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Η  «Δ ΙΚ Α I Ο Σ  Υ Ν Η » διατελεΐ ύ πό  τήν έ π ί-  
βλεχμιν κα,ϊ τών έλεγχον δωδεκαμελονς ανμβον- 
λίου έκ δικηγόρων έν Ά & ήναις.

Έ ίϊό π τ η ς  τής  Ο λης κ α ί νπενΟννος
Π ΕΤΡΟ Σ Θ ΗΒΑΙΟ Σ

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  i y  ‘Α ϋ· ή ν α  ι ς

ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΝ 
Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν

Α Ι περϊ αύτοΰ γνώ μαι τοϋ κ.

ΗΛΙΑ Π0ΤΑΜΙΑΝ0Υ

Ό  διακεκριμένος νομομαθής καί δικη
γόρος κ . Ή λ ι α ς  Π ο τ α μ ,ιά ν ο ς  εσχε 
την τιοοΐϊνμίαν νά ίμττιοτενίϊη εις συνερ
γάτην ήμών τάς κατω τέρω  κρίσεις αντον  
έπ'ι τον νποβλη&έντος εις την Βονλην  
νπό τον κ. Υ πονργον τής Δικαιοσύνης 
Ν ομοσχέδιον π ερ ϊ Ε ισαγγελέων, τον  ό 
ποιον τα κνριώ τερα μέρη  ίδη μ οσ ιεύσα-  
μεν είς τδ προηγούμενον φύλλον :

Είς τό έρώτημά σας  άσφαλώς δέν δύ
ναμαι ν’ άπαντήσω, διότι είδον μέν είς τάς 
έφημερίδας δτι είσάγεται Ιν τοιοΰτο νο
μοσχέδιον, άλλά δέν είναι δυνατόν νά Ιχη 
τις ώς βάσιν τοιαύτας πληροφορίας.

Καί πρώτον ή άρχή τής διά συναγω 
νισμού εισαγωγής ’Αντεισαγγελέων ή καί 
Εισαγγελέων μοί φαίνεται άπίστευτος.

1) διότι είναι γνωστόν δτι ό θεσμός 
τών διαγωνισμών δέν έπέτυχε παρ’ ήμΐν, 
ούχί δέ σπανίως οί διαγωνισμέ έθεωρή- 
θησαν ώς διαγκωνισμοί.

2) διότι οίγενόμενοι, διά τούς Παρέ- 
δρους δικαστάς διαγωνισμοί χρησιμεύουν 
καί ,διά τούς ’Αντεισαγγελείς, καθότι οί 
έγκρινόμενοι Πάρεδροι δικασταί δπηρε- 
τοΟν ώς ’Αντεισαγγελείςφ χ ΐ δμως έκ τού
των ούδείς εύρέθη χαλάς, ή διωρίσθη Ε ί
σαγγελεύς.

3) διότι άν ό διαγωνισμός θά γίνεται 
ώς δ τών Παρέδρων δικαστών (καί φυσι
κώς είς τ ’ αύτά περίπου μαθήματα θά 
περιστρέφηται ούτος) είνε περιττός καί 
άλλος διαγωνισμός.

4) διότι κυρίως τά προσόντα άτινα ά- 
παιτοΟσι "δι’ εισαγγελέα δέν δύνανται έν 
διαγωνισμφ νά κριθώσιν. Ουτω προσόντα 
Είσαγγελέως, είναι χαρακτήρ αυστηρός 
καί σθεναρός, πείρα μεγάλη δικαστική 
καί κοινωνική, φιλοπονία ούχί συνήθης, 
πνεύμα εύρύ άλλά προσεκτικόν, ήθος έμ- 
πνέον πεποίθησιν περί τής άμεροληψίας 
καί άκεραιότητος καί άλλα τοιαΟτα άπερ 
δέν δύνανται νά διαγνωσθώσιν έν διαγω- 
νισμψ.

Πλήν τούτου, ήκουσα, δτι συμβούλιον 
έκ τών εισαγγελέων τών Έφετών θά γνω- 
μοδοτή καί ή γνώμη του θά είνε ύπο- 
χρεωτική διά τό Ύπουργεϊον. ΤοΟτο θεω
ρώ άδύνατον νά σκεφθή τις, διότι πώς θά 
γνωρίζουν οί Εισαγγελείς τών Έφετών 
τούς Εισαγγελείς, τούς μή ύπηρετοΟντας 
ή μή ύπηρετήσαντας είς τήν δικαιοδο
σίαν τω ν;

Ά ν  δλοι οί Είσαγγελείς τών Έφετών 
εινε είς θέσιν νά δώσωσι γνώμην πεφωτι
σμένων τούτο γνωρίζει, ή ύπηρεσία, άλλ’ 
είς αύτούς ώς τοιούτους κατά τήν κειμέ- 
νην νομοθεσίαν δύνανται καί δφείλουσιν 
οί Υ π ουργοί νά πιστεύωσιν, ώς πρός τάς 
πληροφορίας άς δίδουσιν είς τό Ύπουρ- 
γείον περί τών έν τή περιφερεία των ύπη- 
ρετούντων Εισαγγελέων. Έπραξαν καί 
πράττουσι τοΰτο οι υπουργοί; Λαμβά- 
νοντες δέ έκθέσεις αύτών έπείσθησαν δτι 
στηρίζονται είς λόγους πείθοντας; Καί 
δν τοϋτο γίνεται, πρός τί τό συμβούλιον 
αύτών; Οί Εισαγγελείς έχουσι τήν ύπερ- 
τάτην επιτήρησιν δλων τών δικαστικών 
ύπαλλήλων καί τών δικαστηρίων τής πε- 
ριφερείας των. ’ΑσκοΟσι ταύτην; Οί Ει
σαγγελείς προκαλοΰσι τήν ένέργειαν τής 
πειθαρχικής άγωγής, καί άσκούσι καί 
αύτοί πειθαρχικήν έξουσίαν έν τινι μέτρψ. 
Ερω τώ , ή τοιαύτη έξουσία αύτών είνε 
ένεργός,^ ή παρέλυσε σχεδόν όλοσχερώς; 
Οπωσδήποτε τό νά θεωρήται ή γνώμη

των υποχρεωτική είνε άντισυνταγματι- 
κόν, διότι ούτως αίρεται ή εύθύνη τοΟ 
Ύπουργοΰ, ήτις δέν πρέπει νά καλύπτη- 
ται ύπό τοιαύτας διατυπώσεις. Διά τούς 
λόγους τούτους καί διά πολλούς άλλους 
φρονώ δτι δλως άλλα μέτρα πρέπει νά 
ληφθώσι.

 ̂ Ή  θέσις τοΰ Είσαγγελέως, ί'ν’ άναχθή 
εις τήν περιωπήν ήν ό όργανισμός τών 
δικαστηρίων έννοεΐ, καί ήν ή φύσις τής 
άποστολής τοΰ Είσαγγελέως άπαιτεΐ, ί'να 
ήνε ούτος ό δφθαλμός τής διοικήσεως τής 
δικαιοσύνης έπί τών δικαστικών άρχών 
τής περιφερείας του, καί ό δφθαλμός τής 
δικαιοσύνης έφ’ δλων τών ύπαλλήλων 
καί επί δλων τών διαχειριστών περιου
σιών δημοτικών, κοινωιικών, δρφανικών 
κλπ. πρέπει ή θέσις αύτών νά ύψωθή. 
Πρός τοΰτο συντελεστικόν είναι νά δοθή 
εις τούς Εισαγγελείς μισθός άνάλογος καί 
έξασφάλισις άπό έπιδράσεως. ’Αλλά πρός 
ταΰτα πρέπει νά περιορισθή ό άριθμός 
καί τών Έφετείων καί τών Πρωτοδι
κείων, δταν δέ ταΰτα γείνωσιν, ό ύπουρ- 
γός Ιχων καλήν θέλησιν, δέν είνε δύσκο- 
λον νά εύρη έν τφ δικαστικώ σώματι καί 
έν τοΐς συλλόγοις τών δικηγόρων πρό
σωπα κατάλληλα πρός τοΰτο.

Καί αύτός δέ 6 ίδιος Υπουργός δύνα- 
ται νά προκαλή καί έξεγείρη τήν ένέρ- 
γειαν αύτών.

Ταΰτα δύναμαι νά σάς είπω προχεί- 
ρως έπί τών δημοσιευθεισών πληροφοριών 
είς άς, έπαναλαμβάνω νά σας εΐπψ, δέν 
άποδίδω άξίαν, διότι θεωρώ βεβιασμένον 
καί άσκοπον τοιοΰτο νομοσχέδιον.

ΕΝβΤΙΣββ|ΙΙΙΕΝ_ΑΙΑΑΓΜΑΤΑ
Ή  έν τη, Ιτ α λ ικ ή  Β ο ν λ η  τής 23 Μ ά ρ 

τ ιο ν  1 9 0 3  άγόρενόις τοΐ? τότε πρω- 
θνπονργον G. Zanardelli

Κ α τ α  μ ετάφ ρασιν  τον εν  ’Α&ήναις Δ ικη
γόρον κ . ’Α οιστ. Δ αοκαλάκη.

(Συνεχεία εκ το ί) προηγουμένου)

[Καί ναι μέν άφηρ-ημένως ύποδεικνύει δ ρή- 
τωρ,^ότι εοει, νά έπιτύχωμεν σύστημα απολύ
του αοομοιώσεως τών βαθμών, έάν τοιαύτη 
αφομοίωσις οεν ήθελεν έν τη πράξει παρα
κωλύει ημας απο του νά λαμβάνωμεν ΰπ’ ο- 
ψιν τάς άνάγκας τών δικαστών καί τών οικο
γενειών των, αί'τινες βαίνουσιν αύξανόμεναι. 
Έ ν  τούτοις έξακολουθεϊ ώς άκολούθως :)

Εν πασν) περιπτώσει ό σωτήριος σκο- 
πος, προς ον ύποστηρίζομεν Six τών άνω 
σκέψεων μα;, δτι όφείλομεν ν’ άποβλέ- 
πωμεν, επιτυγχάνεται κατά μέγα μέρος 
Six  τών προτεινομένων μέτρων μας, 8·.’ 
ων, εαν όεν καταργοΰνται οί βαθμοί, 
περικόπτεται δμως ό μέγας αύτών ά
ριθμός καί ή μεταξύ τών ποικίλων αξιω
μάτων άπόστασις, καθ’ δσον οί βαθμοί 
περιορίζονται μόνον είς δύο, τών προα
γωγών μη υφισταμένων σχεδόν διά τό 
’Ακυρωτικόν Δικαστήριον.

Ούχί δέ μόνον έλαττοϋται ό άριθμός τών 
προαγωγών μέχρι τοΰ κατωτάτου αύτών 
ορίου διά τών διατάξεων τοϋ παρόντος νο
μοσχεδίου,άλλ’ νίδν) άπό του βαθμού τοϋ 
είρηνοδίκου, δημιουργεΐται διά τόν δικα
στικόν ύπάλληλον τοιαύτη θέσις, ώστε 
νά δύναται νά αίσθάνηται έν τνί εδρ< 
του εύχαρίστησιν, είς τρόπον ώστε είμ— 
πορεΐ νά έπαναλη<

τοΐς ταπεινοΐς πρωτοδικείοις τοΰ τόπου 
τ·?ίς γεννησεώς των. Οΰτω καί ό δικα
στής αγγλικές κομητείας αναπτύσσει 
την έογατικότητά του έν τι) ώρισμένγι 
δι’ αύτόν περιφερείς περιωρισμένης άρ- 
μοδιότητος, καί κατά σύστημα, είς ο 
άκριβώς είνε δλως ξένη ή σκέψις τών 
προαγωγών καί της ιεραρχίας.

Πρός εκκαθάρισή της πληθύος τπ ύ - 
της τών βαθμών καί τών προαγωγών, 
συμβάλλει έν τούτοις καί ό κανών, ον 
καθιεοοΐ τό προτεινόμενον ύμΐν νομοσ^έ- 
διον, καθ’ ον ή έκλο.γη τοΰ Προέδρου 
πίπτει έφ’ ένός τών μελών του δικα
στικού σώματος, τά  όποια πρόκειται νά 
προεδρεύσωσι, χωρίς ή Προεδρεία νά 
φερν) μεθ’ έαυτης ύπεροχην τινα βαθ
μού οίανδηποτε, είς τρόπον ώ στε, δπως 
Λατινική τις παράδοσις αναφέρει, όπ ρό- 
δρος είνε π ρώ τος έν τοΐς ΐσοις.

Τό έξαίρετον τοΰτο σύστημα έπρο- 
τάθη καί έν Γ α λ λ ίς  ύπό τών Ε π ιτρ ο
πών, τών συγκροτηθεισών έκ τών διαση- 
μοτέρων νομομαθών της έποχης, αΐτινες 
έπεξειργάσθησαν τά  νομοσχέδια της δι
καστικής μεταρουθμίσεως.

« ’Απαλλάσσεται κ α τ’ αύτόν τόν τρό
πον, γράφει ό ’Ιούλιος F a v re , άπαλ- 
λάσσεται ή Ε κ τελ εσ τική  Έξουσία βα
ρείας εύθύνης καί άφαιρεΐται άπ’ αύτης 
ισχυρόν ένεργείας μέσον, ου, ούχί πάν
τοτε, έποιεΐτο καλήν χρνίσιν. Ή  υπέρο
χος έξουσία τοΰ Προέδρου κακώς συμβι
βάζεται μετά της άνεξαρτησίας, ητις ο
φείλει νά παραμένν) ό απόλυτος τ*/5ς δι
καιοσύνης κανών. Έκλεγομένου δμως 
τοΰ Προέδρου ύπό τών όμοιων του, πασα 
ή επιβλαβής ΰπαρξις της υπέροχης καί 
τής έξαρτήσεως εξαλείφεται, ό δέ Πρόε
δρος θά άπολαμβάνν] μέν μικρότερον 
βαθμόν ύπακοης, θά έ'χν) δμως μεγαλεί- 
τερον βαθμόν άληθοΰς σεβασμού. Δέν θά 
έπιβάλληται πλέον, άλλά θά καθοδηγή 
καί δέν θά δ ικαιολογγϊ τό άξίωμά του 
διά τοΰ τίτλου, άλλά διά της άρετης 
του».

Διά τνίς παραχωρήσεως δέ του δι
καιώματος τοΰ διορισμοΰ τούτου είς τά 
άμέσως ανώτερα δικαστήρια, ήτοι είς τά 
άναθεωρητικά Δικαστήρια διά τούς 
Προέδρους τών Έφετείων, καί είς τό 
’Ακυρωτικόν διά τούς Προέδρους τών 
άναθεωρητικών, θέλοοσι καθιερωθή με
ταξύ τών δι-Λαστικών τούτων σωμάτων 
σχέσεις αλληλεγγύης πρός μεγάλην ώ- 
φέλειαν της Δικαιοσύνης, θέλει καθιε- 
ρωθή νέα εύεργετική συνοχή, άφοΰ τό 
άποτελοΰν τήν δύναμιν ιδρύματος τίνος 
είνε ό δεσμός, δστις ένοΐ τά  διάφορα 
αύτοΰ μέρη.

’Αρθείσης οΰτως, οπως έξεφράσθην, 
τνίς μεγάλης πληθύος τών βαθμών, άρ- 
θείσης τνίς άκαταπαύστου άποβλέψεως 
είς τάς προαγωγάς, αΐτινες είνε συνέ
πεια αύτών,άποβαίνει πολύ σπανιωτέρα 
πασα αύθαιρεσία οίασδήποτε έξουσίας 
διαθετούσης τά  της τύχης τών δικαστών.

Ίδω μεν ήδη διά τίνος συστήματος 
συμφέρει νά γίνωνται είτε οί διορισμοί 
κατά τήν είσοδον είς τό δικαστικόν 
σώμα είτε αί προαγωγαί πρός συμπλή- 
ρωσιν της τών δικαστών άνεξαρτησίας 
καί τοΰ καθόλου άποκλεισμοΰ της

ή τουλάχιστον διά τό μέλλον, τό κα
θαρώς έκλεκτικόν σύστημα μοί φαίνεται 
οτι εΐνε άποκλειστέον, καθ’ δσον κατά 
τήν ανέκαθεν πεποίθησιν μου, φρονώ 
δτι τοΰτο δέν δύναται νά άποτελέση 
ούόέ κάν τό ιδεώδες τοΰ μέλλοντος.

Μοί φαίνεται πράγματι δτι τοΰτο 
δέν ύπόκειται είς τήν κριτικήν, καί 
ουδε είνε πρόσφορον . δπως έκπληρώση 
τούς δρους άγαθης της δικαιοσύνης δια- 
χειρισεως πρό πάντων δέ έν χώρς δια- 
τελούσνι ύπό τούς ήμετέρους πολιτεια
κούς καί κοινωνικούς δρους,

Δι" αναγραφ ής π αραδειγ μ άτω ν  δ ρή -  
τω ρ , εις τό ση/χεΐον τοϋτο άναφ έρει δτι 
έν ον δεμ ιά  τών μεγάλω ν επ ικρατειώ ν  ν -  
φ ίοταται τό έκλεκτικόν δ ιά  τονς δ ικαστάς  
σύστημα, ετι δ& κα ί έν Γ α λ λ ία , οπ ού  
ήδύνατο νά έπ ιδράση  ή ανάμνηοις τής 
Μ εγάλης επ αναστάσεω ς, τό σύστημα  
τοϋτο άπεκρούο& η π ροσφ άτω ς κ α ϊ ά π ό  
τάς μάλλον δημ οκρατικάς συνελεύσεις. 

Ε ίτα  ό ρήτωρ έξακολουθεϊ:
(Συνέχεια είς το επόμενον)

ΙΟΪΪΝΗΣ

)ή τό ύπ’ έμοΰ άλ
λοτε μνημονευθέν παράδειγμα δύο με
γάλων άνδρών, τοΰ D onat καί τοϋ Ρ ο - | * x i της εύνοίας
th ier, οΐτινες άπεποιήθησαν τάς είς αύ- I O t  δι* εκ λ ο γ ή ς δικα στα ί 
τους προσενεχθεισας άνωτάτας δικαστι- J  Τό έκλεκτικόν σύστημα, κι 
κας θέσεις,προτιμησαντες να μενωσι παρα 1 πολλοί το έποφθαλμιώσι διά τό ένεστώς

καιτοι
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’Αναμφιβόλως έ  τέως Είρηνοδίκης 
κ. Γ . Γκουμας, δ μετά τόσης αύτα- 
παρνήσεως ^ίψας κατά πρόσωπον της 
Πολιτείας τδ αξίωμα τοϋ Ειρηνοδί- 
κου, δέν κατέστη άγγελος νέων ει
δήσεων καί άγνωστων γεγονότων διά 
τοΰ ήμερολογίου του, ούτινος σελίδας 
τινάς έδημοσιεύσαμεν είς τ£> προηγού
μενον φύλλον. Ά π δ  τοδ πρώτου φύλ
λου της έφημερίδος ήμών, μέ δλην 
τών πνευμόνων ήμών τήν δύναμιν, 
έτονίσαμεν δτι λαϊκή δικαιοσύνη κατ’ 
δνομα μόνον λειτουργεί. Είρηνοδίκας 
καί Ειρηνοδικεία, Πταισματοδίκας και 
πταισματοδικεία, εχομεν πάμπολλα, 
τόσα μάλιστα, ώστε πάσχομεν άπδ 
πραγματικήν υπερτροφίαν. Δικαιοσύ
νην δμως κατωτέραν τοιαύτην, πρδς 
ήν μετά πεποιθήσεως νά καταφεύ
γουν αί κατώτεραι λαϊκαί τάξεις, οΰτε 
κατά σκιάν εχομεν. Έ ν φ  άφ’ ένός, διά 
τών έκάστοτε νομοθετημάτων, κατε- 
στήσαμεν τά Ειρηνοδικεία άληθή 
πρακτορεία τής διοικήσεως, δι’ αύτών 
διεξάγοντες τδ μεγαλείτερον μέρος 
τής λιμενικής υπηρεσίας καί δλόκλη- 
ρον, άνευ υπερβολής, τήν άνακριτι- 
κήν καί τδ πλεΐστον τής ταχυδρομι
κής καί τδ μέγιστον τής φορολογι
κής, διεπλάσαμεν τδν Είρηνοδίκην 
είλωτα αυτόχρημα τών κομματαρχί- 
σκων έκείνων, τούς δποίους μέ τήν 
δύναμιν τής άφελοΰς περιγραφικότα
τος έζωγράφισεν δ άμεσον τήν έπιρ- 
ροήν των δοκιμάσας κ. Γ . Γκούμας, 
δ πικροτάτην τούτων λαβών πείραν, 
δ είς σκηνίτην κατά κυριολεξίαν με
ταβληθείς, δ λακτιζόμενος σήμερον 
άπδ τών Τεμπών τήν κοιλάδα καί 
τήν έπομένην είς τάς κορυφάς τοϋ 
Ταϋγέτου εύρισκόμενος, ΐνα τήν έ- 
παύριον σταθμεύση έπ’ δλίγον είς τάς 
φιλοξένους τής Ανάφης άκτάς.

Τά άποτελέσματα επομένως τής



τοιαύτης καταστάσεως οΰτε δ μέ τό
σην άπογοήτευσιν άποχωρήσας Είρη
νοδίκης ητο άνάγκη νά περιγραφή, 
οΰτε ήμεΐς ή ό ημερήσιος τύπος νά 
σχολιάσωμεν, έπιτιθέμενοι κατά τού
του ή  έκείνου τοΰ πολιτικοΰ κόμμα
τος. "Ολοι δρέπομεν τούς καρπούς 
τών άτρύτων μόχθων μας, άφοΰ δλοι 
άπδ καταβολής τοΰ θεσμοΰ τών Ε ί
ρηνοδικών έν Έλλάδι, κάθιδροι ήγω- 
νίσθημεν καί άγωνιζόμεθα πώς δι’ 
αύτοΰ νά έπικρατήσωμεν πολιτικώς, 
πώς τδ προσωπικήν αύτοΰ νά πλου- 
τίσωμεν μέ όργανα κατάλληλα πρδς 
θεραπείαν τών ορέξεων μας. Πράγ
ματι δέ οΐ άγώνες ήμών ούτοι έστέ- 
φθησαν ύπδ έπιτυχίας πληρέστατης, 
μέχρι τοιούτου μάλιστα σημείου,ωστε 
έξωντώσαμεν τελείως τήν πρώτην 
ταύτην καί κυριωτέραν τής Δικαιοσύ- 
σύνης βαθμίδα, είς βάρος ταύτης κομ- 
ματικώς δργιάζοντες, ταύτην έκλέ- 
γοντες ώς θεράπαιναν τών κομματι
κών μικροσυμφερόντων. ’Ατυχώς δέ 
ή τακτική αΰτη, παραλλήλως βαί- 
νουσα πρδς τήν δλην έπί τά δπισθεν 
κίνησιν, δλονέν έξελίσσεται, άν δέ 
μέχρι τής χθές δ άντίζηλος τοΰ πα- 
ραιτηθέντος Είρηνοδίκου άνεΰρε τήν 
διά τής μεθόδου τής «λιπάνσεως τών 
έγγράφων», κατά τήν άμίμητον τοΰ 
κ. Γ . Γκούμα έ'κφρασιν, τέχνην τοΰ 
πλείονα άπδ τδ Κεντρικδν ταμεΐον, 
ύπδ τδ πρόσχημα τών / οδοιπορικών 
έξόδων άπορροφάν, δέν αποκλείονται 
τήν αΰριον οί είς τδν Είρηνοδίκην κα- 
ταφεύγοντες τήν αύτήν τής λιπάν
σεως τών δικογράφων νά έκλέξωσι 
καί έπιτυχώς νά έφαρμόσουν μέθοδον.

Τότε δέ δ  θ εδ ς τής Ελλάδος καί 
6 Έλληνικδς χαρακτήρ ας μάς σο>- 
σουν άπδ τδν κατήφορον, είς δν άκα- 
τάσχετοι φερόμεθα.

Μ Ι Α  Π Α Γ Ι Σ

ϊ ΠΟΘΗΚΑΗ μ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΠρΑςτήνδιεν&υνσιν τής «Δικαιοσύνης·.
Δέν ένθυμοΰμαι καλώς άν ό συνεργά

της σας « Ί ώ β » , ούτινος είς σειράν φύλ
λων έδημοσιεύσατε παρατηρήσεις περί 
τών άτελειών της νομοθεσίας μας, ύπό 
τόν τίτλον «Οί κόμ βοι τώ ν συναλλαγώ ν», 
έπραγματεύθη και την περίπτωσιν τών 
έπ ί ύποθηκν) δανειζομ-ένων έμπόοων έν 
συνίυαβμω πρός την περίφημον τοΟ Ε μ 
πορικού μας νόμου διάταξιν, κατά την 
οποίαν είνε άκυρος καί άνευ άποτελέ- 
<τματος η έξ ιδιωτικές θελήσεως ύποθη- 
κ η , έάν ό τίτλος ταύτης άπεκτήθη έντός 
τών δέκα ήμερών πρό τής παύσεως τών 
πληρωμών του έμπορου. Έάν ό συνερ
γάτης σας έκεΐνος έπραγματεύθη καί την 
περίπτωσιν ταύτην, νομίζω δτι ό τίτλος 
τών παρατηρήσεών του : ακόμ βοι τώ ν  
ουναλλ.αγών», δέν έξέφραζε τελείω ς τό 
πραγμα, διότι παγις  πλέον δεινοτάτη 
άποβαίνει η παρατιθεμ.ένη άνωτέρω διά— 
ταξις τοϋ Εμπορικού μας νόμου, καθ’ ον 
τρόπον μάλιστα ερμηνεύουν καί εφαρμό
ζουν ταύτην τά  δικαστήριά μας.

Παντός άλλου είς θέσιν νά κατανοη- 
σωσι τό μέγεθος τοΰ νομοθετικού τούτου 
καί δικαστικοΰ συγχρόνως άτοπήματο5 
είνε οί άναγνώσται υμών, πρό τών όμ- 
μάτων τών οποίων πλέον ή άπαξ θά κα- 
τερρευσαν Ύποθήκαι καί έν όνόματι τοΰ 
νόμ.ου θά κατενεμ,ήθησαν κατά τό σοσια- 
λιστικωτερον τών συστημάτων περιου
σία'.. Τό πώς έπιτυγχάνεται τοΰτο, άν 
δλοι δέν τό ύπέστημεν ά π’ ευθείας, δλοι 
δμως τό γνωρίζομεν, συγχρόνως δμως καί 
τό άνεχόμεθα. Μ ετά εν,ούχί σπανίως δέ 
καί μετά δύο η καί περισσότερα ετη , 
πληροφορείται ο τόν ύπνον τοΰ έναρέτου 
κοιμώμενος ενυπόθηκος δανειστής, δτι ό 
οφειλέτης του, όχι μόνον έκηρύχθη α ή - 
jJ .sp o v  είς κατάστασιν πτωχευσεως, 
ά λ λ ’ δτι καί διά τνίς άποφάσεως τής κη- 
ρυξάσης αύτόν εις πτώχευσιν άνηχθη ή

ήμερα της παύσεως τών πληρωμών του 
εις έποχήν προγενεστέραν της άποκτη- 
σεως τοΰ τίτλου της ύποθήκης ! Κοχγ  
δέ τότε η ύποθήκη μ.έ δλας τάς θεωρίας 
περί κτηματικής ασφαλείας καί μέ τά 
συστήματα τνίς δημοσιότητος.

Καί έφ’ δσον μ.έν η διόρθωσις μόνον 
νομ,οθετικώς ητο δυνατόν νά έπέλθη θά 
υπήρχε δικαιολογία τις. Ή  διόρθωσις δ
μως άσφαλέστανα επέρχεται διά της 
κοινοτάτης θελήσεως τών δικαστών υ.ας, 
οι οποίοι, κ α τ’ αύτόν τόν περί πτω χεύ- 
σεως νόμον μας, εχουσιν άπόλυτον τήν 
ελευθερίαν νά άναγάγωσι τήν ήμ,έραν 
τής παύσεως τών πληρωμ.ών είς οίανδη- 
ποτε έπoyήv.

’Ατυχώς δμως οί δικασταί μας, Πραί
τορες άληθεΐς, δέν μ,εριμνώσι περί πραγ- 
μ.άτων τόσον ελάχιστων, διά τοΰτο οέ 
άρκεΐ ή προσαγωγή οίουδήποτε έγ - 
γράφου, χρονολογίας καί ποιότητος 
οίασδηποτε, δπως πείσν) αύτούς πρός 
καθοοισμ.όν τής ημέράς τής παύσεως 
τών πληρωμών. Περί τών άποτελε- 
σμάτων τής τοιαύτης άμεριμνησίας δέν 
είνε άνάγκη νά σας απασχολήσω. Ό  
άνωτέρω συνεργάτης σας, έξετάζων τά 
τής ακίνητου κτήσεως έν σχέσει πρός 
τήν γυναίκα καί τούς ανηλίκους, κατέ
ληξε π ειστικότα τα  είς τό συμπέρασμα, 
δτι τό ήμισυ τής άκινήτου κτήσεως ά π ε- 
νεκρώθη, μεταβληθέν εις έκτός συναλλα
γής. Ύπερθεματίζων καί έγώ , μετά λό
γου δμως, εις τόν βασιμώτατον τοΰτον 
υπολογισμόν, άνευ δισταγμοΰ άποφαίνο- 
μαι, δτι ενεκα τής άνω τοΰ Εμπορικού 
Νόμου διατάξεως καί τής κατά τοιοΰ
τον τρόπον ερμηνείας καί έφαρμογής αύ
τής ύπό τών δικαστηρίων μας, ή πρός 
τους εμπόρους καί τήν άκίνητον αύτών 
κτήσιν δυσπιστία τών έπί ύποθήκη δα- 
νειζόντων έφθασε μέχρι τοιούτου ση
μείου, ώστε άμφιβάλλω άν δέκα έπί τοΐς 
εκατόν έκ τών έμπορων δύνανται νά 
y ρησιμοποιήσωσι τήν άκίνητον αύτών 
ιδιοκτησίαν, παρεχοντες αύτήν εις υπο
θήκην. Ποιον δέ τό έκ τούτου άποτέλε
σμα ; "Ο τι τό έν τέταρτον τής όλης ά- 
κινητου κτήσεως καθίσταται ενεκα τοΰ 
είδικοΰ τούτου λόγου, έκτός συναλλα
γής. Ποιον δέ τό περίσσευμα τής άτυ- 
χοΰς ταύτης άκινήτου κτήσεως, νίς τό ε- 
τερον ημισυ άπενεκοώθη χάριν τών γυ
ναικών, τών ύπάνδρων ή μή, καί τών 
άνηλίκων; Τό έν τέταρτον έν συνόλω 
καί μόνον !

Ύ π ό  τοιούτους δρους σας βεβαιώ ότι 
αποβαίνει άδύνατον νά όρίση τις καί τήν 
δόσιν τής άφελείας ή οποία άπαιτεΐται 
οπως διαθέσν) τις τά  κεφάλαιά του δα- 
νείζων έμπορους έπί ύποθηκν), άλλά καί 
τήν δόσιν τής άναλγησίας αύτών τούτων 
τών έμπορων, οίτινες μακαριώτατα ά- 
δρανοΰσι, τών οικιών αύτών . . . κατα- 
σ-. ασών έκτός συναλλαγής !

Δ έξαοΰε χ .λ .π . 
ύμέτερος

Ρωμ.*?ος.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΪΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φίλε Κύριε Διεν&νντά τής «Δικαιοσύνης»,

Ύπεράγαν χαίρω βλέπων δτι άναλαμ- 
βάνετε άγώνα νέας κατευθύνσεως της έν 
Έ λλάδι νομικής έπιστήμης, μάλιστα δέ 
έπί τή ευκαιρία άρθρου τοΰ έν Βόννη 
γνωστοΟ καθηγητοΟ έν τψ Πανεπιστημίω 
αύτης.

’Ίσω ς νά μή γνωρίζητε, φίλε κύριε, 
δτι κατά Νοέμβριον τοΰ 1900, δτε καί 
έπανήλθον έκ της παρά τή Παρισινή έκ- 
θέσει καί τοΐς Συνεδρίοις αύτής σπουδής 
μου, ήρξάμην έν τφ Πανεπιστημίω διδα
σκαλίας τής Πολιτικής Οικονομίας (κα
κώς Πλουτολογίας καλουμένης) άπδ νέας 
άπόψεως, δηλονότι διά προηγουμένης 
προκαταρκτικής παρασκευής έν τή Κοι- 
νωνιολογία, τήν δέ πρώτην μου έκείνην 
διδασκαλίαν λαμβάνω τήν τιμήν νά άπο- 
στείλω ύμΐν έν σμικρφ τευχιδίω. 'Ως θέ
λετε ίδη, τήν Κοινωνιολογίαν έθεώρησα 
εκτοτε μετά τών έσχατων συνεδρίων τής 
Δύσεως, πηγήν σπουδής απαραίτητον, ού 
μόνον είς τήν οικονομικήν έπιστημην, 
άλλά καί είς πάσαν έτέραν, ιδία δέ τήν

ποινικολογικήν. Καίτοι δέ συστήσας καί 
πανεπιστημιακόν φροντιστήριον έπί τού- 
τψ, καίτοι έπέμεινα διδάσκων κατά τόν 
προμνησθέντα τρόπον, δέν έπέτυχον νά 
συγκρατήσω τούλάχιστον τήν περιέργειαν 
τών κ. κ. σπουδαστών.

Είς τδν διερωτώμενον, ώς καί είς τδν 
άναφωνοΟντα μεθ’ ήμών, δτι σήμερον 
πρέπει νά δοθή νέα κατεύθυνσις είς τήν 
έπιστήμην τοΰ Δικαίου, νά άναπετασθή 
δηλονότι ή σημαία τής κοινωνιολογικής 
έρεύνης παντός προβλήματος, άποκρίνο- 
μ α ι: Πολλοί λόγοι συμβάλλουσιν είς τήν 
άν«πιτυχίαν τής δσον άτελώς κάν προϋ- 
ποτεθή δτι ήρξατο δι’ έμοΰ κοινωνιολογι
κής διδασκαλίας, ώς μή Ιδει.

ΙΙροέχει έν τούτοις ή έν #τφ Πανεπιστη- 
μίψ έλλειψις έδρών τής κοινωνικοπολι- 
τικης έπιστήμης, μάλιστα δέ τμήματος 
είδικοΰ άναλόγου πρδς τδ γαλλικόν 
«sc ien ces  ju r i t iq u e s » καί διαφόρου τής 
«sc ien ces  eco n o m iq u es» , είς δ κατ’ έκ
λογήν πρδς λήψιν διδακτορικού διπλώ
ματος θά έδικαιοΰτο νά προσέρχηται ό 
φοιτητής παρ’ ήμΐν, καθαρώς νομικώς ή 
τούναντίον δημοσιολογικώς κατηρτισμέ- 
νος.

Ά λ λ ’ έπί τούτφ ή έδρα τής Δημόσιό - 
νομίας δέν άρκεΐ- αύτη (άν κατά παρα
δρομήν ίσως παρεστήσατε άγνωστον έν 
Έλλάδι, ένώ είνε πασίγνωστον δτι οί έν 
Γερμανία σπουδάσαντες πολιτικάς έπι- 
στήμας άναγκαστικώς έμελέστησαν F i-  
n an zw issen sch a ft— Δημοσίαν οικονομίαν  
καί V o lk sm rth sc h a ft  ή p o l it is c h e  Oe- 
konomie=i&i(x>Tiκήν (κακώς) ή πολιτικήν 
οικονομίαν) πρέπει νά συνοδεύηται καί 
ύπδ διδασκαλίας ιστορίας οικονομικώ ν  
δογμάτω ν κα ί διδασκαλιών, πρδς δέ ύπδ 
διδασκαλίας νομοθεσίας δημοσιονομικής, 
βιομηχανικής καί γεωργικής, πλήν τής 
Πολιτικής Οικονομίας, ήτις άποτελεΐ τήν 
πρωτίστην βάσιν τών δημοσίων σπουδών 
καί ήτις προϋποτίθησι μελέτην καί ειδι
κότητα συμπάσης τής «Κοινωνιολογικής 
επιστήμης» (S o c ia lw issen sch a ft) .

Εύελπιστών δτι συμπλήρωσις δημοσιο
νομικής έδρας σημαίνει σύνθημα άναδιορ- 
γανώσεως τής άνωτάτης Παιδεύσεως, 
χαιρετίζω γηθοσύνως πάσαν πρδς αύτδ 
συμβάλλουσαν έργασίαν.

14 Μαίου 1906 .
Ύ μέτερος  

Κ .  Χ .Β ονρ νά ζο ς  
Δικηγόρος καί νψηγητής νής ΓΙολιτ Οικονομίας

Η ΒΟΥΛΗ

ΚΑΙ 01 Μ ΙΤ ΙΚ Ο Μ Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ ίΙΠ Ο Ι
Έ ν σχέσει πρός τό ζήτημα τής άξιο- 

πρεποΰς παοαστάσεως κα-νάτάς έκλογάς 
τών δικηγόρων ώς άντιπροσώπων τής δι
καστικής άρχής καί πρός τήν μείωσιν ήν 
τό άξίωμα τοϋτο ύπέστη κατά τάς τ ε 
λευταίας έκλογάς έν τώ  προσώπω τών 
δικαστικών άντιπροσώπων Τήνου καί 
Πάλλης, ό έν Άθήναις δι κηγόρος κ. 
Γ εώ ργ ιος  Κ εφ άλας  άπέστειλε πρός ήμας 
τάς κατωτέρω κρίσεις, περί τής όρθότη- 
τος τών οποίων ούδείς κηδόμενος ύπέρ 
άξιώματος τοιαύτην έχοντος ύψηλήν ά
ποστολήν έπιτοέπεται νά έ'χν) δευτέραν 
γνώμην.

·*!*·
Ανεξαρτήτως πρός τό έν τή Βουλή 

άποτελεσμ,α καί τήν έπικύρωσιν τών 
έκλογών Τήνου καί Πάλλης, έκεΐνο 
οπερ τό γε νΰν έχον καί άπό τών 
στηλών τούτων τυγχάνον έξεταστέον 
είναι ό κατά τής δικαιοσύνης καί τών 
δικαστικών αντιπροσώπων κατενεχθείς 
ηχηρότατος καί ά π ’ άκρου είς άκρον 
ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού άντη·/ησας 
κόλαφος, δν κατηνεγκον μ.έν κ α τ’ αύ
τών εν τώ άποκέντρω δήμ,ω των καί 
εν τή έκλογική αύτών μέθν) καί παρα- 
ζάλν) οί θρασείς έκλογεΐς τής Τήνου, κα- 
τήνεγκε δέ παραπαίουσα καί σοφιστευο- 
μ-ένη έν μέσω καί πλήθοντι Βουλευτηρίω 
καί ή Βουλή τών αντιπροσώπων τοΰ έ 
θνους, ή τεταγμένη νά έπιβλέπν) τήν 
κανονικήν καί εύτακτον λειτουργίαν πά
σης έν τώ κράτει άοχής καί έξουσίας, 
παρέχουσα συνάμα καί διδάγμ.ατα Ηθι
κής είς τόν λαόν.

Καί ή'δη προβάλλεται τό έοώτημ-α : 
Ποία έ'σται ή τύχη τών καταγγελθέν- 
των, καί οποία έστάι ή διαγωγή τών 
δικαστικών άντιπροσώπων καί ΐδίς τών 
δικηγόρων έν μελλούσαις έκλογαΐς ;

Βεβαίως ή άπόφασις τής Βουλής κα
τέστησε, δύναται τις ειπεΐν, αδρανείς 
καί άννκάνους τάς χεΐρας τής δικαιοσύ
νης ΐνα δράςηται τοΰ αύ^ένος τούς Οοα- 
συτάτους παραβάτας τοΰ έκλογικοΰ νό- 
μ.ου καί τούς αύθαδεστάτους ύβριστάς 
τής δικαιοσύνης, καί συνεπώς ουτοι, δύ- 
νανται ανενόχλητοι νά σκέπτονται ο
ποίου είδους έκλογικά δργια θέλουσι δι- 
απράξει είς μελλούσας έκλογάς, οί δέ 
δικαστικοί αντιπρόσωποι, καί ποό πάν
των οι είς τό δικηγορικόν σώμα άνήκον- 
τες, πρέπει σοβαρώς νά σκεφθώμεν, άν 
ύπό τοιαύτας πολιτικάς καί κοινωνικάς 
συνθηκας μας επιτρέπεται τοΰ λοιποΰ 
νά άναλαμβάνωμεν τό βαρύ καί χ α λ ε
πόν, ού μ.ην άλλά καί κινδυνώδες, τοΰ 
δικαστικοΰ αντιπροσώπου έ'ργον, νά 
προκινδυνεύωμεν ύπέρ τοΰ έκλογικοΰ νό- 
μ.ου και τών πολιτικών έν γένει έλευ- 
θεριών, και άκολούθως ώς μ-όνην αμοι
βήν νά ύφιστάμεθα άπό τό έλεύθερον τής 
Βουλής βήμα τά σκώμματα καί τάς 
λοιδωρίας τοΰ πρώτου τυχόντος αύθά- 
δους καί άναγώγου δημαγωγοΰ. Ά ντί 
τής άποδοχής τοιούτου διορισμοΰ, πρέ
πει άπό κοινοΰ νά σκεφθώμεν άν στοι
χειωδώς δέν μας επιβάλλεται νά προ- 
τιμησωμεν τήν ποινήν τοΰ έκλογικοΰ 
νόμου, δστις μ-άλιστα είνε ζητημα δν θά 
δύναται νά εφαρμόσιμα πλέον H ad’ ήμών, 
άφοΰ ήδη ή Βουλή διά τής ψήφου της 
κατέστησεν άμφίβολον καί τήν υπαρξιν  
και την είς τό μ-έλλον έφαρμογήν του.

Γ . Ν . Κεφ άλας
Δικηγόρος έν Άθήναις

Α ί στήλαι τής  «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλου δι- 
καστικοϋ προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπιϋ·υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν απονομήν τον δικαίου.

Ύ π ό πασαν έποψιν έκφραστικώτατος 
είνε ό χαρακτηρισμ,ός δν ό κ . Ί Ι λ .  Π θ -  
τα μ ,ιά ν ο ς  δίδ|ΐ είς τούς διαγωνισμούς, 

άποκαλών τούτους 
Ο» δ ια γ κ ω ν ιΰμο Ι διαγκω νισμούς !

Ποιαν σημασίαν 
κατέληξε νά έχουν οί διαγωνισμοί παρ’ 
ήμΐν καί τί ήτο δυνατόν νά άποκαλύψουν 
τά παρασκήνιά των άνασυρόμενα καί τί 
συνωστισμοί άρχιερέων μετά δασαρχών 
καί άνεψιών μετά άναδεκτών έπιτελοΰν- 
ται, μόνον οί ογδόου έξ άγχιστείας συγ
γενείς παντός διαγωνιζομένουάν τελ η - 
φθησαν. Ά π ό  άνθρωπομάζωμα δέ τοιού
του είδους κατέληξε νά άναζητήσωμεν 
καί τούς νέους Εισαγγελείς μας κατά τό 
ύποβληθεν νομοσχέδιον !

Οί άργόσχολοι έπισκέπται τοΰ Πρω
τοδικείου Αθηνών άναγινώσκουσιν έκά- 
στοτε διαγγέλματα άνηρτημένα είς τήν 

θύραν ι τής αιθούσης, 
Τό βόρειον κατά τά όποια τό Βό- 

Π ε ι ρ α ι ώ ς  ρειον Είρηνοδικεΐον Π ει
ραιώς κατ’ έκείνην μέν 

τήν συνεδρίασιν έπιλαμβάνεται τούτου 
ή τοΰ άλλου άριθμοΰ τών πρωτοεισάκτων 
ύποθέσεων, κατά τήν άλλην δέ τοΰ άλ
λου άριθμοΰ τών μ ε τ ’ άπόδειξιν καί τ ά 
παρόμοια. Έ ν άλλαις δηλαδή λέξεσι, τό 
Είρηνοδικεΐον ^τοΰτο, είς τοιαύτην ύπό 
έ'ποψιν ένημερότητος περιέστη.άπό τοΰ 
τέλους τοΰ παρελθόντος έ'τους άξιοθρή- 
νητον κατάστασιν, ώ στε, κατά μίμησιν 
τών πολυμ.ελών δικαστηρίων, διεμόρφωσε 
και πινάκιον, έκ τής σειράς τοΰ οποίου, 
άνά παν απενθήμερον ή τό συντομώ- 
τερον άνά πασαν έβδομ.άδα, ένεργεΐται 
ή έκφώνησις καί συζητησις πολλοστη
μορίου έκ τοΰ σωροΰ δλου τών ύποθέ
σεων αΐτινες τό μέν έκ τής άδρανείας τό 
δέ έκ τής άνοιμαλίας, ένεκα τής μ,ετα- 
θέσεως τοΰ κ. Είρηνοδίκου, έπεσωοεύ- 
θησαν.

Καί ταΰτα μέν οί άργόσχολοι τοΰ 
Πρωτοδικείου θαμώνες πληροφοροΰνται. 
Πώς δμως οί άμ.έσως ένδιαφερόμενοι κά
τοικοι τής πόλεως τοΰ Πειραιώς, ή'τις 
έμ.πορικωτάτη, άν δέν άπατώμ.εθα θεω-
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ρεΐται, ύποδέχονται καί κρίνουν την 
κατάστασιν ταύτην, ού φροντίς εις τούς 
διαφόρους Ίπποκλείδας.

Κατά παράδοξον τρόπον, τόσον ούκ 
όλίγοι τών δικαστών ρ,ας δσον και οί 
πλεΐστοι των δημοσίων ύπαλλήλων 

διατελοΰσιν είσέτι,
Ή  δ ιπ λ ή  έν πλήρει συγχύσει

ποοβωπικότιχς τών δυο συνε
πώς δέ [καί τών 

δύο προσωπικοτήτων τάς όποίας κ α τ’ 
άνάγην φέρουσι. Της συγχύσεως δέ ταύ
της συνέπειαι αναπόφευκτοι εινε άλλοτε 
μέν τοΰτο τό έπεισόδειον μονομαχίας 
μετά  ή άνευ προπαρασκευαστικών πρά
ξεων καί άλλοτε τό άλλο μηνύσεων 
κατά ιδιωτών $ προσωπικών άντεγκλή- 
σεων ή καί αντεκδικήσεων. Δέν κατωρ- 
θώθη τούτέστι νά κατανοηθή είσέτι δτι 
άλλο τό έγώ ένός δικαστοΰ ώς ατόμου 
καί άλλο τό έγώ τοΰ ίδίου ώς δικα- 
στοΰ.

Καί είνε μέν πιθανόν η άποδιδομένη 
είς τόν δικαστήν $ τόν δημόσιον έν γ έ-  
νει ύπάλληλον μομφή νά εινε τοιαύτης 
φύσεως, ώστε δυσχερέστατα νά διαγι- 
γνώσκηται άν ό άπευθύνων ταύτην τόν 
άνθρωπον ήθέλησε ή επέτυχε νά προσ- 
βάλν) ούχί δέ τόν ύπάλληλον. Είς ταύ
τας δμως άκριβώς τάς περιπτώσεις ά- 
ξιοΰμεν μεγαλοθυμίαν άπό τόν Γσως ά- 
δικηθέντα, ήν μεγαλοθυμίαν επιδει
κνύει, ούχί ταρταρινικώς προκαλών έπει- 
σόδια μονομαχίας ή άντεκδικούμενος έπί 
τί) βάσει τοΰ άξιώματός του, άλλά δια- 
ψεύδων έμπράκτως πασαν κ α τ’ αύ-οΰ 
έπιοριφθεΐσαν μομφήν.

Ζήτημα έκ τών ζωτικωτάτων θίγει έν 
έτέρ^ στήλη ό ύπό τό ψευδώνυμον ϊ * ω -  
μ χ ίο ^  έκτακτος ήμών συνεργάτης, τό 

τής πτωχεύσεως τών 
*Η παν<Ης έμπορων έν σχέσει 

τών πληρωμών πρός τόν χρόνον τής 
παύσεως τών πλη

ρωμών, τόν διά τής άποφάσεως όριζόμε— 
νον κάί τοϋ κύρους τής ύποθήκης οπερ 
έξαρταται έκ τοΰ γεγονότος τούτου. Τό 
γραφόμενον ύπό τοϋ συνεργάτου ήμών 
τούτου, οτι είς πλείστας περιπτώσεις ή 
ήμέρα τής παύσεως τών πληρωμών ανά
γεται εις χρόνον κατά έν ή καί περισ
σότερα έτη προγενέστερον τής ήμέρας 
καθ’ ήν δημοσιεύετει ή κηρύττουσα τήν 
πτώχευσιν άπόφασις, δέν είνε υπερβολή.

Αί συνέπειαι τής τοιαύτης τακτικής 
είνε τόσον κατάδηλοι καί τόσον ζωηρώς 
έξεικονίζονται ύπό τοΰ γράφοντος, ώστε 
πασα περαιτέρω λέξις περιττεύει. Τά 
δικαστήρια ήμών, τά μετά τόσης εύκο- 
λίας, πάντοτε δέ άνευ άποδείξεων άλλά 
έπί τί! άπλή προσαγωγή συναλλαγμα
τικών ή άλλων έγγράφων άμφιβόλου 
ποιότητος, άποφαινόμενα περί τής ήμέ
ρας τής παύσεως τών πληρωμών τοΰ εις 
πτώχευσιν κηρυττομένου έμπορου, ύπέ- 
χουσι καθ’ ήμας τήν ύποχρέωσιν νά 
άναλογίζωνται οτι λειτουργοΰσιν έν τό- 
πω οπού ύφίσταται νόμος περί πτω χεύ- 
σεοις μόνον, δν δέν ύποβοηθοΰσιν οί άπα- 
ραίτητοι παράγοντες τών έμπορικών 
έπιμελητηρίων καί συλλόγων καί τοΰ 
όποιου τά θεμέλια υποσκάπτει καθ’ έκά
στην ή έμπορική μικροπονηρία,ήτις είνε 
αναγκαία συνέπεια τής έλλείψεως παρ’ 
ήμΐν εμπορικής άνατροφής καί έμπορι- 
κοΰ πνεύματος έν γένει.

Νέα πάλιν φάσις τοΰ πάντοτε φλέ
γοντος: ούδέποτε δέ ριζικώς - λυομένου 
πολυθρυλλήτου ζητήματος τών φυλακών 

μας.Κατά τήν νέαν ταύ- 
Τ ά  tiuiuj'-.iMt την φάσιν, έπιτροπή έκ 

τών έν Άθήναις Εΐσαγ- 
ελέων τών ’Εφετών καί ΙΙλημμελειο- 
ικών καί τοΰ κ.Γεννάδη, προτείνει οπως 

καταργηθώσιν αί φυλακαί τοΰ ΙΙαλαιοΰ 
Στρατώνος, τούς θαμώνας δέ τούτων 
ύποδεχθώσιν αί φυλακαί Αίγίνης καί 
Σύρου έπισκευαζόμεναι ή συμπ’ ,ηοούμε- 
vat διά δαπάνης τοΰ μηδαμινοΰ ποσοΰ 
τών τριακοσίων χιλιάδων δραχμών.

Κατά συμπτωσιν άτυχή άμφότεραι 
αί πόλεις αύται εύρίσκονται έγγύτατα 
τής θαλάσσης οΰτως ώστε ήδύνατο τις

νά ύποθέσγι δτι έπίτηδες έξέλεξαν τάς 
φυλακάς τούτοιν οί άρμόδιοι, δπως ρί- 
ψουν είς τό πέλαγος τρεις δλας έκατον- 
τάδας χιλιάδοίν. Έξακολουθοΰμεν έν 
άλλοις λόγοις νά αποπειρώμεθα είς τό 
ζωτικώτατον τοΰτο τών ζητημάτων τήν 
έφαρμογήν τής έκ τοΰ προχείρου έξοικο- 
νομήσεως, άδυνατοΰντες νά πεισθώμεν, 
δτι άνευ συστηματικής ·καί έπιστημονι- 
κής τών φυλακών οργανώσεως, ματαιο- 
πονοΰμεν συντηροΰντες ποινικά δικαστή
ρια καί άπαγγέλλοντες ποινάς, διότι 
προτιμώτερον νά λάβωμεν άπαξ διά παν
τός τήν άπόφασιν δτι τό άδικεΐν έν Έ λ 
λάδι δέν συνεπάγεται ποινήν ή νά άπο- 
νέμωμεν διπλώματα φθίσεως ή άλκοο- 
λισμοΰ ή χασισοποσίας εις τούς άποφοί- 
τους τών τρωγλών εκείνων άς φυλακάς 
όνομάζομεν.

Τό ζήτημα τών δικηγορικών δικαιω
μάτων καί τής έκκαθαοίσεως τούτων, 
παρουσιάζουσι καί ύπό τήν έτέραν του 

οψιν αί σήμερον δημοσιευό- 
Τό ζή τη μ α  μεναι έπιστολαί. Παρά τήν 

γλισχρότητα τών ποοέ- 
όρων, έπέρχονται αί δικαστικαί άποφά- 
σεις, διά τών όποιων δίδεται τό τελ ευ - 
ταΐον κατά τών δικηγόρων καί τών δια- 
όικων κτύπημα. Κατά τό σύστημα τοΰ 
ρΠ Χ fix , τά δικαστήριά μας, έν μέν τφ  
ποώτω βαθμω έπιδικάζουσι δραχμάς 
2 0 -2 5 , έν δέ τώ  δευτέρφ 2 0 -3 0 , ώς 
έξοδα πάσης έν γένει συζητήσεως, πλήν 
τών παρεμπιπτουσών περί άντικατα- 
στάσεως Εΐσηγητοΰ ή παρατάσεως προ
θεσμίας, καθ’ άς τό έπιδικαζόμενον ποι
κίλλει μεταξύ 1 0 -2 0  ! μή λαμβάνοντα 
ποσώς ύπ’ οψιν, οτι πασα άνεξαιρέτως 
συζή τησις προϋποθέτει δαπάνην πραγ
ματικήν δραχμών δέκα πέντε κ α τ’ έλά- 
χιστόν δρον καί δτι ούχί σπανίως αί δα- 
πάναι αυται ύπερβαίνουσι τάς 2 5  ή καί 
τάς 50  δραχμάς.

Παρ’ δλα δμως ταΰτα ό δικαστικός 
τιμοκατάλογος, άμευάβλητος καί στα
θερός έξακολουθεΐ έφαρμοζόμενος έπί πά
σης άνεξαιρέτως ύποθέσεως, συνηθέστα- 
ται δέ είνε αί περιπτώσεις, καθ’ άς, 
κατ’ ά π ο κ ο π ψ  τρόπον τινά, τέσσαρες ή 
καί πέντε έπί μιας ύποθέσεως συζητή
σεις, δ ι’ άς ό ένάγων θά έδαπάνησε περί 
τάς πεντακοσίας δραχμάς, συνυπολογι- 
ζομένων καί +ών άνυπολογίστων δαπα
νών τής διά μαρτύρων ή πραγματογνω- 
μόνων άποδείξεως, άποτιμώνται άντί 
δραχμών 5 0  ή 2 5 .

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Τήν μεταπροσεχή Κυριακήν 28 
τρέχοντος καϊ ωραν 8 μ. μ. γενήσε- 
ται τδ γεϋμα τών δικηγόρων έν Κ η- 
φισσία (ξενοδοχεΐον Τζανίδου). ΙΙα- 
ρακαλοΰνται οί κ. κ. συνάδελφοι, οί 
έπιθυμοΰντες νά μετάσχωσι τοΰ γεύ
ματος, νά καταβάλωσι τί  έκ δραχμών 
δέκα έρισθέν ποσδν τοΐς κ. κ. Μ. Σε
βαστιανό» καί Π . Καραπάνω (Σοφό
κλειον).

' I I  δ ιοργανω τική  Ε π ιτ ρ ο π ή .

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΕΡ Ι Δ ΙΚΑ ΙΟ ΣΥΝΗΣ

Είς προηγουμένην ήμών περί δικαιο
σύνης μελέτην έθεωρήσαμεν ώς πρόσφο- 
ρον πρός άνόρθωσιν αύτής μέτρον το έφ’ 
ώρισμένον χρόνον άμετάθετον τών δικα
στών, άλλά καί τό καθ’ ύποχρέωσιν με
ταθετόν μετά τήν πάροδον τοΰ χρόνου 
τούτου. Πρό παντός δέ τήν ίεραρχικήν 
έπιτήρησιν, καί τόν αύστηρόν ετήσιον 
περί τών πράξεων αύτών έλεγχον, δστις 
νά κανονίζν) τήν προαγωγήν των ή τήν 
έκ τής ύπηρεσίας αποπομπήν τω ν .Έ π ε- 
φυλά/θημεν δέ νά έξετάσωμεν κ α τ’ 
ίδίαν έκάστην τών δικαστηριακών παρ’ 
ήμΐν διαβαθμίσεων ύπηρεσίαν.

ΙΙρίν δμως είσέλθωμεν είς αύτάς νο
μίζομεν δτι δέον νά έξετασθή μετά προ
σοχής τό περί Είσαγγελικής άρχής ζή
τημα.

Ό  Είσαγγελεύς, έχων έκ τοΰ Νόμου

τήν ύψίστην άποστολήν νά βεβαιών?) 
καί νά καταδιώκν) τό άδίκημα, εινε ό 
επόπτης τής έγκληματικότητος έν τή 
Πολιτεία, καί ό τροφοδότης ούτως είπεΐν 
τής Ποινικής δικαιοσύνης. Εισαγγελία 
άδρανοΰσα ή παρεκτρεπομένη, εκμηδε
νίζει τό σωτήριον τοΰ ποινικοΰ δικαστοΰ 
έ'ργον. Ή  θέσις λοιπόν τοΰ Είσαγγε
λέως πρέπει νά vjvai έλευθέρα καί άνε- 
πηρέαστος. Eivat μέν άληθές δτι διά 
τής νομοθετησεως προσκομμάτων πρός 
άπόλυσιν τοΰ Είσαγγελέως έ'χει έξασφα- 
λισθή πως ή θέσις του, άλ^’ ή "έςασφά- 
λισις αυτη δέν καθιστ^ αύτόν έντελώς 
άνεξάρτητον. Έ ξ  άλλου δμως καί ή 
απόλυτος μονιμότης αύτοΰ, άντίκειται 
είς τήν φύσιν τών διοικητικών καθηκόν
των, ύπό τών όποιων προσθέτως περι
βάλλεται, καί διά τά  όποια πρέπει νά 
άπολαμβάνν) τής εμπιστοσύνης τών κατά 
καιρούς Κυβερνήσεων.

Πρός διευκόλυνσιν τής τοιαύτης θέ- 
σεως τών εισαγγελέων νομίζομεν δτι 
σκόπιμον είναι νά διορίζωνται ούτοι έκ 
τοΰ κύκλου τών' ισοβίων δικαστών τοΰ 
Δικαστηρίου παρ’ ω |ύπηρετοΰσιν, άνα- 
τιθεμένης αύτοΐς διά Β . Διατάγματος 
τής Είσαγγελικής ύπηρεσίας. "Οταν δε 
παραστή άνάγκη νά άπολυθώσι, νά έπα- 
νέρχωνται είς τήν προτέραν ίσοβίαν θέ
σιν των. Τοιουτοτρόπως, ένώ άφ’ ένός ό 
Είσαγγελεύς καθίσταται άσφαλής καί 
άνεξάρτητος, άφ’ έτέρου καί είς τάς 
Κυβερνήσεις παρέχεται ή εύκόλία νά 
έκλέγωσιν έκ τοΰ μεγάλου κύκλου τών 
ισοβίων δικαστών τόν ύπάλληλον τής 
εμπιστοσύνης των.

Καί δέν είνε νομίζομεν δύσκολον έκ 
τοΰ κύκλου τών Α ρεοπαγιτώ ν νά εύ- 
ρεθή τό κατάλληλον διά τήν θέσιν τοϋ 
Είσαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου πρό
σωπον, έκ τοΰ κύκλου τών Έφετών οί 
κατάλληλοι διά τήν θέσιν τοΰ Ά ντεισ - 
αγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου καί τών 
Εισαγγελέων τών Έφετώ ν, καί έκ 
τοΰ κύκλου τών Πρωτοδικών οί κα
τάλληλοι διά τάς θέσεις τών Α ντεισ 
αγγελέων τών Έφετώ ν, καί τών Εισ
αγγελέων τών Προτοδικών, άφοΰ μά
λιστα ό άριθμός τών ισοβίων θά αύξηχθή 
κ α τ’ άνάγκην διά τής προσθήκης τοΰ 
άριθμοΰ τών διορισθησομένων Εισαγγε
λέων. Οί ουτω δέ διοριζόμενοι Εισαγγε
λείς θά έχωσιν άναμφισβήτητον τό δι
καίωμα τής ίκανότητος, ώς είσελθόντες 
είς τήν ίσοβιότητα συνεπεία νομίμου δο
κιμασίας, καί θά παύσωσι νά ήναι τό 
ερμαιον τής φατρίας καί τής διαφθορας.

Τά ύφιστάμενα ήδη προσόντα διά τόν 
διορισμόν τών Εισαγγελέων, τά  έχουσιν 
οί πλεΐστοι τών δικηγόρων τοϋ Κράτους· 
ή δέ άπαιτουμένη πρός τοϋτο έγκρισις 
τοΰ Άρείου Πάγου, άνευ ούδεμιας δοκι
μασίας ή έλέγχου, ενέχει τ ι τό προφη
τικόν ή τό οσφραντικόν τής ίκανότητος 
τοΰ προτεινομένου, ιδιότητα τήν οποίαν 
δέν δύνανται βεβαίως νά άντιποιηθώσιν 
οί Κύριοι Άρειοπαγΐται.

Τό μέτρον τοΰ νά όρισθή ειδική διά 
τόν διορισμόν τών Εισαγγελέων επι
τροπή, καί περιττόν εινε, διότι ύφί- 
σταται ήδη τελεσφόρως λειτουργοΰσα ή 
έξεταστική τών δικαστικών παρέδρων 
επιτροπή, καί άσύμφορον, διότι οί διο
ριζόμενοι Εισαγγελείς θά εινε άπολύτως 
μόνιμοι, δπερ άντίκειται είς τήν διοι
κητικήν φύσιν τών καθηκόντων των.

Οί ύφιστάμενοι έπιτυχώς τήν δοκι
μασίαν τών παρεδρικών έξετάσεων θά 
διορίζωνται άντεισαγγελεΐς τών Πρωτο
δικών ή είρηνοδίκαι, καί άφοΰ δοκιμα- 
σθή διά τής ύπηρεσίας των ταύτης ό 
χαρακτήρ αύτών καί ή ηθική, θά είσέρ- 
χωνται διά προαγωγής είς τήν ισόβιό— 
τ η τ α ,έ ξ  ής θά έκλέγωνται οί κατάλ
ληλοι διά τήν είσαγγελικήν ύπηρεσίαν 
τοϋ Κράτους κατά τά  έκτεθέντα.

Ή δ η  έρχόμεθα είς τήν έξέτασιν έκά
στης τών δικαστηριακών διαβαθμίσεων.

Καί δσον μέν άφορ^ τά άνωτερα παρ’ 
ήΐλΐν δικαστήρια,ταΰτα διαφεύγουσι τήν 
άμεσον άντίληψιν έπαρχιακοΰ δικηγόρου, 
καί δέν δυνάμεθα νά φέρωμεν ασφαλώς 
τάς περί αύτών κρίσεις ήμών, άς άφίνο- 
μεν είς άρμοδιωτέρους ήμών συναδέλ
φους. Όφείλομεν δμως νά ομολογήσω-

μεν δτι τά  δικαστήρια ταΰτα είνε άπηλ- 
λαγμένα πάσης ούσιώδους έπικρίσεως 
καί μομφής.

Τό ζήτημα τής ενημερότητας τών 
εργασιών των, έξαρτδίται έκ τήξ έπαρ- 
κείας τών μελών αύτών, καί δύναται 
ευκόλως νά έξομαλυνθή διά τής άνα- 
λόγου αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ των.

Άκεΐνο τό όποιον πρέπει νά προσέ- 
χωσιν οΐ τε  Ά ρειοπαγΐται κκί οί Έ φ έ -  
τα ι, οί ύπέροχοι ούτοι ίεροφάνται τής 
θέμιδος, εινε ή νομολογία ήν καθιεοοΰσι 
διά τών άποφάσεών των. Ή  νομολογία 
άναπληροΐ τήν άσάφειαν τοΰ Νόμου, 
καί είνε ό άναπόφευκτος αύτοΰ ύποστη- 
ρικτής καί σύντροφος. Πρέπει νά είνε 
μεμελετημένη καί σταθερά, διά νά έχγι 
τό υψος καί τήν έπιβολήν, αΐτινες δέον 
νά τήν χαρακτηρίζωσιν. Νομολογία ά- 
σταθής καί έπαμφοτερίζουσα έλαττώνει 
τήν σοβαρότητα καί τήν ύπόληψιν τών 
άνωτέρων τούτων δικαστηρίων ήμών, 
καί δίδει χώραν είς παρεξηγήσεις, αΐ
τινες κλονίζουσι τήν πεποίθησιν περί 
τής εύθύτητος καί τής άμεροληψίας 
αύτών.

Έ π ί  τής λειτουργίας τών Πρωτοδι
κείων καί Πλημμελειοδικείων ήμών δέν 
έχομεν πολλά νά παρατηρήσωμεν. Ή  
ευσυνείδητος δοκιμασία τών παρεδρικών 
έξετάσεων άνύψωσεν όμολογουμένως τά  
δικαστήρια ταΰτα. Ή  συγκρότησις 
δμως άμφοτέρων τών δικαστηρίων τού
των έκ τριών μόνον, άλλά τακτικών 
πάντοτε δικαστών, είνε μέτρον λίαν 
έπωφελές καί σκόπιμον. Ό  τακτικός 
δικαστής έν τή  ενασκήσει τών καθηκόν
των του συναισθάνεται καί έχει μείζονα 
τήν εύθύνην τών πράξεών του. Ή  συμ- 
πλήρωσις τούτων διά δικηγόρων νομί
ζομεν οτι έλαττώνει τήν τοιαύτην εύθύ
νην. Ό χ ι  βεβαίως διότι οί δικηγόροι 
στεροΰνται ευσυνειδησίας καν ίκανότη
τος, άφοΰ είνε πασίδηλον δτι ό δικηγο
ρικός κύκλος ενέχει δικανικάς, έξοχότή- 
τας, άλλά διότι ό δικηγόρος, λαμβάνων 
παρέργως μέρος εις τήν συγκρότησιν 
τοΰ δικαστηρίου, δέν δύναται νά 2χ·») 
πλήρη τήν εύθύνην, ήν έχει ό τακτικός 
δικαστής. Έ ξ  άλλου δέ ένεκα πολιτι
κών λόγων, τοπικών συμπαθειών, ή έ -  
παγγελματικής άντιζηλίας, δέν δύνα- 
τα ι νά είνε άπολύτως άνεπηρέαστος.

Ίσ ω ς  άντιταχθή ήμΐν ή ίδέα οτι τό 
τριμελές τής συγκροτήσεως τοΰ Πλημ
μελειοδικείου δέν παρέχει τήν άποχρώ- 
σαν έγγύησιν προκειμένου περί στερη- 
σεως τής έλευθερίας τοΰ πολίτου i Ή  
πείρα δμως άποδεικνύει δτι τό πεντα
μελές τοΰ Πλημμελειοδικείου ούδεμίαν 
έχει σημασίαν, προκειμένου μάλιστα 
περί ελαφρών άδικημάτων τά  όποια 
συνήθως δικάζει. Ένφ έξ εναντίας, τό 
τριμελές συμβάλλεται εις τήν ευχέρειαν 
τής συνεννοήσεως τών δικαστών, καί είς 
τήν τα χύτητα  τής διεξαγωγής τών ύπο- 
θέσεων. Ά λ λ ά  καί περί σοβαρών παρα
βάσεων έάν πρόκειται, διά τοΰ όλιγω- 
τέρου άριθμοΰ τών δικαστών ή εύθύνη 
καί ή προσοχή αύτών είνε μεγαλειτέρα 
κα τ’ άντίστροφον μαθηματικήν άναλο- 
γίαν. Ούχ ήττον, έάν θελήσωμεν νά 
φρουρήσωμεν περισσότερον τήν έλευθε
ρίαν τοΰ πολίτου, άς δώσωμεν είς αύτόν 
τό ένδικον τής έφέτεως μέσον, δταν έπ ι- 
βάλληται αύτώ φυλάκισις πλέον τών 
δύο έτών, άνευ τής άνασταλτικής δυνά- 
μεως τής έφέσεως, καί άνευ τοΰ δικαιώ
ματος τής άνακοπής, άλλά μέ τήν ύπο- 
χρέωσιν τής εισαγωγής τής έφέσως πρός 
έκδίκασιν έντός δύο μηνών τό βραδύτε- 
ρον, έπί άτομική εύθύνν) τών συμπρατ- 
τόντων πρός ταύτην δικαστικών ύπαλ
λήλων. Ουτω πως εξασφαλίζεται ή ά
τομική ελευθερία τοΰ πολίτου, καί ούχί 
διά τών γελοίων διατυπώσεων τών πρα
κτικών καί τών άποφάσεων, είς άς, προ
κειμένου περί ελάχιστης φυλακίσεως ή 
προστίμου, τίθενται δεκαοκτώ ύπογρα- 
φαί, καί περιφέρονται ταΰτα άπό οικίας 
είς οικίαν πρός συλλογήν αύτών, ένφ 
διά τάς πολιτικάς άποφάσεις τάς άφο- 
ρώσας ένίοτε έκατομμύρια δλα δραχμών 
έθεωρήθη έπαρκής ή ύπογραφή τοΰ προ
έδρου καί τοΰ συμπράξαντος γραμμα
τέω ς.



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

Ό  μόνος δικαστικός κλάδος, οστις 
εχει άπόλυτον και κατεπείγουσαν άνάγ
κην έπανοοθώσεως, είνε ί  άποτελών 
τήν κατωτέραν δικαιοσύνην. Ή  αδιαφο
ρία της Πολιτείας δι’ αυτόν άποτελεΐ 
άληθές έγκλημα διά την κοινωνίαν. Ό  
Είρηνοδίκης είνε -ί) ψυχή της κοινωνίας, 
καί εις πΧσαν μικράν συναλλαγήν, είς 
πασαν έλαφράν παρεκτροπήν άναφαίνε- 
τα ι τό πρόσωπον αύτοΰ ύπό τήν διφυα 
ιδιότητα τοϋ πολιτικοΰ καί τοΰ ποινικοϋ 
δικαστοΰ, ώς ό προτάτης τοΰ αδικούμε
νου πολίτου καί ό σωτήρ. Καί δμως τήν 
διακεκριμένην αύτήν δικαστικήν θέσιν, 
ήτις εξασφαλίζει τήν αρμονίαν καί τήν 
εύημερίαν της κοινωνίας, τήν θέσιν τήν 
οποίαν έν ’Α γγλία ένεπιστεύθησαν είς 
διαπρεπείς δικαστικάς εξοχότητας, ή
μεΐς έγκατελείψαμεν είς τήν τύχην της. 
Διηρέσαμεν αύτήν είς τρεις βαθμούς, 
ώσανεί ή δι’ αύτής άποδιδομένη δικαιο
σύνη νά */)νε άνάγκη νά άποδίδηται κατά 
βαθμούς εις τόν πολίτην, ένώ ή δικαιο
σύνη πρέπει νά ·/ίνε μία καί ή αύτή δι’ 
ολους. Τοιουτοτρόπως είς πλεΐστα ειρη
νοδικεία της τρίτης τάξεως, καί εις τινα 
τής δευτέρας, υπάρχει κ α τ’ ονομα μόνον 
ή κατωτέρα δικαιοσύνη. Δέν δύναται νά 
φαντασθν) ό ζων εις κεντρικά μέρη ό
ποια παρωδία καί έξευτελισμός δικαιο
σύνης, όποια δργια διαπράττονται εις 
τά  κατώτερα καί άπόκεντρα Ειρηνοδι
κεία. Κλέπτουσι ή ζημιοΰσι τόν πολί
την διά της μεθόδου' τών δικαστικών 
άποφάσεων, ΐνα ίκανοποιήσωσι τάς φα- 
τριαστικάς ορέξεις διεφθαρμένου κομμα- 
ταρχίσκου ή νά έξασφαλίσωσιν είς έαυ- 
τούς άθέμιτον κέρδος ή ό'φελος. Π λη
σίον δέ αύτών ψωμίζονται πρακτικοί 
δικολάβοι, έστερημένοι ώς έπί τό πλεΐ- 
στον άναπτύξεως καί ηθικής, οΐτινες 
συμπληροΰσι τό έ'ργον τής έξαχρειώσεως 
καί τής καταστροφής. Καί ή τοιαύτη δι
καιοσύνη καλείται δικαιοσύνη τοΰ λαοΰ !

Πρός θεραπείαν τοΰ μεγάλου τούτου 
κακοΰ νομίζομεν δτι πρέπει νά καταρ- 
γηθώσιν οί βαθμοί τών Ειρηνοδικείων. 
Νά κανονισθώσιν Είρηναδικειακαί περι- 
φέρειαι έκ δεκαπέντε περίπου χιλιάδων 
κατοίκων άποτελούμεναι. Νά διορίζων- 
ται Εΐρηνοδίκαι οί δικαστικοί πάρεδροι 
μετά  τήν κεκανονισμένην δοκιμασίαν καί 
μετά τριετη ή πενταετή δικηγορικήν 
ύπηρεσίαν, οΐτινες διά προαγωγής είς 
Πρωτοδίκας νά εΐσέρχωνται είς τήν δι
καστικήν ίσοβιότητα. Νά άνατεθώσιν είς 
αύτούς τά  καθήκοντος, τοΰ Πταισματο- 
δίκου, καθ’ δσον ή ΰπαρξις ειδικών Π ται
σματοδικείων καί περιττή είνε καί δα
πανηρά. Νά έχωσι τόν αισθόν τοΰ Πρω- 
τοοικου καί μόνον ίεραρχικώς νά θεω- 
ρώνται κατώτεροι αύτοΰ καί νά δικά- 
ζωσιν απαιτήσεις μέχρι ποσοΰ δραχμών 
4 0 0 , ώς καί τάς περί κατοχής διαφορας, 
έκτεινομένης οΰτω της δικαιοδοσίας των. 
Πρό πάντων δέ νά διατελώσι τακτικώς 
ύπό αύστηράν έποπτείαν καί ,έ'λεγχον. 
Τοιουτοτρόπως δε άντί τών έβδομήκον- 
τα  Ειρηνοδικείων πρώτης τάξεως, τών 
όγδοήκοντα τής δευτέρας, τών έννενή- 
κοντα τής τρίτης καί τών δέκα ή δεκα
πέντε ειδικών Πταισματοδικείων, έν 
δλω διακοσίων εξήκοντα περίπου, θά 
έ'χωμεν περί τά  εκατόν πεντήκοντα Ε ι
ρηνοδικεία ισοβάθμια, διά τά  όποια θά 
δαπανώμεν άσυγκρίτως όλιγώτερα, καί 
θά μορφώσωμεν κατωτέραν δικαιοσύνην 
άξίαν τοΰ μεγάλου προορισμοΰ της. θ ά  
καταίτίσωμεν δέ οΰτω ώρισμένας περι- 
φερείας, διά νά χρησιμεύσωσιν ώς εκλο
γικά διαμερίσματα, όπόταν αίσθανθώμεν 
τήν άνάγκην νά έφαρμόσωμεν εκλογικόν 
σύστημα γνησίας αντιπροσωπείας, otov 
λειτουργεί εύδοκίμως έπί τοσαΰτα έ'τη έν 
Γαλλία καί άλλαχ·;ΰ, δπου ακμάζει ό 
πολιτισμός καί ή ευνομία.

’Εν Χαλκίδι τή  4 Μαΐου 1 9 0 6 .

’Αλέξανδρος I .  Ο Ικ ο ν ό μ ο ν

δικηγόρος Χαλκίοος

'Ολόκληρον τδ ούστημα 'Ρωμαϊκοΰ Δικα ου 
Windscheid κατά μετάφρασιν Α. Άργυροί, 
πωλείται άντι δραχ. 40 . Πασα αίτησις άπευ- 
βυντέα είς τά γραφεία-νήί «Δικαιοσύνης ή είς 
τδν. κ. Κ . Μπίρην δικηγόρον δδδς Πειραιώς 39.

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΙ Η ΕΚΧΑΘΑΡΙ Ι ΙΣ

Κ ατά τόν γενικόν τοΰ ’άρθρ. 2 1 0  τνίς 
Ιίολ . Δικ. κανόνα ό ήττώμενος καταδι
κάζεται είς τήν πληρωμήν τών έξόδων, 
όιότι γίνεται άδίκως αίτιος αύτών, διά 
τόν αύτόν λόγον κατά τό άρθ. 211  συμ
ψηφίζονται τά έξοδα, δταν έκαστος διά
δικος έν μέρει μέν νικήσν) έν μέρει δ ’ ή τ- 
τηθί), άρα πολύ j/.Χλλον, δταν περισσό
τερον νικήσν) καί όλιγώτερον ήττηθή, 
παρόμοια καί τ ’ άρθρ. 130  καί 131 τνίς 
Γα λ. ΓΙολ. Δικ. καί 8 7  καί 8 8  τής Γερμ. 
Πολ. Δικ. V .

Π ε ρ ί π τ ώ β ε ι ς
Α '. Δ ι’ αγωγής ό ένάγων ζη τεί δραχ. 

1 8 3 1 .9 0 ]0 0 ·  ΓΙ'° Πρωτοδικεΐον διά τής 
ύπ’ άριθ. 8 7 7 3  (1 9 0 3 )  άποφάσεώς του 
είπεν αύτώ : έχεις δίκαιον μόνον διά 
δραχ. 4 0 0 , ήτοι ό ένάγων ήττήθη κατά 
τά  4 ]5 , έν τούτοις ό κατά τοσοΰτον νι- 
κήσας εναγόμενος κατεδικάσθη είς τά 
έ'ξοδα τοΰ ένάγοντος δραχ. 5 5  καί εΐςτά  
τέλη  τριών άποφάσεων δρχμ. 3 3 , ϊό δ 
λον δρχ . 8 8 .  Συνεπεία έφέσεως τοΰ ένα- 
γομένου τό Έφετεΐον διά τής β '.  άπο
φάσεώς του ύπ’ άριθ. 16 7 3  (1 9 0 5 ) , είπε 
τώ  ένάγοντι, έχεις δίκαιον όλιγώτερον 
ήτοι διά δρχμ. 1 5 0 , ήτοι ό ένάγων ήτ
τήθη περισσότερον έφ εσίμω ς, κατά τά
1 1 ]  1 2 , έν τούτοις δ κ ατά  τοσοΰτον π ε
ρισσότερον νικήσας εναγόμενος  καί όλι
γώτερον ήττηθείς άντιστρόφως κατεδικά-  
αϋη  είς  περισσότερα έξοδα  άπό τά  άνω 
τοΰ ένάγοντος άμφοτέρων τών βαθμών 
δ χ μ .6 0  καί τά  τέλη  τοΰ Έφετείου μετά 
πρακτικοΰ όρκου καί μαρτυρικών δρ. 58  
ήτοι τδ δ)[ον 1 1 8 .

Β '.  Δ ι’ αγωγής ό ένάγων ζη τεί τήν 
άπόδοσιν πηχ. τεκ τ . G  2 5 2  καί δρ.200 
μηνιαΐον ένοίκιον αύτών, τό Πρωτοδι- 
κεΐον διά τής ε ' .  ύπ’ άριθ. 4 6 0 6 ( 1 9 0 1 )  
άποφάσεως του είπεν αύτώ, έχεις δί
καιον μόνον διά πηχ. 2 0 9  καί έτήσιον 
ένοίκιον δχμ. 3 0 , ήτοι ό ένάγων ήττήθη 
κατά τό 1 ]5 ώς πρός τούς πήχεις ώς πρός 
δέ τό ένοίκιον κατά τά  3 0  0 )q καί ό έ -  
ναγόμενος κατεδικάσθη είς τά  έ'ξοδα τ<·ΰ 
ένάγοντος δχμ. 2 0 0  καί τά  τέλη  τών 
πεντε άποφάσεων δραχμάς 6 9 , τό δλον 
δχμ. 2 6 9 . Συνεπείς έφέσεως τοΰ έναγο- 
μένου τό Έφετεΐον διά τής a ' ,  ύπ’ άοιθ. 
2 1 0 2  (1 9 0 1 )  άποφάσεώς του δέχεται
μετά  ορκον τοΰ ένάγοντος τήν αγωγήν 
διά τούς αύτούς πήχ. 2 0 9  ά λλ ’ έτήσιον 
ένοίκιον δρχμ. 1 5 ,καταδικάζει δμως τόν 
έναγόμενον είς τό ή'μισυ τών έξόδων άμ
φοτέρων τών βαθμών δρχμ. 1 0 0  καί τά 
τελη  μόνον τής άποφάσεως ταύτης δρχ. 
86  τό ολον δρ . 1 8 6 , άνακληθείσης δμως 
τής άποφάσεως ταύτης διατάϊσεται νέα 
πραγματογνωμοσύνη δΐς βάρος ομως τοΰ 
έναγομένου καί τό Έφετεΐον διά τής γ ’.  
ύπ’ άριθ. 1 8 9 3  (1 9 0 5 )  άποφάσεώς του 
είπε τώ ένάγοντι : έχεις δίκαιον όλιγώ
τερον, ήτοι διά πήχ. 113 ,  έτήσιον ένοί
κιον δρχμ. 15 , ήτοι ό ένάγων ήττήθη  
περισσότερον καϊ ά π δ  τ ψ  άνω  2 1 0 2  α -  
πόφ ασιν  τοϋ Έ φ ετε ίο υ  ώ ς  πρδς, τους π ή -  
χεις πλέον τοΰ 1 ]2  ώ ς π ρδς  δε τδ ένοί
κιον κ α τά  τά  9 8  0 ]g , έν τούτοις δ κατά  
τοσοΰτον περισσότερον νικήσας καί όλιγώ
τερον ήττηθζΐς εναγόμενος κατεδικάσθη  
άντιστρόφως τής 2 1 0 2  άπ οφ άσεω ς ε{ς 
περισσότερα  έξοδα  άμ φ οτέρω ν τών  βαθ
μών δχμ. 2 3 0  καί τά  τέλη  τοΰ Πρωτο
δικείου δχμ. 69  καί Έφετείου δχμ. 138 
ήτοι τό δλον δχμ . 4 3 7 ,  πλήν έννοεΐται 
τών βαρέων έξόδων τής είς βάρος τοΰ 
έναγρμένου διεξαχθείσης πραγματογνω
μοσύνης.

Δηλ. Έ ν άμφοτέραις ταΐς πεοιπτώ- 
σεσι ταύταις φαίνεται νά έφαομόζηται 
ώς κανών, δτι ο έναγόμενος έ'χει μέν δι
καίωμα ν’ άμυνθγί καί νά νικήσν) τόν 
ένάγοντα Έφεσίμως περισσότερον, άπό 
δ'.τι ΙΙρωτοδίκως, άλλά διά νά έπιτύχη 
τοΰτο πρέπει νά ύποστΐ) ού μόνον μεί— 
ζονα δαπάνην άλλά καί νά πληρώση καί 
μείζονα έξοδα είς τόν ένάγοντα.

Γ '.  Δ ι’ αίτήσεως ό αϊτών ζη τεί τήν 
άντικατάστασιν τοΰ διορισθέντος Είση- 
γητοΰ λόγω τής άπολύσεώς του, τό 
Πρωτοδικεΐον διά τής ύπ’ άριθ. 6 7 0 0

( 1 9 0 4 )  άποφάσεώς του διορίζει νέον Ε ί-  
σιγητην, καταδικάζει δμως τόν αίτοΰντα 
εις τα εςοόα της άποφάσεως επι τφ  λο- 
γω, δτι δεν άπ ρεπ ε νά παραμελ.ήσγ) τήν 
διεξαγω γήν τώ ν Αποδείξεων π ρό  τής άπ ο-  
λ ύ ο ιώ ς  του.

Δηλ. ή άπόφασις αΰτη είνε ώς νά 
λέγν), ό διεξάγων άπόδειξιν πρέπει νά 
εχγΐ ύπ’ δψιν του τάς σκέψεις τής έκά- 
στοτε κυβερνήσεως ώς πρός τόν ΙΙάρε- 
δρον καί νά φροντίζν) νά μή παυθνί πρό 
τοΰ πέρατος τών άποδείξεων, διότι άλ
λως αύτός είνε ύπεύθυνος διά τήν άπώ- 
λειάν του.

Δ ’. Ά λ λ ά  ύπάρχουσι καί πλεΐσται 
άλλαι περιπτώσεις, καθ’ άς καί δταν 
τοΰ ένάγοντος καθ’ όλοκληρίαν γίνγι δε
κτή ή άγωγή, δέν έπιδικάζονται αύτφ, 
τά  δσα νομίμοις έδαπάνησεν, άλλά λίαν 
μετριασμενα καί ίδί ι̂ δταν διεξάγωνται 
μαρτυρικαί άποδείξεις καί πραγματο- 
γνωμοσύναι, αΐτινες είσί πολυδάπανοι.

-**
Αί περιπτώσεις αυται καί πλεΐσται 

άλλαι παρόμοιαι καθιστώσι βέβαιον, δτι 
τά  Δικαστήρια δίδουσι μείζονα προσοχήν 
καί όρθώς είς τήν άπόδοσιν δικαίου έπί 
τής ούσίας τής ύποθέσεως ή τά  έξοδα 
τοΰ νενικηκότος, ά λλ’ έν τούτοις καί είς 
ταΰτα τούτου πρέπει νά δίδεται μεγα- 
λειτερα ά π ’ δτι δίδεται προσο7 η, ώς 
έμφαίνεται καί έκ τής μή σήμερον 
ίσχυούσης διατάξεως Ά ρμ. Βιβλ. Α. 
Τ ιτλ . Δ . § 2 6 . α 'Η  διάταξις  ν.ελεύει, 
ώ στε πάντα  Δικαστήν έν rfj άποφ άσει α ύ 
τοΰ κελεύειν τάν ήττηθέντα διδόναι πάντα  
τά δαπ ανή μ ατα  τά  έν τφ  Δ ικαστηοίω  
γενόμενα. E l  dk μή τοϋτο ποιήσει ό  Δ ι
καστής αυτός τήν ζημίαν ταύτην Αναγκά
ζεται θ εραπ εΰσαι τω  νενικηκότι μ έρ ει.»

Α Λ ΕΞ. I. ΣΟ Φ ΙΑ Ν Ο Σ
Δικηγίρος

Φ
Π ρός  τήν Διεύθυνσιν τής α Δικαιοσύνης»

Είς τάς δημοσιευθείσας έν τνί «Δικαι- 
οσύν/)» παρατηρήσεις τοΰ « Ί ώ β »  έπί 
τής έκκαθαρίσεως τών δικαστικών έξό
δων καί τών δικηγορικών δικαιωμάτων 
άπό μέρους τών Προέδρων τών δικαστη
ρίων καί τών δικαστών εισηγητών, άς 
μοί έπιτραπν) ν’ άπαντήσω δτι ό αξιότι
μος συνεργάτη; σας ’Ιώ β  ύπήρξεν εύτυ- 
χής δικηγόρος τυχών τοιαύτης πλούσιας 
έκκαθαρίσεως. Διότι, τ ί θά έλεγεν όταν, 
καί άγωγήν ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου, 
καθ’ ήν τρεις ήσαν οί εναγόμενοι κατοι- 
κοΰντες έν τνί άλλοδαπη, κοινοποιηθεΐ- 
σαν καί είς τέταρτον κατοικοΰντα έν τή 
ήμεδαπ·?) ώς τρίτον παρ’ ω κατεσχέθη 
διά κατασχετηρίου συνεπείς άδειας τοΰ 
Προέδρου τών Πρωτοδικών, χρηματική 
ποσότης καί ής έζητήθη διά τής αύτής 
άγωγής ή έπικύρωσις, άν ό εισηγητής 
δικαστής έξεκαθάριζεν έ'ξοδα δραχμάς 
2 2  ! ! (ναι κύριοι μήν άπορεΐτε) καί είς 
διαμαρτυρίας τοΰ δικηγόρου τάς άνεβί- 
βασεν είς 3 1 ! ! ;

’Ιδού δέ τί έδαπανήθησαν μόνον διά 
χαρτόσημα επιδόσεις καί τήν|συζήτησιν, 
έκτός οΐας δήποτε άμοιβής διά τόν δι
κηγόρον :

4 /αρτ. δρα/μής δια τά κατασχετή
ρια και γραφικά " Δρ. 5.20

4 όμοια Sia τάς άγωγάς και γραφικά » 5.20
8 Επιδοτήρια αύτων » 16.00
6 χαταβολαΐ διά τάς εις τό Εξωτερι

κόν Επιδόσεις έγγραφή έίς πινάκιον » 1.10
1 ’/αρτόσημον πρωτοτύπου άγω

γής καί γραφικά · » 3.30
1 ομοιον προτάσεων και γραφικά » 1.30

Έν δλω Δρ. 55.50

Είς ταύτας δέν περιλαμβάνονται αί 
διά τήν άδειαν τής κατασχέσεως δραχ. 
8 , οΰτε αί διά τήν προτίμησιν ετεοαι 
δραχ. 3 0 .9 0 .  “Οτι δέ εύαρεστεΐσθε ύπο- 
λογίσατέ διά κυρίαν συμβουλήν καί πα- 
ρεπομένας καί Six παράστασιν κατά τήν 
συζήτησιν καί σύνταξιν άγωγής άφορώ- 
σης περιουσιακόν συμφέρον δραχμών 45  
χιλιάδων καί τής καταρτίσεώς της λόγω 
τοΰ άντικειμένου αύτής καταναλωσάσης 
δύο ξενύχ πα μελέτης.

Καί αύτό μέν είνε τό πρόίγμα, τό γε
γονός. ’Απομένει δμως ή αιτία τής τοι- 
άυτης καταστάσεως, δηλ. ή λύσις τοΰ 
αινίγματος. Θ ’ άναμείνω τάς γνώμας σο-

φοτερων έμοΰ καί ίδια τοΰ άσχοληθέντο 
"Ιώβ διά τό ζήτημα.

Ανεξαρτήτως δμως τοΰ γεγονότος 
τής αίτιας καί τών κρίσεων είνε ή δέν 
είνε εύτυχής ό Ί ώ β  άνταμειφθείς μέ δε- 
κάδραχμον γέρας, ένώ ό ίδικός μου ήρω; 
εχει παθητικόν μέν έκ τών δαπανηθέν- 
των νομίμως καί ών έδικαιοΰτο τήν λή- 
ψιν δραχ. 2 4 .5 0 ,  χωρίς τά δσα έπλήρω- 
σεν είς συμβουλάς καί παράστασιν, έ
ξοδα προτιμήσεως καί άδειας συντηρητι
κής κατασχέσεως, ήτοι παθητικόν 70 
δραχμών σύμφωνα μέ τό διάταγμα τοΰ 
18 3 6  — ; Χάριν τής ιστορίας συνέβησαν 
ταΰτα έν Λαμί^, δπου καί έ'χω πήξει 
τήν δικηγορικήν μου καλύβην.

Ό  Ίωβότατος

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Δ Η Μ . ’Λ . Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Α ι χ η γ ύ ρ ο υ  Ι ν  Λ α μ ί α

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Ι Α
ΠΕΡΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Η Τ Ο Ι

'Ερμηνεία τών περί είόπράξεως δημο
σίων έ<3όδων Νόμων καΛ Β. Διαταγ
μάτων.

T iy f lt a t  δ ρ α ν .2

Πεοί τής μ,ελέτης ταύτης, ήτις μαοτυρεξ 
οιλοπονιαν καί γνώσεις τ^ιιώσας τδν συγγρα- 
ψαντα, επι©υλασσό[λεΟα νά γράψωμεν εύούτι-·? 
ρον είς ποοσε/ές φύλλον.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι ί Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η !  Δ Ι Κ Ο Η Ο Κ Ι Ι Α !
ύπδ Β ο ί ι λ ε ίο υ  Τ. Ο Ικ ο ν ο μ ίδ ο ν

Έ κ δ ο ΰ ις  έ κ τ η  

Μετά ηλκίατων προσθηκών κα ι βελτιώαεω*

ύ π ό  Μ ι χ α ή λ  Γ -

'Υ-ρηγητού τής Πολιτικής Δικονομίας 

Έ ξ εδ ά ϋ ·  η τόμ ο ς  Α ' . τόμ ο ς  Β ' ,  τ εΰ χ ος  β \

Τήν εκτην ταύτην εκδοσιν τής Πολιτικής 
Δικονομίας έπεμελήΟη ό πολυμαθής ύφηγη- 
τής τής Πολιτικής Δικονομίας κ. Μ. Λειβο.- 
δας. Και είς μέν >ρδ κείμενον ούδεμία έπηνέ-. 
χθη μεταβολή, πλήν έκείνων αί'τινες παοί- 
σταντο άναγκαϊαι ώς έκ τής καταργήσεως ιη 
μεταρρυθμίσεως διατάξεών τινων τής Πολιτι
κής Δικονομίας, άλλ’ έν ταΐς σημειώσεσςν. 
έγένοντο πλεΐσται προσθήκαι καί βελτιώσεια^ 
ας ή νεωτέρα νομολογία τών ημεδαπών κυί 
άλλοδαπών δικαστηρίων επέβαλε, πρδς δέ διευ- 
κρινίσθησαν διάφορα ζητήματα, ατινα άλλοτε^ 
άγνωστα, έγένοντο νυν άντικείμενον έρεύνης 
τής έπιστήμης. Έ ντελώ ς νέα είνε ή ερμηνεία, 
τής έν Τουρκία και έν άλλοις μή χριστιανι-- 
κοις κράτεσιν ίσχυούσης προξενικής διαδικα-- 
σίας. Έλπίζομεν οτι και ή εκτη αΰτη εκδο- 
σις γενομένη μ ε τ ’ ακρας έπιμελείας ύπδ, 
διακεκριμένου έπιστήμονος ώς δ κ. Μ. Λει- 
βαδας, 6ά τύχη τής αύτής δεξιώσεως ώς καί 
αί προηγούμεναι παρά τω δικαστικώ και δικη
γορικοί κόσμω.

Κ Π Δ Ι Κ Ε Σ  Φ Λ Ο Γ Α ' Γ Τ Ο Υ

Έξεδόθη δ Ε ' τόμος τών Κωδίκων τής 
Ε λληνικής νομοθεσίας τοΰ αειμνήστου Θ. 
Φλογαιτου μετά νέαν έπεξεργασίαν ΰπ’ αύτου 
και του κ. Δημ. Ζαλούχου δικηγόρου και 6» 
φηγητοΰ. Ό  τόμος ουτος έπιγραφόμενος όρ- 
γανχϋμός τνίς Π ολιτεία ς κ α ί τ η ς  ’Ε κ κ λ η 
σίας περιέχει τδ Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
τδ Πηδαλιον, ήτοι τούς ’Αποστολικοΰς καί 
Συνοδικούς κανόνας, τδν Κανονισμδν τής Βου
λής, τούς ’Εκλογικούς νόμους μετά τών σχε-- 
τικών γνωμοδοτήσεων και έγκυκλίων, τών τύ
πων καί τών αναγκαίων δδηγιών διά τους Τη~ 
καότικοί/ς άντιπροίίώπου'ς, τούς νόμους 
πε̂ οί προσόντων τών υπαλλήλων καί παντας 
τούς γενικούς νόμους τούς μή ύπαγομένους είς 
την δικαιοδοσίαν ένδς μόνον υπουργείου, τ« 
σχετικά νομοτελεστικά Β . Διατάγματα, τήν 
νομολογίαν τοΰ Άρείου Πάγου και τών Έ -  
φετείων, καί πλείστας οσας επεξηγητικάς καί 
διασαφιστικάς σημειώσεις, ώστε άποτελεΐ βι- 
βλίον χρησιμ(ότατον καί εύχρηστότατον τοΐς 
νομικοΐς. Τιμαται δραχ. 5 ,7 5  καί εύρίσκεται 
παρά τοΐς κεντρικοις βιβλιοπωλείοις ’Αθηνών 
καί τοΐς ύποπρακτορείοις τών έοηαεοίδο}/ έν- 
τδς έπαρχίας.

Τ ύ π ο ις  Π . Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ

«


