 4  άρθρου κάμνουν τήν διανομήν των 

γαμών και των ζημιών.
Η διανομή γίνεται εκτελεςική με τήν επι- 

κύρωσιν του κριτηρίου.
Εις τούς ξένους λιμένας ή διανομή γίνεται 

εκτελεςική από τον γαλλικόν ύπατον, */?, εις



ελλειψιν τούτου , άπό κάθε άνηκον κριτηριον 

των το'πων.

4 * 7* ή  διανομή διά την πληρωμήν των 

χαμών καί ζημιών γίνεται επάνω εις τά ρι<ρ- 

θέντα καί Οιασω ε̂'ντα είδησματα, και ε'πάνω 

εις το ημισυ τού πλοίου καί τού ναύλου, κατ’ 

αναλογίαν τού άξίσματός των εις τον τόπον 

της ξεφορτώσεως.

4ι8.  Αν η ποιότης τών πραγματειών έπα- 

ραλλάχθη από το φορτωτικόν, καί εΰρίσκωνται 

νά αξίζουν περισσότερον, αΰται συνεισφέρουν, 

άν διασωθούν, κατά την ξετίμησίν των.

Αΰται πληρόνονται, άν χαθούν̂  κατά την 

εις τό φορτωτικόν σημειωθεΐσαν ποιότητα.

Αν αι δηλωθείσαι πραγματεΐαι είναι ποιότη- 

τος κατωτέρας η οποίαν αναφέρει τό φορτωτι

κόν, συνεισφέρουν , άν διασωθούν, κατά τί?ν 

εις το φορτωτικόν σημειωθεΐσαν ποιότητα.

Αΰται πληρόνονται, άν ερρίφθησαν η έξη-" 

μιώθησαν, κατά τό αξισμά των.

4 19 · Αί πυροβολικαι υλαι, αι ζωοτροφίαι,

( 1 7 6  )
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καί τά φορέματα των ναυτών, δεν συνεισφέ

ρουν εις ττ,ν χύσιν, το άζισμα εκείνων όπου 

$έλει ε’ρρίφ3τ}σαν, 3“έλει τδ.ηρόνεται κατά συν
εισφοράν ir.Jvo) εις oka τά άλλα ειδήσματα.

4^0. Τά είό/ίσρατα, των όποιων ό'εν ευ- 

ρίσκεται φορτωτικόν yj ό/ίλωσις του ναύκληρου 

$έν πΐηρόνονται, άν έρρίφΒησαν* καί συνεισ

φέρουν, άν όιεσώ3/5σαν.

42 I . Τά είδησματα όπου είναι φορτωμένα 

εις το χατάς-ρωμα τού πλοίου συνεισφέρουν, 

αν διασωθούν.
Αν ερρίφθησαν υι εζημιώθησαν άπό τλν 

χύσιν, ό κύριος αυτών $εν είναι. προσόεκτός 

εις τό νά ζητήση νά εμ&η εις συνεισφοράν, 

και δεν εμπορεί νά ενεργή τό δικαίωμά του εί 

μη κατά τού ναύκληρου. . '
4 2 2 . 11 εις τό πλοΓον ά/νολουθ'όσασα £yj- 

pua <ίέν εμφαίνει εις συνεισφοράν, εί μή άν ή 

ζημία εγινε διά νά ενκοΙυνΒη ή χύσις.
423. Αν 59 χύσις <?έν ίιασώσρ τό πλοίου, 

όεν έμβαίνει εις συνεισφοράν.
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Αί διασωθεΐσαι πραγματεΐαι δεν είναι υπό

χρεοι διά την πλήρωσήν μήτε διά την ζημιών 

ΐάηρωμην εκείνων οπού ερρίφθησαν η εζημιώ- 

Βησαν.

4^4· Αν η χύσις διάσωση τό πλοΓον, και 

αν τό πλοΓον, εξακολουθούν τον δρόμον του,

Χ & γ ,
Τά διασωΒέντα είδησματα συνεισφέρουν 

εις την χύσιν κατά τό άζισμά των εις την κατά- 

ς'ασιν όπου εύρίσκονται, άφαιρεθέντων των δια-, 

σωςικών έζόδων.

4 2 5. Τά ριφ^ίντα είδησματα δεν συνεισ

φέρουν κατ7 ούδεμίαν περίςασιν εις την πλη
ρωμήν των όσαι ζημίαι ακολούθησαν μετά 

την χύσιν εις τάς διασω^είσας πραγματείας.

At πραγματεΐαι- δεν συνεισφέρουν εις την

πληρωμήν τού πλο/ου οπού εχάθη η έκατα-

ςηΒη άνεπίδεκΤον Βαίασσοπλοίας.
* .

4^6. Αν δυνάμει τίνος βουλεύματος, το 

πλοΓον άνοί'χθη διά νά εύγαΙΒούν αι πραγμα- 

τεϊα ι, αύται συνεισφέρουν εις την διόρ^ω·
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σιν τής εις το πλοΓον προξενη$είσης ζημίας.

427· Αν χάβουν αί πραγματείαι όπου 

εβαλΒησαν εις τά φορτηγά διά νά ελαφρωΒή 

τό πλοΓον εμβαϊνον εΓς τινα λιμένα ή ποταμόν, 
Υ) διανομή γίνεται επάνω εις τό πλοΓον, και 

εις όλον τό (ρορτίον του.
Αν το πλοΓον χαθη με όλον τό ε’πιλοιπον 

(ρορτίον του , όεν γίνεται κάμμία διανομή ε’πάνω 

εις τάς πραγματείας όπου εβάλθησαν εις τά 

^ορτη^ά, άς διεσώθησαν κώλα.
4^8. Κα3·* ολας τάς άνω ειρημένας περί·  

ςάσεις, ό ναύκληρος καί οι ναϋται είναι με 

τ.ρονόμιον επάνω εις τάς πραγματείας, η εις 

τήν άπ’ αυτών προερχομένην τιμήν διά την 

ποσότητα της συνεισφοράς.
429 · Αν, μετά τήν διανομήν, τά ριφΒεντα 

είδήσματα ^ασω^ουν άπό τούς κυρίους, εΓναί 

υπόχρεοι νά ζαναφέρουν εις τον ναύκληρον και 

εις τούς συμμέτοχους εκείνο όπου έλαβαν εις 

Την συνεισφοράν, ά<ρ’ οΰ άφαιρεθοϋν at απο 

τήν χύσιν προζενηΒ είσαι ζημί&ι καί w  οιασω^ 

Ππά εξοία.
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Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η  Δ Ε Κ Α Τ Η  Τ Ρ Ι Τ Η .

Περί τών Παραγραφών.

43θ. 0  Ν AT ΚΛΗΡΟΣ δεν έμπορεΐ νά 

απόκτηση τήν κυριότητα του πλοίου με τό μέ

σου της παραγραφής.

4 3 ι . Τ  ό είς άπάφεσιυ δικαίωμα επροσδιο- 

ρίσΒη εις τάς διορίας όπου διαταχτεί τό 3^3 
άρθρου.

432. Κάθε δικαίωμα προερχόμενου άπο 

με θαλάσσιου τόκου συμφωνητικού, yj ασφα

λείας συμφωνητικού είναι άκυρου μετά πέντε 

χρόνους, άρχιυώντας από την χρονιάν τον 

συμφωνητικού.

433. ΕΓναι άκυρου

Κάθε δικαίωμα εις πληρωμήν διά ναύλον 

πλοίου, μισθούς ναυτών και άλλων ανθρώπων 

τού πλοίου μετά ενα χρόνον άφ’ ου τελείωση 

το ταςειόι.

Διά



Αιά τροφήν δοΒεΐσαν εις τούς ναύτας δι% 

επιταγής τον νανκλήρου μετά Ινα χρόνον άφ* 

ου δο$·>7.
4

Αιά προμηθεύσεις ξύλων καί άλλων πραγ

μάτων αναγκαίων εις τάς ναυπηγίας, πλήρωμα 

καί ζωοτροφίαν του πλοίου, μετά ενα χρόνον 

άφ* οϋ δοθούν.

Αιά μισθούς εργατών, καί διά καμωμένας 

εργασίας, μετά ενα χρόνον άφ* ου τελειόσουν 

αΐ εργάσίαι.

Κάθε ζήτησις εις παράδοσιν πραγματειών, 
μετά ενα χρόνον άφ’ ού φ$άση τό πλοίον.

434· ή  παραγραφή δεν εμπορεΐνά εχη χώ

ραν, άν εΐναι χρεωςΊκή ομολογία, ύποχρεωσις, 

κλείσιμον λογαριασμού ή κρισολογική εγκάλεσις.

VVVW%/VVVVV*VV%/VWVVVVV\*/VV\%/VVV%A/VV%/VVV%/VV*/VVVVVVVWVVVVVVV%

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η  ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

Aywyai άπορριπτέαι.

435. Είναι τοιαϋται,

Κάθε δικαίωμα κατά τού ναύκληρον καί
Λ
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των άσφάλις'ών διά'ζημίαν όπου άκολού^η- 

σεν εες την πραγματείαν, αν αυτή επάρθη χω

ρίς διαμαρτύρησιν.

Κάθε δικαίωμα κατά του ναυλωτού διά 

3α\ασσοζημίαν, άν ό ναύκληρος εγχείρισε τάς 

πραγματείας και έλαβε τον ναύλο'ν του χωρίς 

νά κάμη διαμαρτύρησιν.

Κάθε δικαίωμα είς πληρωσιν διά ζημίας 

όπου έπροζενηθησαν από το σύγκρουσμα είς ενα 

τόπον οπού ό ναύκληρος εμπορούσε νά ενερ- 

γηση, άν δεν έκαμε κάμμίαν άναζητησιν.

436. Αύται αι διαμαρτυρήσεις καί αναζη

τήσεις εΐναι άκυροι, άν δεν γίνουν καί γνωςο- 

ποιηΒούν είς τάς είκοσι τεσσαρας ώρας, καί 

άν είς τον μήνα μετά την χρονιάν των, δεν 

ακολουθηθούν από διά κριτηρίου, άναζητησιν.

ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.



Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Περί των Στάσεων καί Χρεωκοπιών.

rsvtxa't διατάξεις.

43^. Κ άθε έμπορος όπου παύει τάς π ϊη - 

ρωμάς του είναι εις κατάςασιν Στάσεως, 

438. Κάθε έμπορος όπου εκαμε Στάσιν, 

αν ευρίσκεται εις μίαν των υπό του παρόντος 

νόμου προξλεμμενων περιςάσεων βαρέος σφα'λ- 

ματος ή όολου, είναι εις κατάςασιν Χρεωκοπίας· 

4-3g. Δύω είδη Χρεωκοπίας είναι’

Η άπλ>7 Χρεωκοπία, καί δικάζεται άπό τά 

διορθωτικά κριτήρια.

Η δο\ία -χρεωκοπία , καί αυτή δικάζεται 

από τάς εγκληματικού κριτηρίου αυίάς.
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ΕΠΙΓΡΑΦίΙ ΙΙΡΩΤΗ.

Περί τ τ,ς Στάσεως.

Κ.ΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί ττ,ς άρχτ,ς τΫις Στάσεως.

44θ. Κ άθε έμπορος όπου ε'καμε ςάσιν 

Βελει είναι υπόχρεός εις τάς τρεις -ημέρας άγ 

ού παύση τάς πληρωμάς του, νά κάμη την 

δηλωσίν της εις την καγκελαρίαν τού εμπο

ρικού κριτηρίου. Η ημέρα, καθ’ ην Βέλει 
επαυσε τάς πληρωμάς του, Βέ"λει συμπερι- 

λμβάνεται εις ταύτας τάς τρεις ημέρας.

Αν τύχη ςάσις περιληπτικές τίνος εται

ρείας, η δηΚωσις εκείνου όπου έκαμε την ςά- 

σιν 3'έλεί περιέχει το ονομα και την ενδειζιν 

του οικητηρίου έκάς*ου των συν εγγυ ου μινών 

εταίρων.

44  * ·  ή  άρχη της ςάσεως δηϊούται άπο 

το εμπορικόν κριτήριου' η εποχητης προσδιορί



ζεται η άπό την άναχώρησιν του χρεώσου, η 

άπό τό κλείσιμο, τών μαγαζείων του, η από 

την χρονιάν κάθε αποδεικτικού , βεβαιόνοντος 

την^άρνησιν του νά εξόφληση η νά πλήρωσή

ψπορικάς υποχρεώσεις.
*
Ολα ώς τόσον τά άνω είρημένα αποδεικτικά 

οεν Βξϊει βεβαιόνουν την αρχήν της ςάσεως, 

ά μη όταν Βέλει είναι παύσις πληρωμής * 

οηλωσις εκείνου όπου έκαμε την ςάσιν.

442 . Ι^κεϊνος όπου έ'καμε την ςάσιν, άρ- 

χινώντας από την κμέραν της ςάσεως, άπο- 
γνμνοϋται, pi όλα τά &καιώρατα άπό τ/jv 

κυβέρνησιν όλων τών υπαρχόντων του.

443- Κανένας δεν εμπορεί νά άποκτησρ 

προνόμιον ρίτε υποθήκην επάνω εις τά υπάρ

χοντα εκείνου όπου εκαμε την ςάσιν εις τάς 

δέκα ημέρας όπου προηγούνται άπό την άρχην 

της ςάσεως.
444 · Κάθε άκινητου ιδιοκτησίας μεταβα

τικόν δικαίωμα, καμωμένον προς χάριν άπ

εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν, εις τάς δέκα
Λ 5



■ημέρας οπού προηγούνται από την άρχην ττ,ς 

ςάσεως, είναι άκυρον καί χωρίς ίσχύν ώς 

προς τό άθροισμα των δανειςών' Κάθε πα

ρόμοιον δικαίωμα, με εις βάρος του αποδειχ

τικόν , είναι επιδεκτικόν τον να άκνρωΒ’η επάνω 

εις την ζητησιν τών δανειςών, άν οανη εις 

τουςκριτάς ότι παρεμβαίνει χαρακτήρας δόλου.

445. Κάθε αποδεικτικόν η ύποχρέωσις διά 

έμπορικάς πράξεις, καμωμένου άπό τον χρεώ- 

ς-ην εις τάς δέκα ημέρας οπού προηγούνται 

άπό την αρχήν της ςάσεως υπολαμβάνεται 

δόλιον, ώς προς εκείνον οπού έκαμε την ςάσιν' 

και είναι άκυρον, όταν άποδειχ3ρ ότι είναι 

δόλος άπό τό μέρος τών άλλων συμπρακτόρων.

446. Κά3ε ποσότης πληρωμένη, εις τάς 

δέκα ημέρας οπού προηγούνται άπό την άρχην 

της ςάσεως, διά μη ξεπεσμένα χρέη, ε’πι- 
ςρέψεται.

447· Κάθε γράμμα η πληρώ μη καμωμέ- 

νον εις δόλον τών δανειςών, είναι άκυρον.

443. Η άρχη της ςάσεως καταςαίνει άπαι·

( 1 8 6  )
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τητέα τά μη ξεπεσμένα, παθητικά χρέη· Οσον 

δε <3ίά τά εμπορικά γραμμάτια, εις τά όποια 

εκείνος όπου εκαμε την ςάσιν %έλει εύρεθη νά 

εΐναι εις των υποχρεωμένων, οι άλλοι υπό* 

χρεοί δεν 3ε'λει είναι εις χρέος εί μη νά δώσουν, 

έγγύηαιν διά την πληρωμήν εις την ,πτώσιν, 

αν δεν προτιμούν νά πληοόσουν πάραυτα.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Περί της Επύέσεως των σοραγίόων.

449 · Ετθγς  όπου τό εμπορικόν κριτηριον 

λάβη είδητιν της ςάσεως, ήτοι άπό την δή- 

λωσιν εκείνου όπου εκαμε την ςάσιν, η άπό 

την έγγραφον ζητησίν τίνος δανειςού, η άπό 

την Φωνήν τού λαού, 3'έλει έπιτάττει την έπί- 

θεσιν των σφραγίδων Αντιγραφον της δικά-  

σεως 3έλει πέμπεται πάραυτα εις τον είρηνο- 
ποιόν κριτήν.

45ο. Ο είρηνοποιός κριτής έμπορει ωσαύ

τως νά επιθέτη τάς σφραγίδας επάνω εις την 

φωνήν τού λαού.
Λ 4
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4 5 ι. Ai σφραγίδες θέλει επιθίτονται επά

νω εις τά μαγαζεΐα, γραφεία, χρηριατοθηκας , 

χαρτοφύλακας  ̂κατάςιχα, χαρτια, έπιπλα καί 

είδησματα εκείνου οπού έ'καριε την ςάσιν.

452. Αν η ς-άσις εγινεν άπο εις περιληπ

τικήν εταιρείαν ηνωμένους εταίρους, αι σφρα- 

χι'̂ ες θέλει έπιθέτονται οχι ριο'νον εις την πρω

τεύουσαν κατοικίαν της εταιρείας, άλλα καί εις 

το γωριςον οικητήριον έκάς*ου των συνε^χυου

ρανών εταίρων.

453. Καθ’ ολας τάς περνάσεις ο ειρηνο- 

ποιός κριτής θέλει πέμπει χωρίς αναβολήν εις 

το εμπορικόν κριτήριου την ιτημείωσιν της των 

σφραγίδων έπιθέσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΤΡ Ι ΤΟΝ.

J le p i της Ουομαζίσεως τοΰ Εφόρου κριτοΰ και τών 

Επις-ατών τής Στάσεως.

454· Με την ιόιάν δίκασιν ήτις θέλει <3ιο- 

ρι£ει την τών σφραχιύων έπιθεσιν, το εμπορι

κόν κριτηριον θέλει ύηλοποιει τήν εποχην της
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άρχΐις της ςάσεως' θέλει ονοματίζει εν των 

μελών του έφορον της ςάσεως, καί ένα η 

πλείους επιςάτας, κατά τό άζιόλογον της ςά - 

ΰεως, διά νά επιτελούν, υπό την αγρυπνίαν 

τού ίΐψόρου y τά οσα τοΐς έπιτάττει ό παρών 

νόμος.

Λν αί σφραγίδες έπετέθησαν άπό τον εφη- 

νοποιόν κριτήν, επάνω εις την φωνήν τού λαού, 

τό κριτηριον ευθύς οπού μάΒη την ςάσιν θέλει 
βάλη εις πράζιν τά οσα ανωτέρω διετάχθησαν.

455. Τό εμπορικόν κριτηριον θέλει επι

ταχτεί εις του ίδιον καιρόν, η την άπόθεσιν 

τού υποκειμένου οπού έκαμε την ςάσιν εις τάς 

διά χρέη κρατητικάς οικίας, η τ«υ φυλακήν 

τού υποκειμένου του άπό ενα άςυνομίας η κρι

τηρίου άζιωματικόν η άπό ένα έφιππον οπλίτην.

Εις ταύτην την κατάςασιν δεν είναι προσ- 

όεκτη κατ’ εκείνου όπού έκαμε την ςάσιν η 

άπλη άπογραφη τού ονόματος του εις τό τώυ 

κρατημένων κατάςιχον, η σύςησις, δυνάμει

τίνος δικάσεως τού εμπορικού κριτήριου.
Λ 5
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456. Οί έπιςάται οπού θέλει ονοματίζει 

to κριτήριου εμποροΟν νά ε’κλέχωνται άναμέσον 

των υπολαμβανόμενων δανειςων, ή κάθε άλ

λων , οιτινες ήθελαν προσφέρ·/? περισσοτέραν 

εγγύησιν διά τό πις"όν τής έπιςασίας των. 
Κανένας <3εν εμπορει νά ονοματίσει, έπιςάτης 

δύω φοραΐς εις τό διάςημα ενός χρόνου, εςω 

άν είναι δανεικής.

4^7- Η δίκασις θέλει δημοσιεύεται καί 

εγγράγεται άποσπασματικώς εις τάς εφημερί

δας κατά τον τρόπον καθ’ δν διορίζει τό 683 
άρθρον του Πολιτικής κρισοίογίας Κώδηκος.

Αύτη είναι μεν προσχαίρως έχτεΐεςιχη, 

άλλ’ επιδεκτική εναντιώσεως' η χοΰν, διά μέν 
εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν, εις τάς δέκα 

ημέρας μετά την ^ήμοσιευσιν διά δε τούς δα- 

νειςάς .παρόντας η παρεμφαινομένους ? και <$ιά 

κάθε άλλον συμμέτοχου, έως εις τήν ημέραν 

συμπεριλαμβανόμενος και της της σημειώσεως 

βεβαιονούσης την έζέτασιν των δανείων*

$έ τούς εις άργοπορίαν δανειςάς, εως εις τήν
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παρελευσιν της τελευταίας διορίας οπού τοίς 
ΙδόΒη.

4^8. 0  έφορος κριτής Βελει κάμνεί εις το 

εμπορικό» κριτήριο» τη » αναφοράν' όλων των 

φιλονεικιών σπο£ η ςνίσις έμπορέ? νά (pipy) εις 

τό μέσον, και όπου- Βελει ανάγονται εις τούτο 

τα κρντηριον^

Ουτος Βέλει επιφορτίζεται είδικώς νά επι- 

ταγννη την σννθεσιν τού τής ληψοδοσίας λο

γαριασμού, την συνέλευσήν των δανεικών, και 

νά επαγρυπνή εις την επιςασίαν τής ςάσεως 

τόσον καθ’ δν καιρόν διαρκει ή πρόσκαιρος 

εργασία των επιβατών, όσον και καΒ’ δν καί- 

ρόν διαρκει ή κυβίρνησις των πρόσκαιρων η 

άποφασις-ικών επιτρόπων.

4 % · Οί παρά τού εμπορικού κριτηρίου 

όνοματισθέντες έπιςάται Βελουν επις’ατεΐ εις 

την ςάσιν ύπδ την αγρυπνίαν τού εφόρου, 

έως εις την όνομάτισιν των επιτρόπων* η π^όσ- 

καιρός αυτών Ιππασία, δεν εμπορεΐ νά διαρ-

κίση εί μη δέκα πέντε ημέρας τό πολύ πολύ,
A 6
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ίξω άν τό κριτήριου κρι\y άναγκαϊον τό νά 

μακρύνγ ταυτήν την επιςασίαν άΧλας δέκα 

πέντε ημέρας διά κάθε αναβολήν.

46θ. 0 t ίπιςάται -ημποροϋν νά καθα<- 

ρούνται άπό το κριτηριον οπού 3 Ά ει τούς 

ώνομάτισε,

4 6 1 . 01 επιςάται <?έν εμπορούν νά επί-  

γ^ειρισθούν τίποτε πριν κάμουν όρκον, εμπρο- 

aSs τού έφορου y orι ^ίλει εκπληρώσουν καλά 

και σωςά τάς εργασίας όπου θέλουν τοϊς εμ- 

πιςευθη.

ΚΕΦΑΑΑΙ ΟΝ Τ ΕΤ ΑΡΤΟΝ.

ITcpt των προ-ηγητέων εργασιών των Επίς·ατών ζαι 
περί των πρώτων διατάξεων ως προς εκείνον όποϋ 
εκαρε τλν ςάσιν.

462 . Α ν , μετά την όνομάτισιν των επι

βατών καί μετά την δόσιν τού όρκου, σι σφρα

γίδες δεν επετέθησαν, οι επιςάται θέλουν ζη

τεί r/γράφως εις τον είρηνοποιόν κοίτην νά 

έκτελέσ/ι την έπίΟεσιν.
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463. Τά κατάςιχα εκείνου οπού εκαμε την 

ςάσιν θέλει εξαιρούνται άπο τάς σφραγίδας , 

καί θέλει εγχειρίζονται άπο τον είρηνοποιόν 

κοίτην εις τούς επιςάτας, άφ ού επιθεωρη

θούν παρ' αυτού’ αυτός θέλει βεβαιόνει, εν 

συνόφει διά της σημειώσεώς του εις ποιαν 

κατάςασιν θέλει εύρίσκονται.

Ία  γραμμάτια τού χαρτοφύλαχος, όπου 

θέλουν είναι εις βραχυχρονίαν πτώσιν, η επι

δεκτικά αναδοχής, θέλει εξαιρούνται ωσαύτως 

άπο τάς σφραγίδας παρά τού είρηνοποιού κρι- 

τού, θέλει περιγράφονται καί εγχειρίζονται εις 

τούς επιςάτας διά νά φροντίσουν την σύναξίν 

των' η δε καταγραφή αύτών θέλει εγχειρίζεται 

εις τον Εφορον.

Οί επιςάται θέλουν λαμβάνει τάς άλλας . 

ποσότητας οπού χρεωςούνται εις εκείνον οπού 

εκαμε την ςάσιν, καί επάνω εις τάς εξοφλή

σεις, αι όποιαι πρέπει νά επιβεβαιούνται άπο 

τον έφορον* αι έπιςολαί οπού ςέλλονται εις 

εκείνον οπού εκαμε την ςάσιν θέλει έγχειρί-
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ζονταε εις τους επις’άτας, καί εί μεν είναι 

άπών, θέλουν τάς ανοίγει, εί δε παρών, θέλει 

παρευρίσκεται καυτός εις το άνοιγμα.

464- Οί ε’πιστάται θέλει παραλαμβάνουν 

καί πωλουν τά εΐδη αποικιών καί πραγματείας 

υποκειμίνας εις πλησίον χαλασμόν, ά<ρ’ ου εκ

θέσουν τάς αιτίάς των εις τον έφορον, και λά

χουν παρ’ αυτού την άδειαν»
r/
Οσαι πραγματεΐαι δεν ύπόκεινται εις χαλασ

μόν δεν εμποροϋν νά πωληθούν άπό τούς έπι- 

ςάτας, εί μη ά<ρ’ ού λάχουν την άδειαν παρά 

τού εμπορικού κριτηρίου, καί επάνω εις την 
αναφοράν τού εφόρου.

tf ·
465. Οσας ποσότητας λάχουν οί επις’άται·, 

θέλει τάς άποθέτουν εις μίαν χρηματοθηκην 

με δύω κλειδιά. Περί τούτου θέλει ομιλήσει 

τό 496 άρθρον.
466. Μετά την έπιθεσιν των σ^ραχιάων,

ό έφορος θέλει αποδίδει λογαριασμόν εις τό 

κριτηριον εις ποιαν κατάςασιν ευρίσκονται αί 

υποθέσεις εκείνου όπου έκαμε την καΐ
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θέλει έμπορεί νά προβάλλη ή τήν άφεσίν του 

εις απόλυτόν ελευθερίαν με πρόσκαιρου έλευ- 

δεροχα'ρτι του υποκειμένου, rj τ-ην άφεσίν του 

εις ελευθερίαν με έ'λευθεροχάρτι δίδωντας εγ- 

γύγ]σιν του νά παρργ\σιάζεται, υπό ποινήν πλγ\- 

ρωμής μιας ποσοτητος, ήτις Βέλει άποφασί- 

ζεται άπό το κριτήριου κατά την θέλησήν του, 

και υ, οποία θέλει επιςρέφει, χρείας καΧούσγ\ς , 
εις οφελος των δανειςών.

467 . Αν 6 έφορος δεν προβάλγ ελευθερο
χαρτί δι’ εκείνον οπού έκαμε τήν ςάσιν, ούτος 

εμπορεΐ νά παρρησιάζη τήν ζήτγ\σίν του εις το 

εμπορικόν κριτήριου, το οποίον, άφ ου άκούση 

τον έφορον, Βέλει άποφασίζει.

468. Αν εκείνος οπού εκαμε τήν ςάσιν 

ίλαθεν ελευθεροχάρτι, οί έπιςάται Βέλει τον 

κράζουν εις εαυτούς διά νά κλείσουν έπι παρου

σία του τά κατάςιχα.

Αν εκείνος όπου έκαμε τήν ςάσιν δέν υπο

ταχθώ εις τό κάλεσμά των, Βέλει προσκαλεί

ται διά κριτηρίου νά παρρησιασθ .̂
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Αν εκείνος όπου έκαμε την ςάσιν δεν παρ- 

ρησιασθη σαράντα οκτώ ώρας μετά την &ά 

κριτηρίου προσκάλεσιν, θέλει υπολαμβάνεται 

ο τι επί σκοπώ έ̂ /ινεν απών.

ΕκεΓνος όπου έκαιχε την ς*α'σιν εμπορεΐ 

όμως νά παρρησιασθη διά πληρεξουσίου , άν 

προβα'λλη έμπο'όια κριθέντα νόμιμα άπό τον 

έγορον.

46g· Αν εκείνος οπού έκαμε την ςάσιν 

δεν έλαβεν ελευθεροχάρτι, θέλει παρρησιάζεται 

διά πληρεξουσίου, εις έ'λλειψιν τούτου, θέλει 

ύπολαμβανετα: ότι επί σκοπώ έ ι̂νεν απών.

Κ ΐ Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  II Ε Μ Π Τ ΟΝ.

Περί τοϋ της Ληψοδοσίας Λογαριασμού.

47°* Αν εκεΓνος όπου εκαμε την ςάσιν, 
πριν δηλοποιηση την ςάσιν του, εΓχεν έτοι- 

μασμένον τον λογαριασμόν της ληψοδοσίας 

του , η ^ούν την ενεργητικήν καί παθητικήν 

κατάςασιν των υποθέσεων του , καί τον είχε 

φυλαγμένου μεθ’ εαυτού, θέλει τον εγχειρίζει
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tk τους επιςάτας, εις τάς είκοσι τέσσαρας 

ώρας, άψ ον εμβονν εις την ύποθεσιν τής 

ςάσεώς του.

471 * Ο λογαριασμός τής ληψοδοσίας πρέ
πει νά περιέχω την έπαρι'θμησιν καί την £ε- 

τίμησιν όλων των κινητών και ακίνητων είδησ- 

αατων τού χρεώσου, την σημείωσα των ενερ

γητικών καί παθητικών χρεών, την παράςα- 

σιν τών κερδών καί ζημιών, την παράςασιν 

των έςο'άων. Ο λογαριασμός τής ληψοδοσίας 

τρέπει νά έπικυροϋται, χρονίζεται, και υπο

γράφεται από τον χρεώς-ην.
«Λ ^

[\η%. Α ν, καθ δν καιρόν εμβαίνουν οι 

επιςάται εις την ύπο'θεσιν τής ςάσεως, εκεί

νος οπού έκαμε την ςάσιν δεν εΐχεν ετοιμάση 

τον λογαριασμόν τής ληψοδοσίας, ούτος θέλει 

είναι υπόχρεος, η αύτδς ό ίίιος, η ό πληρε

ξούσιός του, κατά τάς περις'άσεις οπού δια

λαμβάνουν τά 468 και 4^9 άρθρα, νά άρ- 
χιση την κατα'ς-ρωσιν τού λογαριασμού τής 

ληψοδοσίας, έπΐ παρουσία τών έπΐζ"«τών , η
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του υποκειμένου, όπου ούτοι 3·έλει έπρόβαλαν.

Ία  κατάςιχα καί τά χαρτία εκείνου όπου 

2καμε την ςάσιν, 3ε)<ει τώ κοινοποιούνται 

επί τούτω χωρίς μετατοπισμόν.

473. Αν κα3’ ο),ας τάς περιςάσεις 6 "λο

γαριασμός της ληψοδοσίας δεν η3ελεν είναι 

καταςρωμένος μητ άπ’ εκείνον όπου εκαμε 

•ζην ςάσιν, μήτε από τον πληρεξούσιόν του, 

οί έπιςάται 3 έλει βάνονται μόνοι των νά τον 

καταςρόννουν με το μέσον των καταςίχων καί 

των χαρτιών εκείνου όπου εκαμε την ς·ασιν, 

καί με τό μέσον των ειδήσεων καί πληροφο

ριών όπου έμποροϋν νά λάβουν από την χυ- 

ναίκα εκείνου όπου εκαμε την ςάσιν, από τά 

τέκνα του, από τούς γραμματικούς καί άλλους 

συνεργούς του.

474· Ο έφορος κριτής εμπορει ωσαύτως 

η εξ επαγγέλματος, η επάνω εις την ζητησιν 

ενός η πλειόνων δανειςών η καί τού έπιςάτου, 

νά έρωτα τά εις τό προηγούμενου άρΒρον 

άναφερόμενα υποκείμενα, πλην της γυναικός
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χαί των τέκνων 'εκείνον όπου έκαμε τκ?ν ς’άσιν, 
τόσον' επάνω εις τά τής κατας'ρώσεως τού "λο
γαριασμού τής ληψοδοσίας, όσον χαί επάνω 
εις τάς αίτιας χαί περιςάσεις τής ςάσεώς τον.

4 j5 . Αν εκείνος όπου εχαμε την ζ-άσιν 

άποΒάνη ά<ρ ον άρχίση ή ςάσις του, ή χήρα 

του ή τά τέκνα του εμπορούν νά παρρησιά- 

ζωνται εις τον τόπον τού άποθανόντος διά την 

κατάςρωσιν τού λογαριασμού τής ληψοδοσίας , 

καί διά δλας τάς άλλας υποχρεώσεις οπού διά 

οποιονδήποτε κάμη ςάσιν επιτάττει ό παρών 

νόμος , εις ελλειψιν τούτων οι επιςάται Βέλει 

αναλαμβάνουν το εργον.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ITept των πρόσκαιρων Επιτρόπων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί τής Ονοματίσεως των πρόσκαιρων Επίτροπων.

[\η6. Εγ ΘΥΣ όπου ό λογαριασμός τής 

ληψοδοσίας εγχειρισΒή από τους επιςάτας εις 

τον έφορον, ούτος Βέλει χαταςρόννει εις τρεΐς



ημέρας διά κάθε ανο βολήν, τήν καταγραφήν 

των δανειςών, ητις $ελει εγχειρίζεται εις το 

εμπορικόν κριτήριον, καί θέλει τους συγκαλεί 

με γραφάς, δημοσιεύματα, καί εγγραφήν εις 

τάς εφημερίδας.

4 7 7 * λκόμη και πριν κατας-ρωθρ ό λογα
ριασμός της ληψοδοσίας, ό διορισμένος έφορος 

έμπορεϊ νά συγκαλη τούς δανειςάς, κα^ώς τό 

άπαιτεΓ ή περίςασις.

47 8. Οί είρημένοι δανειςαί θέλει συνέρ

χονται επί παρουσία του εφόρου, εις τάς υπό 

τούτου διοριζομένας ημέρας και τόπους.

4 79 * όποιος ή3·ελε παρρησιασθη εις ταυ- 
την τήν συνε'λευσιν ώς άν £ανεις-ής, τού όποιου 

τά αποδεικτικά ήθελαν γνορισθη μετέπειτα 

υποτεθειμένα συμφώνως άναμέσον αυτού καί 

εκείνου όπου εκαμε την ςάσιν, θέλει ύπόκειται 

εις τάς ποινάς φερομένας κατά των ενόχων εις 

όολιάς χρεοκοπίας.

48ο. Οί δανειςαί συνελ^όντες θ&ουν 

παρρησιάζει εις τον έφορον κριτήν τριπλήν

( 200 )



καταγραφήν τού αριθμού των προ σκαφών επί-

τρόπων, οπού θέλουν κρίνει δτι πρέπει νά 
»

όνοματισθούν. Επάνω εις ταύτην την καταχρα- 

<ρην τό εμπορικόν κριτη'ριον θέλει ονοματίζει.

Τ Μ Η Μ Α  ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

,  s
Περί τί?ς Παύσεως των Εργων των Επιβατών.

4 8 ι· Εις τάς είκοσι τέσσαρας ώρας οπού 

θέλουν ακολουθεί μετά την ονομάτισιν των 

πρόσκαιρων επιτρόπων, οι Επιςάται θέλουν 

παύει τάς εργασίας των, και θέλουν άπο$ί<$ει 

λογαριασμόν εις τούς επιτρόπους, επί παρου

σία τού εγόρου, διά όλας τάς πράξεις των και 

&ά την κατάςασιν της ς-άσεως.
48^. Αφ’ οΰ άπο̂ οθη οΰτος ό "λογαριασ

μός, οί επίτροποι θέλουν εξακολουθεί τάς πρά

ξεις όπου είχαν άρχίσει οί επις’άται, καί θέλει 

επιφορτίζονται προσκαίρως <5ιά κάθε κυ&'ρνησιν 

Της ς-άσεως, υπό την αγρυπνίαν του εφόρου 

χριτον.

( 201 )
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Τ Μ Η Μ Α  Τ Ρ 1 Τ Ο Ν.

Πεο’ι των π τ̂ηρωμών οιά τοΰς Επιςάτας.

483. Οί έπις"α'ται, ά<ρ’ ον κατας'ρόσουν 

τον λογαριασμόν των, θέλει έχουν δικαίωμα 

<$ιά ραν πληρωμήν, ?;τις θέλει τοΓς πληρώνε
ται παρά των πρόσκαιρων έπιτρο'πων.

484. Αντη ή πληρωμή θέλει κανονίζεται 

κατά τους το'πους καί κατά τ/jv φύσιν τ>5ς ς-ά- 
σεως, κατά τάς βάσεις όπου θέλουν &ορισ6ή 

άπό έν δημοσίας κυβερνήσεως διάταγμα.

485. Αν οι επιςάται ωνοματίσθησαν άνα- 

ριέσον των δανειςών, δεν θέλουν λαμβάνει 

κάμμίαν πληρωμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Ν ΕΒΔΟΜΟΝ.

Περί των πράξεων των πρόσκαιρων Επιτρόπων.

Τ Μ Η Μ Α  ΠΡΩΤΟΝ.

Περί χτ,ς κα$αιρέσεως των 1ψρα.γί$ών ν.οά περί τής 
Κ ατχ'/ραφκ,ς.

486. Οί πρόσκαιροι επίτροποι, ευθύς μετά 

τήν όνομάτισίν των, θέλουν ζητεί έγγράοως



to σήκωμα των σφραγίδων, και θ'έλει ένασχο- 
Ιοννται εις τήν καταγραφήν των υπαρχόντων 

εκείνου όπου εκαμε τήν ςάσιν. Ούτοι θέλει 

είι/αί ελεύθερο: νά κράζουν εις βοήθειαν των , 

όποιον κρίνουν εϋλοχου, κατά το 9^7 άρθρου 

του πολίτικες κρισοίογίας Κωδικός. Αυτή  ̂

καταγραφή θέλει γίνεται από τους επιτρόπους, 

χαθ* όσον αί σφραγίδες θέλει σηκόνονται, καί 

ό είρηνοποιός κριτής θέλει παρευρισκεται έκεΓ, 

καί θέλει την υπογράφει εις κάθε εργασίαν.

487. Εκείνος όπου εκαμε τήν ςάσιν θέλει 
είναι παρών, η θέλει κράζεται καθά πρέπον, 

εις τήν καθαίρεσιν των σφραγίδων, καί εις τάς 

πράξεις τής καταγραφής.

488. Εις κάθε ςάσιν, οι Επις"«ται, οί 
πρόσκαιροι και οί άποφασιςικοί έπίτροποι θέ

λουν είναι υπόχρεοι νά εγχειρίζουν, εις οκτώ 

ψέρας άφ’ οΰ εμβουν εις τάς εργασίας των, 

εις τον Επίτροπον του βασιλέως της περιοχής 

ίνα συνοπτικόν λογαριασμόν της κατας-α'σεως 

Γ̂ ς ς-άσεως, των πρώτων της αίτιων καί περί-

( 2 ο3 )
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ςάσεων, καί των χαρακτήρων οπού (ραίνεται 

να εχη.

489· Ο  επίτροπος του Βασιλέως Bihi 
εμπορεΐ, άν το κρίνη εύλογον, νά πηχαίνη εις 
τό οικητηριον εκείνου η εκείνων όπου εκαμοο 

την ς-άσιν, νά παρευρίσκεται εις την κατά- 

ς-ρωσιν τού "λογαριασμού τής ληψοόοσιας, της 

καταγραφής, καί των λοιπών γραμμάτων της 

ςάσεως, νά ζητή νά τω δώσουν ολας τάς ε> 
τούτων πληροφορίας, καί νάκάμη έπειτα εκείνο 

όπου χρειάζονται, τά πάντα ε| επαγγέλματος 

καί άνε£ο'δως.
49°· Αν ύπολάβη οτι είναι άπλή ή δολι'ίι 

χρεωκοπία, άν είναι αγωγής, άποθέσεως, τ 
κρατήσεως προςαγη άιορισμένη κατ’ εκείνοι 

όπου εκαμε την ς-άσιν, 3έλει το κάμνει χωρίς 

αναβολήν γνως-ον εις τον έφορον κριτήν τον 

εκπορικού κριτηρίου, Εις ταύτην τήν περί' 

ςασιν, ούτος ό έφορος δεν 3ε'λει εμπορη νά 

προβάλλη μήτε τό κριτήριου νά επιτρέπη έλεν- 
3εροχάρτε εις εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν·
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ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :\\

ilSjOt τϋς Πωλ̂ σεως τών Πραγματειών, και Κινητών,
• ' _ >και περί των Εκανα κτήσεων.

49 Γ· Τελειώθειςης τής καταγραφής , 
at πραγματείας τα χρήματα, τά ενεργητικά 

υπάρχοντα, κινητά καί είδησματα τον χρεώςου, 

3έλει εγχειρίζονται εις τούς επιτρόπους, οι- 

τινες θέλει επιφορτίζονται δι αυτά εις το τέλος 
τ>?ς ρηθείσης καταγραφής.

492· 0 « επίτροποι θέλει εμπορουν, ύπο 
την άϋειαν του εφόρου, νά εΛχσχοληΘόύν εις 
την συνα£ιν των ενεργητικών χρεών εκείνου 

όπου εκαμε την ςάσιν.

Θέλει εμποροΰν ωσαύτως νά ενασχοίηθοϋν 

καί εις την πώλησιν των είδησμάτων του καί 

πραγματειών, ήτοι διάμεσον των δημοπρασιών, 

<5ϊά μεσιτών, καί εις την λέσχην, ή φιλικώς , 

κατά την έκλοχήν των.
493. Αν εκείνος όπου έκαμε την ςάσιν

ελα&ν έΙευΟεροχάρτι, οί Επίτροποί εμποροΰν
Μ



νά τον μεταγειρίζωνται διά νά ευκολύνουν καί 
σαζγινιζουν τγν εργασίαν των, προσδιορίζοντες 

την ποιότητα τού έργου του.

494- Αρχινώντας από τλν ημέραν, καθ’ 
$ν άναλα'6ουν τ/?ν ύπόθεΰιν οι έπΐΓ«ΐ·<*ί> και 
έπειτα οι Επίτροποι, κα'θε πολιτικόν δικαίωμα 

άργιντημένον, προ τ>7ς ^άσεως, κατά τού υπο- 
κειυ.ένου, καί κινητών υπαρχόντων εκείνου όπου 

εκαμε την ςάσιν, άπό ιδιωτικού τίνος δανει

κού, δεν θέλει έ£ακολου6εΐτα ει ρ.η κατά των 
έπις*<*τών καί επιτρόπων* και κα'θε δικαίωμα 

οπού 'ή'Θελεν άρχινηθη μετά την ς-άσιν, δεν 

θέλει έξακολουΘεΐται ε£ ριη κατά των επιβα

τών και επιτρόπων.

49^· Αν οι δανεις-α'ι έχουν κάμμίαν αιτίαν 

νά παραπονώνται άπό τάς πράξεις των επιτρό~ 

πων, θέλει άναψέρονται εις τον Κψορον, 6ςις 

θέλει άπο^ασί£ει, άν είναι τρόπος, η θέλει 
κάμνει την άναογοράν του εις τό εμπορικόν κρι- 
τηριον.

49^· Τά άπό των πωλ^σεων καί έπανακ-

(  2 θ 6  )
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τήσεων χρήματα 3ελεε άποθετονται μετά την 

άφαίρεσιν των εξόδων ? εις μίαν χρηματοθήκην 

με διπλήν κλειδωνιάν. Το εν κλειδί Βελει εγ

χειρίζεται εις τον γεροντότερον των επις-ατών 

ή ετατρόπων, καί το άλλο εις εκείνον των δα- 
ϊ/ει^ών, όπου ό έφορος 3ε'λε« επροβαλε.

497· Κάθε εβδομάδα, ό λο^αριασαός τής
χρηματοθηκης τής ςάσεως Βέλει εγχειρίζεται 

εις τον έφορονy όςις $ελει εμπορεϊ, επάνω 

εις την ζήτησιν των επιτρόπων, καί κατά τάς 
περις'άσεις, νά διορίζη την κατάθεσιν όλων ή 
μέρους των χρημάτων “ εις την χρηματοθήκην 

των δημοσίων, ή εις τάς χεΐρας τού κυβερνήτου 

ταύτης τής χρηματοθηκης, με υποχοέωσιν νά 

τρέχη εις όφελος τού αθροίσματος των βανει- 

ςών ό τόκος όπου δίδεται εις όσα γρήιχατα 

άποθέτονται εις αυτήν ταυτήν την χρηματο- 

$ήκην·

/j.98. To ξαναπάρσιμα των εις τήν χρη
ματοθήκην των δημοσίων άποτεθέντων χρημά

των 3έλει γίνεται με επίταγμα τούι εφόρουu
Μ Ί
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Τ Μ Η Μ Α  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Περί των συντηρητικών Δικαιωμάτων.

499* Αρχινώντας από την ημέραν καΒ’ ην 

αναλογούν τ>?ν υπόθεσιν οι έπιςάται και επειτα 

οι επίτροποι, Βέλουν είναι υπόχρεοι νά κά

μουν ολας τάς πράξεις διά την συντηρησιν των 

δικαιωμάτων εκείνου όπου έκαμε την ςάσιν 

κατ εκείνων όπου τω είναι χρεώςαι.

Θέλει είναι προσέτι υπόχρεοι νά ζητουν την 

εγγραφήν εις τάς υποθηκας επάνω εις τά ακί

νητα των υποκειμένων^ όπου είναι χρεώςαι 

εις εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν, άν ουτος 

δεν την έζήτησε, και άν έμπορη νά έχη προ

νόμια εις υποθηκας. Η έγγραφη Βέλει είναι 

προσδεκτη εις το όνομα των έπιςατων και επι

τρόπων, οίτινες Βέλει προσάπτουν εις τάς 

σημειώσεις των άντίγραφον των δικάσεων, 

όπου Βέλει τους ώνομάτισαν.

5θΟ. Θέλει είναι υπόχρεοι νά λαμβάνουν 

εγγραφήν, εις τό όνομα τού άθροίσματος των
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9α.νεις·ων, επάνω, εις τά ακίνητα όπαΰ

ϊχαμε την ςάσιν*, τών. οπαίων. Βελουν γνωρί

ζει την ύπαρξή  Η έγγραφη Βέλει- είναι προσ- 

δεχτη επάνω εις μίαν, άκλην σημείωσιν φανερό- 

νουσαν> ότι εΐναι ςάσι-ς, χαί άναφέρουσαν την 

χρονιάν της διχάαεως, από τ«ν οποίαν Βέλει 

ώνομα τίσΒχσαν.

Τ Μ Η Μ Α  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

Περί τ^ί έξετάσεως τών Δανείων.

5 ο ι .  Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ τών δάνειων θέλει γί

νεται χωρίς άνα£ολήν 0  έφορος θέλει έπα- 

γρυπνεϊ διά νά γίνεται μέ επιμέλειαν, καθ’ 

•σον οι δάνειςαί θέλει π αρ ρημάζονται-

5 θ 2 . Ολοι οι δανειςαί εκείνον όπου εχαμε 

tvjv ςάσιν θέλει ειδοποιούνται διά αυτό από 
τάς χοινάς εφημερίδας, καί άπό γραφάς τών 

επιτρόπων νά πα'ρρηοιάζωνται, εις την διορίαν 

σαράντα Ημερών, η μόνοι των, η διά πληρε

ξουσίων το)ν, εις τούς επιτρόπους της ς ά -  

σεως, νά τοίς δηλοποιούν με ποιον άποδειχ-
W 3



τικόν -και’ διά ποιαν ποσότητα είναι δανειςαι, 

καί νά τοΓς εγχειρίζουν τά όανείου άπο<3εικτικά 
των, η νά τά καταθέτουν εις την καφκελλαρίαν 

τού εμπορικού κριτήριου , και θέλει τοΓς δίδεται

δι αυτά άπόδειζις.

4θ3. Η έξέτασις τών δανείων θέλει γίνεται 

άντιρρητικώς μεταξύ τού δανειςού η πληρεξου

σίου του, και τών επιτρόπων, καί επί παρου
σία τού εφόρου κριτού, όστις θέλει καταγράφει 

σημείωσιν. Τούτο θέλει γίνεται είς^τάς δέκα 

πέντε Υ,μερας οπού θέλουν άκολουθεΓ ριετά την 
διορίαν οπού επιτάττει τό προηγούμενου άρθρον.

5θ4· Κάθε ώχι/εις~ης τού όπόίου τό <5ά-̂  
νειον θέλει εξετάσθη και έβεβαιώθη, εμπορεϊ 

νά παρευρίσκεται εις την εξέτασιν τών άλλων 

δανείων, καί νά έπιφέρη κάθε αντιλογίαν εις 

τάς γενομενας η γενησομένας εξετάσεις.

5ο5. Η έξετάσεως σηριείωσις θέλει φανε- 
ρόνει την παράςασιν τών δανείου δικαιωμάτων, 

τό οίκητηριον τών δανειςών και τών πληρεξου
σίων το)ν.
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Θέλει περιέχει ττ?ν επίτομοι/ περιγραφήν 

των αποδεικτικών, τά οποία θέλει παραβάλ
λονται ρέ τά κατάςιχα εκείνου όπου έκαρε 
τ«ν ς-α'σιν.

Θέλει αναφέρει τά επανώγραφα, σβύσματα, 

καί ρεσολαβούσας γραμμάς.

Θέλει εκφράζει ότι 6 επιφερτης είναι νόρι- 

μος δανειςης της ποσότητάς όπου αναζητεί.
r

Ο έφορος θέλει έμπορεΐ, καθώς τό καΚέση 

η yjp'-ta, νά ζητη από τούς δανεις-άς r/jv παρ- 
ρησίασιν Των καταλόγων των, yj τό άπόσπασρα 
καρωρένον από τούς εμπορικούς κριτάς του' 

τόπου, δυνάμει 'προςαγης κριτηρίου, αυτός 

θέλει εμπορεΐ προσέτι, έ ’ζ  επαγγέλματος νά 

άποπέμπη την ύπόθεσιν εις τό εμπορικόν κρι

τήριου, τό οποίον θέλει άποφασίζει επάνω εις 
τν>ν άναφοράν του.

5θ6. Αν τό δάνειον είναι άφιλονείκ τ̂ον, 

οί επίτροποι θέλουν υπογράφει, εις εκαςον 

τών αποδεικτικών τ*ίν έ|>5ς δήλωσιν'

Προσδεκτόν εις τό παθητικόν της Στάσεως



«

τού...... διά την ποσότητα........ τ η ........ Η

έπιδεβαίωσις τού  εφόρου θέλει θ έ τε τα ι υπο

κάτω  εις τήν δόλωσιν.

5θ7· Κάθε δανειςης εις διάςΊ9ρωι οκτώ 
ίμερων, άφ' ού έζετασϊδη τό δάνειόν του, 
θέλει είναι υπόχρεος νά επικυρόνη, εις τάς 

χείρας τού εφόρου, όχι τό δήθεν δάνειον είναι 

ειλικρινές καί άλ/;θές.
5 θ 8 .  Α ν  τό  δάνειον είναι επιδεκτικόν φι- 

λονεικίας yj όλον y? έν ριέρει, ό έφορος κριτής} 

επάνω εις τκ?ν άναζητησιν τω ν  επ ιτρόπων θ έ -  

. λει εμπορεί νά επιτάττη την παράςασιν των 

αποδεικτικών τού δανειςού, καί τκ?ν κατάθεσιν 

τω ν  αποδεικτικών του εις την καγκελλαρίαν τού 

εμπορικού κριτήριου. Θ έλει εμπορει μάλιςα} 

χωρίς νά είναι χρεία διά κριτηρίου καλέσεως, 

νά αποπέμπω τά  μέρη με βραχείαν διορίαν εις 
τό εμπορικόν κριτήριου 9 τό  όποιον θ έλει δικάζει 

επάνω εις την αναφοράν του.

5oq. Τό εμπορικόν κριτηριον θέλει εμ

πορεί νά επιτάττρ διά νά γίνεται επί παρου-
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σία του εφόρου, ερευνά επάνω εις τά προτει- 

νόμενα, καί νά προσκαλούνται έμπροσθεν του 

τα υποκείμενα όπου Βέλει εμπορονν νά δώσουν 

πληροφορίας.

5 ΙΟ. Μετά την παρίλευσιν των διοριών 

όπου επιτάτονται διά τάς εξετάσεις των δα

νείων, οί επίτροποι Βέλει καταςρόννουν μίαν 

σημείωσιν, περιέχουσαν τά ονόματα εκείνων 

των δανειςών όπου δεν Βέλει επαρόησιάσθησαν. 

Αυτή η σημείωσις κλεισθεΐσα άπό τον έφορον 

3"ελεε τούς καταςαίνει εις αργοπορίαν.

5l I. Τό εμπορικόν κριτηοιον, επάνω εις 

την αναφοράν του εφόρου, ίλέλει προσδιορίζει, 

διά δικάσεως, μίαν νεαν διορίαν διά την εξέτασιν.

Αυτή η διορία 3ίλει προσδιορίζεται κατά την 

άπόςασιν τού οίκητηρίου τού εις άργοπορίαν δα- 

νειςού, εις τρόπον ότι νά είναι μία ημέρα διά

( 2 l 3  )

κα'3ε άπόςασιν άπό εξ λέγας' ώς προς δε τούς 

δανειςάς κατοικούντας εξω της Γαλλίας, ξλέλει 

παρατηρούνται αι διορίαι όπου έπιτάττει τό 3 

άρΒρον τού Πολίτικες κρισολογίας κώδηκος.



( 2 ΐ4  )
5 12. Η δίκασις, οπού $ελει προσδιορίζει 

τ«ν νέαν διορίαν, θέλει γνωςόποιεϊται εις τούς 

δανειςάς, καθώς διορίζει τό 683 άρθρον 
τού πολιτικές κρισολογίας χώδηχος' f) έκπλ>?- 

ρωσις τούτου θέλει ε’πέχει τόπου ^νως*οποιό- 
σεως ώς προς τούς δανειςάς οπού δεν θέλει 

επαρρησιάσΒησαν, χωρίς όμως διά τούτο yj 

ονομάτισες των άποφασιςιχών επιτρόπων νά 

άργοπορή.

5 13. Αν δεν παρρησιασθούν καϊ δεν ε’πι- 

χυρόσουν τό όανειον εις τλν διορίαν οπού επι- 

τάττει yj δίκασις, οι μλ] παρρϊισιασθέντες δεν 

θέλει συμπεριλαμβάνονται εις τάς γεννησομένας 

διάνο μάς,

Τό μέσον όμως τής εναντιώσζως θέλει τοΓς 

είναι ανοικτόν εως εις τλν τεΚευταίαν διαμοί

ρασα των χρημάτων, αλλά χωρίς νά εμπορούν 

οι μη παρρησιασθέντες, άς ήθελαν ε?ναι καί 

άχνωριςοι δανειςαι, νά ζητούν τίποτε άπό τάς 
γενομένας δίαν ο μάς, αι όποιαι ως προς αυτούς 

θέλει υπολαμβάνονται άμετάτρεπτοι, καί ε’πα'-



νω εις τάς οποίας θέλει χανουν όλοτελώς το 
μέρος όπου έδύναντο νά ζητούν.

Κ.ΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΑΟΟΝ.

Π*ρΐ τών άπογχσιςί'λόα* Επίτροπων και περί των 
Εργασιών των.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Περί Χτ,ς Συνελεύσεων των δανειςων των οκοίων τά  
δάνεια έξετάσ3>}σαν και έπεκυρώ5/?σ«ν.

5ΐ4 · Εις τάς τρεΓς ημέρας μετά την πα- 

Άίευσιν τών διοριών όπου επιτάττονται διά 

την έπικυρωσιν τών χνως·ών δανείων, οι δα~ 

νειςαι, τών όποιων τά δάνεια έγιναν προσ- 

όεκτά, θέλει συχκαλούνται παρά τών πρόσ
καιρων επιτρόπων.

515. Εις τον τόπον y ημέραν χ,αι ώραν, 

όπου θέλει &ορισθουν άπό τον εψοραν, η συν· 
ελευσις θέλει γίνεται υπό την προεδρίαν τουy 

Εις ταύτην την συνέλευσιν δεν είναι προσδεκτοι 

£ΐ μη μόνον οι χνως*οι δανειςαι η οι πληρεξού
σιοι' των.

5 16. Εκείνος όπου Ικαμε την ςάσιν θέλει
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κράζε ται εις ταύτην την συνέλευση' αυτός 
πρέπει νά παρρησιάζεται πρόσωπικώς , άν έ'λα- 

βεν ελευθεροχαρτί, καί όεν εμπορεΐ νά βαλλιρ 

άλλον εις τον τόπον του εί μη διά εύλογούς 

αιτίας καί ς"εργμένας άπό τον έφορον.

S iy .  0  έφορος θέλει έ£ετα'£ει τά πληρε
ξούσια εκε/νων όπου θέλει παρρησιάζονται ώι 

πληρεξούσιοι* θέλει ξητει άπό τους πρόσκαι

ρους ε’πιτρόπους νά δώσουν επί παρουσία τοι 
λογαριασμόν διά την κατάςασιν τής Στάσεως 

διά τά μέσα όπου έμεταχειρισθησαν, και διι

τά όσα Ακολούθησαν. Εκείνος όπου έκαμε την
>»

.Στάσιν θέλει άκούεται.
5 18. Ο έφορος θέλει κρατεί σημείωσιν των 

όσα έλέχΘησαν ή άποφασίαθησαν εις ταυ την 

την συνέλευσιν.

Τ Μ Η Μ Α  ΔΕΥΤΕΡΟ Μ.

Π ερί τής Συμψωνίχς.

5 19 · Δ εν θέλει εμπορεΐ νά είναι ς*ερκτη 
κάμμια συνθη'κη μεταξύ των βουλευομένων

δανειςων

( 2 ΐ6  )
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δανειςών καί του χρεώςου οπού έκαμε την 
ς-ασιν εί μη άφ’ ού εκπληρωθούν όσα ανωτέρω

Αυτή η συνθήκη δην θέλει καταφαίνεται 

εί μη άπό τήν συνδρομήν ενός αριθμού δανει

κών άπαρτίζοντος το πλεϊςον μέρος, καί πα- 

ρεμφαίνοντος -προσέτι διά των αποδεικτικών 

των έ£ετασθέντων δανείων των, τά τρία τεταρ

τημόρια τού κεφαλαίου των χρεωςΌυμένων πο
σοτήτων, κατά τον "λογαριασμόν των έξετα- 
σθέντων καί καταχραφέντο>ν δανείων κατά τό 

τέταρτον Τμήμα τού εβδόμου κεφαλαίου* τό 

παν υπό ποινήν άκυρώσεως.
520. Οί εις ύποθηκας εγγεγραμμένοι δα- 

νεις-αί καί όσοι έχουν ενέχυρα δεν θέλει έχουν 

ψν̂ φον εις τά βουλεύματα όπου άναψέρονται 

εις την συμφο)νιαν.
a

5 ί ι . Αν η εξέτασις των άποδεικτικών, 

καταςίχων καί χαρτιών εκείνου οπού έκαμε 

την ςάσιν, παρεμβαίνει κάνεν ίχνος γρεωκο- 

πι'ας, δεν θέλει εμπορεΐ νά γίνεται κάμμία

έ ι̂ορισθησαν



συνθήκη μεταζύ εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν 

καί των δανεικών, υπό ποινήν άκυρώσεως. Ο 

έφορος θ'έλει επαγρυπνα εις την εκτίλεσιν της 

παρούσης διατάίεως. .

5^2. Η συμφωνία, ay ςερχίδη, θέλει

υπογράφεται εν αυτή ταύτη τη συνελεύσει
*

υπό ποινήν άκυρώσεως. Αν το πλεΐςον μέρος 

των παρόντων δανειςών ςέργει μεν την συμ

φωνίαν, άλλα δεν απαρτίζει εν κεφαλαίω τα 

τρία τεταρτημόρια, τό βούλευμα θέλει άνα- 

βάλλεται εις οκτώ ημέρας διά κάθε αναβολήν.

523. Οί εις την συμφωνίαν εναντιούμενοι 

δανεις-αΐ θέλουν είναι υπόχρεοι νά κάμουν γνω- 

ς-άς τάς εναντιώσεις των εις τούς επιτρόπους 

καί εις εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν, εις οκτώ 
ημέρας διά κάθε αναβολήν.

5^4- Η συνθήκη θέλει επικυρόνεται ε\ς 

οκτώ ημέρας άφ’ ού γένη η δίκασις επάνω εις 

τάς εναντιώσεις. Η έπικύρωσις θέλεε την κάμνει 

υποχρεωτικήν διά όλους τούς δανειςάς, καί 

θέλει συντηρεί τ>?ν υποθήκην εις εκατόν αυτών
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•

επάνω εις τά ακίνητα εκείνου όπου έκαμε την 
ς·άσιν. Δία τούτο cl επίτροποί Βάλουν είναι 

υπόχρεοι να διορίζουν νά εγγράφεται εις τάς 
ύπο3η'κας η επικνρωτικη δίκασις, ε£ω άν κα- 
τηρχηΘη από την συμφωνίαν.

525. Κφ ον η έπικύρωσις χε'νη γνωςη 

εις τούς πρόσκαιρους επιτρόπους, οΰτοι θέ

λουν αποζεί τον άποφασιςικόν λοχαριασμόν 

των εις εκείνον όπου έκαμε την ςάσιν, ε’πΐ 
παρουσία του εφόρου’ οΰτος ό λογαριασμός 

3'έλει εξετάζεται και κλείεται. Αν τύχη φιλο- 
νεικία, τό εμπορικόν κριτηριον 3ε'λει αποφασί

ζει. 01 επίτροποι θέλουν εγχειρίζει επειτα εις 

εκείνον οπού εκαμε την ς"άσιν όλα τά υπάρ
χοντα' του, κατάςιχα, χαρτία, είδησματα.

Εκείνος όπου έκαμε την ςάσιν 3έλει &'όει 
άποόει£ιν ότι τά ελαβεν. Αί εργασίαι των επι
τρόπων καί του εφόρου θέλουν παύει, καί θέλει 

γίνεται από τόν έφορον σημείωσις όιά τό παν.
526. Τό εμπορικόν κριτηριον θέλει έμ- 

πορεί, όιά κακήν διαγωγήν η δόλον, νά μη
V 9



δεχθη την επικύρωση/ της συμφωνίας, καί 
τότε εκείνος οπού έκαμε την ς”ασιν θέλει υπο
λαμβάνεται Χρεωκόπος, καί θέλειάποπέμπε- 

ται,ε’νδίκως, εις τον επίτροπον τού βασιλέως, 
όστις θέλει είναι υπόχρεος νά κρισολοχη ε’ξ 
επαγγέλματος.

Εί δέ δεχύη την επικύρωσιν, το κριτήριον 

θέλει δηλοποιεί εκείνον όπου έκαμε την ς-άσιν 

συχ^νωςών και επιδεκτικόν τού νά άποκατα- 
ς-αΘη καΘώς διατάττει η κατώτερα έπιχραφή

περί της Αποκαταςάσεως.
>»

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Περί τ^ς Ενώσεως των όανεις’ών.

5^7 · ΑΝ δεν μεσολάβηση κάμμία συνΘηκη, 
οί συνελΘόντες δανεις·αΐ θέλουν κάμψει, το 

πΚείςον ατομικόν μέρος των παρόντων δα

νεικών, εν Ενώσεως συμφωνητικόν. Θέλουν 
ονοματίζει ένα η πλείους άποφασις-ικούς επι

τρόπους* οι δανεις-αϊ θέλουν ονοματίζει ένα 

ταμίαν επιφορτισμένου νά λαμβάντ? τά όποιωσ-
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δήποτε σνναχ^έντα χρήματα· 01 άποψασίς~ί- 

κοί επίτροποι θέλουν λαμβάνει τον λογαριασ

μόν των πρόσκαιρων επιτρόπων, καθώς ε’λέχ- 
3ύ] εις τό 4 8 1 άρθρον διά τον λογαριασμόν 

των επιςατών.

528. Οί επίτροποι θέλουν παρρησιάζει τό 

άθροισμα των δανειςών, καί θέλει ε’νασχο- 

λούνται εις την εζετασιν τον λογαριασμού τής 

ληψοδοσίας, αν νπάρχη.

Θέλουν καμνει, δυνάμει τον ένώσεως συμ

φωνητικού , καϊ χωρίς άλλων άςιοπίςων απο

δεικτικών , την πώλησιν των ακινήτων εκείνου 

όπου έκαμε την ςάσιν, την των πραγματειών 

και κινητών είδησμάτων τον , καί την εζόφλησιν 

των ένεργητικών καί παθητικών χρεών του. Τό 
πάν υπό·την αγρυπνίαν τον εφόρου, καί χω

ρίς νά είναι χρεία του νά κράζεται εκείνος οπού 

έκαμε την ςάσιν.

529- Εις όλας τάς περνάσεις θέλει εγχει
ρίζονται, με την συγκατάνευαν τού εφόρου , 

ξίς εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν καί εις την
Ν 3
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οικογένειαν του τά ενδύματα, φορέματα, καί 

τά εις την ι&άν των χρησιν αναγκαία κινητά. 

Αυτή η εγχείρισις θέλει γίνεται επάνω εις τήν 
πρότασιν των επιτρόπων, οι τινες θέλει χαί

νουν την σημείωσιν.

53θ. Αν όεν παρεμφαίνεται ίχνος χρεωκο- 

πίας, εκείνος οπού εκαμε την ς-άσιν θέλει έχει 

δικαίωμα νά £ητη, <3ιά βοήθειαν, μίαν ποσό

τητα επάνω εις τά υπάρχοντά τον Οι επίτρο

ποι θέλουν προβάλλει τό ποσόν, και τό κρι

τήριου , επάνω εις την αναφοράν τού εφόρου , 

θέλει, την προσδιορίζει, κατά τάς χρείας καί 

κατά τήν εκτασιν της οικογένειας εκείνου οπού 

εκαμε την ςάσιν , κατά την άνεπιλεχκτον πί- 
ς*ιν του, καί κατά τον ριάλλον η ήττον χαμόν 

οπού θέλει ε’πρ'ο£ένησεν εις τούς δανειςάς τον.

531. ΚάΘε φοράν οπού θε^ει είναι ενωσις 
<5ανεις·ών, ό έφορος τού εμπορικού κριτηρίου 

θέλει του άποδίδει λογαριασμόν διά τάς περί- 

ςάσεις. Το κριτήριου θέλει άποφασίζει, επάνω 

εις την άναφοράν του, καθώς έλέχθη ε£ς τό
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δεύτερον τμήμα του παρόντος Κεφαλαίου, άν
εκείνος όπου έ'χαμε τήν ςάσιν είναι συγγνωςός

καί επιδεκτικός τού να άποκαταςγ\Βή.
*
Αν τό εμπορικόν κριτήριου δεν δεχθή τήν 

ενωσιν, εκείνος όπου έκαμε τήν ςάσιν Βέλει 

υπολαμβάνεται χρεωκόπος, και άποπέμπεται, 

ενδίκως, εις τον επίτροπον τού βασίλέως, 

καθώς ελέχθη εις τό 526 άρθρον.

Κ . Ε Φ Λ Λ Λ Ι Ο Ν  Ε Ν Ν Λ Τ Ο Ν .

Περί τών διαφόρων εΙδών δανειςων , και περί τών 
δικαιωμάτων των άν τύχη Στάσις.

Τ Μ Η Μ λ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Γενικαί διατάξεις.

532. Α ν $έν είναι δικαίωμα εις άπαλλο- 

τρίωσιν τών ακινήτων, καμωμένον προ τής 

όνοματίσεως τών άποψασιςικών επιτρόπων, 

ούτοι μόνοι Βίλονν είναι’προσδεκτοί και τό νά 

κάμουν τήν πώληση/, καί θέλουν είναι υπό

χρεοι νά επιχειρούν τό εργον εις οκτώ ήμέρας, 

κατά τον έζής λεχΟγ\σόμενον τρόπον.
Ν 4

( 223 )



533. Οί επίτροποί παρρησιάζει

εις τον έφορον τον κατάλογον των δανεικών ,

οπού ςοχάζονται νά έχουν προνομίου επάνω

εις τά κινητά, καί 6 έφορος θέλει συγχωρεΐ

την πληρωμήν τούτων των δανειςών, επάνω
*

εις τά πρώτα χρήματα, οπού θέλει έμβουν. Αν 

είναι δανειςαί με άμφίλεκτον προνομίου, το 

κριτήριου θέλει αποφασίζει. Τά έζοδα 3’έλει 

είναι εις βάρος εκείνων των οποίων θέλει άπορ- 

ριφθή ή ζήτησις, καί δεν θέλει είναι άϊά λογα

ριασμού τον αθροίσματος.

534· 0  £ανεις- ς̂, έπιφερτ^ς συνεγγυητή

κών υποχρεώσεων μεταξύ εκείνου οπού εκαμε 

χήν ςάσιν καί άλλων συυυποχρέων, οϊτινες 

είναι εις ςάσιν, θέλει λαμβάνει μέρος εις τάς 

διαμοιράσεις όλων των αθροισμάτων, έως εις 

την τελείάν καί ολόκληρον πληρωμήν του.

535. Οί δανειςαί εκείνου οπού έκαμε την 

ςάσιν, όπου θέλει έχουν νόμιμα καί βέβαια 

ενέχυρα, θέλει έχχρά<ρονται εις το άθροισμα 

μόνον διά ενθύμησιν.
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536. Οι επίτροποι Βελει έχουν την άδειαν 

νά 'λαμβάνουν τα ενέχυρα εις διρελος της δα

σέως πληρόνοντες τά χρέη.

537. Αν οι επίτροποι δεν λαβουν τό εν- 
έχυρον, νά πωληται από τούς <5ανεις*άς και 

«ν η τιμή υπερβαίνη το δάνειον ,· τό περιττεΰον 

Βέλει λαμβάνεται από τους επιτρόπους* άν η 
τιμή είναι κατώτερα του δανείου, ό τό ένεχυ-  

ρον έχων δανειςης 5έλει έρχεται εις συνεισφο

ράν διά τό περιττεΰον.

538. Οί εγγύησιν εχοντες δανειςαι Β’έλει 

συμπερίλαμβάνονται εις τό άθροισμα, αναι

ρούμενων των ποσοτήτων όπου Βέλει ελαβον 

άπό την εγγύησιν' Η εγγύησις 5ε'λει περιλαμ

βάνεται εις τό αυτό άθροισμα διά όσα έπληρώ- 

θησαν εις £εχρέωσιν ε’κεινου όπου εκαμε την 

ςάσιν.
Τ Μ Η Μ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Περί των δικαιωμάτων των μέ ΤττοΘήχας δα νε ιςώ ν .

539· Α φ' ου γένη η διαμοίρασις της τιμής

των άκινητων πρό της διαμοιράσεως της τιμής
Ν 5
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των κινητών η συγχρόνως, οι με νποΟηκας 

μόνον δανειςαί, μϊη εξικανωθεντες επάνω εις 

την τιυην των ακίνητων, Σείουν εχει τό αυτό 

δικαίωμα δι’ όσα άναλόγως θέλουν μείνη νά 

"λάβουν, με τους με χειρόγραφα δανειςάς επάνω 

εις τά χρήματα όπου ανήκουν εις τό με χειρό

γραφα άθροισμα.

5 4 °· Αν η ττώλησις των κινητών χέν*? προ 

της των ακίνητων, καί δώαη χώραν εις μιαν η 

πλείους δίαν ο μάς χρημάτων , προ της διαμοι- 

ράσεως της τιμής των ακίνητων, οι με υπο- 

θηκας δανεις-αί θέλουν συμπερίλαμβανόνται εις 

ταύτας τάς δίαν ο μας κατ αναλογίαν όλων των 

δανείων των, καί, χρείας καλούσης, πλην των 

αναιρέσεων, περί ών κατωτέρω λεχθησεται.

541 · Μετά την πώλησιν των ακίνητων, καί 

την τάξεως δίκασιν μεταξύ των με ύποΒηκας 

δανειςών, εκείνοι τούτων των δανειςών όπου 

θέλει έρχονται με χρονολογικήν τάξιν επάνω 

εις την τιμήν των ακίνητων διά την γλ/ότητα 

των δανείων των, δεν θέλει λαμβάνουν την π ο*



σότητα τής εις υποΒ'ήχας πληρωτιχ>5ς τάζεώς 

των ει μή μετά τήν άφαιρεσιυ των όσα εία&αν 

εες τό με χειρόγραφα άθροισμα·*

AI οϋτως άφαιρεθεΐσαι ποσοτικές δεν θέλουν 

μένει εις τό με υποθήκην ά^ροισμα> αλλά θέ

λουν επιςρεφει εις τό με χειρόγραφα άθροισμα 

εις οφεϊος ταυ όποιου θέλει γίνεται άφαίρεσις.- 

54^- ίίς προς τους με υποθήκην Sάνειςάς, 

οϊτινες δεν θέλουν είναι τεταγμένοι ει μή με

ρικώς εις την διανομήν τής τιμής των ακινή

των, θέλει γίνεται ώς ακολουθεί*
Ία  δικαιώματα των επί τό pi χειρόγραφα 

άθροισμα θέλει κανονίζονται άποφασιςικά κατά 

τάς ποσότητας, των όποιων θέλουν μένουν 

δανειςαί μετά την εις τά ακίνητα τα'?ιν των, 

καί τά χρήματα όπου θέλει έλαβαν πέραν ταύτης 

τής αναλογίας εις τήν προτέραν διαμοίρασιν, 

θέλει τοΓς κρατούνται επάνω εις τήν ποσότητα 

τής εις υποθήκην τα'Ιεώς των, καί θέλει ζα- 

ναβάνονται εις τό με χειρόγραφα άθροισμα.

5 3 .  Οι μέ υποθήκην δανειςαί, οϊτινες δεν
Ν 6
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θέλει έρχονται με χρονολογικήν xafiy θέλει θεω

ρούνται ώς άν άπλοι με χειρόγραφα δανειςαί.

Τ Μ Η Μ Α  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Περί των δικαιωμάτων των Γυναικών.

544· Αν τύχη ςάσις, τα δικαιώματα των 

γυναικών μετά την δημοσίευσιν τού παρόντος 

νόμου, θέλει κανονίζονται ώς ακολουθεί*
545. Αί υπό τήν προι'κείαν διοίκησιν ύπαν- 

δρευμεναι γυναίκες, α\ κατά τά υπάρχοντα 

χωρισμέναι γυναίκες, και αί κοινά μεν εχουσαι 

τά υπάρχοντα, άλλα δεν ηθελεν έβαλαν εις την 

κοινότητα τά όσα εγεοαν άκίνητα, θέλουν λαμ

βάνει όπισω καθώς εύρίσκονται τά ρηθεντα 

άκίνητα, καί εκείνα οπού θέλει άπόκτησαν από 

κληρονομιάς η χαρίσματα άπό ζώντας η άπο- 

θαμμένους.
546. Αύται Βελουν λαμβάνει ωσαύτως όπι

σω τά άκίνητα όπου άπόκτησαν μόναι των και 

εις το όνομά των με χρήματα προερχόμενα 

άπό τάς ρηθείσας κληρονομιάς καί χαρίσματα ,
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]&€ΐ μόνον η μεταχειρησεως τούτων τών 

χρημάτων δηίωσις νά συμγωνήταί ρητώς είς 

το άποκτησεως συμφορητικόν, και η πηγη τών 

χρημάτων νά επιδεβαιούται από καταγραφήν, η 

από κάθε άλλο άςιόπιςον αποδεικτικόν.

547· όποιανδηποτε διοίκησιν καν lyive 
τό χάμου συμφωνητικόν, έ'ξω από την περί- 

ςασιν όπου αναφέρει τό προηγούμενου άρθρον, 

ό νόμιμος ύπόληφις είναι ότι oca υπάρχοντα 

άπόκτησεν η γυνή εκείνου όπου εκαμε την 

ςάσιν άνηκουσιν είς τον άνδρατης, ε’πληρώ3η- 
σαν με χρήματά του, καί πρέπει νά ενόνωνται 

με τό άθροισμα τού ενεργητικού του, πλην η 

ρνη εμπορεΐ νά επι,φέρη την άπόδειζιν τού

ενάντιου.
548. Τό εις ζαναπάρσιμα δικαίωμα προερ- 

χόμενον από τάς όιατα'£εις τών 545 και 
546 άρθρων δεν 3 έλει ενεργείται άπό την 
γυναίκα εί μη κατά τών χρεών καί τών υπο
θηκών, είς με'τά όποια τα; υπάρχοντα Βελει 
εξαρύνθησαν, ήτοι η γυνή ύπεχρεώθη 3εληαα-



τικώς είς τούτο, η έκαταδικάοθη &ά κριτήριου.

549· Λ /υνη £εν εμπορεί νά ενεργή, εις 

την ς-άσιν, κάνέν δικαίωμα &ά οσας δωρεάς 

διαλαμβάνει τό γάμου συμφωνητιχόν και άμοι- 
6αίως οιδανειςαι δενεμποροϋν νάοίκειοποιηθούν 

εις κάμμίαν περίςασιν οσας δωρεάς εκαμεν η 

γυνή είς τον άνδρα είς το αυτό συμφωνητικόν- 

55ο. Αν η γυνή επληρωσε χρέη διά τον 

άνδρα της, η νόμιμος ύπόληψις είναι οτι αυτή 

τό έκαμε με χρήματα τού άνδρός της , καί 

επομένως δεν έμπορεί νά εχη κάνεν δικαίωμα, 

είς την ςάσιν, πλην της εναντίας άποδείζεως, 

καθώς ελέχθη είς τό 547 “ρθρον.

551. Η γυνή, της οποίας 6 άνηρ ητον έμ

πορος όταν εγινεν 6 γάμος , δεν θέλει έχει υπο
θήκην διά τά χρήματα η κινητά είδησματα, όττου 

θέλει αποδείχνει με άζιόπιςα γράμματα οτι τά 

εφερεν είς προίκα, διά την μετάχείρισιν των 

χρημάτων των εκ των υπαρχόντων της άπηλο- 

τριωμένων διαρκούσης της υπανδρείας της, και 

διά την πΚηρωοιν ζημίας των χρεών καμωμέ
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νων v:cip} αυτής μετά τού άνδρός της, εί μη 

επάνω εις τα ακίνητα όπου εΓχεν ό άνηρ της 

ίδια κατά την άνω εποχήν.

552. Θε'λει είναι εις την αυτήν κατηγορίαν 

ως προς τούτο με την γυναίκα, της όποιας ό 

άνηρ ητον έμπορος εις την εποχήν τού γάμου 

καί η γννη οπού υπανδρεύθη υιόν πραγματευ'- 

τού , μη ϊχοντα κατ’ εκείνον τον καιρόν προσ- 

διορισμένου επάγγελμα, καί όπου ήθελε γένη, 
αυτός ό ίδιος, πραματευτές.

553. Θέλει εξαιρείται από τάς όιατάςεις 

των 549 καί 551 άρθρων, καί θέλει άπολαμ- 

δάνει πάντων των εις ύποθηκας δικαιωμάτων, 

όπου επιτρέπει εις τάς γυναίκας ό πολιτικός 
Κώοηξ, η γυνή της όποιας ό άνηρ είχε κατά 

την εποχήν τού γάμου κάθε άλλο προσδιωρισ- 

μένον επάγγελμα εκτός τού τού πραγματευ- 

του* αύτη όμως ηεξαίρεσις δεν θέλει εφαρμό

ζεται εις την γυναίκα, της οποίας ό άνηρ ήθελε 

κάμ.η τό- εμπόριον εις το δεύτερον έτος τού 

γάμου των.
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554· Ολα τά έπιπλα, κινητά είδησματα y 

Διαμάντια, εικονίσματα , χρυσά καί άρουρα 

αγγεία, καί άλλλα πράγματα είς χρήσιν τόσον 

του άνδρός όσον και της χυναικός υπό όποιαν- 
δηποτε διοίκησιν καν έ'̂ ινε τό γάμου συμφω

νητικού, θέλει δίδονται εις τούς δανεις*άς , 
χωρίς νά εμπορη η χυνή νά λαριβανη άλλο 

πράγμα εί μη τά εις χρήσιν της ίμα'τια καί 
πανικά, τά όποια θέλει δίδονται εις αυτήν 

κατά τάς διατάξεις τού 52() άρθρου.

Η χυνή όριως εμπορεί νά λαμβάνη όπισω 
τά ς“ολίδια, διαμάντια καί αγγεία, όπου θέλει 
εμπορέσει νά απόδειξη με νομίμως κατας-ρωμ- 

μένην καταχραφήν ήνωμένην με τά αποδεικ

τικά, ή με καλούς και ειλικρινείς λογαριασ
μούς , οτι έδόόησαν εις αύτήν με γάμου 

συμφωνητικού, η ότι τά απόκτησε από κληρο

νομιάν μόνον. .

555. Η χυνή,ήτις ηθελεν επαραμέρισεν 

έσφετέρισεν η έκρυψε κινητά είδησματα, όπου 

αναφέρει τό προηγούμενου άρθρον, πραγμα-
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τει'ας, εμπορικά γραμμάτια, μετρητά χρήματα, 

S'ihi καταδικάζεται νά τά επις’ρέφη εις το 

άθροισμα, καί θε'λεί εγκαΧειται ώς άν συνέι/- 

νοχος ο̂λί'ας χρεοκοπίας.

556. Θε'λει έμπορεϊ ωσαύτως νά έγκαΚή- 

ται ώς συνεννοχος δοΐίας χρεοκοπίας, η γυνή 

όπου Βελει εδοκε το όνομά της η την μεσο'λά- 

βησίν της εις πράξεις καμωμένας παρά του 

άνδρός της προς άπάτην τον δανειςών του.

5 5 7 . Α ί  εις το παρόν τμήμα άναφερόμεναι 

διατάζεις δεν $ελει εφαρμόζονται εις τά δικαιώ

ματα των γυναικών, αποκτημένα πριν δήμο- 

σιευθή ο παρών νόμος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ε Κ Α Τ Ο  Ν.

Περί της διανομής μεταξύ των δανειςών και περί 
της έξοφλήσεως των κινητών.

55Β· Το κεφάίαιον των ενεργητικών κινη

τών εκείνου όπου εκαμε την ςάσιν, άφ ου 

άφαιρεθοιν τα ϊίοδα τής κυβερνήσεως τής ςά- 

σεως, τής βοήθειας οπού εδόθη εις εκείνον οποϋ
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έκαμε τ/jv ςάσ ιν , και αί ποσότητες όπου έπλη- 
ρώθησαν εις όσους είχον προνόμιον, θέλει 

διανέμεται μεταξύ όλων των δανεις-ών κατ’ 
αναλογίαν των εξετασθέντων και επιβεβαιωθίν- 
των δανείων των.

55c). At αυτό οι επίτροποι θέλουν ε'^χει- 
ρίζει κάθε μήνα εις τον έφορον σημείωσιν τής 
καταςάσεως τής ςάσεως, καί των εις τήν χρη- 
ματοθήχγ)ν ευρισκομένων χρημάτων' 6 έφορος 
θέλει επιτάττει ? άν έμπορή νά γένη, διανομήν 
μεταξύ των δανειςών ? προσδιορίζων το ποσόν 
αυτής.

56θ. Οι δανεις-αί θέλει ειδοποιούνται διά 
τάς αποφάσεις τού εφόρου, και διά τήν αρχήν 
τής διανομής.

561. Κάμμία πληρωμή δεν θέλει γίνεται 
εί μή επάνω εις τήν παρρησίασιν τού το δά
νειον συνις’όντος άποδειχτιχού.

0  ταμίας θέλει σημειόνει>, επάνω εις το 
αποδεικτικόν, τήν πληρωμήν οπού θέλει κάμ- 
νει. Ο δανειςής θέλει δίδει έζόφλησιν εις τό



τφύώριον τοΰ χαταίογίου τής διανομής.
562. Αφ' ου τεΧειώση ή εζόφΧησις, ή 

ίνωσις των δανεικών ΒέΧει συγκαΧεϊται δι’ 
hτιμεΧείας των επιτρόπων καί υπό τ̂ ν προε
δρίαν του εφόρου. Οί επίτροποι ΒέΧουν απο
δίδει τον Χογαριαομόν των, καί τό εναποΧειφ- 
5εν ΒεΧει απαρτίζει την τεΧευταίαν διανομήν.

563. Η ενωσις, εις κάθε κατάςασιν αι
τίας, ΒεΧει εμπορεϊ νά Χαμδάνή την άδειαν 
από τό εμπορικόν κριτήριου, κραζομένου καθά 
ζρίπον εκείνου όπου εκαμε την ςάα ιν, του νά 
συμφωνήση με ξεκοπήν περί των δικαιωμά
των καί ζητημάτων, .των οποίων ή επανάκ- 
τηιις δεν ήΒ'εΧεν ενηργήΒη, καί του νά τά 
άπαΧΧοτριώση. Καί επάνω εις τούτο οί επίτρο
ποι θέλουν κάμνει τά άναγκαΐα.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.

Πεο'ι του τρόπου  , χα3’ όν γίνεται ή ΙΊώ^σις των 
ακινήτων εκείνου όπου εκαμε τήν ςάσιν.

564· Οί επίτροποι τής ενώσεως, με άδειαν 
τού εφόρου, ΒέΧει ενασγοΧούνται διά την
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πώίησιν των ακινήτων καθώς διαταττει 6 πο
λικός Κώδη£ διά την πώλ·/)σιν των υπαρ

χόντων των ανηλίκων.

565. Εις τάς οκτώ ημέρας μετά την επι

δίκασα», κα'Θε δανειςης θέλει εχν> δικαίωμα νά 

επιθέτη υψηλοτέρας τιμάς. Η τιμών έπιθεσις 
δεν εμπορεΐ νά είναι κατώτερα τού δεκατημο- 

ρίου της τιμής της πρώτης επιδικάσεως.
4 * * * * * A / V % / \ / V V 'V V V \ /V V V V W V V V V V V V % / V V V V V V % / V V V t / V V V V V V V * / V V V t A / V % % * / % / V

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Περί τίς Υποχωρησεως υπαρχόντων.

566. Η ΥΠΟΧίίΡΗΣίΣ υπαρχόντων άπ 
εκείνον οπού εκαμε ττ,ν ςάσιν είναι θεληριατικη 
η διά κριτηρίου.

56 7 . Τά άποτεΐέσματα της θεληματικής 
υποχωρησεως προσδιορίζονται άπό τάς μεταξύ 
εκείνον οπού εκαμε την ςάσιν καί των δανει

κών συνθη'κας.

568. 0  διά κριτηρίου ύποχώρησις δεν 
οξύνει τό δικαίωμα των δανεις*ών ε’πάνω εις
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τά υπάρχοντά όπου εκείνος όπου εκαμε την 
ςάσιν εμπορεί νά απόκτηση εις τό μετέπειτά, 
αυτή $έν παράγει άλλο εί ριή τήν έλευ^έρωσιν 

του χρεώς-ou από τον &ά σώματος βιασμόν.
569· Αν εκείνος όπου έκα|Λ τήν ς*α'σιν 

Β’έλει είναι εις κατάςασιυ του νά άναξητήσρ 
τν?ν όιά κριτήριου υποχώρησιν, 3έλει είναι 

υπόχρεος νά κάμη τήν £ήτ/)σίν του εις τό κρι
τήριου, τό όποιον ^έλει £ητήσρ νά του ε’χχει- 
ρισθούν ολα τά αναγκαία άπο&ικτικά, ή £ή- 

Τ̂ σις 3·ελει εγγράψεται εις τάς κοινάς εφημε
ρίδας, καθώς ελέχθ/j εις τό 683 άρθρου του 
Πολιτικής κρισολοχιας Κώόήκος.

570. Η ζητησις δεν Βελει άναβαλλει τήν 
συνέπειαν καμμιάς κρισοίογίας, έ'£ω άν τό κρι
τήριου, κραχθέντων των μερών, επίταξη, διά 
νά άναβαλθή προς καιρόν.

5 7 1 · Αν εκείνος όπου εκαμε την ςάσιν 
ϊγινε προσδεκτός εις τό υποχωρήσεως προνό- 
ριον $έλει είναι υπόχρεος νά κάμνη η νά 
ίζαναίαμ^άνη την υποχώρησίν του προσωπι-
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κώς καί οχι διά επιτρόπου, κραχΒέντων των 

δανειςών του , εις την άν*ρόασιν του εμπο
ρικού κριτηρίου τού οίκητηρίου του* και άν 
δεν είναι εμπορικόν κριτήριου, εις τον κοινόν 
οίκον εν ημέρα, συνελεύσεως. Η δήλωσις εκεί
νου όπου εκαμε την ςάσιν, εις ταύτην την 
δευτέραν περίςασιν, ίύέλει βεβαιόνεται από την 
σημείωσιν τού θυρωρού, ή τις $έλει υπογρά
φεται από τον Τοπάρχην.

5^2. Αν 6 χρεώς-ης είναι φυλακωμένος, 
η δίκασις η οποία Βίλει τον κάμνει προσδζκ- 
τόν εις τό ύποχωρήσεως προνόμιον $έλει έπι- 
τάττει την εξαγωγήν του με τάς εις τά τοιαύτα 
αναγκαίας καί συνήθεις προφυλάξεις, διά νζ 
κάμνη την δήλωσίν του κατά το προηγούμε
νου άρθρον.

5 73 . Τό όνομα, παράνομα, επάγγελμα 
καί κατοικία τού χρεώσου Βέλει εγγράφονται 
εις τούς έπι τούτω διορισμένους πίνακας, κει
μένους εις τό ακροατήριου τού εμπορικού κρι
τηρίου τού οίκητηρίου τον, η τού πολιτικού
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κριτηρίου όπου κατέχει τον τόπον τον ? εις 
τον τόπον των συνελεύσεων του κοινού οίκον , 

και εις την λέσχην»
5^4· Εις ε’κτε'λεσίν της ■ δικάσεως , ηπς 

θέλει κάμνει προσδεκτόν τον χρεώςτην εις το 
υποχωρήσεως προνόμιον, οι δανειςαί έμποροϋν 
νά διορίζουν να πωλούνται τα κινητά καί ακί
νητα υπάρχοντα τού χρεώςον, καί αυτή η πώ- 

λησις θέλεί γίνεται καθώς διετάχθη διά τάς άπό 

δανειςών ενωσιν γινομένας πωλησεις.
5y5.  Δεν έμποροϋν νά είναι προσδεκτοί εις 

το ύποχωρήσεως προνόμιον’
1. Ot σφετεριςαί, ot δόλιοι χρεωκοποι, ot 

κατάδικοι διά κλοπήν η δ ί αισχροκέρδειαν, 
μήτε οί W  ευθύνην ’λογαριασμού.

2. Ot £ένοί, ot ορφανών επίτροποι y κν£ερ- 
νηται η παρακαταθηκαριοι.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΗ.

Περί τΫ)ς Επαναλ̂ ψεως.

5 7 6 . ό  ΠίίΛΗΤΗΣ 3έλει εμπορεϊ, άν τύχ;< 

ςάσις νά λαμβάνγ) όπισω τάς παρ’ αυτού πω· 

ληθεόσας καί εγχειρισθείσας πραγματείας, τώ'. 

όποιων ή τιρν? όεν τω έπληρώΘ/) κατά τά 

περιςάσεις καί συνθήκας, ως ακολουθεί'
577* Η επανάληψις $έν έμπορεΐνά γίνετ». 

εΐ μγι καθ1 όσον καιρόν αί ςαλθ είσαι πραγμα4 
τεΐαι 3 έλεε είναι άκόρη εις τον δρόμον είτε δια 
ζηρας είτε δι ΰδατος , και πριν εμβουν εις τά) 
μαγαζεΐα εκείνον όπου εκαμε ττ,ν ςάσ ιν, b ει;| 

τά μαγαζεΐα του Επιταττομενου, επίφορτισμέ 
νου διά νά τάς πώληση διά "λογαριασμόν εκεί
νου όπου εκαμε τ>?ν ςάσιν.

5 7 8 . Αύται δεν εμποροϋν νά λαμβάνωνται 
όπισω, άν? πριν ιρδάσουν, έπωλκ^σαν χωρΐ; 

δόλου, επάνω εις λογαριασμούς φορτωτικά h 
άμαξίου γράμματα»



( Η 1 )
Λ / 5 /,* .·/  ̂ ?* < ^ 

5^9* Αν yiv/j επαναλ^^^ εκε^ό^;^^ΰ

τάς λαμβάνει όπισω, ίάελζι m  v r i x t m k
*\ / » >5 ι » » "£\ *̂ Γ ̂πληρονη εις το ενεργητικόν 

την ςάσιν ο act. χρήματα eXaS^hn 
ναύλον ή διά άγώγιον, καί νά 

<5ίά τά παρόμοια χρεώσου μίνας ποσότητας, άν 
δεν τάς έπλήρωσε.

58ο. Η επανάληψης δεν ε μπορεί νά γίνε
ται, εί μή επάνω εις τάς πραγματείας όπου 
3'ίλει γνωρισθοϋν ότι είναι καθ’ αυτό αι ϊδιαι, 
και ay ού γνωρισθούν οτι τά δεμάτια, τά βουτ- 
ζία,  η τυλίγματα, εις τά όποια ευρίσκοντο 
όταν επωλ^θησαν, δεν άνοίχθησαν, ότι τά 
σχοινιά ή χαρακτηριςηκά δεν εσηκώθησαν μήτε 
άλλάχθησαν, και ότι αι πραγματείαι δεν εδο~ 
κίμασαν μήτε εις την ποιότητα μήτε εις την 
ποσότητα καμμίαν μεταβολήν ή άλλοίωσιν.

581. Ευπορούν νά λαμβάνονται όπίσω, 
καθ’ όσον καιρόν Βέλεί σώζονται αι ϊδιαι ή όλαι 
ή εν μέρει αι πραγματείαι όπου εγχειρίσθησαν 
εις εκείνον όπου εκαμε την ςάσιν ή ώς άν παρα-

ύ.



καταθηκη, η διά νά πωληθούν <5ιά λογαριασμόν 
τού άποςείλαντος* Εις ταύτην ράλις*α την τε- 
λευταίαν περίςασιν, η τιμή των είρημένων 
πραγματειών εμπορεΐ νά λαμβάνεται όπίσω, άν 
δεν έπληρώθη η £έν άπέρασεν εις τρέχοντα 'λο
γαριασμόν μεταξύ εκείνου οπού εκαμε την ς ά -  
σιν και τού άγοραςού.

582. Εις κάθε Επαναλήψεως περίςασιν, 
πλην των παρακαταθήκης και έγχειρίσεως πραγ
ματειών, οί επίτροποι των δανειςών Βέλει 
έχουν την εξουσίαν τού νά κρατούν τάς επα- 
ναληφθείσας πραγματείας, πληρόνοντες εις τον 
ά'^αζητούντα την μεταξύ αυτού και εκείνου 
όπού ε'/αμε την ςάσιν συμφωνηΒεΐσαν τιμήν.

583. Ύά εις εμπορικά άνταλλαγματικά εμ
βάσματα, η εις κάθε άλλον γραμμάτιον, μη 
ξεπεσμένα ακόμη, 4] ξεπεσμένα και μη πλη
ρωμένα άκόμη, και οπού Βέλει εύρίσκονται τά 
ίδια εις τον χαρτοφύλακα εκείνου οπού εκαμε 
την ςάσιν εις την εποχην της ςάσεώς του, έμ- 
ποροϋν νά λαμβανώνται όπισω, άν ταϋτα τά
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εμβάσματα έγιναν άπό τον κύριον αυτών με 
απλήν επιταγήν τού να. ψροντίση την σύναξίν 
των, και να φυλάττη την ποσότητα των υπό 

την εξουσίαν του, η άν ταύτα ζλαβον παρ’ 

αυτού τον ειδικόν διορισμόν τού νά χρησιμεύ
σουν εις πληρωριην άναόοχών η γραμματίων 
τραβημένων εις το οίκητήριον εκείνου όπου 
έκαμε την ςάσιν.

584- Η επανάληψίς έμπορεί να γένη ωσαύ

τως καί διά τά εμβάσματα όπου έγιναν χωρίς 
αναδοχήν η διαταγήν, άν ταύτα εμβην,αν εις 
τρέχοντα "λογαριασμόν, εις τον όποΓον 6 κύριος 
αυτών εύρίσκεται δανείςης’ άλλ' αύτη i) επα

νάληψίς δεν εμπορεΐ νά γίνεται, άν, κατά την 
εποχήν των εμβασμάτων , ό κύριος αυτών 

εύρισκετο χρεώστης διά όποσηνδηποτε πο
σότητα.

585. Εες τάς περις-άσεις όπου ό νόμος 
συγχωρεί την ε’πανα̂ ηψχν, οί επίτροποι θέλουν 
εξετάζει τάς ζητήσεις. Οΰτοι 3·ε'λεί τάς κάμ- 

νο.υν προσοεκτάς, άλλα μέ την αυγκατάνευσιν
S 2
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τού εφόρου· Αν είναι φιλονειχ,ία, τό κριτήριου 

3έ1ει αποφασίζει, άφ9 ον άκούση τον έφορον.

1/W V W /V W ^ /V V m W V V » » S « M r tr tM n W m n A V « W V V lW V V V V W W V « A n « l

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΊΙερι των Χρεωχοπιων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΠΡΩΤΟΝ.

Πε/5ί της άπ^Ϋιζ Χρεωκοπίας.

586. Θελει έγκσίεϊται ως αν απλούς 

χρεωκόπος, καί έμπορεΐ νά δημοσιεύεται τοιοϋ- 

τος, αν δ έμπορος όπου εκαμε την ςάσιν ευ- 

ρεθη εις μίαν η πλείονς των έξης περιςάσεων, 

η γούν*

1. Αν τα έξοδα της οικίας του, τά οποία 

είναι υπόχρεος νά έγγραφη κοίθε μήνα ε<ς τό 

ημερούσιον κατάςιχόν του, κοιτούν υπέρογκα.

2. Αν γνωρισθη ότι έξόδευσε χοντράς πο

σότητας εις τό παιγνηδι, η εις μόνον τυχηράς 

επιχειρήσεις.

5. Αν παραχθη από την τείευταίαν του



καταγραφήν οτι 6 ενεργητικός του "λογαριασμός 

ων πενήντα τά εκατόν κατώτερος του παΒ'ητι- 

κού του , εδανεΐσΒΎΐ αξιόλογους ποσότητας, 
και αν έξανακύλησε πραγματείας με χαμόν η 

κατώτερα από την τριγούσαν τιμήν.
•Λ-

4· Αν ε&οκε πίς’εως η κυκλοφορίας ύπογρα.- 

φάς διά τριπλασίαν του ενεργητικού του πο
σότητα, κατά την τελευταίαν του καταγραφήν.

5S 7 * Θε'λε* εγκαλείται ώς άν άπλοϋς χρεω- 
κόπος κα/ 3·έλεί δημοσιεύεται τοιοϋτος,

Αν ε’κεΓνος όπου εκαμε την ςάσιν, όέν έκα- 

μεν εις την καγκελλαρίαν την δηλωσιν κατά τό 

44θ αρθρον·.

Εκείνος όπου, απών γενόμενος, δεν επαρ- 
ρησιάσθη προσωπικώς εις τούς επιςάτας καί 

εις τούς επιτρόπους, εις τάς προσδιορισμένας

διορίας, και χωρίς νόμψ.ον εμπόδισμα.
>

Εκείνος όπου Βέλει παρρησιάσει κατάςιχα 

άτάκτως βαςαγμίνα, χωρίς όμως αί άταξίαι 

να. παρεμφαίνουν δόλον, η όεν τά παρρη- 

σιάσει oka.
S 3
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Εκείνος όπου, έχων εταιρείαν, δεν 3έλει 

επραξε κατά τό 44° άρθρο».

588. Αι απλής γρεωκοπίας περιζώνεις 

θέλει διχάζονται από τά διορθωτικής άςυνο- 

μίας κριτήρια επάνω εις την ζητησιν των επι

τρόπων, η επάνω εις την παντός δανειςού 

εκείνου όπου έκαμε την ςάσιν, η επάνω εις 

την εξ επαγγέλματος κρισολογίαν, όπου θέλει 
γίνεται άπό δικολόγους η άλλα δημόσια υπο

κείμενα.

58g. Τά κρισολογίας έξοδα διά άπλην 

χρεωκοπίαν θέλει υποφέρονται άπό τό άθροισ

μα, άν η ζητησις θέλει ίγινεν άπό τους επι

τρόπους της ■£-άσεως.
590. Αν η ζητησις θέλει έγινεν άπό δανει

κήν, ούτος θέλει υποφέρει τά έξοδα, άν ό εγ- 

καθούμενος άπολυθη' εί δε καταδικασθη, τά 

έξοδα θέλει υποφέρονται άπό τό άθροισμα.

5QI. 01 βασιλικοί επίτροποι είναι ύπό- 

γοεοι νά ανακαλούν εις άλλο κριτηριον κάθε δί- 

%ασιν των διορθωτικής άςυνομίας κριτηρίων ,
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όταν, εις την παράςασιν τής ύποθέσεως, Βέλει 

γνωρίσουν όχι οι χαρακτήρες τής απλής χρεω- 
κοπίας παρεμβαίνουν ίχνη δόλιας χρεωκοπίας.

5^2. ϊό  διορθωτικής άς-υνομία; κριτήριον, 

δηλοποιοϋν ότι είναι απλή χρεωκοπία, πρέπει, 

καθώς τό καλεϊ ή χρεία, να άποφασίζη την 

φυλάκωσιν διά ενα μήνα τούλάχιςον, καί δύω 

χρόνους τό πολύ πολύ.

Αί δικάσεις Βέλει δημοσιεύονται προσέτι 

καί εγγράφονται εις μίαν εφημερίδα κατά τό 
683 άρθρον τού πολιτικής κρισολογίας κώ- 

δηκος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ ΕΥ Τ ΕΡ ΟΝ.

Περί τής δόλιας Χρεωκοπίας.

5q3. 0ΕΛΕΙ δημοσιεύεται δόλιος χρεω- 
κόπος, άν ό έμπορος όπου εκαμε τήν ςάσιν 

εύρεθή εις μίαν ή πλείους των εξής περιςά- 

σεων , ή γούν*

I .  Ay ύπέθεσεν έ'ςοδα ή χαμούς, ή άν δεν 

άποδείχνη πού έζόδευσε τά όσα τώ εμβήκαν.



2· Αν εσφετέρισε κάμμίαν ποσότητά χρη

μάτων, κανέν ενεργητικόν χρε'ος, χάμμίαν πραγ

ματείαν, είδος αποικιών η κινητόν ειίησμα.

3. Αν εκαμεν ύποθετικάς πωλησεις, πρα -̂ 

ματεύσεις η χαρίσματα,

4· Αν υπέθεσε παθητικά και συγκακουργικά 

μεταζυ αυτού και των έπιπλάς-ων δανεικών 

χρέη, κάμνωντας οικονομικά Γ ραψίματα, η 

συνις*ών εαυτόν χρεώς"ην χωρίς λοχου η κύ

ρους με δημόσια γράμματα η με υπό ιδιωτι

κήν υπογραφήν υποχρεώσεις.

5. Αν, έπι^ορτισθεις pi είόικην επιταχην, 
η συςηθείς παρακαταθηκάριος χρημάτων, εμ

πορικών άνταλλα^ματικών, ειδών αποικιών, ή 

πραγματειών, εμεταχειρίσθη , εις βλάβην της 

επιταγής, η της παρακαταθήκης, προς όφελος 

του τά χρήματα η τό άξισμα των πραγμάτων, 

επάνω εις τά όποια άνεφερετο η επιταγή η η 

παρακαταθήκη.

6. Αν άγόρασεν ακίνητα η κινητά είδήσ- 

ματα υπό πλας-όν όνομα.

(  * 4 8  )



*
η. Αν έκρυψε τά κατάςιχά του.

5q4· Θελει εμπορεΐ νά εγκαληται ώς άν 
όολιος χρεωκόπος, και νά δημοσιεύεται τοιοντος,

Εκείνος όπου έκαμε την ςάσιν, καί <3εν 

ε&άςασζ κατάςιχα, η τον όποίόν τά χατάςι- 

χα δεν θέλουν παραςαίνζι την άληθινην ενεργη

τικήν και παθητικήν κατάςασίν του.
%
ΕκεΓνος δστις, λαβών έλευδεροχάρτι όεν 

Βελει έπαρρησιάσθη εις το κριτηριον.

5 g 5 .  At δόλιας χρεωχοπίας περιςάσεις 

5έλει εγκαλοννται εζ επαγγέλματος εμπροσθε 

εις τάς εγκληματικόν κριτηριον ανλάς άπό 

τους βασιλικούς επιτρόπους η σνμβοηθούς 

των, επάνω εις την κοινήν ιρημην, η επάνω’ 
εις τήν εγχάλεσιν των επιτρόπων η δανειςον 

τίνος.
5 g 6 .  Οταν 6 έγκαλούμενος $ελει ενρεθη 

και κηρυχθη ένοχος των εις τά προηγούμενα 

άρθρα, άναφερθίντων εγκλημάτων, Βέλει τιμω

ρείται μέ τάς ποινάς οπού 6 ποινικός κώδηζ 

επιταχτεί διά την δολίαν χρεωκοπίαν.
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597 . Θέλε* δημοσιεύονται συνέννοχοι τών 

δολίων χρεωκόπων , και 5έλει καταδικάζονται 

εις τάς ιδίας ποινάς καθώς και 6 κατηγορού

μενος, δσοι Βέλει άποδειχθούν δτι συνενοήθη- 

σαν με τον χρεο)κόπον νά κρύψουν η νά αναι

ρέσουν όλα η μέρος τών κινητών ή ακίνητων 

υπαρχόντων του' νά απέκτησαν επάνω εις 

αυτόν φευ δη δάνεια, και οπού, εις την εζέτα- 

σιν και έπι6ε§αίωσιν τών δανείων των, 5έλει 

επέμειναν νά τά επικυρώσουν ώς αληθή και 

ειλικρινή.

5q8. Η αύτ·/] δίκασις, οπού Βέλει άπεφά- 

σισε τάς ποινάς κατά τών σννεννόχων δολίων 

χρεωκοπιών, Βε),ει τούς καταδικάζει,

1. Εί’ς το νά έπις-ρέφουν εις το άθροισμα 

τών δανειςών τά δολίως άφαιρεθέντα υπάρ

χοντα και δικαιώματα.

2. Εις το νά πληρόνουν εις το ρη$έν 

άθροισμα, ζημίας-τόκους ισότιμα μέ την πο

ιότητα οπού επάσχισαν νά άψαιρέσουν δολίως.

599» Αί αποφάσεις τών εγκληματικού κρι~
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τηρίον αυλών κατά των χρεωκοπων χ,αι συνεν- 

νόχων των θέλουν δημοσιεύονται, καί περι- 

πλε'ον θέλει εγγράβονται εις μιαν εφημερίδα 

κατά το 683 άρθρον του Πολίτικης κρισολο- 

γίας Κώδηκος.

Κ Ε Φ Α Λ Α  ΙΟΝ Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

llspt τής κυβερνήσεων των υπαρχόντων άν τύχρ 
Χρεωκοπ/α.

6θθ. Εις κάβε περίς-ασιν κρισολογιών και 

χαταδικάσεων δι’ άπλ>5ν χρεωκοπίαν 77 $ολίάν 
χρεωκοπίαν, τά πολιτικά δικαιώματα, πλην 

των οσα άνεφέρβησαν εις τό 5^8 άρβρον, θέ

λουν μείνη χωριςά, και δλ̂ αι αί διατάζεις όπου 
άναφέρονται εις τά υπάρχοντα και έδιορίσθη— 

σαν <5ιά r/jv ς-άσιν, θέλε* έπιτελούνταί, χωρίς 

νά εμποροϋν νά τραβώνται, αποδίδονται yj νά 
άνακαλώνταί εις τά διορθωτικής άςυνομίας 

κριτήρια μήτε εις' τάς εγκληματικού κριτηρίου 

αύλάς.

6ο r. Θέλει είναί ορ,ως εις χρέος οΐ επί«



τροποι τής ςάσεως νά εγχειρίζουν εις τους βα

σιλικούς επίτροπους καί εις τους συμβοηθούς 

των όλα τά γράμματα, αποδεικτικά, χαρτία, 

καί πληροφορίας όπου Βέλουν τοΐς ζητηθή.

6θ2. Τά παρά των επιτρόπων εγχειρισ■ · 
θίντα αποδεικτικά καί γαρτία Βέλει βαςούνται ? 
καθ’ όσον καιρόν διαρκεΐ ή κρισολογία, εις κατά- 

ςασιν κοινοποιήσεως διάμεσον τής καγκελλα· 

ρίας’ αυτή ή κοινοποίησις Βέλει γίνεται επάνω 

εις τήν άναζήτησιν των επιτρόπων, οϊτινες 

Βέλει εμπορούν νά εύγάνουν ε£ αυτών ιδιωτικά 

άποσπάσματα, ή νά ζητούν* έ£ επαγγέλματος, 

τά όποια Βέλ.ει τοΐς πεμπονται άπό τον καγ

κελάριον.

6ο3. Τά είρημίνχ γράμματα, αποδεικ

τικά, καί γαρτία Βέλει εγχειρίζονται, μετά 

τήν δίκασιν, εις τούς επιτρόπους, οϊτινες Βέ- 

λουν δίδουν δι^ αυτά άπόδειζιν' Εκτός όμως 

των γραμμάτων, των όποιων ή δίκασις ήθελεν 

επιτάζη τήν δικαςικήν άπόθεσιν.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΕΜΠΤΗ.

Περ« τ^ς Αποζατας-άσεως.

6θ4· ΚλθΕ ξητησις εις άποκατάς-ασιν ? 
από τό ριέρος εκείνον όπου εκαριε την ςτα'σιν 
Β'ε'λει γίνεται εις την Εφέσεως αυλήν, εις την 

επικράτειαν τής όποιας αυτός 3"έλει έχει τό 
οικητήριόν του.

6θ5. 0  £ητών 3·έλει είναι εις χρέος νά 
ένόνη με την αναφοράν τον τάς εξοφλήσεις καί 

τά άλλα γράμματα όπου να*αποδείχνουν ότι 

επλήρωσε σως-ά εις κεφαλαίου, τόκους καΐ 

εξοία όλας τάς παρ’ αυτού χρεως-ονμένας 

ποσότητας.

6θ6 . 0  γενικός επίτροπος της εφίσεως 

αυλής, έπα'νω εις την κοινοποίηση/, όπου 3·ε'- 

λει του έγινε, τής έγγραφον αναζητήσεις, 

£έλει αποπέμπει αντίγραφα επιβεβαιωμένα

παρ’ αύτου εις τόν βασιλικόν επίτροπον παρά
Ο
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τώ τής περιοχής κριτηρίω, καί εις τον πρόεδρου 

τον εμπορικού κριτηρίου τού οικητηρίου τού 

άναζητούντος· καί, άν ουτος αλλα£εν οεκκ]τ>$~ 
ριον μετά την ςάσιν, εις τό εμπορικόν κριτή

ριου τού τόπου, οπού ευρισκεται, επιφορτίζων 

αυτούς νά λαβουν δλαζ τάς πληροφορίας , 

οπού 3·έλει δυνηθούν, επάνω εις την αλήθειαν 

των δσα τω άνεφέρθησαν.

607 · Λιά τούτο, διά τής επιμέλειας τόσον 

του βασιλικού επιτρόπου δσον και τού προέδρου 

τού εμπορικού κριτνψίου άυτίγραφον τής ρη- 

θείσης άναφοράς Βελει μένει κολλημένου διά 

δυω μήνας τόόσν εις τά ακροατήρια έκάςου 

κριτηρίου δσον και εις την λέσχην, και εις τον 
κοινόν οίκον, καί Βέλει εγγράφεται άποσπασ- 
ματικως εις τάς εφημερίδας.

6θ8. Κάθε δανεικής οπού δεν Βέλει επλη- 

ρώθη σωςά διά τό δάνειόν του εις κεφαλαίου 

τόκους καί εζοδα, καί κάθε άλλο μετέχον μέρος 

$ελει εμπορούν, καθ’ δσον διαρκεΐ ή δημο

σίευσή νά κάμουν έναντίωσιν εις την άποκατά-



ς’ασιν με άπλούν γράμμα εις την καγκελλαρΐαν  ̂

όμοϋ με άποδειχτιχά, άν είναι δυνατόν’ ό έναν- 

τιούμενος 6άνειςης όέν έμπορεϊ ποτέ νά είναι 

μέρος εις την κρισολογίαν όπου γίνεται διά 

την άποκατάςασιν, χωρίς όμως νά βλάπτων- 

ται τά άλλα του δικαιώματα.

609· Μετά την παρέλευσιν των $ύω μη

νών, ό βασιλικός επίτροπος, καί 6 πρόεδρός 

τού εμπορικού κριτηρίου θέλει άποπέμπουν , 

καθ’ εις ’χωρικά, εις τον γενικόν επίτροπον 

της έφέσεως αυλής τάς πληροφορίας όπου 
θέλει ελαβον , τάς εναντιώσεις όπου θέλει 

έ μπόρεσαν νά γίνουν, καί ό,τι γνωρίζουν 

ιδιαιτέρως επάνω εις την διαγωγήν εκείνου 

όπου εκαμε την ς·άσιν. Θέλει ενόνουν προσ

έτι καί την γνώμην των επάνω εις την ζή - 

τησι'ν του.
β ίο . 0  γενικός επίτροπος της Εφέσεως 

αυλής θέλει διορίζει νά δίδεται επάνω είς-τό 

ολον άπόγασις φανερόνουσα προσδοχην η άπόρ-

ριψιν της εις άποκατάςασιν ζητησεως-, άν η
Ο 2
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ζήτησις άπορριφθη, δεν έμπορει νά ξοεναγένη 

πλέον.
6 1 1 . Η άπο'ιρασις φανερόνουσα άποκατα- 

ς*ασιν θέλει πέμπεται τόσον εις τον βασιλικόν 

επίτροπον όσον και εις τούς προέδρους των 
κριτηρίων, εις τούς οποίους η ζητησις 3έλει 
επέμφθη. Ταύτα τά κριτήρια θέλουν διορίζει 

νά γίνεται δημοσίως η άνάγνωσίς της, καί η 

μεταγραφή εις τά κατάςιγά των%

6 12 . Δεν θέλει έμποροϋν νά είναι προσ- 

δεκτοί εις την άποκατάς-ασιν, οι σφετεριςαί, 

©ί δόλιοι χρεωκόποι, οι κατα'&κοι διά κλοπήν 

yj δι αισχροκέρδειαν, μήτε οί ύπ’ εύθύνην λο- 
γαριασμοϋ ώς οι ορφανών επίτροπος κυβερ- 
νηται η παρακαταθηκάριοι > όπου δεν θέλει 

άπέδωκαν η έ£εκαθάρισαν .τούς λογαριασ

μούς των.

6ΐ3.  Θέλει εμπορεΐ νά είναι προσδεκτός 

ιΐς τλν άποκατα'ς·ασιν ό απλούς χρεωκόπος, 

«πού θέλει υπέφερε την δίκασιν, άπό την 

«ποιαν θέλει κατεδικάσθη.
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6 ΐ 4· Κάνεις άπό τούς εμπόρους όπου 
έκαμαν ςάσιν δεν $ί\ει εμπορεί νά παρρησιά- 

ζεται εις tysv λέσχην, ε£ω άν &α£ε τί;ν Απο- 

κατάς-Λσιν του.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

Περί τής εμπορικής δικαςΊχής εξουσίας.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΗ·

Π ερί της σνςασεως των Εμπορικών κριτηρίων.

Λ

6 l5 . lliN  δημοσίας κυβερνήσεως διάταγ

μα θέλει προσδιορίσει τον αριθμόν των εμ

πορικών κριτηρίων, και τάς πόλεις όπου Βά

λουν είναι επιδεκτικαι του νά το "λάβουν δια 

την εκτασιν του εμπορίου των, και της φιλο- 
τεχνίας των.

6 ΐ 6 . Η περιοχή κάθε εμπορικού κριτη- 

ρίψ  θέλει είναι ή ίδια με την τού πολιτικού 

κριτηρίου, εις την επικράτειαν τού οποίου θέ
λει είναι θεριένον και άν ευρίσκωνται πλέον ή 

εν εμπορικά κριτήρια εις την επικράτειαν ενός 

μόνου πολιτικού κριτηρίου, θέλει τοίς διορί

ζονται ιδιαίτεραι περιοχαί*



6 17 . Κάθε εμπορικόν κριτήριου Βελει συν· 

θέτεται από ενα πρόεδρον κριτήν, από κριτάς, 

και από άναπληροϋντας. 0  αριθμός των κρι

τών δεν Βέλει εμπορεΐ νά είναι κατώτερος 

τών δύω, μήτε ανώτερος τών οκτώ, μή συμ

περιλαμβανομένου του προέδρου. 0  αριθμός 

τών άναπληρούντων Βέλει άναλογεϊται κατά 

την χρείαν τής υπηρεσίας. Τό δημοσίας κυβερ- 

νησεως διάταγμα Βέλει προσδιορίζει, διά κάθε 

κριτή ριον, τον αριθμόν τών κριτών και τον 
τών άναπληρούντων.

6 ΐ 8. Τά μέλη τών εμπορικών κριτηρίων 

Βίλει εκλέγονται εις μίαν συνέλευσιν συνΒεμέ- 

νην άπό εμπόρους εγκρίτους, καί προ πάντων 

άπό αρχηγούς παλαιοτέρων και ύποληπτικω· 

τερών διά την τιμιότητα, ευταξίαν καί οικο

νομίαν οικιών.
6 1 9 · Ο καταλόγος τών έγκριτων Βελει 

καταςρόννεται επάνω εις όλους τούς εμπορευο·
3/

μένους τής περιοχής άπό τον Επαρχον, καί 

Βέϊ.ει επι&£αιοϋται άπό τον Ϋπουργόν τού
ο 4
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Εσωτερικοϋ' ό άριΒμός αυτών δεν εμπορεΐ 

νά είναι κατώτερος των είκοσι πέντε εις τάς 

πόλεις, οπού ό λαός δεν υπερβαίνει τάς δεκα

πέντε χιλιάδας ψυχάς , εις δε τάς άλλας πό
λεις, πρέπει νά αυζάνη, άνά ενα διά κάθε 

χΐλίας ψυχάς λαού.

020- Κάθε εμπορευόμενος θέλει εμπορεΐ 

νά ονοματίζεται κριτής ή άναπληρών, άν εχη 

τριάντα χρόνους κιλικίαν άν κάμνη τό εμπό- 
ριον τιμιώς και υποληπτικώς άπό πέντε χρόνους 

και εδώ. Ο πρόεδρος πρέπει νά εχρ σαράντα 

χρόνους ηλικίαν, και δεν θέλει εμπορεΐ νά εκ

λέγεται εί μη μεταζυ τών παλαιών κριτών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου ες~άθησαν 

εις τά παρόντα κριτήρια, προσέτι και τών 

παλαιών κριτών Υπάτων τών εμπόρων.

6a I . 'Η εκλογή θέλει γίνεται με ατομικήν 

ψηφοφορίαν, με σως·άς περισσοτέρας ψήφους. 
Καί όταν θέλει γίνεται η εκλογή του προέ

δρου , τό ειδικόν άντικείμενον ταύτης της εκλο

γής θέλει δηλούται προ της ψηφοφορίας.
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622. Είς xw πρώτην εκλογήν, 6 πρόε

δρος καί τό ήμισυ των κριτών καί των άνα* 

πλχιρούντων, από τούς όποιους θέλει συνθέ- 

τεταί τό κριτήριου, S'ελει ονοματίζονται διά δύω 

χρόνους* Τό δεύτερον χ?μισυ των κριτών καί 
των άναρίηρούντων θέλει ονοματίζεται διά 

ενα χρόνον. Είς δέ τάς μετά την πρώτον έκλο- 

/άς, όλαι αί ονοματίσεις θέλει γίνονται διά δύω 
χρόνους.

623. 0  πρόεδρος καί οί κρίταΐ δεν θέλει 

εμπορονυ νά μένουν πλέον των δύω χρόνων 

είς την όνομάτισίν των, μήτε νά εκλέγωνται 
έκ ίκτεροι» εί μή μετά παρελευσιν έν$ς χρόνου.

6^4· Είς κάθε κριτήριου θέλει είναι είς 
Κα)/κελλαριος καί θυρωροί όνοματιζόμενοι 
από την Διοίκησιν, Ύά δικαιώματα, μισθοί 
καί καθήκοντα αυτών θέλει προσδιορίζονται 
από εν δημοσίας κυβερνήσεως διάταγμα.

625. Θέλει καταφαίνονται, μόνον διά την 
πόλιν των ΙΤαρισίων φυλακαί τον εμπορίου, 

διά την έκτέλεσιν των δικασεων, όπου άποοα-



σίζουν τον διά σώματος βιασμόν, Τό είδος τής 

συςάσεως και των προνομίων των θέλουν 

προσδιορισθή άπό ιδιαίτερον διάταγμα,

6 ί 6. Αί διχάσεις, εις χά εμπορικά κριτή

ρια , 3έλει άποφασίζονται άπό τρεις τουλάχι- 

ςον κριτάς, κάνεις άναπληρών δεν θέ^ει εμπο- 

ρεΐνά κράζεται εί μή προς άποπλήρωσιν τούτοι» 

τον αριθμόν.

627 . Η υπουργία, των συνηγόρων είναι 

εμποδισμένη εις τά εμπορικά κριτήρια κατά 

τό 4 γ4 «ρθρον τού Πολιτικής κρισολογίας 

κώδηκος· Κάνεις δεν Βέλει εμπορεί νά κρισο- 

λογήται $ιά εν μέρος έμπροσθεν εις ταϋτατά 

κριτήρια, άν τό μέρος, παρόν εις τήν άκρόασιν} 

δεν τώ δώση τήν άδειαν, ή άν δεν ϊγη ειδι

κόν πληρεξούσιον. Τούτο τό πληρεξούσιον, τό 
όποιον εμπορεί νά δίδεται εις τό τέλος τού 
πρωτοτύπου· η τού αντιγράφου τής προς παρ- 
ρησιασμόν επιταγής, 5έλει παραγίνεται εις 

τον καγκελάριον πριν άρχίση ή δίκη, καί Βελει 

βεβαιοϋται παρά τούτου άν-εξόδως.
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628-. At εργασίαι των, εμπορικών κριτών 

είναι άμισθοι Hat μόνον όϊά τιμόνι..

629. Ούτοι πριν ZjxGom άς εργασίας 
ορκίζονται εις τά ακροατήριου της έφέσεως 

αύλης,.όταν αυτή έόρεύ*; εις τηνχοινην περιοχήν 

όπου το εμπορικόν κριτήριου· είναι χατας-η- 
μένον. Εκ τούναντιόυ, η Εφέσεως αύλη όιο- 

ρίζει> «ν βι εμπορικοί κριται τά ζητούν., το 
πολιτικόν- κριτήριου τής περιοχής νά λά£η τούς 
όρκους των" xat τότε τό κριτήριου κατας'ρόννει 
σημείωση* αυτών, και την ς-έλλει εις την εοέ- 
σεως αυλήν, ητις έπιτάττει την εγγραφήν της 
εις τά κατάςιχά της* όλα ταύτα γίνονται διά 
των δικολόγων yj άλλων δημοσίων υποκειμέ

νων και χωρίς ό£οόα.
63<Χ Τά εμπορικά κριτήρια είναι εις τά

«
άποδιδόμενα καί υπό την άγρνπνίαν τον Υπουρ

γού της Δικαιοσύνης..
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Περί τού προνομίου των Εμπορικών Κριτηρίων.
4

6 3 ι. Τ α εμπορικά κριτήρια Βελει έχουν 

το προνόμιον τού νά δικάζουν

I . Κάθε γιλονεικίαν άναψερομένην εις τάς 

άναμέσον πραγματευτών, εμπόρων καί τρα

πεζιτών υποχρεώσεις καί συμβιβάσεις,

Ί .  Κα'Θε (ριΚονεικίαν άναφερομένην. εις 

τάς άναμέσον κάθε υποκειμένων εμπορικάς 

πράξεις.

632. Ο νόμος υπολαμβάνει δι εμπορικάς 

πράξεις*
Κάθε άγόρασμα ειδών αποικιών καί πραγ

ματειών διά νά ξαναποιλουνται , ήτοι καθό)ς 

άγοράσθησαν ̂  ή ά(ρ ου επεξεργάσθησαν y :h 

διά νά ενοικιάζεται μόνον ή χρ'ήσίς των,

Κάθε επιχειρησιν χειροτεχνιών, επιταγήςβ 

μετακομίσματος διά ξηράς ή δι’ ύπατος,

Κάθε επιχείοησιν προμηθειών, επιςασιών,



γραφείων υποθέσεων, καταγμάτων διά δημο

πρασίας, δημοσίων Βεάτρων,

Κάθε πρΧξιν ανταλλάγματος τρα π έζι καί 

μεσιτείας,

0λας τάς των δημοσίων τραπεζών πράξεις.

Κάθε ύποχρέωσιν μεταξύ πραγματευτών , 

εμπόρων καί τραπεζιτών.

Μετάξι) κάθε υποκειμένων, τά άνταλλαγ- 

μανκά η εμβάσματα χρημάτων γινόμενα από 

πάλιν εις πόλιν,

633. Ο νόμος υπολαμβάνει ωσαύτως εμ- 

πορικάς πράξεις,

Κάθε επιχείρησιν ναυπηγίας, και κάθεάγό- 

ρασμα, πώλημα καί ξαναπώλημα πλοίων διά 

την εσωτερικήν καί εξωτερικήν θαλασσοπλοΐαν.
Κάθε Β'αλασσιαν άποςολην.
Κα'θε άγόρασμα η πώλημα σχοινιών, πα

νιών σίδηρων ζωοτροφιών καί λοιπών.

Κάθε ναύλο)μα, δάνειον άπλοϋν η μέ 3αλάσ- 

σιον τόκον, κάθε σι^ουριτάν, καί άλλα συμφω

νητικά άναφερόμενν εις τό θαλάσσιον εμπόρων.
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Κάθε συνθήκην καί συμβιβασμόν διά μισθούς 

ναυτών,

Κάθε ύποχρέωσιν θαλασσιν<3ν ανθρώπων 

διά την υπηρεσίαν των εμπορικών πλοίων.

634· Τά εμπορικά κριτήρια θέλει έχουν 
ωσαύτως τό προνόμιον τού νά δικάζουν*

ι . Τά Δικαιώματα κατά των πρακτόρων, 

γραμματικών των εμπόρων η υπηρετών των, 

διά τό εμπόρων μόνον όπου τοίς ένεπιςεύθη.

2. Τάς χρεωςικάς ομολογίας εκείνων όπου 

παραλαμβάνουν, πληρόνουν , συναθροίζουν , 

και άλλων ύπ’ ευθύνην "λογαριασμού των δημο- 
σίων χρημάτων.

635. Τέλος πα'ντων θέλει έχουν το προ- 

νόμιον τού νά δικάζουν*
1. Την άπο'Θεσιν τού. λογαριασμού της 

ληψοδοσίας καί τά κατάς-ιχα τού εις ςάσιν 

οντος εμπόρου., την βεβαίωσιν και την. ε.£έτα- 
σιν των δανείων.

2 . Τάς εναντιώσεις εις την συμφωνίαν, 

όταν τά μέσα τού εναντιουμένου θέλουν είναι
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θεμελιωμένα επάνω εις αποδειχτικά η πράξεις, 

των οποίων ή δίκασις αποδίδεται άπο τον νό
μον εις τούς κριτάς των εμπορικών κριτήριων.

Εις κάθε άλλ ν̂ περις-ασιν, αΰται αί εναν

τιώσεις θέλει διχάζονται άπο τά Πολιτικά 
κριτήρια.

Επομένως κάθε εναντίωσις εις τ*)ν συμφω-
*

νιαν θέλει περιέχει τά μέσα το» ενάντιουμενού 

ύπό ποινήν άκυρώσεως.

3. Tyjv επικύρωσιν τής μεταξύ εκείνου 

όπου έκαμε την ςάσιν καί των δανεικών του 

συνθήκης·

ί\, Τύν υπαρχόντων υποχώρησιν καμωμε- 

ν/]ν απ’ εκείνον όπου ’έκαμε τήν ςάσιν διά τό 
μέρος οπού άπο&'βεται εις τά εμπορικά κριτή

ρια κατά τό 9 0 ί άρθρον Τού IIοΐιτικής κρι- 
σοΐογίας κώό^κος.

636. Οταν τά άνταΐίαγματαά δεν 3'έλει 

υπολαμβάνονται εί μ/? άπίαϊ υποσχέσεις κατά 
τό 112 άρθρον τού πρώτου βιβίίου, ή όταν τά 

εις εις επιταγήν γραμμάτια δεν θέλει έχουν εί



μή υπογραγάς υποκειμένων όχι πραγματεν- 

των, καί δεν 3έλε( έχουν διά αντικείμενου εμ

πορίας εργασίας , άνταϊίαγμα , τράπεζαν , 

Υ) μεσιτείαν, το εμπορικόν κριτήριου 3έλει 

είναι είξ χρέος νά άποπέμπη τήν νπόθεσιν εις 

το πολιτικόν κριτήριου, άν 6 εναντιονμενος το 

ζητήση εγγράγως.

63γ. Οταν ταΰτα τά άνταΧΧαγματικά καί 

ταύτα τά εις επιταγήν γραμμάτια θέλουν εχει έν 

ταντω υπογραψάς υποκειμένων πραγματεντών 

καί υποκειμένων μή πραγματεντών, το εμπο

ρικόν κριτήριου Β’έίει τά δικάζει' άλλα δεν 

Βέλει εμπορεΐ νά άπογασίζγ τον διά σώματος 

βιασμόν κατά των μ-η πραγματεντών υποκει

μένων, έ'£ω άν νπεχρεώθησαν διά έμπορικάς 

εργασίας, άνταλαγμα , τράπεζαν ή μεσιτείαν.

638. Τά έμπορικά κριτήρια δεν 3·έλεί έχουν 

τό προνόμιον τον νά δικάζουν τάς κρισοίογίας 

οπού γίνονται κατά τίνος οικοδεσπότου, χεωρ- 
γον, ή άμπείονργον διά πώλησιν εισοδημά

των τής ιδιοκτησίας των, καί τάς κρισοίογίας
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όπου γίνονται κατά τίνος εμπόρου διά πληρω

μήν εισοδημάτων καί πραγματειών αγορασμέ

νων διά χρησιν ιδίαν του.

Ύά από έμπορον όμως υπογεγραμμένα 

γραμμάτια θέλει υπολαμβάνονται καμωμένα 

διά τό εμπόριόν του , καί τά γραμμάτια εκεί

νων όπου παραλαμβάνουν* πληρόνουν, συν

αθροίζουν η άλλων υπ’ ευθύνην λογαριασμού 

των δημοσίων χρημάτοιν, θέλει υπολαμβάνον

ται καμωμένα διά την επιςασίαν των, όταν 

άλλη αίτιά <5εν 3ελει άναψερεται εις αυτά.

639· Τά εμπορικά κριτήρια θέλει όικά£ουν
mt

άμετατρέπτως,

1. Ολας τάς ζητήσεις των όποιων τό κε- 
φάλαιον όέν θέλει υπερβαίνει την τιμήν των 

χιλιων (ρραγκών,
2 . Ολας έκείνας, εις τάς οποίας τά εις 

ταυτα τά κριτήρια δικάσιμα μέρη , κάμνοντα 

χρησιν των δικαιωμάτων τωνy θέλει έόηλωσαν 

οτι θέλουν νά κριθουν άπογασιςικά καί χωρίς
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64θ. Εις τάς περιοχάς όπου 3εν Bfku 

είναι εμπορικόν κριτηριον, οι τού πολίτικου 

κριτηρίου κριταί κατέχοντες του τόπον 3"έλεε 

όϊκά£ουν τάς υποθέσεις όπου 6 παρών νόμος 

άποδίδει εις τους εμπορικούς κριτάς.

641 · Εις ταύτην την περίςασιν, η κατα
σκευή της κρισοίογίας θέλει γίνεται κατά τον 

αυτόν τρόπον ώς και εις τά εμπορικά κριτή

ρια , και αΐ δικάσεις θέλουν αποτελεί την αυ

τήν ενέργειαν.

K W W W W V W W JW W W A W ^ W W W W M O lW W W W W W W t

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΗ .

‘Π ερί τοΰ κρισολογησεως τρόπου Ϊμ.προα0ε εις τά 

εριποριχα, κριτήρια..

642. Ο ΚΡΙΣΟΛΟΓΗΣΕΩΣ τρόπος έμπροσ

θεν εις τά εμπορικά κριτήρια θέλει γίνεται 

απαράλλακτα καΘώ.ς εδιορίσθη άπό την είκο- 

ς*λν πέμπτων Επι^ρα^ν του δευτέρου βι&λίου 

του πρώτου μέρους του πολιτικές κρισοϊογίας 

κώδηκος.



643. Μέ okov τούτο τά ΐ56 , 158, 
και i 5 g  άρθρα του αυτού Καχ^κος ( ΐ ) ,  

άναφερόμενα εις τάς ελλειπτικώς δικάσεις γι

νόμενης από τά κατώτερα κριτήρια θέλεί εφαρ

μόζονται εις τάς ελλειπτικώς δικάσεις, γtvg- 

μενας άπό τά εμπορικά κριτήρια·

644 · At εφέσεις των δικάσεων των εμπο

ρικών κριτηρίων θέλει φέρονται έμπροσθεν εις

( ι )  Αρθρον ι56. Κάθε ελλείπτικώς Υ'κασις 
κατά τίνος μέρους, όπου δεν ίσυς-ησε συνήγορον, 
θέλει Υλοποιείται άπό ενα θυρωρόν τ:ροςαγμένον 
υ,τοι άπο το κριτ>?ριον ή άπό τόν κριτόν τοϋ οίκ>ι- 
τηρίου τοϋ έλλείψαντος, τόν όποιον τό κριτηριον 
θέλει έδιωρισεν* »  έκτέλεσις τής Υκάσεως θέλει γί
νεται εις εξ μήνας άγ’ ου άπο^ασισθή, άλλέως θέλει 
υπολαμβάνεται ώς αν νά μήν έ'γινε.

ΐ58. Αν ή δίχασις έγινε κατά τίνος μέρους, όποϋ 
«ίέν έχει συνήγορον, ή έναντίωσις θέλει είναι προσ- 
ίεκτκ έως εις τήν έκτέλεσιν τής Υκάαεως.

15 9* Η άικασις θέλει υπολαμβάνεται έκτετελεσ- 
μέντη, όταν τά έπιλ^ρθέντα είΥσματα έπωλήΥταν ̂  
ϊ? ό καταόικασθεΐς έ^υλακώΥ >7 έσυς-ήΘ» νά μή γυ- 
λακωθή, >7 ή έπιλαβό ενός >, πλειόνων των άκινήτων ,
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τάς αυλάς , εις την επικράτειαν των όποιων 

ταυτα τά κριτήρια είναι 3εμένα.

Ε Π ΙΓ Ρ Α Φ Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η .

Π ερί τοϋ ν.ρισολογόσεως τρόπου εμπροσθε εις τάς 

Ε’ρε'σεως αύλάς.

645. Η ΔΙΟΡΙΑ του νά ανακαλούνται εις 
ανώτερα κριτήρια αί δικάσεις των εμπορικών 

κριτηρίων 3ε'λει εΓναι τρεΓς μήνες άρχινώντας 

από τ*?ν ημέραν της όηλώσεως τ«ς ίικασεως, 

όιά εκείνας τάς δικάσεις όπου 3έλει έγιναν άν- 
τιρρητικώς, και από τ^ν τελευταιαν ημέραν 

της εναντιώσεως, ίίά εκείνας τάς δικάσεις όπου

του τω έκοινοποιόθ)], δ τά εξο ία  βπληρώθησαν, η 
τέλος πάντων όταν είναι κα/κ/χια άπόδειξις άπό τόν 

οποίαν επάγεται άναγκαίως οτι ό εκτε'λεσις τϋς ίικ ά - 

σεως έγνωρίσ3» άπό το έλλεϊψαν μέρος* Η έναν- 

τίωσις γενομένγ) εις τάς άνω ρηθείσας διορίας, καί 

κατά τους κάτωθι διοριζόμενους τρόπους, αναβάλλει 

τόν εκτελεσ ιν, αν αυτ>? άέν έπρος-άχΘ»! καί κατά τός 

εναντιώσεως.



$έλει lyivav ελλειπτικώς. Η εφεσις $ελει έμ
πορε! νά γίνεται εις αυτήν ταύτην την ημέραν 

της ίικάσεως.

6^6 . Η ίφεσις £έν 3έλει είναι προσδεκτη 

όταν το κεφα'λαιον έ̂ν θέλει υπερβαίνει την 
τιμήν των χιλι'ων φράγκων, ας μη φανερόν/] 

καί η βίκασις ότι γίνεται άμετα'τρεπτος, άκόμη 

καί άν #θελε φανερόνη otc γίνεται εις βάρος 

της έφέσεως.
647· A ί εφέσεως αύλαί $έν θέλει εμποροϋν, 

εις ούόεμίαν περίςασιν, υπό ποινήν άκυρώ- 
σεως, άκόμγ] και των £ημιών-τόκων των με-* 
ρών, εί δυνατόν, να επιτρέπουν εναντιώσεις η 
άναβολάς εις την έκτέλεσιν των δικάσεων των 
εμπορικών κριτηρίων, και άν η'Θελε γένη και 

έναντίωσις ακόμη ότι η δίκασις δεν έπρεπε νά 
yevrj εις ταυτα τά κριτήρια* άλλ’ αύται αί αύλαί 
θέλουν έμπορεί, κατά τάς περιςάσεις, νά όί- 
ίουν τήν άδειαν τον νά καλούνται εκτάκτως 

εις διωρισμένην ημέραν καί ώραν, διά νά γίνεται 

η κρισολογία επί την εφεσιν.
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684. Αί εφίσέις των όικασεω» των εμπο~ 

ρικών κριτηρίων θέλει κατασκευάζονται και 

δικάζονται Εις τάς αυλάς, ώς ι̂κασεων εφέ

σεις γινόμεναι προς καιρόν, η κρισοίογια εως 
εις τήν τελευταιαν ημέραν της τελείας άποφά- 
σεως θέλει είναι παοομρία με εκείνην όπου 
ι̂ετάχθη, διά τάς εις πολιτικάς υποθέσεις έφέ- 

σεως &κας, εις το τρίτον βι&λίον τού πρώτου 

μέρους του Πολιτικής κρισοίογίας Κώδηκος.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΩΛΙΙΚΟΣ.
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Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ι Σ

ΤΙΝΏΝ ΚΑΙΝΟΦΑΝΏΝ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΏΝ ΟΡΏΝ.

ΑΓΟΡΑ. X  ΟΠΟΣ δημόσιος άνοιχτός, περιχυχλω- 
μένος άπ'ο χτίρια  , τόσον δια την ευπρέπειαν τίνος 
πόλεως ,ο σ ον  καί διά. την ευκολίαντοϋ εμπορίου. 
Place publique.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ, όλίκ/j ποσότ»ς χρημάτων τίνος κληρο
νομιάς, τίνος εταιρείας , των χρεών τίνος χοεω- 
κόπου. Masse.

Αινιγματογραφια . ΜυςΜριώ&ος τρόπος γραψιμα  ̂
τος <?ιά λεξεων >7 χαρακτήρων συμγωνημένων με 
εκείνον προς ον επις·ελλεται, ή προς ιδίαν ριόνον 
χατάληψιν. Ecriture en cliiffre.

Ακροαςις. Η σννελευσις εις τήν οποίαν οί χρ ιτα ϊ 
άκούουν τάς κρίσεις όπου κρισολο^ούνται διαμέ- 
σον διχολόγων ή επιτρόπου. A u dfepce. '

Ακ,ΡΟΑΤΗΡΙΟΝ. Ο τόπος, οπού οί Ηγεμόνε ς . τ ά  
άξιωματιχάΙΫποχείμενα, οί χριτα'ι δίδουν άχρόμσιν , 
εις όσους θέλουν νά τοις ομιλήσουν. Sallfc d all- 
dience.

Αλα ΑΞΙΑ. Αλλαγμα πραγματειών, ςολιδίων, κ«1



άλλων όποιωνδήποτε πραγμάτων με άλλο εϊδησμα. 
Troc.

y

ΑΝΑΔΟΧΗ. Εγγραφος υπόσχεσις όπου δίδει της διά 
νά π^ηρώση εν άνταλλαγματικόν* A c c e p ta t io n .

ΑνΑΠΛΗΡΏΝ. Εκείνος οπού ονοματίζεται να κράτη 
τον τόπον ενός itotxyjroO, κριτοϋ $ άλλου αξιω
ματικού , άν τύχρ θάνατος, κα 3αίρεσις} η απου
σία. Suppleant.

Ανθιςταςις τριτοααβουςα . Η εις το χριτήριον 
εγγραγος ζήτησις, οποϋ κάμνει ένας, ός·ις μην 
εχων μέρος ε'ίς τινα δεδιηασμένην διαγόραν αν
τιτείνει ότι ή άπόγασις τον άάικεϊ, και άν3ίςα- 
ται εις τ>?ν εκτε'λεσίν της. Tierce-opposition.

ΑΝΤΑΑΑΑΓΗ. Δικαίωμα νέου ανταλλάγματος όπου

πρέπει νά π\ηρόνη εκείνος όπου έτράβησεν έν

άνταλλαγματικόν , τό όποιον μη π"ληρω3έν διε-
μαρτυρή^η. Recliange.

»

ΑΝΤΑΑαΑΙ’ΜΑΤΙΚΟΝ. Υπονοείται γράμμα. Γραμμά

των καμωμε'νον άπό ενα τόπον εις άλλον, άιά τοϋ 

όποιου ένας τραπεζίτης η πραγματευτης τραέα. 
επάνω εις τον άνταπον.ριτήν του μιαν ποσότητα 

γ ρημάτων διά νά τόν \άβη ένας τρ ίτο ς, όςις η ο 
'ίδιος,  η διά χειρός τρίτου τοϋ εοωκε τό άξισμά 
του. Lettre-de-cliange.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΕΙΣ. Κακαι περιποιήσεις όπου κάμνει
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