
Código de Gortina 
 
“Uma extensa inscrição em pedra do século V a.C. registrando várias leis civis da 
cidade de Gortina, em Creta. A inscrição está escrita em doze colunas no dialeto 
dórico de Creta, as letras são arcaicas e as linhas correm de um lado para outro 

(da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita). Nele estão 
registradas leis promulgadas desde o século VI sobre propriedade, herança, 
escravos, adoção, estupro, adultério, divórcio, filhos de mulheres solteiras e 

divorciadas, casamento de ou entre certos indivíduos e muitos outros.” 
 

Fonte: Biblioteca Digital da Universidade de Cornell 
https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:8294784 Acesso em: 13/6/2019. 
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