
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΗΣ  ΕΚΔΟΣΕΩΣ 
 

Tό κείμενον τό ὁποῖον ἕπεται, 
ἀκολουθεῖ πιστῶς 

τήν σελιδαρίθμησιν τοῦ αὐθεντικοῦ 
ἐγχειριδίου - ἀνατύπου ἐκ τῆς «Νέας Σιών», 
ὥστε ἡ παραπομπή εἰς συγκεκριμένην σελίδα 

τοῦ ἑπομένου κειμένου, 
νά εἶναι ὁμοία 

πρός τήν παραπομπήν εἰς τό αὐθεντικόν. 
Σιωπηρῶς ἔχουν διορθωθῇ πέντε ἤ ἕξ 

ὀρθογραφικά λάθη τοῦ πρωτοτύπου (ἐντύπου) 
κειμένου, ἀλλ’ αἱ διορθώσεις αὗται 

δέν ἀλλοιοῦν οὔτε 
τό ἄκουσμα, οὔτε καί τό νόημα 

τοῦ πρωτοτύπου (ἐντύπου) κειμένου. 
 

(ἡ σελίς αὕτη ἀριθμεῖται ὡς 0 καί ἡ ἑπομένη ὡς 1) 
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ΗΜΕΙΣ 
ΧΟΥΣΕΪΝ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 

ΤΟΥ ΧΑΣΙΜΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 
 
 

Συνῳδά τῷ 31ῳ Ἄρθρῳ τοῦ Συντάγματος καί ἐπί τῇ βάσει τῶν 
ἀποφάσεων τῆς Γερουσίας καί τῆς Βουλῆς, ἐπικυροῦμεν τόν 

ἀκόλουθον Νόμον καί διατάσσομεν τήν ἔκδοσιν καί προσθήκην 
αὐτοῦ εἰς τούς Νόμους τοῦ Κράτους. 

 
 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ 
ὑπ΄ ἀριθμ. 27 τοῦ ἔτους 1958 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΝΟΜΟΣ 
  

ΤΟΥ ΕΛΛHNOΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ∗ 

 
Ἄρθρον 1.  Ὁ Νόμος οὗτος καλεῖται Νόμος τοῦ 
Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1958, 
τίθεται δ΄ ἐν ἰσχύϊ μετά πάροδον ἑνός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως αὐτοῦ  ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἐφημερίδι. 
 
 

ΜΕΡΟΣ   1ον     
Προεισαγωγικόν 

 
 

Ἄρθρον 2.  Αἱ ἑπόμεναι λέξεις καί φράσεις, αἱ ἐν τῷ Νόμῳ 
τούτῳ ἀναφερόμεναι, θά ἔχωσι τάς κατωτέρω ὁριζομένας 
αὐταῖς σημασίας, ἐκτός ἐάν ἡ πλοκή τοῦ κειμένου ἀπαιτῇ 
ἄλλως. 
 

Ἡ λέξις «Πατριαρχεῖον» σημαίνει τό Πατριαρχεῖον, τό 
γνωστόν ὡς τό Ἑλληνορθόδοξον (Ρούμ Ὀρθοδόξ) Πατριαρχεῖον 
Ἱεροσολύμων ἤ Μοναστήριον (Ἱερόν Κοινόν) τοῦ Παναγίου 
Τάφου ( ∆έρ Κάμπερ Μουκάδας) ἤ  Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἤ 
Πανάγιος Τάφος ἤ Ἑλληνορθόδοξον  Μοναστήριον (∆έρ Ἐρ – 
Ρούμ Ἐλ Ὀρθοδόξ) καί θά εἶνε Νομικόν Πρόσωπον, 
ἐκπροσωπούμενον ὑπό τοῦ Πατριάρχου, συνῳδά ταῖς διατάξεσι 
τοῦ Νόμου τούτου. 

 
 

 
 

 

                                                 
∗   Ὁ παρών  «Νόμος τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων» ( ὑπ΄ἀριθμ. 
27/1958) ἐδημοσιεύθη ὡς Νόμος τοῦ Κράτους ἐν τῇ ὑπ΄ἀριθμ. 1385 καί ἀπό  14  Ζίλ Κάδε 
1377 ἔ. ἐγ. /1ης Ἰουνίου 1958   Ἐπισήμῳ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Χασιμικοῦ 
Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, σελ. 556-564.  



- 4 - 

 

Ἡ λέξις «Πατριάρχης» σημαίνει τόν Ἑλληνορθόδοξον 
Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί περιλαμβάνει τόν Τοποτηρητήν 
τοῦ  Πατριάρχου, ἐν περιπτώσει ἐλλείψεως Πατριάρχου ἤ 
ἀπουσίας αὐτοῦ. 

 
Ἡ φράσις «Πατριάρχης ἐν Συνόδῳ» σημαίνει τόν 

Πατριάρχην, ἐνεργοῦντα τῇ συναινέσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἤ 
ἐκτελοῦντα τάς ἀποφάσεις αὐτῆς. 

 
Ἡ φράσις «Πατριάρχης ἐν Συμβουλίῳ» σημαίνει τόν 

Πατριάρχην, ἐνεργοῦντα τῇ συναινέσει τοῦ Μικτοῦ 
Συμβουλίου  ἤ  ἐκτελοῦντα  τάς  ἀποφάσεις αὐτοῦ. 

 
MEΡΟΣ   2ον 

Καθήκοντα τοῦ Πατριάρχου 
 
Ἄρθρον 3.  1) Ὁ Πατριάρχης εἶναι ὁ ἀνώτατος ἀρχηγός τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Θρόνῳ 
Ἱεροσολύμων καί ὁ ἐκπρόσωπος Αὐτῆς καί ὁ Πρόεδρος τῆς 
Ἱερᾶς  Αὐτῆς Συνόδου καί τοῦ Μικτοῦ Συμβουλίου. Οὗτος εἶνε ὁ 
σύνδεσμος Αὐτῆς μετά τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν καί ἀπολαμβάνει τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων 
καί προνομίων, ἔχει δέ γενικήν ἐξουσίαν (οὐϊλάγια)  ἐπί τῶν 
εὑρισκομένων ἐν τῷ Ἱεροσολυμιτικῷ Θρόνῳ Μοναστηρίων, 
Ἐκκλησιῶν, Σχολείων, Σωματείων, Συλλόγων, Κοινοτικῶν 
Ἐπιτροπῶν  καί φιλανθρωπικῶν Βακουφίων, εἴτε ταῦτα εἶναι 
ἐντός τῆς χώρας εἴτ΄ ἐκτός αὐτῆς. 

 
2) Τῷ Πατριάρχῃ ἀνατίθεται: 
 
α) Ἡ προσήκουσα ἐπιτέλεσις ἁπασῶν τῶν θρησκευτικῶν 

τελετῶν κατά τάς ὡρισμένας αὐταῖς ὥρας ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις 
καί Προσκυνήμασι, τοῖς Ὑπαγομένοις μονομερῶς τῷ 
Πατριαρχείῳ  ἤ  ἀπό κοινοῦ μετά τῶν ἄλλων Κοινοτήτων. 
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β) Ἡ ἔναρξις λειτουργίας (τό ἄνοιγμα) τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν πρώτῃ δυνατῆ εὐκαιρίᾳ καί ἐντός 
τῶν οἰκονομικῶν  δυνατοτήτων τοῦ Πατριαρχείου, μέχρις οὗ δέ 
καταστῇ τοῦτο δυνατόν, ὁ Πατριάρχης ἐν Συνόδῳ θά 
ἀποστέλλῃ τέκνα τῆς  Ἀραβορθοδόξου Κοινότητος ἐν Ἰορδανίᾳ 
εἰς τάς Ὀρθοδόξους Θεολογικάς Σχολάς, τάς κειμένας ἐκτός 
τῆς Ἰορδανίας, πρός θεολογικήν ἐκπαίδευσιν ἐν αὐταῖς. 

 
3) Ὁ Πατριάρχης. 

 

α) Θεωρεῖται ἐπόπτης ἐπί πάντων τῶν Ὀρθοδόξων 
Μητροπολιτῶν, Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Μοναχῶν, τῶν 
ὑπαγομένων εἰς  τόν  Πατριαρχικόν  Θρόνον. 
 

β)  Ἐξασκεῖ τήν πνευματικήν ἐξουσίαν ἐπί πάντων τῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων ἐν τῷ Πατριαρχικῷ 
Ἱεροσολυμιτικῷ Θρόνῳ, εἴτε οὗτοι λαϊκοί εἰσίν εἴτε κληρικοί 
οἱουδήποτε βαθμοῦ. 
 

γ)       Οὐδόλως ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις Ἐκκλησίας ἤ εὐκτηρίου 
Οἴκου ἤ Μοναστηρίου ἐντός τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου 
Ἱεροσολύμων ὑφ΄ οἱουδήποτε ὀρθοδόξου προσώπου, εἰ μή τῇ 
ἐγκρίσει τοῦ Πατριάρχου. 
 

4) Ὁ Πατριάρχης. 
 

α) Θά ἐπιτελῇ προσηκόντως ἁπάσας τάς συνήθεις 
θρησκευτικάς τελετάς ἐν ταῖς προειρημέναις Ἐκκλησίαις καί 
Προσκυνήμασι κατά τάς ὡρισμένας αὐταῖς ὥρας. 
 

β)     Θά φροντίζῃ διά τήν ἐξεύρεσιν καταλλήλου καταλύματος 
πρός ἐγκατοίκισιν τῶν Ὀρθοδόξων Προσκυνητῶν, τῶν ἐπί 
προσκυνήσει τῶν  Ἁγίων Τόπων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐρχομένων 
κατά τήν ἐνταῦθα διαμονήν αὐτῶν. 
 

γ)        Θά μεριμνᾷ περί τῆς προστασίας τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ 
ποιμνίου πρός ἐνίσχυσιν αὐτοῦ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Χριστιανικῇ 
πίστει. 
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δ)  Θά φροντίζῃ διά τήν διαπαιδαγώγησιν τοῦ πνευματικοῦ 
αὐτοῦ ποιμνίου καί τήν οἰκονομικήν αὐτοῦ βοήθειαν, ὡς 
διαλαμβάνουσιν αἱ σχετικαί διατάξεις τοῦ Νόμου τούτου. 
 

ε)  Θά ἀντιπροσωπεύῃ τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα ἐν ἁπάσαις 
ταῖς  ὑποθέσεσιν  αὐτῆς παρά τῇ Κυβερνήσει. 
 

ΜΕΡΟΣ    3ον 
 

Ἱερά Σύνοδος 
 

Ἄρθρον 4.   1) Συνίσταται ἐν τῷ Πατριαρχείῳ  Ἱερά Σύνοδος, 
ἥτις ἀποτελεῖται. 
 

α)   ἐκ τοῦ Πατριάρχου, Προέδρου. 
 

β)  ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν καί ποιμαινόντων Ἐπισκόπων, τῶν 
ἐμπεπιστευμένων τάς ἡνίας τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν. 
 

γ) ἐκ τῶν Τιτουλαρίων Ἐπισκόπων, οὕς ἤθελε διορίσει ὁ 
Πατριάρχης. 
 

δ) ἐκ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν, οἵτινες διορίζονται ὑπό τοῦ 
Πατριάρχου ἐν Συνόδῳ,  ἵνα  ὦσι  μέλη. 
 

Ἐπί τῷ ὅρῳ.- 
 

Πρῶτον, ὅπως μή ὑπερβῇ  ὁ ὁλικός ἀριθμός τῶν μελῶν τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Πατριάρχου, 
τούς δέκα καί ὀκτώ, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 26 
τοῦ Νόμου τούτου. 
 

∆εύτερον, ὅπως θεωρηθῇ ἡ νῦν ὑφισταμένη Ἱερά Σύνοδος, ὡς 
νομίμως συγκεκροτημένη. 
 

Τρίτον, ὅπως ἔχῃ δικαιοδοσίαν ὁ Πατριάρχης ἐν Συνόδῳ, ἵν΄ 
ἀντικαθιστᾷ  οἱονδήποτε μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐάν 
καθορᾷ, ὅτι τό τοιοῦτον εἶνε ἐν τῷ συμμφέροντι τοῦ 
Πατριαρχείου. 
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2) Ἡ κανονική ἀπαρτία πρός συνεδρίασιν τῆς Συνόδου θά 
ἀποτελῆται ἐκ τῶν δύο τρίτων τῶν μελῶν αὐτῆς σύν ἑνί. 

 

3) Ἡ Σύνοδος εἶνε τό ∆ιοικητικόν Σῶμα τοῦ Πατριαρχείου 
καί ἔχει δικαιοδοσίαν, ὅπως προσκτήσηται κινητήν καί 
ἀκίνητον περιουσίαν, δέχηται δωρεάς καί βακουφικάς 
ἀφιερώσεις καί διαχειρίζηται ταύτας, ὁ δέ Πατριάρχης, ὑπό 
τήν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου καί 
θεματοφύλακος (Μουταουάλη)  τῶν δικαιοδοσιῶν τοῦ  
Πατριάρχου ἐν Συνόδῳ, ἐγείρῃ ἐπ΄ ὀνόματι αὐτοῦ ἀγωγάς 
πρό τῶν δικαστηρίων καί ὑπερασπίζηται δίκας, ἐναντίον 
αὐτοῦ ἐγειρομένας καί ἐπιτελῇ πᾶν ὅ,τι ἐπιβάλλουσιν αἱ 
δικαιοδοσίαι καί τά καθήκοντα αὐτοῦ. 

 
Ἄρθρον 5.   Ὁ Πατριάρχης ἐν Συνόδῳ ἀναλαμβάνει  
 

α)   τήν διοίκησιν ἁπάντων τῶν ζητημάτων, τῶν ἀφορώντων 
τάς πνευματικάς ὑποθέσεις ἐν τοῖς Ὀρθοδόξοις Προσκυνήμασι, 
ταῖς ἐκκλησίαις καί Μοναστηρίοις, τοῖς ὑπαγομένοις τῷ 
Πατριαρχείῳ. 
 

β)    τόν καθορισμόν τοῦ εἴδους τῶν ἀξιωμάτων τοῦ Ὀρθοδόξου 
κλήρου, τοῦ ὑπαγομένου τῷ Πατριαρχείῳ, τῶν διοριζομένων 
διακονητῶν καί ἀκολούθων αὐτῶν καί τῶν ἐπιβεβλημένων 
πνευματικῶν καθηκόντων τοῦ εἰρημένου κλήρου καί τῶν 
διακονητῶν. 
 

γ) τήν διοίκησιν ἁπάντων τῶν ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν 
Βακουφίων, Ἱερατικῶν Σχολῶν, Νοσοκομείων καί 
φιλανθρωπικῶν  Καθιδρυμάτων, τῶν ἀπ΄ εὐθείας  τῷ 
Πατριάρχῃ   ἐν  Συνόδῳ  ὑπαγομένων. 
 

δ)  τήν διοίκησιν ἁπάντων τῶν κτημάτων, τῶν ὑπαγομένων 
ἀμέσως τῷ Πατριάρχῃ ἐν Συνόδῳ καί τήν διαχείρισιν αὐτῶν, 
συνῳδά ταῖς διατάξεσι τοῦ Νόμου τούτου καί τοῖς ὅροις 
οἱουδήποτε ἐγγράφου ἀφιερώσεως (Βακφίε), ἀφορώσης ταῦτα. 
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ε)  τήν διάθεσιν ἐτησίως ἐκ τῶν προσόδων τοῦ Πατριαρχείου 
ποσοῦ, μή ὑπερβαίνοντος τά 2200 ∆ηνάρια, εἰς διαχείρισιν τοῦ 
Κοινοτικοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἱεροσολύμων, ὅπερ θά 
συσταθῇ συνῳδά τῷ Νόμῳ τούτῳ, τό ποσόν δέν τοῦτο θά 
χρησιμοποιῆται διά τούς σκοπούς, τούς διαλαμβανομένους ἐν 
τῷ ἄρθρῳ 7  ἐδ.  α΄ τοῦ Νόμου τούτου. 
 

Ἄρθρον 6.  1) Ὁ Πατριάρχης θά προεδρεύῃ ἁπασῶν τῶν 
συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἐάν οὗτος ἀδυνατῇ, ἵνα 
παρίσταται ἐν οἱᾳδήτινι συνεδρίᾳ λόγῳ ἀσθενείας ἤ δι΄ 
οἱονδήποτε ἕτερον λόγον, προεδρεύει τῆς συνεδρίας 
Μητροπολίτης ἤ Ἐπίσκοπος, ἤ ἕτερον μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
διοριζόμενον ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐπί τούτῳ. 
 

2)   Ἅπασαι αἱ ἐνέργειαι τοῦ Πατριάρχου ἐν Συνόδῳ καί ἅπαντα 
τά ὑποβαλλόμενα ἤ ἀναφυόμενα ζητήματα πρό αὐτοῦ 
ἀποφασίζονται κατά πλειοψηφίαν τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ἐν περιπτώσει δ΄ ἰσοψηφίας ὑπερισχύει ἡ ψῆφος τοῦ 
Πατριάρχου. 
 

Ἄρθρον 7.   Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατά τόν καταρτισμόν τοῦ ἐτησίου 
Γενικοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου, θά ἔχῃ ὑπ΄ ὄψει 
τάς ἑξῆς διατάξεις:   
 

α)  ἐκ τῶν Γενικῶν Προσόδων τοῦ Πατριαρχείου ποσόν ἐκ 2200 
∆ηναρίων θά προορισθῇ, ἵνα τεθῇ εἰς τήν διάθεσιν τοῦ 
Κοινοτικοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερουσαλήμ πρός 
πληρωμήν ἐτησίων ἐπιχορηγήσεων διά πτωχά πρόσωπα καί 
οἰκογενείας, τάς ὁποίας  τό εἰρημένον Τοπικόν Συμβούλιον 
δύναται νά θεωρῇ ἑκάστοτε ὡς ἀξίας φιλανθρωπικῆς 
περιθάλψεως, πρός ἀπότισιν τῶν ἐνοικίων αὐτῶν, τοῦ ποσοῦ 
αὐτῶν καθοριζομένου ὑπό τοῦ Συμβουλίου. Ἐν περιπτώσει δέ 
τό ἄνω Τοπικόν Συμβούλιον δυνηθῇ κατά τινα ἐν τῷ μέλλοντι 
χρόνον νά ὑποβιβάσῃ  τό ὁλικόν ποσόν τῶν εἰρημένων 
ἐπιχορηγήσεων, τό πλεόνασμα, ὅπερ θά καταστῇ 
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oὕτω διαθέσιμον, θά παραμένῃ ὑπό τήν διάθεσιν τοῦ 
Συμβουλίου καί δύναται, ἵνα δαπανηθῇ διά τούς γενικούς 
αὐτοῦ σκοπούς.  
 
β) ἐκ τῶν Γενικῶν Προσόδων, ἀφαιρουμένου τοῦ ἐν τῇ ἄνω 
παραγράφῳ ποσοῦ, προορίζεται τό ἕν τρίτον τῶν 
ὑπολειπομένων Γενικῶν Προσόδων, ὅπως τεθῆ εἰς τήν διάθεσιν 
τοῦ Μικτοῦ Συμβουλίου διά τούς ἑξῆς σκοπούς: 
 
1)  ∆ιά τάς δαπάνας τῶν λαϊκῶν Ὀρθοδόξων σχολῶν, 
ἵδρυσιν τοιούτων σχολῶν καί διατήρησιν αὐτῶν. 
2)  ∆ιά τήν μέριμναν τῶν πτωχῶν τῆς Ὀρθοδόξου 
Κοινότητος, ἐφ΄ ὅσον ἐπιτρέπουσι  τά προωρισμένα ταῦτα 
ποσά, καί 
3)  ∆ιά τήν διατήρησιν τῶν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις Ἐκκλησιῶν, 
ἐπισκευάς καί διάκοσμον αὐτῶν. 

 
γ)    τό ὑπόλοιπον τῶν Γενικῶν Προσόδων τοῦ Πατριαρχείου 
προορίζεται, ἵνα τεθῇ εἰς τήν διάθεσιν καί διαχείρισιν τοῦ 
Πατριάρχου ἐν Συνόδῳ, ὅπως δυνηθῇ, ἵνα ἐπιτελῇ τάς 
ἀνατεθειμένας αὐτῷ διαφόρους δικαιοδοσίας καί ἀνταποκριθῇ 
εἰς τά ἐπιβαλλόμενα αὐτῷ καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης 
τῆς ἀποτίσεως τῶν μισθῶν τῶν ἱερέων τῶν ἐπαρχιῶν, τῶν 
συντάξεων τῶν ἀποσυρομένων ἐκ τῆς διακονίας αὐτῶν, τῶν 
συντάξεων τῶν χηρῶν πρεσβυτέρων καί τῶν δαπανῶν διά τήν 
Θεολογικήν Σχολήν, περί ἧς λαμβάνεται πρόνοια ἐν τῷ ἄρθρῳ 
3 καί τῆς ἀνεγέρσεως Ἐκκλησιῶν καί Μοναστηρίων, ἐντός τῶν 
ὁρίων τοῦ Οἰκονομικοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου. 
 
Ἄρθρον 8. Πρός ἐκτέλεσιν τοῦ ἐν τῷ ἀρθρῳ ἐπιδιωκομένου 
σκοποῦ: 
 
Ἡ φράσις «Γενικαί Πρόσοδοι» σημαίνει τό ὁλικόν ποσόν τῶν 
εἰσοδημάτων τοῦ Πατριαρχείου σύν ἅπασι τοῖς 
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Σωματείοις καί Καθιδρύμασιν αὐτοῦ, οἱονδήποτε καί ἄν ᾖ τό 
εἶδος καί ἡ προέλευσις αὐτῶν, ἀφαιρουμένων τῶν ἀκολούθων 
ποσῶν: 

 
α)  τῶν ποσῶν τῶν ἀποτιομένων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τῇ 

Κυβερνήσει ἤ οἱᾳδήτινι ἐπιτοπίῳ Ἀρχῇ ὡς φόρων ἤ δασμῶν, 
οἵτινες, συνῳδά οἱῳδήτινι ἐν ἰσχύϊ νόμῳ ἤ Κανονισμῷ, εἶναι 
πληρωτέοι ἑκάστοτε ὑπ΄ αὐτοῦ, ὡς ἰδιοκτήτου κτήματος, ἐξ οὗ 
τοιοῦτοι φόροι ἤ δασμοί εἶναι ἀπ΄αὐθείας ἀπαιτητοί. 

 
β) τοῦ ποσοῦ τῶν πραγματικῶν δαπανῶν διά τήν ἐπισκευήν, 

οἱουδήποτε προσοδοφόρου κτήματος. 
 
γ)   τοῦ ποσοῦ τῶν πραγματικῶν δαπανῶν διά τήν εἴσπραξιν 

τῶν ἐνοικίων. 
 
δ)  τοῦ ποσοῦ τῶν 2200 ∆ην., ὅπερ τεθήσεται εἰς τήν    

διάθεσιν τοῦ Κοινοτικοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερουσαλήμ, 
ὡς ἀναφέρεται ἐν τῷ ἄρθρῳ 6 τοῦ Νόμου τούτου. 

 
Ἡ φράσις αἱ ὑφιστάμεναι «Γενικαί Πρόσοδοι»  δέν 

συμπεριλαμβάνουσι τάς προσόδους, τάς ἐκ δωρεῶν 
προερχομένας πρός τό Πατριαρχεῖον, αἵτινες ἔχουσιν ὡς ὅρον,  
ὅπως δαπανηθῶσι δι΄ ὡρισμένους σκοπούς, οὐδέ τάς 
προσφοράς καί δωρεάς  αἵτινες προσφέρονται εἰς τούς ἱερούς 
ναούς καί τά Προσκυνήματα, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς καλύψεως τῶν 
τρεχουσῶν δαπανῶν τῶν τοιοῦτων ἱερῶν ναῶν καί 
Προσκυνημάτων ἐπί τῷ ὅρῳ, ὅπως αἱ τοιαῦται πρόσοδοι 
καταχωρίζωνται ἰδιαιτέρως ἐν βιβλίοις τοῦ Πατριαρχείου. 

  
Ἄρθρον 9.  Ἐπιτρέπεται τῷ Πατριάρχῃ ἐν Συνόδῳ, ἵνα 

ἐκπονῇ διατάξεις διά τά ἑπόμενα ζητήματα ἐπί τῷ ὅρῳ, ὅπως 
μή ἀντίκεινται πρός τάς διατάξεις τοῦ παρόντος Νόμου. 

 
 

 



- 11 - 

α) Περί ἐσωτερικῆς διοργανώσεως τῆς Ἀδελφότητος τοῦ 
Παναγίου Τάφου, τῆς μνημονευομένης ἐν τῷ ἄρθρῳ 28 (1) 
 
β)  περί τοῦ χρόνου τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί 
τοῦ τρόπου τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐργασιῶν καί συνεδριῶν αὐτῆς. 
 
γ)  περί ὀργανώσεως τοῦ ὀρθοδόξου Κλήρου, τοῦ ὑπαγομένου 
τῷ Πατριαρχείῳ, καθορισμοῦ τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, τρόπου 
τοῦ διορισμοῦ αὐτοῦ, ὑπηρεσίας, ἀπολύσεως καί ἐπιβολῆς 
ἐπιτιμίων. 
 

ΜΕΡΟΣ    4ον  

 

Μικτόν Συμβούλιον 
 

Ἄρθρον 10.    1)  Συνίσταται Μικτόν Συμβούλιον, συγκείμενον 
ἐκ: 
α) τοῦ Πατριάρχου, Προέδρου, ἐν περιπτώσει δ΄ ἀπουσίας 
αὐτοῦ ἀναλαμβάνει τήν προεδρείαν, ὅν ἤθελεν οὗτος διορίσει 
ἐκ τῶν κληρικῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου. 
 
β)   λαϊκοῦ ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ὅν ἐκλέγουσι τά λαϊκά μέλη ἐξ 
αὐτῶν, τά μνηνονευόμενα ἐν τῷ ἐδαφίῳ  δ΄. 
 
γ)  πέντε κληρικῶν μελῶν Ἱορδανίων, διοριζομένων ὑπό τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου 
 
 δ) ὀκτώ λαϊκῶν μελῶν Ἰορδανίων, ἐκλεγομένων ὑπό τῶν 
Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς Ἰορδανίας, κατά τρόπον 
καθορισθησόμενον συνῳδά ταῖς διατάξεσι τοῦ Νόμου τούτου. 
 
2) ∆έν θεωροῦνται αἱ συνεδρίαι τοῦ Μικτοῦ Συμβουλίου 
κανονικαί, εἰ μή ἐπί παρουσίᾳ τουλάχιστον τῶν 2/3 τῶν Μελῶν 
αὐτοῦ, αἱ δ΄ἀποφάσεις αὐτοῦ ἐκδίδονται διά πλειοψηφίας ἐννέα 
ψήφων. 
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Ἄρθρον 11.  Ὁ Πατριάρχης ἐν Συμβουλίῳ κέκτηται τάς 
ἀκολούθους δικαιοδοσίας καί καθήκοντα:  
 

α)  τήν διοίκησιν ἁπάντων τῶν κτημάτων, τῶν ὑπαγομένων 
ἀμέσως τῷ Πατριάρχῃ ἐν Συμβουλίῳ καί διαχείρισιν αὐτῶν, 
συνῳδά ταῖς διατάξεσι τοῦ Νόμου καί τοῖς ὅροις οἰασδήποτε 
ἐγγράφου ἀφιερώσεως ( οὐακφίγε), ἀφορώσης ταῦτα. 
 

β)   τήν ἐνημέρωσιν ἐπί τοῦ Γενικοῦ Προϋπολογισμοῦ καί τήν 
ἐπικύρωσιν τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Τοπικῶν Κοινοτικῶν 
Συμβουλίων. 
 

γ) τήν ἐποπτείαν ἐφ΄ ὅλων τῶν ὑποθέσεων τῆς 
διαπαιδαγωγήσεως καί ἐκπαιδεύσεως ἐν τοῖς ὀρθοδόξοις 
λαϊκοῖς σχολείοις καί τόν διορισμόν διευθυντῶν καί 
διδασκάλων ἐν αὐτοῖς καί τήν δαπάνην δι΄ αὐτά.  
 

δ)  τόν διορισμόν τῶν ἀξιωματούχων, τῶν ὑπαγομένων τῷ 
Μικτῷ Συμβουλίῳ. 
 
Ἄρθρον 12.  Ὁ Πατριάρχης ἐν Συμβουλίῳ θά εἶνε Νομικόν 
Πρόσωπον, ἔχον δικαιοδοσίαν, ὅπως προσκτήσηται κινητήν καί 
ἀκίνητον περιουσίαν, δέχηται δωρεάς καί βακουφικάς 
ἀφιερώσεις καί διαχειρίζηται ταύτας ὑπό τήν  ἰδιότητα αὐτοῦ, 
ὡς θεματοφύλακος (Μουταουάλη) δι΄ οἱονδήποτε σκοπόν, 
ἀπορρέοντα ἐκ τῶν δικαιοδοσιῶν καί καθηκόντων αὐτοῦ ἐν 
Συμβουλίῳ, ἐγείρῃ  ἐξ ὀνόματος αὐτοῦ δίκας πρό τῶν 
δικαστηρίων καί ὑπερασπίζηται δίκας, ἐναντίον αὐτοῦ 
ἐγειρομένας καί ἐπιτελῇ πᾶν ὅ,τι ἀπαιτεῖται ὑπό τῶν 
δικαιοδοσιῶν καί καθηκόντων αὐτοῦ. 
 
Ἄρθρον 13.   Ὁ Πατριάρχης ἤ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἐπίτροπος 
αὐτοῦ ἀναλαμβάνει τήν ἐφαρμογήν ἁπασῶν  τῶν ἀποφάσεων, 
τῶν λαμβανομένων ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν Συμβουλίῳ. 
 
Ἄρθρον 14.   Ἐπιτρέπεται τῷ Πατριάρχῃ ἐν Συμβουλίῳ τῇ 
ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἵνα ἐκπονῇ 
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Κανονισμούς πρός ἐκτέλεσιν τῶν δικαιοδοσιῶν καί 
καθηκόντων αὐτοῦ ἐν Συμβουλίῳ, συνῳδά τῶ Νόμῳ τούτῳ, 
ἰδίᾳ δέ σχετικῶς πρός τά ἑξῆς ζητήματα:  

 

α)  τήν ἐκλογήν τῶν λαϊκῶν μελῶν τοῦ Μικτοῦ 
Συμβουλίου. 

 

β)     τήν σύστασιν τοπικῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τόν 
τρόπον ἐκλογῆς αὐτῶν, τάς δικαιοδοσίας καί καθήκοντα αὐτῶν 
καί 

 

γ)       ἅπαντα τά ζητήματα, τά ἀφορῶντα τήν διοίκησιν τῶν 
ὑποθέσεων τοῦ Μικτοῦ Συμβουλίου καί τάς συνεδρίας αὐτοῦ, 
ὡς καί τῶν Κοινοτικῶν Τοπικῶν Συμβουλίων, τῶν μετ΄ αὐτοῦ 
συνδεομένων κατά τε τόν τύπον καί τόν τρόπον. 

 
Ἄρθρον 15.  Ἐπιτρέπεται τῷ Πατριάρχῃ ἐν Συμβουλίῳ, ἵνα 
παραχωρῇ εἰς οἱονδήποτε Τοπικόν Κοινοτικόν Συμβούλιον τήν 
ἐξάσκησιν οἱασδήτινος δικαιοδοσίας ἐκ τῶν δικαιοδοσιῶν 
αὐτοῦ καί ἐκχωρῇ εἰς οἱονδήποτε τοιοῦτον Τοπικόν Κοινοτικόν 
Συμβούλιον μέρος τῶν χρηματικῶν ποσῶν αὐτοῦ ἐν 
Συμβουλίῳ, ὅπερ οὗτος θωρεῖ ὡς ἀναγκαῖον, ἵνα ἐκχωρήσῃ 
πρός ἐξασφάλισιν τοῦ συμφέροντος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος 
κατά τόν τελειότερον τρόπον. 

 

ΜΕΡΟΣ   5ον 
 

Κοινοτικά Τοπικά Συμβούλια 
 

Ἄρθρον 16.   α) ∆ικαιοῦται ὁ Πατριάρχης ἐν Συμβουλίῳ, ἵνα 
συστήσῃ Κοινοτικά Τοπικά Συμβούλια ἐν τοῖς τόποις, ἐν οἷς 
θεωρεῖ ἀναγκαίαν τήν σύστασιν. 

 

β) Ἕκαστον Τοπικόν Κοινοτικόν Συμβούλιον θά εἶνε 
Νομικόν Πρόσωπον, ὑπό τόν τίτλον τοῦ Κοινοτικοῦ Τοπικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ τόπου, ἐν ᾧ εἶνε ἱδρυμένον καί 
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παραχωρεῖται αὐτῷ ἡ δικαιοδοσία, ἵνα προσκτήσηται κινητήν 
καί ἀκίνητον περιουσίαν, δέχηται δωρεάς καί βακουφικάς 
ἀφιερώσεις καί διαχειρίζηται ταύτας, ὡς θεματοφύλαξ 
(Μουτεβελῆς), δι΄ οἱονδήποτε σκοπόν, ἀπορρέοντα ἐκ τῶν 
ἐξουσιῶν καί καθηκόντων αὐτοῦ. 

 

Ἄρθρον 17.  Ἕκαστον τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων θά ἔχῃ τάς 
ἑπομένας ἐξουσίας καί καθήκοντα: 

 

α) τήν ἐξάσκησιν ἁπασῶν τῶν ἐξουσιῶν καί ἐπιτέλεσιν 
ἁπάντων τῶν καθηκόντων, ἅτινα ἀνατίθενται ἤ ἐπιβάλλονται 
αὐτῷ ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν Συμβουλίῳ, συνῳδά τῷ Νόμῳ 
τούτῳ. 

 

β)  τήν διαχείρισιν παντός χρηματικοῦ ποσοῦ, τιθεμένου εἰς 
τήν διάθεσιν αὐτοῦ ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν Συμβουλίῳ ἤ 
ἑτέρου προσώπου. 

 
ΜΕΡΟΣ    6ον 

 
Ἐκλογή καί Διορισμός Πατριάρχου 

 Μητροπολιτῶν καί Ποιμαινόντων Ἐπισκόπων. 
 

Ἄρθρον 18.  1) Ἐν χηρείᾳ τοῦ Πατριαρχικοῦ 
Ἱεροσολυμιτικοῦ Θρόνου συνέρχεται ἡ Ἱερά Συνοδος καί 
ἐκλέγει πρόσωπον, συγκεντροῦν τά ἀπαραίτητα θεολογικά 
προσόντα ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν ἤ Ἐπισκόπων, τῶν 
ὑπαγομένων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἵνα ᾖ 
Τοποτηρητής. 

 

2) Τό ἀποτέλεσμα τῆς τοιαύτης ἐκλογῆς ἀνακοινοῦται 
ἀμέσως τῷ Πρωθυπουργῷ διά τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν 
καί τό ἐκλεγέν πρόσωπον, ἅμα τῇ λήψει τῆς ἐπισήμου 
ἀναγνωρίσεως παρά τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, λαμβάνει 
τόν τίτλον Τοποτηρητοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου καί ἐξασκεῖ 
τά δικαιώματα καί καθήκοντα αὐτοῦ. 
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Ἄρθρον 19.  1) Ἐπιβάλλεται τῷ Τοποτηρητῇ τοῦ 
Πατριαρχικοῦ Θρόνου ἅμα τῇ λήψει τῆς ἐπισήμου 
ἀναγνωρίσεως αὐτοῦ παρά τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἵνα ἐκδώσῃ 
προσκλήσεις πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους Μητροπολίτας 
καί Ἐπισκόπους, τούς ὑπαγομένους εἰς τόν Πατριαρχικόν 
Ἱεροσολυμιτικόν Θρόνον, οἵτινες δέν εἶναι μέλη τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, δι΄ ὧν γνωρίζει αὐτοῖς, ὅτι δέον παρεῖναι ἐν τῷ 
Συμβουλίῳ τῆς Ὀνομασίας τῶν Ὑποψηφίων, ὅπως 
συμμετάσχωσιν ἐν τῇ ὀνομασίᾳ τῶν ὑποψηφίων, 
συγκροτηθησομένῳ ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Πατριαρχείου ἐν 
Ἱεροσολύμοις καθ΄ ἡμερομηνίαν, ἥτις δέν εἶνε βραδυτέρα τῶν 
21 ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐκδόσεως τῶν εἰρημένων 
προσκλήσεων, πρός ὀνομασίαν προσώπων, κεκτημένων τά 
προσόντα, ἵνα ἐκλεγῶσι διά τόν Πατριαρχικόν Θρόνον. 

 

Ὁ Τοποτηρητής ὡσαύτως ὀφείλει κατά τόν αὐτόν τρόπον, 
ἵν΄ ἀπευθύνη ἐγκύκλια γράμματα εἰς ἕκαστον τῶν Τοπικῶν 
Κοινοτικῶν Συμβουλίων, ἅτινα διορίζει τό Μικτόν Συμβούλιον, 
δι΄ ὧν προσκαλεῖ ἕκαστον τῶν τοιούτων Συμβουλίων, ἵνα 
ἐκλέξη ἔγγαμον ἱερέα, ὅπως παρευρεθῇ ἐν τῷ εἰρημένῳ 
Συμβουλίῳ τῆς  Ὀνομασίας τῶν Ὑποψηφίων, ἐπί τῷ ὅρῳ δ΄ 
ὅπως τό Τοπικόν Κοινοτικόν Συμβούλιον τῆς Ἱερουσαλήμ 
προσκληθῆ, ἵνα ἐκλέξῃ δύο ἐγγάμους ἱερεῖς καί παρευρεθῶσιν 
ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῆς Ὀνομασίας τῶν Ὑποψηφίων καί ἐπί τῶ 
ὅρῳ ὡσαύτως, ὅπως μή ᾖ  ὁ ἀριθμός τῶν τοιούτων ἱερέων 
πλέον τῶν δώδεκα. 

 

2) Τό Συμβούλιον τῆς Ὀνομασίας τῶν Ὑποψηφίων θά 
σύγκηται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν κληθέντων Ἐπισκόπων 
καί τῶν ἐγγάμων ἱερέων, τῶν ἐκλεγέντων ὑπό τῶν Τοπικῶν 
Κοινοτικῶν Συμβουλίων, συνῳδά τῆ παραγράφῳ 1 τοῦ ἄρθρου 
τούτου. 

 

3)  Οἱονδήποτε πρόσωπον δικαιοῦται, ἵνα ἐκλεγῇ διά τόν 
Πατριαρχικόν Θρόνον, ἐάν συγκεντροῖ τούς ἑπομένους ὅρους: 
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α)  Νά ᾖ Ἰορδανικῆς Ἐθνικότητος (ὑπηκοότητος). 
 
β)  Νά ᾖ  ἡλικίας ἄνω τῶν 40 ἐτῶν. 
 
γ) Νά ᾖ Ὀρθόδοξος Μοναχός, βαθμοῦ Μητροπολίτου, 

Ἐπισκόπου ἤ Ἀρχιμανδρίτου, ὑπαγομένου εἰς τόν 
Πατριαρχικόν Θρόνον τῶν Ἱεροσολύμων. 

 
δ) Νά γνωρίζῃ καλῶς τήν Ἀραβικήν γλώσσαν, δυνάμενος 

ὁμιλεῖν καί γράφειν αὐτήν. 
 
Ἄρθρον 20. 1) Ἕκαστον τῶν προσώπων, τῶν 

παρευρισκομένων ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῆς  Ὀνομασίας, θά 
ὀνομάσῃ ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν, Ἐπισκόπων καί 
Ἀρχιμανδριτῶν, τῶν ὑπαγομένων τῷ Πατριαρχείῳ, ἕν 
πρόσωπον, συγκεντροῦν ἅπαντα τά ἀπαραίτητα προσόντα διά 
τήν ἐκλογήν αὐτοῦ διά τόν Πατριαρχικόν Θρόνον. 

 
2) Τά ὀνόματα τῶν ὀνομασθέντων προσώπων θά 

καταχωρίζωνται ἐν κώδικι ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ὀνομασίας καί ὁ τοιοῦτος κῶδιξ θά ὑπογράφηται ὑπό τοῦ 
Τοποτηρητοῦ τοῦ Πατριάρχου  καί ἁπάντων τῶν μελῶν τοῦ 
εἰρημένου Συμβουλίου. 

 
3)   Ὁ Τοποτηρητής τοῦ Πατριάρχου θά ὑποβάλῃ ἀμέσως εἰς 

τόν Πρωθυπουργόν κατάλογον τῶν ὀνομάτων, τῶν οὕτως 
ὀνομασθέντων προσώπων, ἵν΄ ἀποφασίσῃ ἐπ΄αὐτοῦ. 

 
4) Ὁ Πρωθυπουργός θά ἀνακοινώσῃ τῷ Τοποτηρητῇ τήν 

ἀπόφασιν αὐτοῦ σχετικῶς πρός τόν κατάλογον. 
 
Ἄρθρον 21. 1) Ἅμα τῇ λήψει τῆς ἀποφάσεως τοῦ 

Πρωθυπουργοῦ, συνῳδά τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ, ὁ 
Τοποτηρητής θά συγκαλέσῃ Γενικόν Συμβούλιον, συγκείμενον 
ἐκ: 
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α)   τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
 

β) τῶν Ἀρχιμανδριτῶν καί Πρωτοσυγκέλλων, τῶν 
κατοικούντων ἐν τοῖς ἐν Ἱεροσολύμοις Μοναστηρίοις. 

 

γ) τῶν ἐγγάμων ἱερέων, τῶν ἐκλεγέντων διά τό 
Συμβούλιον τῆς Ὀνομασίας τῶν Ὑποψηφίων, συνῳδά τοῖς 
ὅροις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 19. 

 

2) Τό γενικόν Συμβούλιον ἐκλέγει τρεῖς ὑποψηφίους, ἐξ 
ἐκείνων τῶν προσώπων, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι 
κατακεχωρισμένα ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν προσώπων, τῶν 
ὑποδειχθέντων ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῆς Ὀνομασίας τῶν 
Ὑποψηφίων, καθ΄ ὄν τρόπον οὗτος ἐνεκρίθη ὑπό τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ. 

 

Ἄρθρον 22.   Τά  μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκλέγουσιν ἐκ 
τῶν τριῶν ὑποψηφίων, τῶν ἐκλεγέντων συνῳδά ταῖς 
διατάξεσι τοῦ προηγουμένου ἄρθρου, ἕν πρόσωπον διά τόν 
Πατριαρχικόν Θρόνον. Ἡ τοιαύτη ἐκλογή γενήσεται, 
συνῳδά τῇ ἐν ἰσχύϊ συνηθείᾳ διά μυστικῆς ψηφοφορίας καί 
κατά πλειοψηφίαν. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας ὑπερισχύει ἡ 
ψῆφος τοῦ Τοποτηρητοῦ. 

 

Ἄρθρον 23. Ὁ Τοποτηρητής ἀνακοινοῖ τῷ Πρωθυπουργῷ 
τό ὄνομα τοῦ ἐκλεγέντος προσώπου διά τόν Πατριαρχικόν 
Θρόνον, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Βασιλικοῦ Ἰραδέ, 
ἐπικυροῦντος τήν ἐκλογήν καί ἐπιβεβαιοῦντος τά ἀρχαῖα 
δικαιώματα καί προνόμια, τά ἀνήκοντα τῷ Πατριαρχικῷ 
Θρόνω. 

 

Ἄρθρον 24. Οἱονδήποτε πρόσωπον ἐκλέγεται ὡς 
Μητροπολίτης ἤ Ἐπίσκοπος, ἐάν συγκεντροῖ τούς ἑπομένους 
ὅρους: 

 

α)  νά ᾖ  Ἰορδανικῆς Ἐθνικότητος. 
 

β) νά ᾖ Ὀρθόδοξος Μοναχός καί ἐνεργόν μέλος τῆς 
Ἁγιοταφιτικῆς  Ἀδελφότητος. 
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γ)  νά ᾖ καλῆς διαγωγῆς καί χαρακτῆρος. 
 
δ)  νά ᾖ καλός γνώστης τῆς Ἀραβικῆς γλώσσης, δυνάμενος 

ὁμιλεῖν καί γράφειν αὐτήν. 
 
ε)  νά ἔχῃ πεῖραν τῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 

τῆς ∆ικονομίας καί τοῦ τρόπου τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν. 
 
Ἄρθρον 25. Ἐν χηρείᾳ τοῦ ἀξιώματος Μητροπολίτου ἤ 

ποιμαίνοντος Ἐπισκόπου ἔν τινι Ἐπαρχίᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐν 
Συνόδῳ διορίζει Μητροπολίτην ἤ Ἐπίσκοπον διά τό ἀξίωμα 
τοῦτο. 

 
Ἄρθρον 26.  Θά προβῇ ὁ Πατριάρχης ἐν Συνόδῳ ἐντός τριῶν 

ἐτῶν ἀπό τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Νόμου τούτου εἰς χειροτονίαν δύο 
Μητροπολιτῶν ἤ  Ἐπισκόπων Ἀράβων Ἰορδανῶν, ἅμα δέ τῇ 
συμπληρώσει τῆς χειροτονίας αὐτῶν θά θεωρῶνται 
ἐπιπρόσθετα  μέλη  τῆς  Ἱερᾶς  Συνόδου. 

 
ΜΕΡΟΣ     7ον 

 

Παῦσις Πατριάρχου καί Τοποτηρητοῦ τοῦ Πατριάρχου. 
 

Ἄρθρον 27. 1) Τό ἀξίωμα τοῦ Πατριάρχου εἶνε ἰσόβιον, 
συνῳδά τοῖς Κανόσι τῆς Ἐκκλησίας, δύναται ὅμως νά 
ἀπομακρυνθῇ καί παυθῇ ὁ Πατριάρχης διά τούς ἑξῆς λόγους: 

 

α)  ἐάν ἐπιδείξηται ἀκηδίαν καί ἀδιαφορίαν περί τά δόγματα 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. 

 

β)  ἐάν προσβληθῇ ὑπό πλήρους σωματικῆς ἀνεπαρκείας ἤ 
πνευματικῆς ἀσθενείας, ἥτις ἤθελε παρακωλύσει αὐτόν, ἵνα 
ἐπιτελῇ τά θρησκευτικά καί ἐκκλησιαστικοδιοικητικά αὐτοῦ 
καθήκοντα. 
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2) Ἡ ἀπομάκρυνσις καί παῦσις τοῦ Πατριάρχου δέον, ἵνα 
τύχῃ τῆς ἐγκρίσεως. 

 

α)    τῶν δύο τρίτων τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
 

β)    τῶν δύο τρίτων τῶν ἐγγάμων ἱερέων, οἵτινες δικαιοῦνται 
συμμετοχῆς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ ἐκλογῇ καί οἵτινες 
παρευρέθησαν καί ἐψήφισαν ἐν συνεδρεία, δι΄ ἥν ἐκλήθησαν 
καί συνεκροτήθη αὕτη ἐπί τῷ σκοπῷ τούτῳ, ἐπί τῷ ὅρῳ, ὅπως ἡ 
ἀπόφασις αὕτη περί ἀπομακρύνσεως ἀνακοινωθῇ τῷ 
Πρωθυπουργῷ καί τῷ Ὑπουργῷ τῶν Ἐσωτερικῶν καί ἐγκριθῇ 
ὑπό τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καί ἐπικυρωθῇ ὑπό τῆς Α. Μ. 
τοῦ Βασιλέως. 

 

Κατά τό διάστημα, ὅπερ ἀπαιτηθήσεται διά τήν 
ἀπομάκρυνσιν τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἱερά Σύνοδος θά διορίσῃ 
τριμελῆ Ἐπιτροπήν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς πρός διεξαγωγήν τῶν 
ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου, μετά δέ τήν ὁριστικήν 
ἀπομάκρυνσιν τοῦ Πατριάρχου ἡ Ἱερά Σύνοδος θά ἐξασφαλίσῃ 
τή ἐξεύρεσιν καταλλήλου τόπου διά τήν διαμονήν καί 
ἀξιοπρεπῆ συντήρησιν αὐτοῦ, ἁρμόζουσαν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ. 

 

3) Ἀπομάκρυνσις Τοποτηρητοῦ. 
 

α) Ἐπιτρέπεται, ἵνα ἡ Ἱερά Συνοδος, τῇ ἐγκρίσει τῶν δύο 
τρίτων τῶν μελῶν αὐτῆς, ἀπομακρύνῃ τόν Τοποτηρητήν, 
βασιζομένη ἐπί οἱωνδήποτε ἐκ τῶν λόγων, δι΄ οὕς ἐπιτρέπεται ἡ 
ἀπομάκρυνσις τοῦ Πατριάρχου. 

 

β) Ἅμα τῇ λήψει τοιαύτης ἀποφάσεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου αὕτη ἀνακοινοῦται τῷ Πρωθυπουργῷ διά τοῦ 
Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν, ἵνα ἐγκριθῇ ὑπό τοῦ Ὑπουργικοῦ 
Συμβουλίου. 

 

γ)  Κατά τό διάστημα τῶν ἀπαιτουμένων διατυπώσεων πρός 
ἔγκρισιν τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ 
Πατριάρχου καί ἐκλογῆς νέου Τοποτηρητοῦ ἡ Ἱερά Σύνοδος θά 
διορίσῃ τριμελῆ Ἐπιτροπήν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς πρός 
διεξαγωγήν τῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου. 
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ΜΕΡΟΣ    8ον 

 
Ἀδελφότης 

 
Ἄρθρον 28. 1) Ὑφίσταται ἐν τῷ Πατριαρχείῳ Ἀδελφότης 

γνωστή ὡς Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης. 
 
2) ∆ιατηρουμένου τοῦ ἀνέκαθεν ἐπικρατήσαντος μέχρι 

τοῦδε Καθεστῶτος ἐν τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι, οὐδείς 
γίνεται δεκτός ἐν αὐτῇ, εἰ μή ὁ Ἰορδανός ἤ ὁ ἀποκτῶν τήν 
Ἰορδανικήν Ἐθνικότητα. 

 
3) Ὁρίζεται, ἵνα ὁ Πατριάρχης ἐν Συνόδῳ δεχθῇ ἐν τῇ 

Ἀδελφότητι ἁρμόζοντα ἀριθμόν ἐκ τῶν μελῶν τῆς 
Ἀραβορθοδόξου Κοινότητος, τῶν ὑπαγομένων εἰς τόν 
Ἱεροσολυμιτικόν Πατριαρχικόν Θρόνον καί κεκτημένων τά 
ἀπαιτούμενα προσόντα, δι΄εἰσδοχήν ἐν τῇ Ἀδελφότητι. 

 
4) Παρά τάς προβλέψεις οἱωνδήποτε διατάξεων 

οἱουδήτινος νόμου σχετικοῦ πρός τήν κληρονομίαν καί 
μεταγραφήν, τό Πατριαχεῖον, διά τοῦ Νόμου, ἀναγνωρίζεται 
ὡς μοναδικός καί ἀποκλειστικός κληρονόμος τῶν ἀποβιούντων 
μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς  Ἀδελφότητος καί πᾶσα κινητή καί 
ἀκίνητος μετά θάνατον περιουσία αὐτῶν, ὁθενδήποτε 
προερχομένη, περιέρχεται κληρονομικῷ δικαιώματι τῷ  
Πατριαρχείῳ. Οὐδέν μέλος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, 
οἱουδήποτε θρησκευτικοῦ βαθμοῦ, δύναται νά διαθέσῃ τήν 
κεκτημένην ὑπ΄αὐτοῦ κινητήν ἤ ἀκίνητον περιουσίαν διά 
διαθήκης ἤ διά δωρεᾶς αἰτίᾳ θανάτου (δωρεά ἰσχύουσα μετά 
θάνατον), πᾶσα δέ τοιαύτη διαθήκη ἤ δωρεά θεωρεῖται ἄκυρος 
καί ἀνεφάρμοστος. 

 
5) Τό Πατριαρχεῖον  δέν εἶναι ὑπεύθυνον διά τά χρέη τῶν 

μελῶν τῆς εἰρημένης Ἀδελφότητος, εἰ μή ἀναλόγως τῶν μετά 
θάνατον καταλοίπων αὐτῶν. 
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ΜΕΡΟΣ    9ον 

 
Οἰκονομικαί καί ἕτεραι διατάξεις 

 
Ἄρθρον 29.   Τά εἰσοδήματα τοῦ Πατριαρχείου σύγκεινται: 
 
1)   ἐκ τῶν ἐνοικίων τῶν κτημάτων τοῦ Πατριαρχείου. 
 
2)   ἐκ τῶν ἐπιτοπίων δωρεῶν, ἀφιερώσεων καί 

συνεισφορῶν, λαμβανομένης ὑπ΄ ὄψιν τῆς τελευταίας 
φράσεως, τῆς ἐν τῷ ἄρθρῳ 8 μνημονευομένης. 

 

3)   ἐκ τῶν δωρεῶν καί συνεισφορῶν, τῶν ἐκ τοῦ 
ἐξωτερικοῦ προερχομένων ἐπί βάσεως θρησκευτικῆς ἤ 
φιλανθρωπικῆς. 

 
Ἄρθρον 30.  Ὁ ἐτήσιος Προϋπολογισμός πρό τῆς τελικῆς 

αὐτοῦ ἐγκρίσεως ἀναφέρεται εἰς τό Μικτόν Συμβούλιον πρός 
ἐνημέρωσιν καί μελέτην, ἐάν δέ παρουσιασθῇ οἱαδήτις 
ἀντίρρησις ὑπό τοῦ Μικτοῦ Συμβουλίου, ὅσον ἀφορᾷ τό 
δίκαιον τῆς διανομῆς τῶν τιθεμένων εἰς τήν διάθεσιν τοῦ 
Μικτοῦ Συμβουλίου ποσῶν ἤ ἀνεπαρκείας αὐτῶν, θά 
ἐξακριβώσῃ τήν ὑπόθεσιν ταύτην ἐμπειρογνώμων, 
διοριζόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἡ δ΄ ἀπόφασις 
τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου περί τῆς διαφορᾶς θά εἶνε 
τελική. 

 
∆έν ὑπάρχει ἐν τῷ ἄρθρῳ τούτῳ τί, τό ὁποῖον παρέχει τό 

δικαίωμα εἰς τό Μικτόν Συμβούλιον τῆς ἐνστάσεως ἤ τῆς 
ἐξετάσεως τοῦ τρόπου τῆς διαχειρίσεως οἱωνδήποτε 
χρημάτων ἐκ τῶν τοῦ Πατριαρχείου, ἐκτός τῶν χρημάτων τῶν 
διατιθεμένων διά τήν χρῆσιν αὐτοῦ. 
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Ἄρθρον 31. 1) Ὁ ἐτήσιος Προϋπολογισμός τῶν δαπανῶν 
ἑκάστου τῶν Τοπικῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων ὑποβάλλεται 
τῷ Πατριάρχῃ ἐν Συμβουλίῳ πρός ἔγκρισιν. 

 
2) Οἱ ἐτήσιοι λογαριασμοί τοῦ Πατριάρχου ἐν Συνόδῳ 

ἐξελέγχονται ἐτησίως ὑπό τῶν ἐλεγκτῶν, οὕς 
διορίζει ὁ Πατριάρχης ἐν Συνόδῳ. 

 

3) Οἱ ἐτήσιοι λογαριασμοί τοῦ Πατριάρχου ἐν 
Συμβουλίῳ ἐξελέγχονται ἐτησίως ὑπό τῶν 
ἐλεγκτῶν, οὕς διορίζει ὁ Πατριάρχης ἐν Συμβουλίῳ. 

 

4) Ὑποβάλλεται ἡ ἔκθεσις, ἡ καταρτισθησομένη ὑπό 
τῶν ἐλεγκτῶν ὅσον ἀφορᾷ ὅλα τά εἰσοδήματα τοῦ 
Πατριαρχείου καί τοῦ τρόπου τῆς δαπάνης αὐτῶν, 
τῷ    Πατριάρχῃ. 

 
Ἄρθρον 32. Ἅπασα ἡ κινητή καί ἀκίνητος περιουσία, 
οἱονδήποτε καί ἄν ᾖ τό εἶδος αὐτῆς, ὑπαγομένη τῷ 
Πατριαρχείῳ, ἐμπεπίστευται τῷ Πατριάρχῃ καί θά 
καταχωρίζηται ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 
 
Ἄρθρον 33.  Μέχρις οὗ γένηται ἡ ἐκλογή τῶν μελῶν τοῦ 
Μικτοῦ Συμβουλίου, περί  ἧς προνοεῖ ὀ Νόμος οὗτος, τό 
Ὑπουργικόν Συμβούλιον διορίζει ὀκτώ ὀρθόδοξα πρόσωπα, 
ἵνα ὦσι λαϊκά μέλη τοῦ εἰρημένου Συμβουλίου ἐπί τῷ  ὅρω, 
ὅπως συντελεσθῇ  ἡ ἐκλογή τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου, 
συνῳδά ταῖς διατάξεσι τοῦ Νόμου τούτου ἐντός τριῶν μήνων 
ἀπό τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Κανονισμοῦ τῆς ἐκλογῆς, τοῦ 
διαλαμβανομένου ἐν τῷ ἄρθρῶ  14 (α). 
 
Ἄρθρον 34. Ἀκυροῦται ὁ Ὀθωμανικός Κανονισμός τοῦ 
Ρωμαϊκοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἱεροσολύμοις, ὁ ἐκδοθείς τῇ 5 
Σάφαρ 1292 καί ἅπασαι αἱ Παλαιστιναί τροποποιήσεις, 
αἵτινες εἰσήχθησαν ἐν τῷ ἄνω Νόμῳ. 
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Ἄρθρον 35. Ἀνατίθεται τῷ Πρωθυπουργῷ καί τοῖς Ὑπουργοῖς, 
ἑκάστῳ ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ, ἡ ἐφαρμογή τῶν διατάξεων 
τοῦ νόμου τούτου. 
 
26 - 3 - 1958 

 
 

 
(Ὑπογραφαί)  
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