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(Έ ν  σ^έσει πρός τό ύπό τοϋ προέδρου 
τοΰ δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών κ. 
Ίωάν. Εύκλείδου άνακινηθέν άπό τίνος 
ζητημα περί τές  άνάγκη; της εισαγω
γής καί έν Έ λλά δι Άστυκοΰ Κώδικος, 
έλάβομεν την κάτωθι επιστολήν :

Πρός τήν Αιεύΰυνοιν τής « Δικαιοσύνης ;>

Καίτοι, οπως καί υμείς είς τό προη-
I ■> 1 · Υ 'γουμενον φύλλον παρετηρησατε, το ςη-

τημα τοϋ Άστυ/ΐοΰ Κώδικος είνε ές ε
κείνων, άτινα ούτε έκ τοΰ προχείρου ε
πιτρέπεται νά συζητώνται, ούτε και 
πάντες είνε είς θέσιν νά έπιληφθώσι της 
συζητήσεως, ούγ ήττον έπιτρέψατέ μοι 
νά ρίψω μίαν ιδέαν της οποίας βεβαίως 
δέν κολακεύομαι οτι είμαι ό έφευρετης. 
Ή  αρκετά μακρά πεΐοκ κατέδειξε φρονώ 
δτι καί ό Άστυκός μας Κώδιξ ούόέν 
άλλο δυναται νά είνε η πίστη κατά τό 
μάλλον καί ήττον μετάφρασις ένός έκ 
τών κωδίκων τών Ευρωπαϊκών Κρατών, 
ΐνα μη εΐ'πω άπάνθισμα έκ πλειόνων 
τοιούτων, οπερ κατ’ έμέ θά εξισοΰτο 
πρός την χειριστήν τών λύσεων. Αφοϋ 
επομένως, οΰτως η άλλως, πρωτότυπος 
έργασία είνε γενικώς παραδεδεγμένον, 
δτι δέν είνε δυνατόν νά έπιτελεσθη, δέν 
θά ητο μυριάκις προτιμώτερον άν έπ ε- 
χειρεΐτο άκριβής άπ’ αρχές μέχρι τέλους

κωδί>ικων,μεταφρασις του νεωτερου το>ν 
οίος ό Γερμανικός; Κατά της τοιαύτης 
λύσεως άρκετά εύλόγως αντιτάσσεται ή 
άντίρρησις, δτι ύπάρχουσι θεσμοί ή με
μονωμέναι διατάζεις ών η εφαρμογή παρ’ 
ήμΐν άποβαίνει αδύνατος, ώς λ . χ . ό 
θεσμός τοΰ πολιτικοΰ γάμου, τά  τών 
κωλυμάτων τοΰ γάμου καί άλλα τινά. 
Ή  άντίρρησις αυτη ομολογώ δτι είνε 
άρκετά εύλογος, όχι δμως καί τοιαύτη, 
ώστε νά καταστρέψη την δλην γνώμην. 
Ώ ς σήμερον ποοώδευσεν ή συγκοινωνία 
καί έπηλθε ενεκα ταύτης η μεταξύ τών 
διαφόρων κρατών εμπορική καί πνευμα
τική έπικοινωνία, τό δίκαιον, διά τους 
λαούς της Ευρώπης τουλάχιστον, κατέ
στη άνευ ύπερβολης έν καί άδιαίρετον. 
Καί σώζονται μέν μεμονωμέναι τηδε κα- 
κεΐσε διαφοραί ενεκα της διαφόρου έν 
τισιν άντιλήψεως, αί διαφοραί δμως αυ- 
ται είνε τόσον έλάχισται καί σποραδι- 
καί, ώστε κοινόν τοΰ περί τό δίκαιον 
άσχολουμένου βλέμμα ευχερέστατα τάς 
διαγιγνώσκει. Πιστή επομένως ένός τών 
ευρωπαϊκών κωδίκων καί ιδίως τοΰ Γερ
μανικού μετάφρασις, ένώ άφ’ ένός ούδε- 
μίαν γενικωτέραν έ'χει κ α τ’ αύτές άντίρ- 
ρησιν, παρουσιάζει καί τοΰτο τό μέγα 
πλεονέκτημα, δτι τά δικαστήριά μας, 
ποδηγετούμενα ύπό της νομολογίας τών 
Γερμανικών δικαστηρίων, δέν τρέχουσι 
τόν κίνδυνον νά παραπαίουν έν τ7\ ερ
μηνεία καί τ·/ί έφαρμογη, πραγμα δπερ 
διά πάσης άλλης λύσεως δέν είνε δυνα
τόν νά έπιτευχθνί.

Έν τέλει δέν διστάζω νά παρατη
ρήσω, δτι καί οί σκεπτόμενοι άπλώς 
8τι δύναται νά συνταχθη καθαρώς Ε λ 
ληνικός κώδιξ, άγνοοΰσι τελείως τά 
παρ’ ήμΐν. Διά τοιαύτην εργασίαν θά ά-

πητεΐτο πεντηκοντα τούλάχιστον ετών 
άπασχόλησις τών πρώτης γραμμής έπ ι- 
στημόνων καί δικαστών μας, ήτις θά κα - 
τέληγεν είς έκεΐνο, δπερ καί ό Γερμα
νικός κώδιξ δέν άπέφυγε, ήτοι εις κω- 
δικοποίησιν τοϋ Ρωμαϊκοΰ δικαίου. "Ο
ταν μάλιστα σκεφθνί τις, δτι διά την 
σύνταξιν τοΰ Γερμανικοΰ κώδικος, καθ’ 
οδ προσήφθη ή μομφή αυτη, επετελεσθη 
ποοπαοασκευαστική μέν έργασία ήμι-

* k \ * r *«. ' £ 'σεος και πλέον αιωνος, συστηματική οε 
τών κορυφών της έπιστήμης ένός τετάρ
του αΐώνος, καί δτι κατά τήν συστημα
τικήν ταύτην έργασίαν έληφθησαν υπ 
δψιν τρεις καί πλέον χιλιάδες εκθέσεις 
συλλόγων, σωματείων καί κοινωνικών 
τάξεων, δύναται άκόπως νά φθάση εις τό 
συμπέρασμα δτι πάσης άλλης λυσεως 
οχι προτιμωτέρα πλέον, ά λλ’ επιβεβλη
μένη παραμένει ή της άκριβοΰς μετα - 
φράσεως, εκτός άν άπεφασίσαμεν νά κα- 
ταστώμεν άλληλοδιαδοχως ολοι οι Ε λ 
ληνες μέλη τών σχετικών επιτροπών, εν 
τώ μεταξύ δέ νά λύωμεν τάς διαφοράς 
μας καί νά έξαρτώμεν τήν τύχην τών 
περιουσιών μας άπό τά λεξίδια τοϋ Κ ιγ- 
κίου ή Ιΐοπαίου νόμου.

Α έξαοϋε κ , λ. π .
Π ρ ό θ υ μ ο ς  
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Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
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Βάσις, ώς γνωστόν, τοΰ κοινοβουλευ- 
τικοΰ Πολιτεύματος είνε ή διάκρισις καί 
τό άπ’ άλλήλων άνεξάρτητον τών τριών 
τοΰ Κράτους Εξουσιών, Νομοθετικής, 
Ε κ τελ εσ τικ ές , Δικαστικής, αΐτινες ί -  
πασαι πηγάζουσιν άπό τοϋ έ'θνους· ΐνα 
δ’ ένεργώνται καθ’ δν τρόπον ορίζει τό 
ήμέτερον Σύνταγμα, δέον νά διέπη αύ
τάς ή Δικαιοσύνη.

Ά λ λ ’ έρωταται, ύφίσταται ή διάκρι- 
σις αΰτη καί τό ά π ’ άλλήλων ανεξάρ
τητον τών έξουσιών τοΰ Κράτους ; Κατά 
τήν ισχύουσαν παρ’ ήμΐν νομοθεσίαν έ- 
νεργοΰνται αυται κατά τό δίκαιον καί 
ί'σον ; Καί τώ  τυφλώ δηλον δτι οΰτε ή 
νομοθετική έξουσία οΰτε ή δικαστική 
είσιν ανεξάρτητοι άπό της εκτελεστικής 
εξουσίας,ένεογουμένης διά τών παρά τοΰ 
Βασιλέως διοριζομένων ύπευθύνων ύ- 
πουογών, ώς μέτρον δέ της λειτουργίας 
αύτών αείποτε τίθεται τό προσωπικόν 
καί έφήμερον συμφέρον.
Ά λ λ ’ ό λόγος ήμών ένταΰθα περί της 
Δικαστικές Εξουσίας.

Οί δικασααί καί οί εισαγγελείς καί 
οί εΐρηνοδίκαι διορίζονται μέν κατά τόν 
νόμον δυνάμει προσόντων, ά λλ’ ή διάτα- 
ξις αΰτη ασφαλίζει ί'σως μόνον τήν είσο
δον της ίκανότητος είς τήν δικαστικήν 
ύπηρεσίαν· λέγομεν δέ ίσω ς, διότι ή δι
καστική ίκανότης δέν έ'γκειται μόνον 
ε,ίς τάς έπιστημονικάς γνώσεις και τα 
άλλα τυπικά προσόντα, ά προσκομίζου- 
σιν έπισήμως οί προσερχόμενοι είς δικα- 
στικάς εξετάσεις νεαροί δικηγόροι, άλλά 
καί εις πλεΐστα άλλα ούσιαστικά προ
σόντα, ών ό έ'λεγχος διαφεύγει τήν κρι- 
σιν τών άποτελούντων τήν άρμοδίαν έξε- 
ταστικήν επιτροπείαν προσωπων. Δι ό 
ήμεΐς φρονοΰμεν δτι πασαν κενωθεΐσαν

θέσιν δικαστοΰ δέον εύθύς νά καταλαμ- 
βάνη έ'μπειρος καί ώριμου ηλικίας δικη
γόρος, έκλεγόμενος παρά πολυαρίθμου 
συλλόγου, απαρτιζόμενου έκ προσώπων 
δυναμένων ν’ άποφανθώσιν έν έπιγνώσει 
περί της επιστημονικής ίκανότητος καί 
της άλλης άρετης αύτοΰ. Τοιοΰτοι δέ 
σύλλογοι, φρονοΰμεν, είνε κατάλληλοι 
οί δικηγορικοί καί δικαστικοί παρά τινι 
δικαστηρίω, έν ώ ύπηρετεΐ καί ό υπο
ψήφιος, άποφαινόμενοι διά μυστικής ψη
φοφορίας μετά πρόσκλησιν τοΰ Υπουρ
γείου της Δικαιοσύνης περί ύποδείξεως 
τοΰ διοριστέου είς άλλο δικαστήριον δι- 
καστοϋ. "Εκαστος έννοεΐ πόσον ήθελεν 
άνυψωθη διά τοΰ μέτρου τούτου ή θεσις 
τοΰ δικαστοΰ.

Έ ν τούτοις οΰτε ό άρμοδιώτατος τρό
πος τοΰ διορισμοΰ τών δικαστών οΰτε ή 
ίσοβιότης είνε άποχρώσα έγγύησις της 
άνεξαρτησίας αύτών, ήτις είνε τό κυριω- 
τατον προσόν τοΰ δικαστοΰ· διότι δ 
ιδίως καταστρέφει τήν άνεξαρτησίαν τών 
δημοσίων λειτουργών καί καθίστησιν 
αύτούς ύποτελη όργανα τών έκνόμων 
αξιώσεων τών ίσχυόντων είνε ούχί ό 
φόβος της παύσ»ως, δν καί μή περιβε- 
βλημένοι διά τές  ΐσοβιότητος σπανίους 
θά διέτρεχον καί οί δικασταί, ώς δέν 
διατρέχουσιν αύτόν νΰν καί οί εισαγγε
λείς καί οί εΐρηνοδίκαι,δυνάμει τών κει
μένων περί μονιμότητος νόμων, ά λλ’ 6 
φόβος της προαγωγής καί της μεταθέ- 
σεως αύτών, αΐτινες έξαρτώνται άμέσως 
μέν άπό τοΰ Υπουργείου, έμμέσως δέ 
άπό τών ίσχυόντων βουλευτών καί τών 
άλλων πολιτευόμενων φίλων τοϋ κυβερ
νώντας πολιτικοΰ κόμματος. Πας δέ ύ- 
πάλληλος καί ιδίως οί οΐκογενειάοχαι 
θεωροΰσιν ίσα δυναμένην τ·/5 παυσει τήν 
μετάθεσιν δι’ δ πολλοί τών δικαστικών 
κατά τό μάλλον καί ήττον άπεμπο- 
λοϋσι τήν έαυτών συνείδησιν ταΐς όρέξε- 
σι τών ισχυρών, ΐνα ήρεμον τόν βίον αύ
τών καταστήσωσιν ή της ποθητές προ
αγωγής τύχωσι. Φροντίζουσι δέ οί τοι- 
οΰτοι νά καλύπτωσι τήν άσυνειόησίαν 
αύτών διά της άκαίρου αύστηρότητος 
κατά τών άδυνάτων καί έστερημένων 
προστασίας πολίτικης. “Οθεν άνάγκη 
πρός τελείαν έξασφάλισιν της άνεξαρ
τησίας τοΰ δικαστοΰ ν’ άποκρουσθή ό 
φόβος της μεταθέσεως καί της μή προα
γωγής, ή κάλλιον ειπεΐν ν’ άφαιρεθή 
άπό τοΰ ύπουργοΰ τό δικαίωμα της με- 
ταθέσεοις καί της προαγωγής τών δι
καστικών προσώπων,καταργουμένου καί 
τοΰ θεσμοΰ τών άμισθων παοέδρων δικα
στών καί είρηνοδικών.

Πολλοί έίχουσι προταθη τρόποι προα
γωγής τών δικαστικών προσώπων, εύχε- 
ρέστατον δέ νά έξευρεθή ό καταλληλό
τατος, δταν κυβέονησίς τις ήθελεν άσπα- 
σθη τάς άποκεντρωτικάς άρχάς καί άπο- 
φασίση νά έφαρμόση αύτάς έν τή  δικα
στική έξουσία καί τη διοικήσει. Πάν
τως δμως δέον ν’ άνατεθη τό δικαίωμα 
τές  προαγωγές εις πολυμελή συμβουλια 
άποτελούμενα έκ προσώπων δυνάμενων 
ν’ άποφανθώσι περί τές  προαγωγές καί 
άνωτέρων πάσης ύπονοίας περι μερο
ληπτικές αύτών ένεργείας, εις ά δεον 
ν’ άνατεθη καί ή πειθαρχική τιμωρία 
τών τυχών παρεκτραπέντων, έπεκτεινο- 
μένου άμα καί τοΰ δικαιώματος τές  ά- 
γωγές έπί κακοδικία, δπερ νΰν άναγρα- 
φεται μόνον κατά τύπον έν τώ  νόμφ ά

χρηστον ον, ά τε  μ ή δυνάμενον ν- άσκη- 
θη τελεσφόρως. Ό  δέ άρμόδιος ύπουργός 
δέον νά ή ύπό^ρεως νά προβαίνη εις 
τήν προαγωγήν καί τήν τιμωρίαν τοΰ 
δικαστοΰ, ώς καί είς τόν διορισμόν τοΰ 
προταθέντος έπ ί προσωπική αύτοΰ εύ- 
θύνη.Καθ’ δσον δ’ άφορ^ είς τήν μετάθε- 
σιν τών δικαστών δέν τολμώμεν νά 
ίσχυρισθώμεν μέν δτι δύναται νά έφαρ- 
μοσθη καί παρ’ ήμΐν τό άμετάθετον 
τών δικαστών ώς έν’Α γγλία, τη  κοιτίδι 
τοΰ κοινοβουλευτικοΰ πολιτεύματος καί 
τοϋ συστήματος τές  άποκεντρωτικης 
νομοθεσίας, ά λλ’ έάν πρέπη νά ύπάοχη 
αΰτη, δέον νά γίνεται ή τη άμοιβαία 
συγκαταθέσει τών μετατιθεμένων εναλ
λάξ άπό δικαστηρίου είς δικαστήριον, 
ή τήν μετάθεσιν νά όρίζη ό κλέρος ένο)- 
πιον τ έ ς  όλομελείας τοΰ Άρείου ΙΙάγου 
δημοσία συνεδριάζοντας. Ταΰτα όέ ού 
μόνον περί τών ισοβίων δικαστών, άλλά 
καί περί τών εισαγγελέων καί τών εί
ρηνοδικών, έκτος έάν γίνηται άσπαστή 
ή ύπό τοΰ άειμνήστου Φλογα'ίτου έςενε- 
χθεΐσα γνώμη, δτι τά είσαγγελικά καί 
είρηνοδικειακά καθήκοντα δέον ν’άνατε- 
θώσιν εις τούς πρωτοδίκας έπί ώρισμε- 
νον χρόνον καί έκ περιτροπές.

Ο ύχ’ ήττονες δέ έγγυήσεις άνάγκη νά 
ληφθώσι καί περί τοΰ διορισμού καί 
τές  μονιμότητος καί προαγωγές τών 
γραμματέων καί ύπογοαμματέων τών 
διαφόρων δικαστηρίων, άνατιθεμένης τές. 
έκλογές αύτών είς τήν ολομέλειαν τών 
οικείων δικαστηρίων, είς ήν δέον νά 
άνήκη καί ή πειθαρχική τιμωρία αύτών 
παρεκτραπέντων, διότι καί έκ της ενερ- 
γείας τών ύπαλλήλων τούτων ούκ ολίγα 
έξαρτώνται, ώς γνωστόν, συμφέροντα 
τών πολιτών καί τοΰ Κράτους.

Τοιουτοτρόπως διά τών γενικών τού
των μέτρων τών έξασφαλιζόντων τό άνε
ξάρτητον τών δικαστικών προσώπων 
άπό της έκτελεστικές έξουσίας καί τό 
άνεπηρέαστον άπό τ έ ς  πολιτικές, εισέρ
χεται ή δικαστική έξουσία έντός τών 
ορίων τοΰ Συντάγματος, είς οδ τόν κύ
κλον δέν είσηλθεν έ'τι αΰτη άπό τσϋ 
χρόνου τές  ψηφίσεως αύτοΰ, ε'νεκα της 
πλημμελοΰς νομοθεσίας.

Ά λ λ ά  δέν είνε ταΰτα μόνα τά  λη- 
πτέα μεταορυθμιστικά μέτρα δι’ ών δύ~ 
ναται νά λειτουργήση άπροσκόπτο>ς 
κατά τό πολίτευμα ήμών ή δικαστική 
έξουσία καί νά βασιλεύση έπ ’ αύτης ή 
Δικαιοσύνη.Άπαιτοΰνται καί άλλα περί 
ών έν προσεχεΐ φύλλω.

Δ η ιιή τρ το ς  Σ .  Ζ α λο ΰ νο ς

Ι Κ Α Ι Ο Ϊ Υ Ν Η ί
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2 χ-7; 1 ’Απριλίου 

Τό έκ τών προσφάτων έκλογών 
άποτέλεσμα έπιτρέπεται νά ένδιαφέ- 
pifj καί ήμας, μόνον έν σχέσει πρ6ς 
τήν έπίδρασιν ήν είνε πιθανόν νά 
άσκησή έπί τής δικαιοσύνης καί τής 
νομοθεσίας έν γένει. Κοινώς ωμολο- 
γημένον εΐνε δτι έπί πολλάς τής 
Βουλής Συνόδους ή νομοθετική έξου
σία, ώς τοιαύτη, όπέστη πλήρη άφά- 
νειαν, παρείχε δέ κατά αραιά χρονι
κά διαστήματα σημεία ύπάρξεως, δ
ταν έκαλεϊτο νά έξυπηρετήση τάς
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άνάγκας της έτέρας τών έξουσιών, 
τής έκτελεστικής, διά της έπιψηφί- 
σεως κυρίως τοϋ προϋπολογισμού, 
παρέργως δέ νομοθετημάτων τινών, 
συναφών ώς ώνομάσθησαν, μ* τδν 
προϋπολογισμόν ή άλλων άνευ τών 
όποιων, διά λόγους ουδέποτε γενικω- 
τέρους, ήπειλεΐτο ό ,3ίο ς τών έκάστοτε 
Κυβερνήσεων. Οί λόγοι οί είς τοιοΰτο, 
ούχί. βεβαίως έπίζηλον σημεΐον, περι- 
αγαγόντες τήν νομοθετικήν έξουσίαν 
άπό δύο και πλέον δεκαετηρίδων καί 
κοινώς γνωστοί εινε και πλέον ή πολ- 
λαπλώς συνεζητήθησαν. Σώμα νομο
θετικόν ουτινος αί συνελεύσεις, μέχρι 
της προτελευταίας, έξαντλοΰνται είς 
μυριάδας ένστάσεων άπαρτίας και είς 
τόν έλεγχον άποκλειστικώς τών πρά
ξεων είτε τοΰ κέντρου τής διοικήσεως 
ειτε τών κατ’ ιδίαν οργάνων ταύτης, 
ουτινος τό μοναδικόν ιδεώδες άποτε
λεΐ ή τροχάδην ' καί έξ ύφαρπαγής 
έπιψήφισις τοϋ προϋποπογισμοϋ, ήτο 
λίαν εύνόητον δτι ύπό εποψιν έργα
σίας γενικωτέρας, τοιαύτης άκριβώς 
δι’ ήν είνε προωρισμένον, δέν ήτο δυ
νατόν ή  νά κατέληγεν είς δ κατέληξε 
σημεΐον. Έ ν  τψ μεταξύ δμως τά κενά 
έν τή νομοθεσία διεδέχοντο άλληλα, 
αί άνάγκαι ών ή θεραπεία κατέστη 
έπιτακτική έγένοντο πολυαριθμότε- 
(5αι, ο δέ άντίκτυπος άπέβη πλέον 
αισθητός έν αύτή τή Δικαιοσύνη καί 
τή άπονομή ταύτης. Ή  διαδικασία 
τής έκτελέσεως διέπεται ύπό διατά
ξεων αΐτινες άποτελοϋσιν άναχρονι- 
σμόν αυτόχρημα. Τό νομοθέτημα τοΰ 
Κυβερνήτου περί τοΰ τύπου τών δια
θηκών, παρά τήν άγανάκτησιν ού μό
νον τής κοινωνίας άλλά καί αύτών 
τών δικαστηρίων, άτινα έπί τή βάσει 
τών σχολαστικών του διατάξεων ύπέ- 
χουσι τήν ύποχρέωσιν νά άναγορεύω- 
σι κατά δεκάδας άκύρους τάς τελευ
ταίας τών άστών βουλήσεις, έξακο- 
λουθεΐ τό άγαθοποιόν του εργον. Ό  
περί ένεχύρβυ νόμος, δ κατά τήν πρώ
την δεκαετηρίδα τής άποκαταστάσεως 
τοΰ Έλληνικοϋ βασιλείου ίδών τό 
φώς, άντικαθίστανται κατ’ άνάγκην 
ύπό τοΰ συμφώνου τής έξωνήσεως. 
Ή  έρημοδικία καί τό σύστημα τών 
διπλών καί τριπλών άνακοπών λυ
μαίνεται κατά κυριολεξίαν τήν δικαιο
σύνην τών Πλημμελειοδικείων.

Τοιαΰται αί συνθήκαι ύπό τάς ό
ποιας καλείται ή νέα Βουλή νά άνα- 
λάβη έντός ημερών τό νομοθετικόν 
της έ'ργον. Αί τήδε κακεΐσε έγκατε- 
σπαρμέναι τής νομοθεσίας ήμών άτέ- 
λειαι, ουτε δσαι άνωτέρω ήριθμίσα- 
μεν εινε, ούτε καί εύχερές είνε έκ 
τοΰ προχείρου νά ύποδειχθώσι. Ό  
θεσμός τών Είρηνοδικών, ώς μέχρι 
τοΰδε λειτουργεί, δέν διστάζομεν νά 
εί'πωμεν δτι έχρεωκόπησε, τό δέ 
σώμα τών Εισαγγελέων, τών παρά 
Πλημμελειοδίκαις τούλάχιστον, ού
δείς είλικρινώς τήν άλήθειαν λέγων, 
δύναται νά ύποστηρίξη δτι ϊσταται είς 
τήν περιωπήν του. Οί δικηγόροι τέ
λος, είς μονάδας κατατετμημένοι, ά- 
νίκανοι νά συσπειρωθώσιν είς συλλό
γους, καί αυτοί νά πρωτοστατήσωσιν 
έν τή διευθετήσει τών άφορώντων 
εαυτούς άφ’ ένός, τήν άπονομήν τοΰ 
δικαίου άφ’ έτέρου, ματαίως άγωνί- 
ζονται προκαλοδντες άπό χρόνου μα- 
κροΰ τήν πολιτείαν δπως νομοθετι- 
κώς ύπαγάγη αύτούς ύπό συλλόγους 
ών καθ’ ύποχρέωσιν ν’ άποτελώσι 
μέλη.

Προτίθεται άρά γε ή νέα Βουλή 
καί έπί τοιούτων ν’ άσχοληθή θεμά
των ή καί αΰτη, τήν πεπατημένην 
άκολουθοΰσα, θά μεταβληθή διά φο
ράν μυριοστήν είς θεράπαιναν τής 
έκτελεστικής; Ό  στρατός καί δ στό
λος, ή όργάνωσις τών δποίων άπε- 
τέλεσε τό έμβλημα άμφοτέρων τών 
έν τή έκλογική κονίστροι κατελθόν- 
των κομμάτων, άναμφισβητήτως κέ- 
κληται έν προχεστέρψ ή άπωτέρω 
μέλλοντι νά προσδώση είς ημάς τήν 
ύπόστασιν κράτους δικαιουμένου νά 
έχη καί βλέψεις εύρυτέρας, πρό τού
του δμως προηγείται ή κατά τοΰ έσω- 
τερικοΰ έχθροΰ άμυνα ήτις έπιτυγχά- 
νεται άν σώμα Είρηνοδικών άξιον 
τής άποστολής του καί Εισαγγελέων 
τοιούτων, οϊους κράτη εύνομούμενα 
φαντάζονται καί δικαστών έχόντων 
ώς προσόν μοναδικόν τόν χαρακτήρα 
καί τήν ικανότητα, δπλισθή μέ νο
μοθεσίαν άνταποκρινομένην πρός τάς 
νέας άνάγκας τάς κοινωνικας καί τών 
συναλλαγών. ’Επί τοιούτου πεδίου 
καλείται ή νέα Βουλή νά έργασθή.

1 8 4 4 — 1906
Έ ν έ'τει σωτηοίω 1 9 0 6 , ήτοι επί τοΰ 

δευτέρου μετά τήν άπελευθέρωσιν Συν
τάγματος, 6 αντιπρόσωπος της δικα
στικής άρχής κατά τάς έκλογάς δήμου 
τίνος της νήσου Τήνου καί δίκηγόρος έν 
Άθήναις κ. Σωτήρ. ΙΙετοόπουλος, παρ
έχει τήν κάτωθι χοησιμωτάτην συμ
βολήν διά τήν νεωτέραν ήμών πολιτι
κήν ιστορίαν.

α Το έφ’ ήμΐν άντέστημεν έπί προ- 
φανεΐ κινδύνω, ά λλ’ οταν εί'δομεν τούς
άντιπροσώπους τών κ. κ .......................... ..
ύποχωρησαντας είς τάς μαχαίρας τών 
μαινομένων αντιπάλων των, οταν δια- 
τάξαντες τήν σύλληψιν ένός καλπονο- 
θευτοΰ εί'δομεν τοΰτον παρευθύς άπε- 
λευθερωθέντα ύπο τοϋ υποψηφίου κ.
.......................... δστις είς τήν παρατήρησίν
μου άπηντησεν δτι α Λ το ς δ ια τ ά σ α ε ι  
έ κ εΕ , δταν έπί τέλους εί'δομεν δτι μ ας  
άπ ηγορεύθη  έπ ι ποινή θανάτου  νά δμ ι-  
λήσωμεν, καί δταν έν τέλει ό πρόεδρος 
τής Εφορευτικής Επιτροπής ιατρός κ.
..................... μοί παρέστησεν δτι θά φο-
νευθώμεν έκεΐ, έγκαταλείψαμεν τήν έκ
λογήν είς τό έ'λεος τοΰ συγγενικοΰ κύ
κλου τοΰ κ .................  καί ίίγειναν δσα ϊ -
γειναν.

«Έοίπτοντο πρό τών όμμάτων μας 
φοΰχται σφαιριδίων καί δέν ήδυνάμεθα 
νά όμιλησωμεν. Έ ν τέλει μας ύπεχρέω- 
σαν νά ύπογράψωμεν τά πρακτικά άμ- 
φότέροι οί δικαστικοί άντιπρόσωποι καί
ό μέν συνάδελφός μου κ ................. ήδυνήθη
νά φύγν] δραπετεύσας, έγώ δέ αποκλει
σθείς παρέμεινα καί τ·7ι βί<£ ύπείκοιν 
υπέγραψα, έδέχθην δέ μετά τοΰτο καί- 
τό προσφερθέν ύπό τοΰ κ. . . . . .  . γεύ
μα, μετά τό όποιον λυθείσης τής πο
λιορκίας, άφέθην ελεύθερος Τ ’ αύτά δ’ 
άλλως συνέβησαν καί έν τώ έτέρω έκ- 
λογικώ τμήματι τοΰ δήμου Περαίας, 
δπου 6 δικαστικό; αντιπρόσωπος Πρω
τόδικης Σύρου κ. Ξ . Άντωνιάδης ήναγ- 
κάσθη άπό τής μεσημβρίας τής Κυρια
κής νά έγκαταλείψ·/) τήν έκλογήν, λα
βών μεθ’ έαυτοΰ καί άγραφα τά πρα
κτικά καί τήν π^ος τήν Τήνον άγουσαν 
διότι, φυσικώς, δεν ήδύνατο ν’ άντιτάξη 
τι κατά τών μαχαιρών, άφοΰ δέν είχε 
καί στρατιωτικήν δύναμιν, καίτοι καί 
ημείς καί ό κ. Άντωνιάδης, ώς έπληρο- 
φορηθην, έζητήσαμεν άπό τής παραμο
νής τών έκλογών τοιαύτην. »

Είς τήν άξίαν παντός θαυμασμοΰ π ε
ριγραφήν ταύτην τοΰ αντιπροσώπου τής

δικαστικής άρχής, ήν έφιλοζένησεν ό η
μερήσιος τύπος τής προχθές, μίαν πάν
τες παράτηροΰσι παράλειψιν. Ε λ λ είπ ει 
τό m enu τοΰ παρατεθέντος ύπό τοΰ υ
ποψηφίου . . . εις τόν κ. αντιπρόσωπον 
γεύματος καί αί έκ τούτου εντυπώσεις. 
“Ας εύχυθώμεν δμως τήν παράλειψιν ταύ
την ν’ άναπληρώσνι ή είσαγγελική άρχή.

ΑΙίΟ ΤΑ Α1ΚΑΣΤΗΡΙΑ ABHNQN
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΝ

Γ ό  έρω τοτροηεΖν έν δημ,οσίω  
τόπ ω  ά π ο τελ ε ΐ κολά σ ιμον  

τφ αίξιν  ;
Κυρία οιερχομένη μετά τής μητρός της 

τήν όδάν Σταδίου, παρηκολουθεΤτο κατά 
πόδας ύπο νέου έν έκστάσει έρωτική δια- 
τελοΰντος, Ιννοοΰντος δέ καί έν μέση α
κόμη όδφ νά καταστήση κοινωνάν ιών 
αισθημάτων του τούτων τήν κυρίαν, ήτις 
ευτυχώς, τή παρεμβάσει τών διαβατών, 
διεσώθη άπό τό τοιούτου είδους έρωτικάν 
πΰρ. Μετά πάροδον δμως χρόνου τινός, 
ή σκηνή αΰτη, διά τής παρεμβάσεως τοΰ 
κ. Είσαγγελέως, είς τήν προστασίαν τοϋ 
όποιου κατέφυγεν ή άδικηθεΐσαν έαυτήν 
θεωρήσασα κυρία, μετεβιβάσθη είς τήν 
αίθουσαν τοΟ Πλημμελειοδικείου ’Αθη
νών, δπου καί έξετυλίχθη τήν παρελθοΟ- 
σαν Τρίτην.

Ώ ς  άντιφάρμακον τοΰ παραφρονήσαν- 
τος ίρωτος,, ή κατηγορητική άρχή άν- 
τέταξε τό άρθρον 207 τοΟ ΙΙοινικοΟ νό
μου, έπί τή βάσει τοΟ όποίου ή πραξις 
έχαρακτηρίζειο ώς άδικος έπ ίθεοις . Έ  
διαδικασία, διεξαχθεΐσα έρήμην τοΟ κα
τηγορουμένου δέν παρουσίασε τάς νομι- 
κάς έκείνας δυσχερείας αί'τινες έν τή μελ- 
λούση κατ’ άντιμωλίαν δίκη άναμένον- 
ται, διότι τά δικαστήριον παρέκαμψε τόν 
σκόπελον, δεχθέν δτι ή έπίθεσις συνω- 

| δεύετο καί ύπό βιαιοπραγιών, ούτως ώ- 
| στε έπληροΟντο αί κυριώτεραι συνθήκαι 

τοϋ άρθρ. 207 τοΟ Ποιν. Νόμου, έφ ου 
έστηρίζετο τά κατηγορητήριον. Ά ν  δμως 
έν τή μελλούση κατ’ άνακοπήν δίκη, δέν 
δυνηθή ή κατηγορία, δπερ ούχί άπίθα- 
νον, νά πιθανολογήση τό γεγονός τών 
βιαιοπραγιών, ποία ή λύσις είς ήν θά κα- 
ταφύγη τά δικαστήριον; Τά άνακύπτοντα 
έρωτήματα καί πρωτότυπα είνε καί άρ- 
κετά νομικώς καί κανονικώς περίεργα. 
Τά έκφράζειν έν δημοσίφ τόπφ τά αί
σθημα τής άγάπης πράς νεαράν ή ού 
ευειδή ή ού κυρίαν, έστω καί ζωηρότε- 
ρον τοΟ συνήθους, άποτελεΐ τδ άδίκημα 
τής ύβρεως κατ’ αύτής ή τής άδικου έπι- 
θέσεως ή άλλο τι άδίκημα ; Άποτελεΐ 
μήπως τά άδίκημα τής προσβολής τών 
δημοσίων ήθών ; Τά πραγμα όπωσδήποτε 
Αμερικανίζει, εύχόμεθα δέ δπως τά δι- 
καστήριον προσαρμόση καταλλήλως διά·
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ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗ! ΕΥ0ΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΤΝΤΩΝ

Μ ετά τήν μελέτην τοΰ έκ γενετής 
κακούργου,άρχομαι τής σπουδής τοΰ πα
θολογικού κακούργου. Έ κ  τών πρώτων 
θέλω μελετήσν) τούς έκφύλους, οιτινες 
παρουσιάζουσι μεγαλειτέραν σπουδαιό- 
τη τα  τόσω μάλλον, δσω ή διανοητική 
αύτών διατάραξις δέν περιπίπτει είς τήν 
κοινήν άντίληψιν. Ό ναως οί έκφυλοι 
δέν εΐνκι κυρίως είπεΐν παράφρονες, ούχ 
■ηττον ομως,ενεκεν τών ψυχικών ανωμα
λιών, άς παρουσιάζουσι, διαπράττουσι 
πολλάκις άνηθίκους ή έγκληματικάς 
πράξεις, δι’ άς ούδεμίαν ύπέχουσιν εύ
θύνην ή τουλάχιστον δι’ άς ή ευθύνη αύ
τών είναι αίσθητώς ήλαττωμενη.

Οί έκφυλοι διακρίνονται είς κατω τέ
ρους καί ανώτερους. Οί κατώτεροι έ'χουσι 
τάς διανοητικά? καί ήθικάς αύτών δυνά
μεις ήκιστα άνεπτυγμένας, μεταξύ δέ 
αύτών διακρίνομεν πλείστους βαθμούς· 
τούς Ιδιώ τας, οιτινες κατέχουσι τήν κα- 
τωτάτην βαθμίδα, τούς ηλιθίους  καί 
τούς μικρόνοας. Οί τοιοΰτοι, ίδία οί τών 
κατωτέρων βαθμιδών,ενεργούν δλως αύ- 
τομάτως καί ούτως είπεΐν άντανακλα- 
στικώς, άνευ συμμετοχής τής συνειδή- 
σεω ς.Έ ίς τάς άνωτέρας βαθμίδζς μεταξύ 
τών μικρονόων, ρ.εταξύ ιδίως εκείνων,

ούς ό Magnau άποκαλεΐ ευήθεις (άθ- 
b ile s ) ,ανευρίσκει τις τινάς έχοντας έκτά - 
κτως άνεπτυγμένην τήν μνήμην, ούτως 
ώστε νά εύδοκιμώσιν είς λογιστικάς έρ
γασίας, ή παρουσιάζοντας έπιδεξιότητα 
καί κλίσιν δι’ επιτηδεύματα τινα (γυ
μναστικήν, καλλιγραφίαν, ζωγραφικήν) 
ούτως ώστε νά δύνανται νά έργκσθώσι 
πρός ίδίαν συντήοησιν. Οί κατώτεροι 
ούτοι έ'κφυλοι, ενεκεν τής άτελοΰς ά- 
ναπτύξεως τών διανοητικών αύτών κέν
τρων, ύπείκουσιν άσυνειδήτως είς τάς 
όρμάς αύτών, καί διά τοΰτο βλέπομεν 
y-ύτούς συχνά κατέχοντας τό έδώλιον 
τοΰ κατηγορουμένου, καί κατηγορουμέ
νους έπί παρά φύσιν άσελγία, βιασμζ>, 
κλοπαΐς, έμπρησμοΐς κτλ . Οί έ'/,φυλοι 
ούτοι είνε έκεΐνοι, ούς ύπεννοεΐ ό ποινι
κός νόμος, έν τώ  86°^ αύτοΰ άρθρω, διά 
τοΰ ή'κιστα έπιστημονικοΰ όρου «βλά
κας», καί οιτινες ώς γνωστόν θεωρούν
ται ώς έντελώς άκαταλόγιστοι. Ούχ 
ούτως ομως έ'χει καί διά τούς άνωτέοω 
έκφύλους περί τής εύθύνης τών οποίων 
ιατροί καί νομοδιδάσκαλοι έ'χουσι γνώ- 
μας πολλώ άφισταμένας άλλήλων.

Οί άνωτέρω έ'κφυλοι φαίνονται έ'χον- 
τες άρτιας τάς διανοητικάς αύτών λει- 
τουργείας, ένίοτε μάλιστα διακρίνονται 
έν ταΐς έπιστήμαις καί ταΐς τέχναις,διά 
τοΰτο δέ καί οί δικασταί αισθάνονται 
άποστροφήν προκειρ.ένου ν’ άποδε^θώσι 
διά τούς τοιούτους τό άκαταλόγιστον 
ή καί τό μετρίως καταλογιστόν.

Έ ν τούτοις ό εκφυλισμός είναι νόσος 
παρά πάντων άνεγνωρισμένη καί σα
φώς έκδηλουμένη δι’ ιδίων κλινικών χα - 
ρακτήρων, δι’ ίδίων συμπτωμάτων, ά
τινα έν τνί είδικνί ταύτ·/) περιπτώσει λέ
γονται δείγμ ατα. Τά δϊίγμκτα τοΰ έκ- 
φυλισμοΰ είνε έπίσης φυσ κά, φυσιολο
γικά καί ψυχικά.

Φυσικά δείγματα είνε διάφοροι σω
ματικοί άνωμαλίαι, σύμφυτοι καί μόνι
μοι, όφειλόμεναι είς άναστολήν τής άνα- 
πτύξεως ή τουναντίον είς ύπερβολικήν 
άνάπτυξιν μερών τινων τοΰ σώμκτος- 
τοιαΰται δέ είναι αί δ.ώφοροι κοκταιαί 
δυσμορφίαι, ή έ'λλειψις ή ή πρόσφυσις 
τοΰ λοβίου τοΰ ώτός, τό φΰμα τοΰ I Ja r -  
Vin, ή λαγολαλία, ή πολυδακτυλία, ή 
συνδακτυλία, ύπερβολική άνάπτυξις τών 
τριχών καί κακή έ'κφυσις αύτών, ό ύπο- 
σπαδίας, ή άνορχία, ή κουψοοχία κ τλ .

Φυσιολογικά δέ στίγματα ή στείρω- 
σις, ή όξύτης τών αισθήσεων, ή άμβλύ- 
της τής αισθητικότητας, ό στραδισμάς, 
ό δαλτωνισμός κτλ . κτλ .

Τά σπουδαιότερα τών δειγμάτων ε ί 
ναι ψυχικά δείγματα. ’ Γπό ψυχικήν έ'- 
ποψιν τούς έκφύλους χαρακτηρίζει, άφ’ 
ένός μέν ή ίδιάζουσα διανοητική κατά- 
στασις, άφ’ έτέρου δέ παθολογικαί τ ι-  
νες άνωμαλίαι, τά ·κατ’ έξοχήν ψυχικά 
δείγματα, αί διάφοροι τούτέστι ίδεολη- 
ψίαι, αί άκατάσχετοι όρμαί καί αί δια- 
στροφάί τής γενητησίου ορμής.

Έ κ  παιδικής ηλικίας αύτών οί έ'κφυ-

λοι διά τό εύμετάβολον καί τό άνισόρ- 
ροπον τοΰ χαοακτήρος αύτών, ώς έπί 
τό παλύ είνε άλλόκοτοι, φαντασιόπλη
κτοι, έπιδίδονται προώρως είς τήν ποίη- 
σ·.ν, τό θεατρον, τά μυθιστορήματα,καί- 
τοι φαίνονται πεπροικισμένοι διά μεγά
λης εύφυίας, ούδέποτε εύδοκιμοΰσιν είς 
τάς σπουδάς αύτών. Ούχί σπανίως δει- 
κνύουσιν ύπερβάλλουσαν δειλίαν καί 
ευαισθησίαν.— Κ αθ’ δλον δέ τόν μετέ- 
πειτα  αύτών βίον δεικνύουσι τήν αύτήν 
αστάθειαν καί τό εύμετάβολον τοΰ χα
ρακτήρας· έξάπτονται καί παραφέοονται 
εύκόλως· είνε άλλαζόνες, μάταιοι, είς 
άκρον φίλαυτοι, έκκεντβικοί, διακρίνει 
δέ αύτούς πάντοτε τό άλλόκοτον τής 
περιβολής— μετά μεγάλης εύκολίας με- 
ταπιπτουσι άπό τοΰ έξάλλου ένθουσ.α- 
σμοΰ είς τήν έσχάτην άπογοητευσιν. Οί 
τοιοΰτοι συ^νάκις ίδρύουσι νέα έπιστη- 
μον,κά δόγματα, άποτελοΰσι νέας καλ- 
λιτεχνικάς σχολάς ή παρουσιάζονται ώς 
κοινωνικοί άναμορφωταί. —  Ούχί σπα- 
νιως παρουσιάζουσι θαυμασίαν μνήμην, 
γονιμοτάτην φαντασίαν, καταπληκτικήν 
εύφνάδεαν, δι’ ο καί διακρίνονται εί'ς τι- 
νας κύκλους, ίδία τούς δημοσιογραφι
κούς καί φιλολογικούς. — Ένίοτε συλ- 
λαμβάνουσι μεγα'λοφυή σχέδια ή άνα- 
λαμβάνουσι σπουδαίας έπιχειρησεις, άς 
ούδέποτε φέρουσιν είς αΐ'σιον πέρας.

Έ κτός τής ίδιαζούσις ταύτης διανοη
τικής καταστάσεως οί έ'κφυλοι παρου
σιάζουσι καί τά κυρίως ψυχικά στίγ-
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ταξίν τινα τοΰ ποινικοΟ νόμου, διότι ά
ναμφιβόλως τό αίσθημα τοΰ έρωτος κα- 
χαλέγεται ύπό πάντων μεταξύ τών ενγε- 
νών αισθημάτων, κατέληξεν δμως έπ’ ε
σχάτων νά έκλέγη τόπον  καI τρόπον έκ- 
δηλώσεως ούχί καί τόν οίκεΤον, άν μή τι 
άλλο.

.41 στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαατοϋ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπιΰ'υ- 
μοΰντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ  
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιου.

Τό φαινόμενον τής αποχής μεγάλου 
αριθμού εκλογέων άπό της ένασκησεως 
τοΰ δικαιώματος τοΰ εκλεγειν, οπερ και 

κατά τάς προσφάτους 
Τό ι'^ηφίί,ειν έκλογάς παρετηρηθη,

ώς νΐΐο^οέοκίις δεν λαμβανει χωράν 
έν Ελλάδι μόνον. Αί 

τάξεις τών άστών, τά συντηρητικά δ
πως λέγονται στοιχεία, παρετηρήθη οτι 
λίαν άπροθύμως ενασκούν τό δικαίωμά 
των τοΰτο έκ λόγων διαφόρων, οΰτως 
ώστε ή έκ τής καθολικής ψηφοφορίας 
έξαρτωμένη εκλογική νίκη καταλήγει 
ώς έπί τό πλεΐστον ύπέρ τών λαϊκών 
τάξεων καί ύπέρ τών ύποψηφίων έκείνων 
οΐτινες είνε λίαν φυσικόν νά ώσιν έφωδι- 
ασμένοι μέ προσόντα ανάλογα πρός 
την ποιότητα τών έκλογέων των. Τό 
φαινόμενον τοΰτο τόσον έθεωρήθη άλλα- 
χοΰ σοβαρόν, ώστε έν Αυστρία μακρά 
έπί δύο περίπου μηνών διεξάγεται έν τζ> 
τύπω συζητησις, οπως τό δικαίωμα 
τοΰ έκλέγειν μετατραπη εις ΰποχρέω σιν , 
καθ’ ην πας έκλογεύς, παραμελών την 
ένάσκησιν τούτου, νά ύφίσταται ταύτην 
η έκείνην την ποινήν. Εύνόητον οτι διά 
τοιαύτην συζήτησιν ή τοιούτου εί'δους 
σκέψεις δέν κατέστημεν εΐσέτι ώριμοι.

Έ ν  έκ τών φαρμάκων άτινα ώς δρα
στήρια ύποδεικνύονται έκάστοτε πρός 
άνόρθωσιν τών διαφόρων κλάδων, με

ταξύ τών οποίων καί ή 
Κοινωνικήν δικαιοσύνη, είνε καί τό 

άποκέντρωιΗν τής άποκεντρώσεως, ής 
οπαδός ενθουσιώδης καί 

ό σήμερον γράφων κ. Δ. Ζαλοΰχος. Ά π ο 
κεντρώσεως ομως ποίου είδους: Π ολιτι
κής ; Διοικητικής ; “Η κοινωνικής;’Άνευ 
τής πρωτοβουλίας τοΰ Άρείου Πάγου, 
τοΰ σώματος τών άμεταθέτων καί ισο
βίων, κατά συνέπειαν δέ καί τών ίδεω- 
δώς ανεξαρτήτων, ούδείς χρίεται Ε ί

σαγγελεύς. Οί μέχρι τής σήμερον δμως 
χρισθέντες είνε καί οί τελειότεροι; ’’.Ανευ 
τής ψήφου τοΰ αύτοΰ άνεξαρτητου σώ
ματος, η θύρα τοΰ δικαστικού σώματος 
είς ούδένα άνοίγεται. Μέχρι τής σήμερον 
δμως, οσάκις ηνοίχθη, είσήλθον οί άρι- 
σ το ι; Τά πράγματα ατυχώς την απο
φατικήν δίδουν άπάντησιν. Τό όέ αί
τιον ; Τόννοι μελάνης καί χάρτου διαρ
κώς έξαντλοΰνται καί οί συζητηταί δια
δέχονται άλλήλους καί αί θεωρίαι επι
σωρεύονται, ένώ συγχρόνως τά  κρίματα 
τής συναλλαγής όλονέν έξογκοΰνται. Ή  
άποκέντρωσις η καθολική, άναμφιβόλως 
είνε τό τελειότερον τών συστημάτων, η 
εΐσδύουσα δμως μέχρι κα· τής κοινωνίας, 
η μέλλουσα νά συντοίψη καί τόν νεποτι
σμόν, τοιαύτη ήν θεωρητικώς δύναταί 
τις νά φαντασθνΐ, πράγματι δμως καί 
μάλ.στα έν κοινωνία τόσον στενή δσον η 
ήμετέρα, έξισουμένη πρός χίμαιραν. Ση
μαίνει έπομένως άποκέντρω αις καθολική , 
διάπ>ασιν χαρακτήρων, έξαγνισμόν τών 
πάντων ; "Αν τοΰτο σημαίνη, άποτελεΐ 
μίαν ώραίαν θεωρίαν, ήτις διά κάθε άλλο 
είνε χρήσιμος ή διά νά καταλήξη είς ε
φαρμογήν. Ό  μέγας Jh e r i t lg ,  εύρεθείς 
ποτέ πρό τοιαύτης άνεφαρμόστου θεω
ρίας, την έξωμοίωσε πρός εν άσυλληπτου 
τελειότητος ώρολόγιον, ούτινος δμως οί 
δεΐκται... δέν δεικνύουν τάς ώρας ! Τοι
οΰτο μήπως ώρολόγιον η καθολική άπο- 
κέντοωσις ; Άναμένομεν τάς απαντή
σεις.

Άποσπώμεν τά  κατωτέρου έξ έπ ’.- 
στολής παλαιοΰ καί έγκριτου δικηγόρου 
δικηγόρου τών Καλαμών, σπουδάσαντος 

έπί μακρά έτη
Ή  Δικαιοόννη έν Γερμανίί« κα

κά» ή «Δίκαιο»}ύνη» τά  την νεότητά 
του, διαβιώσαν- 

τος έπί πολύ πολλαχοΰ τής Ευρώπης, 
έξόχως δέ διακρινομένου διά την ευπρέ
πειαν τής παραστάσεως καί την συντη- 
ρητικότητα τών φρονημάτων, ώστε να 
καταπλησσηταί τις διά την δριμύτητα 
τών παρατιθεμένων κατωτέρω γραμμών:

«Συγχαίρω είλικρινώς τοΐς κ . κ. Συ- 
ναδέλφοις, τοΐς άναλαβοΰσι την έ'κδοσιν 
τοΰ πολυτίμου φύλλου τής «Δικαιοσύ
νης» “Ο τι τό άσπιλον καί σεμνόν τής 
Δικαιοσύνης είνε ό ακρογωνιαίος λίθος 
τοΰ κοινωνικοΰ οικοδομήματος, ούδείς ό 
μη συνομολογών. "Ο τι δμως παρ’ ήμΐν, 
τό γε νΰν έχον, απόλυτος ού μην άλλά 
καί έπιτακτική άνάγκη τοΰ δημοσίου 
ελέγχου, πρός βελτίονα αύτής \>πο- 
οτα ,αιν, είνε άναμφιλέκτως άναμφισβη- 
τητον. Διότι, άτυχώς, πολλάκις τών 
χαρακτήρων ή πλημμέλεια καί τής άνε-

πιστημοσύνης τό οίκτρόν καθιστώσιν αύ
τήν, έν  π ο λ λ ο ΐ ς ,  παραπαίουσαν ένώ 
έ'δει, ΐν’ αυτη ύψιμέτωπος βαινουσα καί 
επιβαλλόμενη, προκαλη τόν σεβασμόν 
καί τήν έπ ’ αύτήν πεποίθησιν τών πο
λιτών, διαμορφοϋσα καί τόν χαρακτήρα 
αυτών. « Έ ν  δέ δικαιοσύνη συλλήβδην 
πασ’ αρετή έστι καί οΰθ’ έ'σπεοος ουθ’ 
έώος τόσον θαυμαστός». Διά τοΰτο απο
καλώ τήν «Δικαιοσύνην» πολύτιμον 
φύλλον».

“Οταν οΰτω έκφράζωνται τοιοΰτοι δ -  
κηγόροι καί πολΐται ύπεράγαν συντηρη
τικοί, παντελώς ξένοι πρός τήν κίνησιν 
τών πολιτικών κομμάτων — μηδ’ αναμι
γνυόμενοι καί έπ ’ έλάχιστον περί την 
ύπεράσπισιν ποινικών ύποθέσεων . . .  —  
πιθανώτατα ύπάρχει ούχί κάτι άλλα 
πολύ σάπιο  έν μέσω ήμών.

' Υ π ό  τόν τίτλον <ιή δίκη τοϋ Χ ριστό
φ ορό υ Βαλλιάνον κατά  τής έν Μ ιλάνφ τής 
’Ιταλ ίας Τ ραπ εζιτική ς ’Ιταλικής ετα ι

ρ ία ς» , έξεδόθη τεΰ - 
Tres faclunt. . .  χος περιέχον τήν έ

νώπιον τοΰ Πρωτο
δικείου Αθηνών αγωγήν τοΰ X . Β α λ- 
λιάνου κατά τής έν λόγω εταιρίας, τήν 
επ '  αύτής έκδοθεΐσαν άπόφασιν τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών καί τάς ένώπιον 
τών έν Άθήναις Έφετών προτάσεις τής 
εταιρίας ταύτης, ήν έπ ’ άμφοτέρων τών 
δικαστηρίων έξεπροσώπησαν οί δικηγό
ροι κ. κ. Δ. Τσάτσος, Ν. Δημητρακό- 
πουλος καί Γ . Ρεδιάδης. Έ ν προμετω- 
πίδι τοΰ τεύχους τούτου, άρκετά αίνι- 
γματωδώς, αναγράφεται τό γνωστόν α
πόφθεγμα « tr e s  faciu n t collegium ». 
Έ άν τό άπόφθεγμα τοΰτο άποτελη υ
παινιγμόν τινα γενικωτέρου ενδιαφέρον
τος, καί άναμφιβόλως άποτελεΐ τοιοΰτον, 
ή κοινωνία, πρός ήν απευθύνονται οί δη 
μοσιεύσαντες τό τεΰχος τοΰτο, εχει, 
φρονοΰμεν, τήν άξίωσιν νά διατελί) εν 
γνώσει.

Είς άλλην στήλ ην άναγγέλλομεντήν 
έμφάνισιν ένός βιβλιαρίου το οποίον ε
ξέρχεται καθ’ ήμ&ς τοΰ κύκλου τών συ

νήθων βιβλίων. Ό  διερ- 
"Εν (ϊιβλίον μηνεύς τοΰ έν Άνδριανου- 

πόλει Αύστρο — Ούγγρι- 
κοΰ προξενείου κ. T h .  P apasian συνέ
λαβε τήν ίδέαν νά συστηματοποιήση έν 
είδει έρωταποκρίσεων παν έν γενει ζη
τημα σχετιζόμενον με τά  κυριωτερα τοΰ 
έν Τουρκία δικαίου ζητήματα, με την 
δικαιοδοσίαν τών έν Τουρκία Προξένων 
καί προξενικών δικαστηρίων και μέ τα  
δικαιώματα καί τάς ύποχοεωσεις τών εν

τη αύτη έπικρατεία αλλοδαπών. Τό το- 
μίδιον τοΰτο έ'χει βεβαίως πάμπολλα τά  
κενά καί δέν παρουσιάζεται μέ τάς ά~ 
ξιώσεις συγγράμματος, ά λλ ’ άπλοΰ οδη 
γού. Ά π ό τοιαύτης δμως άκριβώς άπό
ψεως έξεταζόμενον, διά τούς έν Έ λλά δι 
καί ίδια διά τούς έν Τουρκία ομοεθνείς, 
έπιβάλλεται ν' άποτελέση άφορμήν πρός 
μίμησιν. Διά τούς έν τη έλευθέρα Έ λ 
λάδι βιοΰντας είνε τελείω ς άγνωστα καί 
τά  κυριώτερα τοΰ έν Τουρκία δικαίου 
στοιχεία, δέν δίστάζομεν δέ νά προσθέ- 
σωμεν δτι καί οί πλεΐστοι τών προξέ
νων μας ή τών έκτελούντων προξενικά 
καθήκοντα Ελλήνων ύπαλλήλων, είσίν 
έντελώς άμοιροι τοιούτων γνωσεων. Ευ
τύχημα άρα θά ήτο άν, είτε τ·?ί πρωτο
βουλία τοΰ ύπουργείου τών’Εξωτερικών, 
είτε τη μερίμνη έπιστήμονος τίνος, ίδί^ 
έκ τών έν Τουρκία Ελλήνων, έβλεπε τό 
φώς καί είς τήν γλώσσάν μας παρεμφε
ρές τι τομίδιον.

ΝΕΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ε Ν  Τ Η  Ν Ο Μ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

Είς τό φύλλον τής «Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως» τής παρελθούσης Π έμ
πτης έδημοσιεύθη τό διάταγμα δι’ ου 
καταλαμβάνει τήν έδραν τής Δημοσιο- 
νομίας καί Στατιστικής ό πρό τίνος χρό
νου προταθείς ύπό τής Νομικής σχολής 
κ. Λ . .  Ά ν δ ρ ε ά δ η ς .

ΕΙΝΕ 0  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
&ΕΚΤΙΚ0ΣΚΑ0ΠΗΣ;

Ζήτημα δπερ δέον ν’ άπασχολήση τόν 
νομικόν κόσμον καί τήν Πολιτείαν, είνε 
τό έάν ή ηλεκτρική δύναμις, είνε έπ ιδε- 

ι κτική κλοπής, συμφώνως πρός τό πνεΰμα 
I καί τό γράμμα τοΰ ήμετέρου ποινικοΰ 

νόμου. Τό ζήτημα τοΰτο είνε σπουδαιό- 
τατον, διότι άφορ$ είς νομικόν άγαθόν, 
δπερ κατά τά  τελευταία έ'τη, ώς έκ τών 
πολλαπλών προόδων τής έπιστήμης έν 
τώ  κλάδίρ τυύτψ, άπετέλεσε πρωτεύ
οντα παράγοντα έν τη  καθ’ δλου κοινω
νική έργασί^· Δέν πρόκειται βεβαίως έν
ταΰθα νά συζητηθώσιν αί άστυκαί συνέ- 
πειαι νοσφίσεως ή βλάβης τής ηλεκτρι
κής ένεργείας, πρόκειται δμως νά έρευ- 
νηθή κατά πόσον ή Πολιτεία προστατεύει 
τήν σήμερον διά τών ποινικών αύτής 
διατάξεων, τό νομικόν άγαθόν τοϋ ήλεκ- 
τρισμοΰ.

Ώ ς  γνωστόν, ό ήμέτερος ποινικός νό
μος έτέθη έν ισχύει προ εβδομηκονταε
τίας καί πλέον, κα τ’ άκολουθίαν ό Έ λ -

ματα τοΰ έκφυλισμοΰ, τάς Ιδεοληψίας, 
τάς άκατασχέτους όρμάς  καί τάς διαστρο- 
φάς τής γεννετηαίον όρμής.

Αΐ ίδεοληψίαι έξωθοϋσι τούς έκφυλους 
είς διάπραξιν γελοίων καί άνοήτων πρά
ξεων, σπανίως δέ καί είς πράξεις ύπό 
τοΰ νόμου τιμωρουμένας, δι’ ο καί δέν 
παρουσιάζουσι διά τόν ιατροδικαστήν 
ενδιαφέρον είμή καθόσον χρησιμεύουσιν 
είς τήν διάγνωσιν τοΰ έκφυλισμοΰ. Τοι- 
αΰται είνε λ . χ . ή αγοραφ οβ ία , ό φόβος 
τουτέστιν ύπό τόν όποιον καταλαμβά
νονται τινες έξ αύτών άμα εύρεθώσιν είς 
ανοικτόν τι μέρος (πλατεία, εύρεΐα οδός 
κλπ .) ή κλειοοφοβία, ό καταλαμβάνων 
αύτούς φόβος τ . έ'. οσάκις εύρηνται έν 
τόπφ κεκλεισμένφ (βαγονίω σιδηροδρο
μικοί κτλ .), ή αίχμοφ οβία, ό φόβος, δν 
έμποιοΰσιν αύτοΐς τά αιχμηρά αντικεί
μενα (μάχαιραι, βελόναι κ τλ .) , ή νοσο
φ οβία, ό φόβος τών νόσων καί ίδια τής 
σιφύλιδος, τής λύσσης, καί ή διδακτική  
παράνοια  ή έπί τό κοινότερον μανία τής
5 /»*,' tr λ. t r t rαμφιβολίας, ενεκεν της οποίας ο πασχών 
αμφιβάλλει περί τοΰ παντός κτλ .

Μεΐζον ενδιαφέρον παρέχουσι διά τόν 
ιατροδικαστήν ή άκατάσχετος δομή  τών 
έκφυλων. Κατά τόν κ. Κατσαράν «άκα
τάσχετος όομή λέγεται πασα πραξις εύ- 
συ^είδητος μέν άλλ’ άκάθεκτος, έκτε- 
λουμένη άνευ τής βουλήσεως τοΰ πά- 
σχοντος καί συνοδευομένη τούτου έ'νεκεν 
ύπό άγωνίας καί ήθικής οδύνης».— Τοι- 
αΰται ακατάσχετοι όρμαί παρατηρούν

ται είς πλείστας ψυχικάς παθήσεις, είς | 
τόν άλκοολισμόν, τήν ύστερίαν, τήν επι
ληψίαν κ τλ ., ά λλ’ ώς έπί τό πολύ αί 
όρμαί τών άσθενών τούτων είνε άσυνεί- 
δητοι, γενόμεναι οΰτως ειπεΐν αύτομά- 
τως, ό δέ άσθενής ούδεμίαν διατηρεί ά- 
νάμνησιν τών διαπραχθεντων. Τών εκ- 
φύλων τούναντίον αί άκατάσχετοι αυται 
όρμαί είνε ένσυνείδητοι. Ό  άσθενής ανα
γνωρίζει τό άνόητον, τό μωρόν καί τό 
έγκληματικόν τών πράξεων αύτοΰ, άλ
λά δέν δύναται νά άποφύγη αύτάς, ώ - 
θούμενος έξ άκαθέκτου έσωτερικής τίνος 
δυνάμεως, είς ήν δέν δύναται νά άντι- 
στη. Ούχί σπανίως ό άσθενής γνωρίζει 
τήν στιγμήν ή τούς δρους, ύπό τούς ο
ποίους ή τοιαύτη άκατάσχετος ορμή θε- 
λει έμφανισθη, καί διά παντοίων μέσων 
προσπαθεί ν’ άποφύγη αύτήν. Οΰτω νέος 
τις κατεχόμενος ύπό άκατασχέτου όρ
μής πρός αύτοκτονίαν, άποφεύγει τά  ύ- 
ψηλά καί άπόκρημνα μέρη, διότι γνω
ρίζει δτι τότε μόνη ή άκατάσχετος αΰ
τη όομή έ'ρχεται έν τη διάνοια αύτοΰ. 
—  Μικρά ύπηρέτρια έπί τη θέα τών τρυ
φερών σαρκών τοΰ έμπεπιστευμενου αυτη 
βρέφους, ήσθάνετο τήν άνάγκην νά κα- 
τασπαράξη αύτό, ήναγκάσθη νά έξομο- 
λογήση είς τήν κυρίαν αύτής τό παθημα 
αύτής, παρακαλοΰσα συγχρόνως ΐνα ά- 
παλλάξη αύτήν τής τοιαύτης ύπηοεσιας 
ΐνα μή ύποκύψη είς τήν άκάθεκτον έπ ι- 
θυμίαν αύτής. ’Ά λλος τις προσήλθεν άφ 
έαυτοΰ καί παρεκάλεσε νά εγκλεισθη εν

τινι φρενοκομείο), διότι άπό καιροΰ εις 
καιρόν κατελαμβάνετο ύπό τής επιθυ
μίας νά φονεύση τούς διερχομένους έν τη 
όδφ άγνώστους αύτφ. —  Κύριός τις εν 
ΙΙειραιεΐ καταλαμβανόμενος άπό καιροΰ 
είς καιρόν έκ διψομανίας, εκ τής ακατα- 
σχέτου τ .  ϊ  όρμής πρός πόσιν οινοπνευ
ματωδών ποτών, προσέρχεται κατα τας 
περιόδους ταύτας καί έγκλείεται εκού
σιος έν τφ  Δρομοκαϊτείφ.— Χημικός τις 
καταλαμβανόμενος έξ άκατασχέτου όρ
μής πρός άνθρωποκτονίαν, έδεσεν εις 
στιγμήν καθ’ ήν ήσθάνετο δτι έπηρχετο 
ή ορμή, ίσχυρώς τού; δύο αύτοΰ άντί- 
χειρας, τό δέ μικρόν τοΰτο κώλυμα ^ήτο 
άοκετόν δπως άποτρέψη αύτόν άπό τής 
διανοούμενης πράξεως.

Οί ύπό τό κράτος άκατασχέτου όρμής 
διαπράττοντες έγκληματικας πράξεις 
ούδέν προσπορίζονται συνήθως οφελος εκ 
τοΰ εγκλήματος αύτών, ή φονεύουσιν ά
τομα δλως άγνωστα αύτοΐς, μετά δέ 
τήν πραξιν αύτών ούδόλως προσπαθοΰν- 
τες νά άποφύγωσι τάς συνεπειας του, 
συνήθως μάλιστα προσέρχονται αύτο- 
βούλως τη άρχη, έν γενει δε αι πράξεις 
αύτών είνε τόσον άλλόκοσοι τόσον μω- 
οαί,τόσον έν αντιθέσει πρός τόν προτέραν 
διαγωγήν τοΰ δράστου,ωστε|ό παθολογι
κός χπρακτήρ ευθύς άμέσως καταφαίνε
τα ι. ’Ά λ λ ο τε δμως °ιί ύπό το κράτος 
τοιαύτης όρμής διαπραττόμεναι πράξεις 
φαίνονται άπό μακροΰ προμεμελετημε- 
ναι, πρός έκτέλεσιν τών όποιων ο δρά

στης ήκολούθησε σχέδιον καλώς έσκεμ 
μένον οΰτω λ . χ . ή Συρικέττη Comia 
έπί πολλάς ήμέρας καί διά παντοίων 
μέσων προσεπάθησε νά παρασύρη είς τό 
δωμάτιον αύτής μικράν τινα κόρην τών 
γειτόνων της, ής κατόπιν άπέκοψε την 
κεφαλήν διά μαχαίρας. Καίτοι ή πραξις 
αΰτη ένεΐχε πάντα τά  στοιχεία τής προ
μελέτης, άποδειχθέντος, κατόπιν ιατρο
δικαστικής έξετάσεως δτι ή κατηγορου
μένη ήτο έ'κφυλος καί δτι επηγασε 
ύπό τό κράτος άκατασχέτου όρμής, ή 
C orn ia  ένεκλείσθη είς τι Φρενοκομείον.

Έ ν  τή  τελευταία ταύτη περιπτώσει 
ή άγωγή τοΰ ίατροδικαστοΰ είνε τά  μά
λιστα λεπ τή  καθ’ δσον, ΐνα άναφέρη ά- 
σφαλή διάγνωσιν καί μή περιπέση θΰμα 
τών υποκρινομένων, δεΐται μακρκς καί 
έπισταμένης έξετάσεως, ήτις ένίοτε δέον 
νά παραταθη έπί εβδομάδας καί μήνας 
ολοκλήρους. Ό  ιατρός έχει άνάγκην νά 
ύποβάλλη τόν κατηγορούμενον ύπό τήν 
αύστηοάν έπιτήρησιν τών συνδεσμωτών 
καί τών φυλάκων αύτοΰ ή τοΰ διευθυν- 
τοΰ τών φυλακών, λόγος διά τόν όποιον 
ή'θελε είσθαι εύχής έργον έάν οί μέν φύ
λακες τών φυλακών ήθελον λαμβάνη ει
δικήν έκπαίδευσιν, ώς τοΰτο γίνεται διά 
τούς νοσοκόμους, ό δέ διευθυντής τών 
φυλακών ήθελε είσθαι ιατρός είδικώς ά- 
σχολούμενος είς φρενιατρικάς καί δή είς 
έγκληματολογικάς μελέτας.

(Έπετοις συνέχεια)
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λην νομοθέτης δεν έτέλει εν άγνοια τής 
ηλεκτρικής δυνάμεως. Τδ μόνον οπερ δύ- 
ναταί τις νά ύποθέσνι είνε οτι δέν ητο είς 
θέσιν, νά ποοΐδτ), τήν έντός ολίγων δε
καετηρίδων άνάπτυξιν τοϋ κλάδου τού
του τής έπιστήμης, κατέχοντος σήμερον 
τά σκήπτρα μεταξύ τών παραγόντων 
τής καθ’ ολου βιομηχανίας. Έ ν τούτοις 
έκ τών περί κλοπής διατάξεων και τοϋ 
ολου ποινικού νόμου δέν δύναται νά ύπο- 
στηριχθνί, δτι εξάγεται η προστασία τοΰ 
ηλεκτρισμού. Τό άρθρον 371  ποιν. νόμου 
χαρακτηρίζει ώς κλέπτην, τόν λαμβά- 
νοντα αύτογνωμόνως είς την κατοχήν 
του, ξένα κινητά πράγματα. Ό  ηλεκ
τρισμός ό'μως, ώς είνε παγκοίνως γνω
στόν, δέν θεωρείται κινητόν πραγμα, 
ά λλ ’ ενέργεια, κίνησις τοΰ αίθέρος· δέν 
δύναται συνεπώς νά συμπεριληφθη έν τ -?) 
έννοί^ τοΰ άρθρου 2 7 1 , οΰτε θέλει θεω
ρηθεί νόμιμος άπόφασις δικαστηοίου, 
καταδ·κάζουσα επί κλοπή ηλεκτρικής 
δυνάμεως.

Παρ’ ήμΐν δέν έγεννήθη έτι τό ζή
τημα έν τ·?ί δικαστικνί πράξει, έν Γερ
μανία δμως τά  τε  κατώτερα καί τό ά- 
νώτατον δικαστήριον, πλειστάκις έπ ε- 
ληφθησαν τής έξετάσεως τοϋ ζητήματος 
τούτου, όμοφώνως δέ άπαντα παρεδέ- 
χθησαν δτι, τό άρθρον 2 4 2  τοΰ γερμ. 
ποινικού νόμου, έ'χον ομοίως ώς τό ή'χέ- 
τερον, δέν δύναται νά έχν) έφαρμογήν 
έπί τοΰ προκειμένου, τοΰ ήλεκτρισμοΰ 
μή δυναμένου νά χκρακτηρισθή κινητοΰ 
πράγματος. Πρός τήν γνώμην ταύτην 
τών γερμανικών δικαστηρίων συνετά- 
χθησαν καί οί διασημότεροι συγγραφείς 
τοΰ ποινικοΰ καί άστυκοΰ δικαίου, ώς οί
B ind ing , L isz t, O lshausen, R e- 
gelsberger, K o h ler, Endem ann
καί άλλοι.

Τινές συγγραφείς, έπέκοιναν τήν νο
μολογίαν τών δικαστηρίων, ώς άντικει- 
μένην είςτό κοινόν περί δικαίου αί'σθημα, 
ή έπίκρισις δμως αΰτη δέν στηρίζεται 
έπί νομικής βάσεως, διότι ό δικαστής 
δέν κρίνει, λαμβάνων ύπ’ δψιν τήν έν 
τη κοινωνία κρατοΰσαν γενικήν περί δι
καίου καί αδίκου άντίληψιν, ά λλ ’ έφαρ- 
μόζων τούς νόμους τής Πολιτείας, ής 
τυγχάνει δργανον. Τάς άτελείας τής νο
μοθεσίας δέν συμπληροΐ ό δικαστής, 
άλλά ή νομοθετική έξουσία, τοΰτο δέ 
κχτιδοΰσα καί ή γερμανική Κυβέρνησις 
ύπεβαλεν ύπό τήν ψήφον τών νομοθε- 
τιχ.ών σωμάτων, νομοσχέδιον άφορών 
την άφκίρεσιν τής ηλεκτρικής έργασίας, 
δπερ έγένετο νόμος δημοσιευθείς τήν 9
Άπριλίοκ 1 9 0 0 .

Τό παράδειγμα τής Γερμανίας, δέον 
ν ακολουθήσει καί ή ήμετέρα Κυβέρνη- 
σις, ύποβάλλουσα ύπό τήν ψήφον τής 
Βουλής σχετικόν νόμον, διευκολύνουσα 
οΰτω τήν θέσιν τής δικαστικής έξου- 
σίας άφ’ ένός, τίροστατεύουσα δέ άφ’ έ -  
τερου νομικόν άγαθόν, ύψίστης κοινωνι
κής σημασίας.

I X .  1 .  Ι ί ι ρ κ λ ΐ ν ο ;
Δικηγόρος έν ΆΦήναις

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Π ΑΡ ’ ΗΜΙΝ
ΚΑΙ 0! ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Β  '

Είς προηγούμενον άρθρον έξεφράζομεν 
εν γεν.κωτάταις γραμμαΐς τήνγνώμ,ην,δτι 
ως έ'χουσι τά  τής Δικαιασύνης παρ’ ήμΐν 
απαραίτητος άποβαίνει ή κκτάρτισις καί 
όργάνωσις πανταχοϋ μέν τής Ε λλά δος, 
δπου εδρευουσι Ιίρωτοδ,κεΐα, κυρίως ομως 
έ ι_ Άθήναις, δικηγορικών Συλλόγων, οΐ- 
τινες κατά τήν πεποίθησιν ήμών προση- 
κόντως καί έν συναισθήσει τοΰ προορι
σμού αύτών λειτουργοΰντες καί έργαζό— 
μ.ενο'., μεγίστην συμβολήν θά παρεΐχον 
είς τήν βελτίο^.ν τής βεβαίως χωλαι- 
νούσης παρ’ ήμΐν δικαιοσύνης. Φαντκζό- 
μεθα μίαν συνεχή πνευματικήν επικοι
νωνίαν, μίαν άδιάσπαστον συναδΐλφ.κήν 
αλληλεγγύην τών έν ταΐς έπαρχίαις δι
κηγορικών Συλλόγων καί πρός άλλή
λους και προς τον—-άς τόν όνον.άσωαεν — 
Κεντρικόν τοιοΰτον τής πρωτευούσης, 
(δστις δύνκται νά θεωρηΟή δικαιούμε
νος είς την προσωνυμίαν αύτήν καί ώς

περιέχων βεβαίως τούς άριστεΐς έν νομι
κή μορφώσει καί πείρα καί ώς άποτε- 
λούμενος έξ άσυγκρίτως περισσοτέρων 
μελών καί — δπερ σπουδαιότερον— ώς 
συγκοινοινών άμέσως πρός τό κέντρον 
καί τούς άνωτάτους τής πολιτείας λει
τουργούς, άναπαριστώμεν έν τγί δια- 
νοία ήμών τά έκ τής αλληλεγγύης ταύ
της αγαθά καί αληθώς θλιβόμεθα ού 
μήν άλλά καί άποοοΰμεν πώς κατορθώ- 
νομεν νά σκεπτώμεθα τόσον άτομιστι- 
κώς, πώς άφεθημεν ν’ άπορροφηθώμεν 
τελείω ς άπό τά μικροσυμφεροντά μας, 
πώς κατηντήσαμεν τόσον μακάριοι καί 
μοιρολάτραι, ώστε νά μή δυνάμεθα νά 
βλέπωμεν πέραν τοΰ στενοΰ χώρου τοΰ 
δικηγορικοΰ ήμών γραφείου, ώστε νά 

. καταστώμεν ανίκανοι διά εύρυτέοας πως 
βλέψεις σχετιζομένας άλλως τε  άμεσώ- 
τατα  μέ τά  Γδια ήμών συμφέροντα, ώ
στε νά άδυνατώμεν νά έκταθώμεν πέ
ραν ένός « ε π ε ι δ ή »  καί ένός « δ ιά  
τ α ΰ τ α » ,  ώστε νά ύφιστάμεθα ούχί 
σπανίως κολαφισμούς καί μειώσεις τοΰ 
γοήτρου καί τής άξιοπρεπείας ήμών άπό 
τήν τυχόν ύπεροψίαν ή νευρικότητα τοϋ 
Α ή τοΰ Β  δικαστικοΰ λειτουργοΰ, ώστε 
νά ταπεινούμεθα πολλάκις πρό αύτοΰ 
τοΰ μικρουπαλληλίσκου ή γραφεως ένός 
δικαστηρίου.

'Γπάρχουσιν οί φρονοΰντες δτι απο
βαίνει ϊ δ ύ ν χ τ ο ;  παρ’ ήμΐν ή όργάνω- 
σις καί εύδοκίμησις Δικηγορικών Συλ
λόγων άνευ νόμου. ’Ά ς  μας έπιτραπή νά 
έ'χωμβν έναντίαν γνώμην.— Δέν φρονοΰ
μεν ά π α ρ α ίτ ^ τ ο ν  τήν νομοθετικήν 
έπέμβασιν. Ε υ χ το ιία ,ν  ναι. Οΰτε νο
μίζομεν δτι τό νομοθετικόν κΰρος θά 
προσδώσν) είς τούς Δικηγορικούς Συλλό
γους τήν ευρύτητα τής δράσεως— έν σχέ- 
σει πάντοτε μέ τήν Δικαιοσύνην —  ήν 
κατά τήν άντίληψιν ήμών δέον ούτοι, 
όρθώς τόν προορισμόν αύτών συναισθα
νόμενοι, νά έ'χωσι, καί δή ύπό τάς γνω- 
στάς συνθήκας, ύπό τοιοΰτο περιβάλ
λον. Ό  νόμος πιθανώτατα θά περιορι- 
ρισθ'/j νά καθορίσνι,ώς καί άλλαχοΰ συμ- 
βαίνει, τά δικαιώματα ένός εποπτικού 
συμβουλίου έκ δικηγόρων, έκλεγομένων 
ύπό τοΰ σώματος, δπερ νά έπιβλέπν) τάς 
πράξεις τών συναδέλφων του καί νά έπ ι- 
βάλλν) πειθαρχικάς ποινάς διά παραβά
σεις τοΰ έπαγγελματικοΰ ή καί τοΰ 
ίδιωτικοΰ αύτών βίου,

Ά λ λ ά  τοΰτο, ούτινος τήν σπ ουδαιό-  
τητα άνο μολογ ον μεν, δέν άρκεΐ. Οΰτε ή 
τοιαύτη έξουσία θά είνε ίκανή νά έν· 
τείνν) τάς δυνάμεις τών Συλλόγων πρός 
π ερα ιτέρω  ένεργείας, έπιτρεπομένας ύπό 
τοΰ φιλελευθέρου ήμών πολιτεύματος 
καί τών κειμένων νόμων, έπιβαλλομένας 
δέ ύπό τών περιστάσεων πρός βελτίω - 
σ·.ν τών κακώς έχόντων.

Αί τοιαϋται ένέργειαι άπορρέουσιν έξ 
άλλων λόγων καί αιτίων εσωτέρων. Κυ
ρίως πηγάζοΰσιν έκ τής θ ε λ ή α ε ω ς  τών 
άποτελούντών τούς Συλλόγους μελών 
νά άρ&ώσιν ολίγον υψηλ,ότερον τών ατο
μ ικώ ν αυτώ ν βλέψ εων  καί παθών, νά 
βελτιωσωσιν έαυτά, νά ώφελήσωσι τήν 
κοινωνίαν, νά έργασθώσι πρός βελτίωσιν 
τοΰ πολιτειακοΰ κλάδου είς ον άνήκουσι. 
Πηγάζοΰσιν έκ τής συναισθήσεως τών 
έαυτών καθηκόντων ώς επιστημόνων, ώς 
μελών μιας κοινωνίας, ώς πολιτών ένός 
κράτους, ώς Ελλήνων τέλος.

Τήν θέλησιν ταύτην, τήν συναίσθησιν 
ταύτην δέν θά τήν δώση έν άπλοΰν νο- 
μοθέτημα. Χρειάζεται κ ά π ο ια  άλλη φ ω 
τιά. Ά νευ  αύτής καί μέ δλην τήν ύπο- 
χρέωσιν ήν θά άναλάβωμεν διά νόμου, 
δέν θά άποτελέσωμεν ή τυπικούς  συλ
λόγους καταδικασμένους είς τελείαν ου-
σιαστικήν  άπονέκοωσιν.

'

Έ κ  τών άνωτέρω δέν συνάγεται βε
βαίως δτι νομίζομεν περιττήν τήν διά 
νόμου όργάνωσιν τών δικηγορικών Συλ
λόγων. Τούναντίον καί ωφέλιμον  καί <?- 
ναγκαίαν  θεωροΰμεν τήν νομοθετικήν κύ- 
ρωσιν καί δπως τό Σώμα λάβνι έκεΐθεν 
ίσχύν καί τό δ.καίωμα να κκνονίζη χά- 
ριν τής έκυτοϋ άξιοπρεπείας τήν επαγ
γελματικήν συμπεριφοράν τών μελών 
αύτοΰ καί δπως δοθή άφορμή, συμπη- 
γνύμενοι είς μίαν ομάδα νά έξεγερθώ-

μεν τοΰ λήθαργου, ν’ άνανήψωμεν, νά 
κατλνοήσωμεν δτι δυνάμ εθα  κα ι δφείλο- 
μεν νά ίργ ασ θ ώ μ εν  κα ι δ ιαφ οροτρόπω ς  
πρός κοινήν, πρός γενικωτέραν ώφέλειαν. 
Έκεΐνο δμως δπερ ίσχυρίσθημεν καί 
ίσχυριζόμεθα είναι δτι μ ατα ίω ς  έλπίζου- 
σιν, δσοι έλπίζουσι, τήν πρωτοβουλίαν 
τής Νομοθετικής έξουσίας, ού μόνον έν 
σχέσε; πρός τό άπασχολοΰν ήδη ήμας 
ζήτημα -.ών Δικηγορικών Συλλόγων, 
άλλά καί έν σχέσει πρός άλλα μάλλον 
έπείγοντα καί σπουδαία ζητήματα, ά- 
παιτοΰντκ, άλλά μάτην άναμένοντα τήν 
Νομοθετικήν άντίληψιν!

Έν Γαλλία les co rp o ra tio n s d’a -  
VOCats (les b arreau x), ύφίστανται ώς 
έπίσημα καί υποχρεωτικά Σωματεία διά 
πράξεως νομοθετικής άπό τοϋ ΙΗ ' αιώ- 
νος. Καταργηθέντα δέ έν έ'τει 1 7 9 0 , έ - 
πανιδρύθ/ισαν διά τοΰ Διατάγματος τής 
22ας ventose an X II , έκτοτε δέ έ'-
τυχον πολλών μεταρρυθμίσεων καί βελ
τιώσεων δ.ά διαφόρων αλληλοδιαδόχων 
νομοθετημάτων (Dec. τής 14ης Δεκεμ
βρίου 181 0 , Ord. τής 20  Νοεμβρίου 
1822  καί 27 Αύγούστου 1 8 3 0 , Dec. 
τής 22  Μαρτίου, Dec. τής 10 Μαρτίου 
1 8 7 0  κλπ .) 'Ομοίως καί είς άλλα Ευ
ρωπαϊκά Κράτη, οί δικηγορικοί σύλλον 
γο·. προεκάλεσαν τήν προσοχήν καί τήν 
μέριμναν τής Νομοθετικής έξουσίας άπό 
πολλών δεκαετηρίδων. 'Ώ σ τε δέν πρό
κειται πεοί νομοθετήματος καινοφανοΰς 
καί άωασχολοΰντος τόν νεώτερον μόνον 
πολιτισμόν, διά νά ίσχυρισθη τις δτι δέν 
ώρίμασεν έ'τι κκί δι’ ήμας. Παρ’ ήμΐν 
είναι έτεροι καί γνωστοί οί λόγοι, δι’ους 
ή Νομοθετική έξουσία δέν έπελήφθη τής 
διαρρυθμίσεως τοΰ ζητήματος καί ών έ- 
νεκεν ή έλπίς τών στηριζομενων έ'τι είς 
αύτήν θά παραμέντι ώς άπλή τοιαύτη 
έπί πολύν ί'σως άκόμη χρόνον. Παρ’ ή
μΐν ή Νομοθετική έξουσία, ένασκουμένη 
ήδη κ α τ’ άξιοθρήνητον μεταλλαγήν τών 
δρων καί τών διατάξεων τοΰ Συντάγμα
τος ύπό τών Κυβερνήσεων, έχει τόσας 
ασχολίας, έ'νει τόσα καθήκοντα, παρα- 
χθέντα καί δημιουργηθέντα λεληθότως 
πως, ούκ οίδα ύπό τίνος κακοΰ τής Ε λ 
λάδος δαίμονος, ώστε ή ε λ π ίς  αΰτη 
τών κ. κ. συναδέλφων είνε πλέον καιρός 
νά μεταβληθνί είς τελ.είαν απελπισίαν.

Σήμερον μόνον μ ία  επιβολή  τής κοι
νής γνώμης, μόνον μ ία  ισχυρά ώ&ηαις 
δύναται νά έξαναγκάσν) τάς Κυβερνήσεις 
νά υίοθετήσωσι καί τήν Βουλήν νά ψη- 
φίσν) μέτρον τι γενικώς ώφέλιμον καί 
άναγκαΐον θεωρούμενον.— Έ ά ν  δε ή ώ -  
ϋησις και επιβολή αυτη Ιναοκηθη— έντός 
τών δρων τοΰ νόμου νπό Δικηγορικών  
Συλλόγων προσηκόντω ς εις ομάδας αυγ- 
κεκροτημένων,ύ\  έ'στω καί ύπό τοΰ Δικη- 
γορικοΰ Συλλόγου τής ΙΙοωτευούσης,έ'χο- 
μεν τήν γνώμην δτι δέν θά μείνγ) άτελε- 
σφόρητος,κυρίως λόγιο τοΰ ήθικοΰ κύρους, 
δπερ ενέχει τοιαύτη προέλευσις. Κατά 
ταΰτα ή ψήφισις νόμου περί συστασεως 
Δικηγορικών Συλλόγων έν Έ λλάδι ώς 
καί ή λήψις ετέρων νομοθετικών μέτρων 
τεινόντων είς βελτίοισιν τής Δικαιοσύνης 
JJ.0VOV διά τών Δικηγορικών Συλλόγοιν 
καί ίδία τοΰ τής Προ>τευούσης, πρέπει 
καί δύναται νά ζητηθν) καί έπιτευχθή 
καί εύχερέστερον καί άποτελεσματικω- 
τερον.

Περί τοΰ πώς δύνανται νά δράσωσιν 
οί Δικηγορικοί Σύλλογοι πρός βελτίωσιν 
τών ούσιωδών ορών καλής Δικαιοσύνης 
καί δή της κειμένης Ν ομ οθεσίας, τών δ ι
καστώ ν  καί τών δικηγόρω ν, θά έκθέ- 
σωμεν τάς σκέψεις ήμών είς προσεχές 
φύλλον τής «Δικαιοσύνης».

Σπί?οος Βελλ ϊις  

Δ ικηγόρος έν  Ά θ ή ν α ις

ΝΕΑ Β ΙΒΛ ΙΑ

Η Δ ! Κ Η  Τ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ  Β Α Λ Λ Ι Α Ν Ο Υ
Κ Α Τ Α

ΤΗΣ ΕΝ 1ΪΙΙΛΑΝΩ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τ εΰχος ί/. σελίδων 67 έ7τί τη εΰκαιρίοι: τής 
προσφάτου ενώπιον τών έν Άθήναις ΓΙοωτο- 
δικών καί Έ οετώ ν δίκης.

'Ολόκληρον τό σύστημα 'Ρωμαϊκού Δικα ου 
Windscheid κατά μετάφρασιν Α. Άργυροί!, 
πωλείται άντι δραχ, 40. Πασα αϊτησις άπευ- 
Ουντέα είς τά γραφεία τής «Δικαιοσύνης ή είς 
τον κ. Κ . Μπίρην δικηγόρον όδος Πειραιώς 39.

ΓΕΩΡΓ. Ν· Φ ΙΛΑ ΡΕΤΟ Υ

ΔίΙΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
Δ ΪΝ Α Μ Ε Ι ΤΩΝ ΣΓΝΘΗΚΩΝ

Άναδηαοσίευιις έκ τοΰ  Κ Ε ' τόμου . τής 
Ελληνικής καί Γαλλικής Νομολογίας. 

Τ εδ ^ ο ς Ι κ  ( ί ϊλ ίδ ω ν  J5.

Τ. P A P A S I A N
ΔίΒομηνεως τον εν Ά&ριανουπόλει Ανστρονογ- 

γριχοϋ Προξενείου κα ι δικηγόρον

VADEMECUM ΚΟΔΗΓΟΣ)
'Γόμος έκ σελ. 163 Γαλλιστί καί Γερμανι- 

στί, παρέ/ων προχείρους πληροφορίας σχετι- 
ζομένας μέ το έν 'Γουρκί^ δίκαιον και τά δι
καιώματα καί τάς υποχρεώσεις τών έν Τουρ 
κία αλλοδαπών.

ΚΠΔ1ΚΕΣ ΦΛΟΓΑ’ΓΤΟ Υ

Έςεδόβη ό Β ' τόμος τών Κωδίκων τής 
Ελληνικής νομοθεσίας τοΰ αειμνήστου Θ. 
Φλογαιτου μετά νέαν έπεζεργασίαν ύπ’ αύτοΰ 
καί τοΰ κ. Δημ. Ζαλούχου δικηγόρου καί ΰ- 
φηγητοΰ. Ό  τόμος ουτος έπιγραφόμενος όρ- 
γανι<3μός τ η ς  Π ολιτεία ς κα ί τ ιϊς  ’Ε κ κ λ η 
σία ς περιέχει το Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
το ΙΊηδαλιον, ήτοι τους Άποστολικοΰς καί 
Συνοδικούς κανόνας, τον Κανονισμόν τής Βου
λής, τους ’Εκλογικούς νόμους μετά τών σχε
τικών γνωμοδοτήσεων καί έγκυκλίων, τών τύ
πων καί τών αναγκαίων δδηγιών διά τοΰς δ ι
κ α σ τ ικ ο ύ ς  ά ν τιπ ρ ο ό ώ π ο ν ς, τοΰς νόμους 
πεοί προσόντων τών υπαλλήλων καί πάντας 
τους γενικούς νόμους τούς μή ΰπαγομενους είς 
τήν δικαιοδοσίαν ένός μόνον ύπουργοίου, τά 
σχετικά νομοτελεστικά Β . Διατάγματα, τήν 
νομολογίαν τοΰ Άρείου Πάγου καί τών ’Ε - 
φετείων, καί πλείστας δσας έπεξηγητικάς καί 
διασαφιστικάς σημειώσεις, ώστε άποτελεΐ βι- 
βλίον χρησ'.μο>τατον καί εΰχρηστότατον τοΐς 
νομίκοίς. Τιμαται δραχ. 5 ,75  καί εύρίσκεται 
παρά τοΐς κεντρικοΐς βιβλιοπωλείοις Ά0ηνών 
καί τοΐς ύποπρακτορείοις τών έφημεοίδων έν
τός έπαρχίας.

ΤΙΜΟΛ. Ε. Η Α ΙΟ Π Ο Τ Α Ο Υ

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Τ Η Σ  Α Π Α Τ Η Σ

Εισηγητική εκβεσις πρός τό νομικόν καί 
τών πολιτικών επιστημών τμήμα τοΰ Συλλό
γου Παονασσοΰ.

Άνατύπωσις έκ τής Έπετηοίδος τοΰ Παρ
νασσού Θ ', ’έτους.

Τ εΰ χ ο ς  έ κ  <5ελ. 25.

Θ Ρ Α Σ Υ Β .  Γ .  Π Ε Τ ΙΜ Ε Ζ Α
' Υφηγητοΰ τοΰ Έ μ πορ. Δίκαιον

© ε μ ε λ ιώ δ ϊΐς  εννο ια ι τ ο ΰ  Ιΐτω ^ ευτ ικο ίί 
Δ ίκ α ιο ν .

'I I  μελέτη αΰτη, δημοσιευΟεΐσα έν τφ τε- 
λευταίω φύλλω τής Έ λλην . καί Γαλλ. Νομο
λογίας, άνετυπώθη είς Τδιον τεΰχος έκ σελ. 
47 , έδημοσιεύΟη δέ τό πρώτον Ι’ερμανιστί έν 
τώ 9ω τεύχει τοΰ ύπό τοΰ ΚαΟηγητοΰ τοΰ έν 
Βερολίνω Πανεπιστημίου Kohler έκδιδομένου 
περιοδικού ύπό τόν τίτλον «Berliner ju risti* 
sche Beitrage».

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
ύπό Βα< ίιλείον Τ . Ο Ικ ο νο μ ΐδ ο ν

'Έ κδοΰις £κτη  

Μετά πλΰστων προο&ηκών και βελτιώαια)?

ύ π ό  Μ ι χ α ή λ  Ι ·1-  Λ - ο β ι δ ά

'Υφηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας

Έ ξ εδ ό ϋ ·  η τ ό μ ο ς  Α ' . τόμ ο ς  Β' ,  τεΰχ ος  β ' .
Τήν εκτην ταύτην εκδοσιν τής Πολιτικής 

Δικονομ.ίας έπεμελήθη δ πολυμαθής υφηγη
τής τής Πολιτικής Δικονομίας κ. Μ. Λειβα- 
οας. Καί είς μέν τό κείμενον ούδεμία έπηνέ- 
χθη μεταβολή, πλήν έκείνων αΐτινες παρί- 
σταντο άναγκαΐαι ώς έκ τής καταογή«ως ή 
μεταρουθμίσεως διατάξεών τινων τής Πολιτι
κής Δικονομίας, άλλ’ έν ταΐς σημειώϊεσιν 
έγένοντο πλεΐσται προσθήκαι καί βελτιώσεις, 
ας ή νεωτέρα νομολογία τών ημεδαπών καί 
αλλοδαπών δικαστηρίων έπέβαλε, πρός δέ διευ- 
κοη/ίσθησαν διάφορα ζητήματα, δτινα άλλοτε 
άγνωστα, έγένοντο νΰν άντικείμενον έρεύνης 
τής έπιστήμης. Έ ντελώ ς νέα εΐνε ή ερμηνεία 
τής έν Τουρκί^ι καί έν άλλόις μή χριστιανι
κούς κράτεσιν ίσ-/υούσης προξενικής διαδικα
σίας. Έλπίζομεν δτι καί ή εκτη αύτη εκδο- 
σις γενομένη μ.ετ’ άκοας έπιμελείας ύπό 
διακεκριμένου έπιστήμονος ώς ό κ. Μ. Λει- 
βαδας, θά τύχη τής αύτής δεξιώσειος ώς καί 
αί προηγούμεναι παοά τώ δικαστι'κώ καί δικη- 
γορικώ κόσμ.ω.

Τ ύ π ο ις  Π . Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


