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Δ ιά  παόαν α ϊτη ό ιν  :

“ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Ν , ,  α θ η ν α ς

Έ ν Άθήναις τφ 27 Μαΐου 1906

Η  «Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η » διατελεϊ ύπό τήν έπ ί-  
βλεψ ιν  και τόν έλεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων  έν ’Α θ ή ν α ις .

’Επ όπ τη ς  της ν λ η ς  κ α ί νπενθννος
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Προέδρον Πρω τοδικών έν τφ Ίερ φ  
Λί<ιώ τοί? Ά γ ιο ν  Γεωργίου (Καοΰτση) 
ύπό τοβ έν Ά θ ή ν α ις  Π ρω τόδ ικόν

κ. NIK. Α. ΝΙΑΝΙΑΡΑ

Τόσω βαρύ είναι τό τραΰμα, δπερ μοίρα 
άδυσώπητος αίφνιδίως κατήνεγκε κατά 
πολυτίμου ύπάρξεως, τόσψ -έκλεκτική έ- 
φάνη είς τό θΰμά της, καταστρέψασα έξα- 
πίνης, δ,τι βούληαις ισχυρά καί μελέτη 
μακρά έν μέσφ παντοίων βίωτ:κών περι
σπασμών άπειργάσατο, τόπψ ή έντεΰθεν 
δδύνη είναι ισχυρά καί άσθενής ή παρα
μυθία, ώστε δέν άποτολμώ ούδ’ εύχήν 
πρός τόν "Γψιστον νά άναπέμψω, ούδ’ £>- 
πομονής έπη ψυχρά πρός τήν δύστηνον 
σύζυγον, τά δυστυχισμένα ορφανά καί 
τήν άδελφικήν στοργήν ν’ άπευθύνω. Είς 
τοιαύτας συμφοράς ούδέν άλλο αρμόζει, 
ή τό δάκρυ καί ό άσπασμός, ή πιστή άνά- 
μνησις καί ή πίστις ή στερρά, δτι ή 
προσφιλής μας ΰπαρξις δέν άπώλετο διά 
παντός, άλλά σελαγίζει έν κόσμω άπω- 
τάτω, άπολαύουσα υπέρτατης ήδονής έν 
τοΐς κόλποις τής άπολύτου Δικαιοσύνης.

Καί μέ τήν σεμνήν ταύτην έλπίδα 
προσφωνώ Σοι, Δημοσθένη φίλτατε, μετ’ 
άγάπης καί πόνου τό «άναπαύθητι» ! Ά -  
ναπαύθητι! διότι, πιστεύσας δτι ή άπό- 
λαυσις είναι τό άποτέλεσμα χρηστής καί 
άκαταπονήτου έργασίας, έπί πολύ έμελέ- 
τησας καί έν τή έργασία διηυλάκωσας τό 
μέτωπόν Σου, διότι έπί δεκαοκταετίαν δ

λην καί ώς πολιτικός καί ώς ποινικός δι
καστής παλαιών καί άγωνιζόμενος κατά 
περιβάλλοντος άσφυκτικοϋ, κατώρθωσες 
νά έμπνεύσης τήν πίστιν είς τούς διαδί
κους, νά έφελκύσης τήν έκτίμησιν τών 
δικηγόρων καί τήν άδολον άγάπην τών 
συναδέλφων Σου' καί διά τοΰτο πάντες 
έπί τω άκούσματι τοϋ άδοκήτου θανάτου 
Σου, μίαν άφήκαν φωνήν: ητο δίκαιος.

Καί ή κρίσις αΰτη Σέ ήκολούθει καθ’ 
δλον τόν δικαστικόν Σου βίον, τόν πλήρη 
πικρίας καί άπογοητεύσεως, Σέ- ήκολού- 
θει, διότι μ’ δλην τήν έπιδειχθεΐσαν πρός 
Σέ άστοργίαν, δέν άπεδειλίασες, άλλ’ έ- 
ξηκολούθεις μετ’ αύταπαρνήσεως άπαρα- 
μίλλου τήν έκτέλεσιν τής θείας αποστο
λής Σου, ή’τις ήν ή ειρήνη τοΰ άτόμου, 
τής κοινωνίας, τής πολιτείας, καθόσον 
τοΰτο είναι ό σκοπός τοϋ Δικαίου. Καί ή 
κοινή αΰτη έκτίμησις συνετέλεσεν ώστε 
πρό μηνός μόλις νά ΐδης τούς άγώνάς Σου 
άμειβομένους διά τής είς Πρόεδρον Πρω
τοδικών προαγωγής Σου.

Ά λ λ 5 ώ τοϋ έπικήρου τών άνθρωπίνων 
υπολογισμών! είργά30ης μετά τιμής καί 
άφοσιώσεως πρός τήν Εδεαν καί τόν σκο
πόν τοϋ Δικαίου, χάριν τής κοινωνίας ήν 
ήγάπησας, χάριν τής Πατρίδος, ήν έλά- 
τρευσας, χάριν τών τέκνων Σου, ινα τετι- 
μημένον κληροδοτήσης αύτοΐς δνομα καί 
μόλις ή Πολιτεία Σέ έκρινεν άξιον τής 
διευθύνσεως τοιαύτης έργασίας, τοΰ πι- 
κροϋ παρελθόντος ό πόνος Σέ συνέτριψε 
καί ή ψυχή Σου έμπεποτισμένη υπό τής 
όδύνης καί μή εύρίσκουσα ούδαμοΰ άνα- 
θάλλουσαν τήν σώτειραν έλαίαν, άπέπτη 
είς τόν τόπον τής Άληθείας καί τής ’Αν
ταμοιβής.

Δημοσθένη Φ ίλτα τε! Συνέχει ή έκ τοΰ

θανάτου Σου οδύνη τήν ψυχήν μου καί 
άδυνατώ, έστω καί νά διανθίσω απλώς 
με τάς έκλαμπρους άρετάς Σου τόν στέ
φανον, δν έπί τήν σεπτήν Σου κορυφήν 
επιθέτει σήμερον τών συναδέλφων Σου ή 
άγάπη καί δ πόνος.

Ραίνομεν μόνον μέ τοϋ πόνου μας τό 
δάκρυ τό ύψηλόφρον μέτωπόν σου καί 
δίδομεν πάντες τόν έγκάρδιον ασπασμόν 
είς τήν σβεσθεΐσαν ΰπαρξίν Σου, είς τό 
τετιμημένον δνομά Σου, δπερ έσαεί θά ζή 
εν τοΐς Δικαστηρίοις τών ’Αθηνών, διότι 
ήτο πάντοτε άναποσπάστως συνδεδεμένον 
μέ τήν Τιμήν καί τό Καθήκον.

Ε Ν ίΙΤ ΙΣ Θ Ο ΙΙΗ ΙΛ Α Γ Ν ΙΑ Τ Α
Ή  έν τι), Ιτ α λ ικ ή  Ιίο ν λ ίι τής  2ί> Μ ά ρ 

τ ιο ν  1903 άγόρεν<ίις τοΐ? τότε πρω- 
θνπονργοΟ G. Zanardelli

Κ α τά  μετάψ ρααιν  τοϋ έν Ά θ ή ν α ις  Δ ικη
γόρου κ . Ά ρ ια  τ. Δ ασκαλάκη.

(Σννέχβια έκ τοϋ προηγουμένου)

Καί αληθώς τί θά άπέβαινεν ή ανε
ξαρτησία καί ή άμεροληψία τοΰ δικα- 
στοΰ καί τό ίεοόν ένδιαφέρον της δι
καιοσύνης, όπόταν ή στενή έξάρτησις 
τοΰ δικαστοΰ τούτου άπό τών δια
δίκων θά τόν έ'θετεν είς την διάκρισιν 
τοΰ έκλέξαντος αύτόν κόμματος η έκεί
νου, άπό τοΰ οποίου θά ώφειλε νά ζη- 
τησ·/) εις τό μέλλον την έκ νέου εκλο
γήν του ; Τό δικαστικόν σώμα θά έ'πι- 
πτεν ουτω εις την δουλείαν της πλειο

νότητας. Ό π ω ς δέ έκλεχθώσι καί δια- 
τηρηθώσιν εν τι) θεσει των οί δικασταί, 
θά ειχον άνάγκην νά καταβάλλωσι κό
πους καί μόχθους, άναλαμβάνοντες άμα 
υποχρεώσεις ασυμβιβάστους πρός την 
αύστηρότητα τοΰ αξιώματος καί την α
ξιοπρέπειαν τοΰ κατέχοντος αύτό. 'Ι 
κανοί νομομαθείς δέν θά έδεχοντο θέσιν, 
πράγματι άβεβαίαν, ούδέ θά ήνείχοντο 
να εισελθωσιν είς την εκλογικήν κονί
στραν ίνα άποκριθώσιν είς τούς έκλο
γεΐς, οιτινες, έν παραδείγματι, θά ήθε- 
λον νά πληροφοοηθώσιν (ώς τοΰτο βλέ
πομε ν εν ταις Ηνωμεναις ΓΙολιτείαις 
τίίς Αμερικής) εάν ό ύποψήφιος θά εινε 
αυστηρός η επιεικής έν τνί εφαρμογή 
τοΰ νόμου, καί διατεθειμένος νά άφήση 
εν τνί ληθγι ε-ιερόν τινα νόμον μισητόν 
η αντιδημοτικόν.

Ό  δικαστής οφείλει νά ή 6 άντιποό- 
σωπος ούχί της πλειονοψηφία; άλλά της 
όλοψηφίας.

Οθεν είνε γενικώς παοαδεδεγαένον, 
οτι οεον οι οιορισ[/.οι να ανν^χ,ωσιν εις τνιν 
εκτελεστικήν έξουσίαν, άρκεΐ μόνον νά 
μή γίνωνται ουτοι έν έπιβλαβεΐ αύθαι- 
ρεσία.

Έπροτάθη ύπό τινων (διεμορφώθη δέ 
και διετυπωθη τοΰτο μάλλον συγκεκρι- 
μένως εν τή ήμετέρα χώρα ή άλλαχοΰ-) 
οτι δέον διά τάς προαγωγάς νά άπο- 
φαίνωνται έπιτροπεΐαι, ' συγκείμεναι έκ 
μελών τοΰ δικαστικοΰ σώματος. ’Αλλά 
έκτος του οτι διά τοΰ τοόπου τούτου, 
οί δικασταί άποσπώνται άπό τών αλη
θών καί κυοιων αύτών δικαστικών κα-

01 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Ε ύριοκόμ εθα  σήμερον εις τήν εύχάρι 

ατον θέσιν νά δημοαιεύαωμβν ολόκληρον 
τό κείμενον τοΰ Ν ομοσχεδίου δι ’ ον νο- 
μ οθετικώ ς όργανοΰνται είς συλλόγους οί 
δικηγόροι. Τ ό νομοσχέδιον τοΰτο, ώ ς και 
άλλοτε έγράψ αμεν, δφείλεται, σχεδόν κατά  
τό δλον, είς τόν έν ετει 1 8 9 6  δικηγορι
κόν σύλλογον Α θ η ν ώ ν , μ ετά  έπ εξεργα-  
σίαν ήν ΰπέατη υπό τοϋ διοικητι,/.οϋ συμ
βουλίου τοΰ ήδη υφισταμένου δικηγορικοΰ  
συλλόγου Α θ η ν ώ ν  έπ ι τή βάσει τών  
τροποποιήσεω ν ας ΰπέδειξεν ό  κ . ' Υ πουρ
γός τής Δικαιοσύνης :

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Π ε ρ ί  Λ & Μ ηγομιχών Χ υ λ λ ό γ ω ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ’.

ΙΙερί (ίυΟτάΰεως τώ ν  Δ ικ η γ ο 
ρικώ ν Συλλόγω ν.

’Ά ρ θ ρ ο ν  1. Οί έν τνί περιφερείς έ
καστου Πρωτοδικείου δικηγόροι, άποτε- 
λοΰσι δικηγορικόν σύλλογον.

Α ρθρον 2 . Μέλη τοΰ Συλλόγου εί
σίν ύποχρεωτικώς πάντες οί δικηγόροι 
οΐ όιωρισ^ένοι έν τή περιφερείς τοΰ Πρω
τοδικείου. ’Εν τώ γραφείω έκαστου τών 
Συλλόγοιν τηρείται μητρώον τών μελών 
αύτοΰ, είς ο ένγράφονται κατά τήν 
χρονολογίαν τοΰ διορισμοΰ τ<ον οί δικη
γόροι καί σημειοΰνται αί·έπερχόμεναι 
μεταβολαί.

Ά ρ θ ρ ο ν  3 .  Ό  Σύλλογος άποτελεΐ 
νομικόν πρόσοιπον, έδοεύει δ’ έ'νθα καί 
τό Προ^τοδικεΐον καί διοικεΐτκι ύπό συμ
βουλίου έκλεγομένου έκ τών μελών αύ

τοΰ, κατά τάς κατωτέρω διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

'Εργα και <3υνεδρΐ(1(5εχς τοϋ Σύλλογοι;

"Α ρθρον 4. Είς τά ϋργα τοΰ Συλ
λόγου υπάγονται.

α '.) Ό  έ'λεγχος της προσηκούσης τών 
δικηγορικών καθηκόντων έκπληρώσεως.

β’.) Ή  περί άξιοπρεπείας καί τών 
κοινών συμφερόντων τών δικηγόρων μέ
ριμνα.

γ '.)  Ή  ένάσκησις της έπί τών δικη
γόρων πειθαρχικής έξουσίας κατά τούς 
κατωτέρω ορισμούς.

δ '.) Ή  υποβολή προτάσεων καί γνω
μών,άφοοωσών εί'ς τε  τήν βελτίωσιν της 
νομοθεσίας καί τήν έφαρμογήν αύτης.

ε .) Ό  προσδιορισμός τών πρός συντή- 
ρησιν τοΰ Συλλόγου δαπανών καί τνίς 
καταβλητέας πρός τοΰτο ύπό τών μελών 
αυτοΰ είσφορ&ς, ή'τις δέν δύναται νά είνε 
κατώτερα τών δραχμών δύο καί ανώ
τερα τών δραχμών δέκα κατά μηνα, 
λαμβανομένου ύπ’ οψιν καί τοΰ φόρου 
έπιτηδεύματος.

ί ' . )  Ό  έ'λεγχος καί ή έ'γκρισις της 
λογοδοσίας τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου.

ζ'·) Ή  συζή τησις καί άπόφανσις έπί 
παντός άμέσως τόν Σύλλογον ενδιαφέ
ροντος ζητήματος.

Δ ι’ έσωτερικοΰ κανονισμοΰ, ψηφιζο- 
μενου ύπό τοΰ Συλλόγου καί έγκοινομέ- 
νου ύπό τοΰ έπί της Δικαιοσύνης 'Τ 
πουργοΰ,ορίζονται έν ταΐς λεπτομεοείαις 
τά|περί της διεξαγωγές τών έργασιών 
αύτοΰ καί τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, 
εφ όσον δέν ρυθμίζονται διά τών διατά- 
ςεων τοΰ παρόντος νόμου.

’ Α ρθρον  5 . Ό  Σύλλογος συνεδριάζει 
κατά πρόσκλησιν τοΰ προέδρου τα κ τι- 
κώς μέν άπαξ κατά μηνα τούλάχιστον, 
πλήν τοΰ Ιουλίου καί Αύγουστου, έ -  
κτάκτως δέ οσάκις κρίνν) τοΰτο άναγκαΐον 
τό διοικητικόν συμβούλιον, ή έπί τνί 
έγγράφω αιτήσει, φερούσν) καί τόν λό
γον της συγκλήσεως, 10 μέν μελών έπί 
Συλλόγων άποτελουμένων έξ 6 0  καί 
πλέον δικηγόρων, 5 δέ έπί άποτελου
μένων έξ ή'ττονος άριθμοΰ μελών..

Λογίζεται δέ έν απαρτία ό'ταν ό άριθ
μός τών παρόντων ανέρχεται έπί μέν τών 
άποτελουμένων έκ πλειόνων τών 100  
μελών, τούλάχιστον είς 4 0 , έπί δέ τών 
άποτελουμένων έξ άριθμοΰ μελών 100 
εως 45  εις τό τρίτον τοΰ όλου άριθμοΰ 
καί έπί τών άποτελουμένων έξ άριθμοΰ 
κατωτέρου τών 45  εις τό ή'μισυ τούλά
χιστον.

Πρό πάσης συνεδριάσεως γνωστοποιεί
ται τό άντικείμενον αύτης κατά τόν έν 
τω έσωτερικώ κανονισμφ όρισθησόμενον 
τρόπον, πλήν δέ τών όρισθέντων θεμά
των, ούδενός έτέρου έπιτρέπεται ή συ- 
ζήτησις, έκτός της προτάσεώς περί νέας 
συγκλήσεως τοΰ Συλλόγου.

’Άρθρον 6. Τά μέλη καλούνται ύπό 
τοΰ προέδρου δι’ έγγράφου όρίζοντος, 
πλην τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου της συ- 
νεδριάσεως, καί τά συζητητέα άντικεί- 
μενα καί άποστελλομένου είς μέν τά έν 
τή εδρα τοΰ Συλλόγου διαμένοντα πρό 
δύο ημερών, είς δέ τά έκτός αύτης πρό 
οκτώ ήμεοών.

Ματαιωθείσης τίίς συνεδριάσεως δι’ 
έ'λλειψιν άπαρτίας, ό Σύλλογος συνέρ^ε-ΐ I 
ται αυθις είς συνεδρίασιν τήν πρώτην^ I

Κυριακήν μετά  πεντε ημέρας άπό της 
ματαιωθείσης συνεδριάσεως καί λογίζε
ται έν άπαρτίς, όσοςδήποτε καί άν γ  ό 
αριθμός τών παρόντων μελών.

Α ρθ ρ ον  7. Αί αποφάσεις τοΰ Συλ
λόγου λαμβάνονται δι’ άπολύτου πλειο- 
ψηφίας τών παρόντων μελών. Έ ν  ίσο- 
ψηφία ή πρότασις απορρίπτεται. "Αν δέ 
η ισοψηφια επνίλθεν έν έκλογή, αποφα
σίζει ό κλήρος.

"  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
ΓΙερί τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου.

Α ρθρ ον  8 .  Το συμβουλιον άποτελεΐ- 
ται εκ 5 μελών,οταν ο Σύλλογος σύγκη- 
ται εκ 10 μέχρι 3 0  μελών, έξ 7 μελών 
όταν ό Σύλλογος σύγκηται έκ 31 μ έ- 
χοις 6 0 , εξ 9 μελών ότχν σύγκηται έξ 
® 1 ιυ·εΧ.Ρ1? 1 0 0 , και εκ 15 μελών δταν 
ό άριθμός αύτών ύπερβαίν/j τά 1 0 0 .

Ο εν τώ  χρονο) τών αρχαιρεσιών ά
ριθμός τών μελών κανονίζει τόν έκλεκτέον 
αριθμόν τών συμβουλών. Επί έλάσσονος 
τών 10 άριθμοΰ δικηγόρων εκλέγεται 
/.όνον είς πρόεδρος.

”Α ρθρον  9 .  "Ινα έκλεγή τις μέλος 
τοΰ συμβουλίου άπαιτεΐται νά γ δικη
γόρος έπί έπταετίαν τούλάχιστον.

Τή δικηγορική ύπηρεσία συνυπολογί
ζεται καί ή δικαστική άπό της θέσεως 
τοΰ παρα Πρωτοδίκαις άντεισαγγελέως 
ή είρηνοδίκου εχοντος άδειαν δικηγόρου, 
ως και η του δικαστικού καί τών νομικών 
συμβούλων.

Η διάταξις αυτη εφαρμόζεται είς 
πασαν περίπτωσιν προσδιορισμοΰ της; 
αρχαιότητας δικηγόρου κατά τόν παρόντα
νομον

Α οθ ρον  1 0 . Στερούνται τοΰ δικαιώ-



θηκόντων, φαίνεται μοι έπίσης προφανές 
οτι έάν ή'θελεν^άποφαίνεσθαι τό δικαστι
κόν σώμα περί τών διορισμών και προα
γωγών, ή αύθαιρεσία Οά άπέβαινεν ά- 
παισιωτέρα, διότι τά πολλά πρόσωπα 
είνε ανεύθυνα. Και δέν εινε βέβαια ή τ -  
τον επιβλαβής της υπουργικής αυθαιρε
σίας η αυθαιρεσία συμπαγών σωμάτείων, 
παρ’ οΐς μεγάλως ίσχύουσιν αί συναδελ- 
φικα'ι συγκαταβάσεις καί άδικίαι προεχει 
δέ αποκλειστικόν καί (μεροληπτικόν 
πνεΰμα συναδελφότητος.

ϊ ό  spoTijinOh' dvd-cnya
Μ ετά μείζονος σπουδής πρός αποφυ

γήν τής παρεμβάσεως συμπαγών σωμα
τείων, προύτάθησαν καί έν μέρει έγέ
νοντο δεκτά συστήματα, καθ’ ά ή διά 
τόν δικαστήν πρότασις θά έγίγνετο εις 
τόν ύπουγόν ούχί ύπό σωματείων Απο
κλειστικώ ν, ά λλ ’ ύπό σωματείων, εις ά 
θά συ·;μετεΐχον πλείονα τοΐί ένός στοι
χεία , μεταξύ δ ’ αύτών καί τινα έκλε- 
κτικής φύσεως.

Έ ν  Β ελγίω  ή έκτελεστική άρχή διο
ρίζει τούς Έ φ έτας καί τούς Πρωτοδίκας, 
λαμβάνουσα τούτους έκ δύο καταλό
γων παριυσιαζομένων τοΰ ενός μέν άπό 
μέρους τοϋ Έφετείου του δέ έτέρου άπό 
μέρους τών επαρχιακών Συμβουλίων.

Καί ό Ρ Γ β ν ο β ί-Ρ α Γ α ύ ο ^ λ έγ ει δτι : 
«ε?νε περίεργον δτι ήμεΐς έν Γ α λ λ ίς  
ύπηρξαμεν άναίσθητοι πρό παραδείγμα
τος τοιούτου, οΐον τό τοϋ Βελγίου». 
Πράγματι δέ έν Γ α λ λ ίς  πλέον ή άπαξ 
έπροτάθη έν τοΐς νομοσχεδίοις τής τ ε 
λευταίας τριακονταετίας, δπως έν τοΐς 
σωματείοις τοΐς προωρισμένοις διά την 
σύνταξιν τών καταλόγων προτάσεων διά 
δικαστάς, λαμβάνωσι μέρος καί άντι- 
πρόσωποι έκ τών τάξεων τών δικηγό
ρων,” τών Συμβολαιογράφων, τών Νο
μαρχιακών καί τών ’Επαρχιακών Συμ
βουλίων. Ά λ λ ’ αί έκ τοπικών Αντιπρο
σωπειών γιγνόμεναι προτάσεις, δπως 
εινε τά  έπαρχιακά Συμβούλια, έν εύ- 
ρείς χώρ$, θά έγίγνοντο άνευ γνώσεως 
ολοκλήρου τοϋ προσωπικού, έφ’ ου δύ- 
ναν.-αι νά λάβωσι χώραν οί διορισμοί.

Διά τοΰτο ούδεμίαν τών τοιούτων με
θόδων έδει νά άκολουθησωμεν, γιγνώ- 
σκετε δέ τό ύφ’ ήμών παραδεχθέν σύ
στημα.

'Ως πρός τήν είς τό δικαστικόν σώμα 
είσοδον παραμένουσιν οί διά τοϋ νόμου 
τοΰ 1 8 9 0  καθιερωθέντες δροι, παραμέ- 
νουσιν έπομένως αί εγγυήσεις τών δια

γωνισμών καί τών έξετάσεων, αί όποΐαι 
έπί τοσοΰτον αύστηρότεραι δύνανται νά 
διεξάγωνται έφ’ δσον οί είς τούς δια
γωνισμούς τούτους παρουσιαζόμενοι είνε 
ίκανώτεροι.

Παρά τών ύποψηφίων δεον νά άπαι- 
τώνται εύρεΐαι άποδείξεις πνεύματος 
καί έκπαιδεύσεως, καθ’ δσον τό έκ δ ικ ά -  
ζειν εινε τέχνη κα ι επιστήμη δυσχερής, 
καί συνεπώς τοιοΰτο άξίωμα δέν δύνα- 
ται νά δοθή είς τόν πρώτον τυχόντα, ώς 
συνέβαινε παο’ ήαΐν πρό τοΰ νόμου τοΰ 
1 8 9 0 , καί ώς παραπονοΰνται έν Γ α λ λ ίς  
δτι συμβαίνει έ'τι καί σήμερον. Ή δ η  
πάντες άναγνωρίζουσιν, δτι τά άποτε
λέσματα τοΰ νόμου τοΰ 1 8 9 0  ύπήρξαν 
εύνοϊκά, άναμφιβόλως δέ θά άποβώσιν 
έ'τι μάλλον τοιαΰτα, δτε, λόγω τής 
έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ τών βαθμών, 
τής αύξησεως τών ωφελημάτων καί τής 
άσφαλεστέρας άνεξαρτησίας,θέλουσι προ- 
σέρχεσθαι εις τούς διαγωνισμούς ίκανώ- 
τεροι καί πλείονα ύπισχνούμενοι νέοι.

Έ ν  τφ  νομοσχεδίφ μας προστίθενται 
προσέτι αί έγγυησεις αί παρομαρτοΰσαι 
είς σκέψεις καί άποφάσεις έπιτροπείας, 
είς ήν καί τό Δικηγορικόν σώμα (κριτής  
άρκονντω ς αρμ όδιος π ερ ι της άξ ίας  τών  
δικαστώ ν) θά δύναται νά ύψοΐ τήν φω
νήν του καί έκφράζηται τήν έκτίμησίν 
του περί αύτών,άποσοβοΰν κινδύνους με- 
ροληψίας  περί την έκδοσιν  τώ ν ά π ο φ ά 
σεω ν π ροσω π ική ς  εΰνοίας  καί άδίκων 
βλέψεων.

ΕΓτα διά τάς προαγωγάς, πρός άπο- 
κλεισμόν τής αύθαιρεσίας, τάς δυσαρέ- 
στους καί πολυμηχάνους εκλιπαρήσεις 
καί τάς παντοειδείς δωροδοκίας, παρε- 
δέχθημεν τήν άπαράβατον άρχήν τής 
άρχαιότητος.

Τό σύστημα τοΰτο τής κ α τ’ άρχαιό- 
τη τα  προαγωγής τό εύρίσκομεν έφαομο- 
ζόμενον έν Ίσπ α ν ίς τφ  1 8 9 3  τνί ενερ
γ είς  τοΰ ύπουργοΰ M ontero RlO S 
δστις έδηλωσεν δτι τό σύστημα τοΰτο 
απαλλάσσει τήν τύχην τοΰ δικαστοΰ 
άπό παντός είδους έπηρείας καί παρα
κωλύει τήν διά σκολιών άτραπών έπ ιτυ- 
χίαν τών προαγωγών.

(Συνέχεια είς τδ επόμενον)

'Ολόκληρον rb  ούστηαα 'Ρωμαϊκού Δικα ου 
Windscheid κατά μετάφρασιν Α. Άργυρον, 
πωλείται άντί δραχ. 40 . Πασα αίτησις άπευ- 
θυντέα είς τά γραφεία τής «Δικαιοσύνης η εις 
τδν κ. Κ . Μπίρην δικηγόρον όδδς Πειραιώς 39.

ματος τοΰ έκλέγεσθαι οί κατά την πρό 
τής έκλογής αύτών πενταετίαν τιμωρη- 
Οέντες πειθαρχικώς, δίς δ ι’ έπιπληξεως 
ή άπαξ δ>ά βαρυτέρας ποινής.

Μέλος τοϋ συμβουλίου τιμωρούμενον 
πειθαρχικώς εκπ ίπ τει τής έν τφ  συμβου- 
λίω θέσεως αύτοΰ.

’Ά ρ θ ρ ο ν  1 1 .  Τ ά  μέλη τοΰ συμβουλίου 
έκλέγονται διά μίαν τριετίαν, άνανεοΰται 
δέ τό συμβούλιον μερικώς κ α τ’ ετος ώς
ε ξ ή ς :

Έ π ί  τών συμβουλίων τών άποτελού- 
μένων έκ 15 καί 9 μελών, άντικαθίστα- 
τα ικ α τ ’ έ'τος τό τρίτον αύτών κατά σει
ράν άρχαιότητος έν τή  εκλογή.

Έ π ί τών συμβουλίων τών άποτελου
μένων έξ 7 καί 5 μελών, έξέρχονται τά 
δύο πρώτα έ’τη άνά δύο σύμβουλοι καί 
τό τρίτον οί όπολειπόμενοι.

Διά τά  δύο πρώτα έτη τής έφαρμογής 
τοΰ παρόντος νόμου ή τάξις τών έξερχο- 
μένων μελών ορίζεται διά κλήρου.

Οί άποχωροΰντος σύρ.βουλοι δύνανται 
νά έκλεγώσιν έκ νέου.

’Ά ρ θ ρ ο ν  1 2 .  Έ άν μέλος τι τοΰ συμ
βουλίου άποχωρησν) έν τώ  μέσω τοΰ χρό
νου τής ύπηρεσίας αύτοΰ, έκλέγετα ι νεον 
μέλος διά τόν ύπολειπόμενον χρόνον, 
ύποκαθιστάμενον έν τνί θέσει τοΰ άπο- 
^ωροΰντος.

"Α ρθρον 1 3 , Δύνανται ν’ άποποιη- 
θώσι τήν εκλογήν των, ώς συμβούλων :

1) Οί ύπερβάντες τό 65ον ετος.
2 )  Οί ύπηρετησαντες έπί δύο συνεχείς 

περιόδους ώς σύμβουλοι.
3) Οί πάσχοντες έκ νοσήματος, καθι- 

στώντος λίαν δυσχερή την έκπληρωσιν 
τών καθηκόντων αύτών κατά την κρί

σιν τοΰ συμβουλίου. Διά τόν λόγον τοΰ
τον έπϊτρέπεται καί παραίτησις τοΰ δια- 
τελοΰντος συμβούλου.

Ά ρ θ ρ ο ν  1 4 . Ό  άνευ λόγου άπο- 
ποκύμενος τήν εκλογήν του ώς συμβού
λου ή άπέχων συστηματικώς τών εργα
σιών αύτοΰ, τιμωρείται πειθαρχικώς διά 
χρηματικής ποινής 50  —  5 0 0  δραχμών 
καί στερείται τοΰ δικαιώματος τοΰ έ 
κλέγεσθαι έπί μίαν πενταετίαν.

'Ά ρ θ ρ ο ν  1 5 . Ή  εκλογή τών μελών 
τοΰ Συμβουλίου γίνεται κατά Δεκέμ
βριον έκάστου έτους διά μυστικής ψηφο
φορίας καί διά ψηφοδελτίων. Γνωστο
ποιείται δέ πρός τό έπί τής Δικαιοσύνης 
Ύπουργεΐον, δπερ δημοσιεύει τά  ονό
ματα τών έκλεγέντων συμβούλων διά 
τής «Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως».

”Α ρθρον  1 6 .  Τό άποτέλεσμα τής 
έκλογής άνακοινοΰται άμέσως είς τά 
έκλεγέντα μέλη, μεθ’ ο τό- συμβούλιον 
έκλέγει έκ τών μελών αύτοΰ τόν πρόε
δρον καί άντιπρόεδρον τοΰ Συλλόγου.

Ά ρ^εται δέ ή υπηρεσία αύτοΰ άπό 
τής 1ης Ίανουαρίου.

"Α ρθρον 1 7 .  Σύν τνί εκλογή τών 
μελών τοΰ συμβουλίου ό Σύλλογος έκλέ- 
γει κατά διετίαν διά μυστικής ώσαύ- 
τω ς ψηφοφορίας ταμίαν καί ένα ή δύο 
γραμματείς έκ τών μελών αύτοΰ.

Ά ρ θ ρ ο ν  1 8 .  Είς τό διοικητικόν συμ
βούλιον άνηκει:

1) Ή  έπί τών μελών τοΰ Συλλόγου 
έποπτεία περί τήν έκπληρωσιν τών έπι- 
βεβλημένων αύτοΐς καθηκόντων καί ή 
ένάσκησις τής πειθαρχικής εξουσίας.

2) Ή  έ'ρευνα καί ή συμβιβαστική 
λύσις τών άναφυομένων μεταξύ τών μ ε-

mm  ι ι ι ϊ ι ι
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Μία έκ τών πολλών έπί τών δια
φόρων ζητημάτων της ημέρας διαδό
σεων, τήν όποιαν υιοθέτησε καί ό 
ημερήσιος τύπος κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν εβδομάδα, ήτο καί ή περί μέτρων 
τινών άτινα σκέπτεται ό κ. υπουργός 
τής Δικαιοσύνης νά λάβη έν σχέσει 
μέ τήν κατάστασιν τών φυλακών, έπί 
τη βάσει μάλιστα έκθέσεως τής είδι- 
κώς πρός τοΰτο καταρτισθείσης έπι- 
τροπής έκ τών κ. κ. Εισαγγελέων 
τών έν Άθήναις Έφετών καί Πλημ- 
μελειοδικών καί τοΰ τμηματάρχου κ. 
Γεννάδη. Κατά τήν διάδοσιν έκείνην, 
ήν καί ήμεΐς έπανελάβομεν είς τό 
προηγούμενον φύλλον, προτείνεται ή 
κατάργησις τών φυλακών τοΰ ΙΙα- 
λαιοΰ Στρατώνος, είς άντικατάστασιν 
δέ τών φυλακών τούτων —  συγγνώ
μην διά τήν έ'κφρασιν —  υποδεικνύε
ται ή έκ τών ένόντων μετασκευή τών 
φυλακών Αίγίνης καί Σύρου διά δα
πάνης τριακοσίων περίπου χιλιάδων 
δραχμών.

Τήν εΐδησιν ταύτην, ήτις καθ’ έαυ- 
τήν μαρτυρεί μίαν εύγενή τόσον τών 
μελών τής έν λόγφ έπιτροπης δσον 
καί τοΰ κ. έπί τής Δικαιοσύνης όπουρ- 
γοΰ προσπάθειαν πρός βελτίωσιν μιας 
καταστάσεως όντως άφορήτου, άπό 
τής πρώτης ήμέρας έθεωρήσαμεν καί 
θεωροΰμεν ικανήν νά έμπνευση αληθή 
άπογοήτευσιν είς πάντα λαβόντα 
άφορμήν καί έπιπολαίως άκόμη νά 
γνωρίζη έν ποία οίκτρα ύπό πασαν 
έποψιν καταστάσει διατελεΐ τό ζή 
τημα τών φυλακών έν 'Ελλάδι καί 
ποία ριζική καί έκ θεμελίων άπαι- 
τεΐται άνατροπή καί ποΐαι έργασίαι, 
όχι έκ τοΰ προχείρου, άλλά συστη- 
ματικαί άπαιτοΰνται δπως δυνηθώμεν 
μετά τινα έ'τη νά εί'πωμεν δτι παρα- 
κολουθοΰμεν, Ιστω καί έξ άποστά- 
σεων, έν τψ ζητήματι τούτφ τήν 
άλλαχοΰ έπιτελουμένην άλματικήν 
πρόοδον.

Έάν τήν σήμερον, δπως αί φυλα
καί λειτουργοΰσι παρ’ ήμΐν, έχωμεν

λών διενέξεων έκ τής ένασκησεως τοΰ 
δικηγορικοΰ έπαγγέλματος.

3 ) Ή  έρευνα καί συμβιβαστική "λύσις 
έπί διενέξεων άναφυομένων έκ  τής σχέ- 
σεως τής πληρεξουσιότητος μεταξύ δικη
γόρου καί τοΰ έντολέως αύτοΰ, άλλά μό
νον τή έγγοάφω αιτήσει τοΰ τελευταίου.

4) Ή  διαχείρισις τής περιουσίας τοΰ 
Συλλόγου καί ή πρός τόν Σύλλογον κ α τ’ 
έτος λογοδοσία.

Έ ν  ταΐς περιπτώσεσι τών εδαφίων 2 
καί 3 τό διοικητικόν συμβούλιον δύνα- 
ται ν’ άναθέτν) έκάστοτε τήν έξέτασιν 
είς έν τών μελών αύτοΰ, δπερ, έν άπο- 
τυχία συμβιβαστικής λύσεως, ποοκαλεΐ 
δι’ έκθέσεώς του τήν άπόφασιν τοΰ συμ
βουλίου.

’Ά ρ θ ρ ο ν  1 9 . Τά μέλη τοΰ Συλλό
γου ύποχρεοΰνται, πρός έφαρμογήν τών 
έν τώ  προηγουμένω άρθρω, νά έμφανί- 
ζωνται, προσκαλούμενα, νά παρέχωσι 
τάς αίτουμένας εξηγήσεις καί. νά ύπεί- 
κωσιν εις τάς έκδιδομένας άποφάσεις. 
Έ ν περιπτώσει δυστροπίας τό συμβού- 
λιον δύναται νά προκαλέσνι τήν έφαρ- 
μογην τών πειθαρχικών διατάξεων.

*Ά ρ θ ρ ον  2 0 .  Αί ύπηρεσίαι τών με
λών τοΰ συμβουλίου, τοΰ ταμίου καί τών 
γραμματέων παρέχονται άμισθί, χορη
γείται δ ’ άποζημίωσις μόνον διά τάς 
πραγματικάς αύτών δαπάνας, κανονιζο- 
μένας έκ τών προτέρων ύπό τοΰ συμ
βουλίου.

'Ά ρθρον  2 1 .  Τό συμβούλιον συνεδριά
ζει καλούμενον ύπό τοΰ προέδρου, δστις 
οφείλει προσέτι νά συγκαλνί αύτό, άν 
ζητηθνί έγγράφως ύπό δύο έκ τών μελών 

■ αύτοΰ.

πήξει διάφορα κέντρα, τόσα δσα καί 
αί φυλακαί, έν οίς άντί βελτιώσεως 
έπιτυγχάνεται ή κατά κυριολεξίαν 
πλήρης άποκτήνωσις παντός εί'τε έκ 
συμπτώσεως εί'τε άπό φύσεως παρα
βάτου τοΰ Ποινικοΰ Νόμου, είνε πλέον 
ή βέβαιον δτι τήν αΰριον, διά τής 
καταργήσεως τούτου ή έκείνου τοΰ 
κτιρίου τών φυλακών καί τής διανο
μής τών έν αύταΐς κρατουμένων είς 
τάς υπολοίπους, ή κατάστασις θά πα- 
ραμείνη ή αύτή, διά νά μή εί'πωμεν 
καί χειροτέρα, άφοΰ τό μέν σύστημα 
τής συντηρήσεως τών φυλακών θά 
παραμείνη άμεταβλήτως τό αύτό, 
συγχρόνως δέ πλείονες διεφθαρμένοι 
ύπό πασαν έ'ποψιν κατάδικοι θά Ιλ- 
θωσι κατ’ άνάγκην είς έπικοινωνίαν 
μετά τών έκ τύχης περισωσάντων 
σημεία τινά άνθρωπισμοδ. Εκδούλευ
ση/ άρα ούδέ καί τήν έλαχίστην είνε 
άπολύτως βέβαιον δτι δέν δύναται νά 
προσφέρη οίαδήποτε έκ τοΰ-προχείρου 
λύσις, δσονδήποτε καί άν κριθή ή ά- 
ρίστη, άπό οίασδήποτε καί άν ύποτεθη 
δτι προέρχεται άγαθής προαιρέσεως. 
Τό ζήτημα τής έξανθρωπίσεως τών 
ελληνικών φυλακών είνε ζήτημα κτι
ρίων καταλλήλων πρό παντός άλλά 
καί προσωπικοΰ συγχρόνως. & ά  τό 
πρώτον άπαιτεΐται χρήμα, ουτινος τό 
Κράτος, χάρις είς τήν μεγάλην τέ
κνου του καρδίαν, δέν στερείται. Διά 
τό δεύτερον άπαιτεΐται θέλησις καλή 
καί δι’ άμφότερα νοΰς υγιής καί θέ- 
λησις τήν όποίαν δέν θά σκανδαλί
σουν τά πολιτικά μικροσυμφέροντα 
πρό τών όποίων ναυαγεί άτυχώς καί 
ή άγνοτέρα πρόθεσις. Έ φ ’ δσον δέν 
αίσθανόμεθα εαυτούς ικανούς πρός 
τοιούτου είδους δρασιν, προτιμότερον 
νά άδρανώμεν τελείως καί νά παρι- 
στάμεθα θεαταί 'τών όμοίων μας, είτε 
δεκατιζομένων άπό τόν τυφοειδή καί 
τήν φθίσιν εί'τε προπονουμένων έν·ταΐς 
φυλακαΐς έν τη τέχνη τοΰ νά μάς 
δεκατίζουν δταν έξέλθουν τούτων. 
Είνε προτιμωτέρα τοιαύτη άδράνεια 
μιας ήμικινήσεως ήτις άναπόφευκτον 
έχει τήν συνέπειαν δτι άναβάλλει έπί 
μακρόν ή καί άδύνατον καΟιστα τήν 
καθολικωτέραν λύσιν.

Αί προσκλήσεις γίνονται έγγράφως 
πρός έκαστον τών μελών. Θεωρείται δ ’ 
έν απαρτία, δταν συνέλθωσιν οί πλείο
νες έκ τοΰ δλου άριθμοΰ τών- μελών αύ
τοΰ καί 'άποφασίζει δι’ άπολύτου πλειο- 
ψηφίας τών παοόνιων.

*Α ρθρον 2 2 . Ό  πρόεδρος διευθύνει 
τάς συνεδριάσεις τοΰ τε  Συλλόγου· καί 
τοΰ συμβουλίου καί έκ,προσωπεΐ τόν 
Σύλλογον ένώπιον πάσης δικαστικής ή 
άλλης άρχής.

Κωλυόμενον τόν παόεόοον άναπληροΐ 
ό άντιπρόεδρος καί έν χωλύμ&τι καί τού
του τό άοχαιότερον ;ιατά τήν δικηγορι
κήν ύπηρεσίαν έκ τών μελών τοΰ συμ
βουλίου. Έ ν  τ9ί περιπτώσει τοΰ τελευ
ταίου έδαφίου τοΰ άρθρου 8  τόν πρόεδρον 
άναπληροΐ ό άρχιχιότερος τών δικηγόρων.

'Ά οθ ρον  2 3 .  Ό  γραμματεύς συντάσ
σει τά  πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ 
Συλλόγου καί. τοΰ συμβουλίου, ύπογρα- 
φόμενα παρά τ ε  τοϋ ΙΙροέδρου καί αύ
τοΰ· τηρεί δέ τό μητρώον τών μελών καί 
τά διά τήν ύπηρεσίαν τοϋ Συλλόγου 
χρήσιμα βιβλία, πλην τών τοΰ ταμείου.

Ά ρ θ ρ ο ν  2 4 . Ό  Ταμίας φυλάττει τήν 
χρηματικην καί πασαν άλλην περιουσίαν 
τοΰ Συλλόγου. Παραλαμβάνει τάς εισφο
ράς τών μελών, τηρεί βιβλίον άπογραφής 
τής περιουσίας τοΰ Συλλόγου καί τακτι
κά βιβλία εσόδων καί έξόδων, ών οφεί
λει νά ύποβάλλν) κατάστασιν, οσάκις 
ζητηθνί, πρός τε  τόν σύλλογον καί τό 
συμβούλιον καί δίδωσιν άκριβή λογοδο
σίαν κατά τό τέλος έκάστου έ'τους, λη- 
γοντος τήν 31 Δεκεμβρίου.

Τά βιβλία άριθμοΰνται καί μονογρα- 
φοΰνται ύπό τοΰ προέδρου τοΰ Συλλόγου·
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"Ενεκα τούτου καί δραχμής άκό
μη δαπάνην "πρδς λήψιν προσωρι
νών διά τάς φυλακάς μέτρων, ήμεΐς 
τουλάχιστον θεωροΰμεν έπιβλαβή. 
Ή  άρχιτεκτονική τών φυλακών καί 
ή υγιεινή τούτων ε χ ε ι : άναχθή άλ- 
λαχοΰ ’είς έπιστημην [πλήρη. Έ μ ε- 
ρίμνησέ ποτε τδ Κράτος μέχρι τοΰδε 
νά καταστήση κοινωνδν τής έπι
στήμης ταύτης ενα τών ύπαλλήλων 
του ή έ'να έκ τών λεγόντων δτι 
ήσχολήθησαν ή ασχολούνται περί τδν 
κλάδον τοΰτον; Επιστήμη έπίσης 
έκ τών δυσχερεστέρων κατέστη άπδ 
τοΰ παρελθόντος αίώνος ή τέχνη τοΰ 
διευθύνειν φυλακάς, τοΰ μορφώνειν 
προσωπικδν υποδεέστερον,|τοΰ παρα- 
κολουθεΐν τους καταδίκους καί έν 
ταΐς φυλακαΐς καί μετά τήν έξοδόν 
των άπ’ αύτών. Υπάρχει τις έν Έ λ 
λάδι δ δυνάμενος εύπροσώπως νά 
καυχηθή δτι έχει γνώσίν τινα, έστω 
καί στοιχειώδη, τής έπιστήμης ταύ
τη ς ; Πρδ τοιαύτης άρα άρχεγόνου 
άνευ υπερβολής καταστάσεως, ή ύπο- 
χρέωσις ήν ύπέχει τδ Κράτος είνε, 
ούχί πώς νά διέρχηται τδν χρόνον 
διά φυλακών οϊαι τήν σήμερον υπάρ
χουν, άλλά πώς νά παρασκευάση τδ 
Ιδαφος έπί τοΰ οποίου θά άνοικοδο- 
μηθώσι τά κτίρια έκεϊνα τών φυλα
κών τά όποια ή έπιστημη καί ό άν- 
θωπισμδς τοΰ είκοστοΰ αίώνος ύπο- 
δεικνύουν.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΦΕΤΕΪΟΝ

'Ολόκληρον σχεδόν την συνεδρίασιν 
τής παρελθούσης Πέμπτης τοΰ Έμπορι- 
κτοΰ τμήματος τοΰ Έφετείου ’Αθηνών 
κατηνάλωσεν ή γενικού ενδιαφέροντος 
καταστασα ύπόθεσις τών Βαλλιάνων 
κατά τής ’Ιταλικής Τραπέζης. Ή  γενο- 
μένη κατά την συνεδρίασιν ταύτην συ- 
ζητησις είνε ή τελευταία, καθότι διε- 
ξηχθησαν ενώπιον ολοκλήρου τοΰ Έ φ ε
τείου αί διαταχθεΐσαι μαρτυρικαί απο
δείξεις, το δέ δικαστήριον καλείται ήδη 
νά προβνί εις την έκτίμησιν τούτων.

Τόν Χριστόφορον Βαλλιάνον άντεπρο-

Πασα πληρωμή ένεργεΐται τγ, εγγρά
φω έντολνί τοΰ προέδρου.

Έ ν περιπτώσει δέ κωλύματος, ό τα
μίας άναπληροΰται ύπό μέλους τοΰ 
Συλλόγου, ύποδεικνΟομένου ύπό τοΰ. προ
έδρου καί έγκρινομένου ύπό τοΰ Διοικη
τικού συμβουλίου. Έ ν έπειγούσαις περι- 
πτώσεσι τό συμβούλιον άντικαθιστησι 
προσωρινώς τό ταμίαν δι’ ένός τών με
λών αύτοΰ.

'Οσάκις τά είσπραττόμενα ποσά φθά- 
σωσι τάς πεντακοσίας δραχμάς, όφείλέι 
ό ταμίας νά καταθέτγι ταύτας εις Τρά
πεζαν όριζομένην ύπό τοΰ συμβουλίου.

’Ά ρ ϋ ρ ο ν  2 5 .  Ύ πό τοΰ Προέδρου υπο
βάλλεται κατ’ έ'τος εις τό έπί τής Δι
καιοσύνης Ύπουργεϊον έκθεσις περί τών 
έργασιών τοΰ τε Συλλόγου καί τοΰ συμ
βουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'.
Πειθαρχική δικαιοδοσία τοϋ Συλλόγου.

'Ά ρϋρον  2 6 . Τά πειθαρχικά παρα
πτώματα τών δικηγόρων ενεκα παρα- 
βάσεως η παραλείψεως τών καθηκόντων 
αύτών η έ'νείοζ διαγωγής άναξιοπρεποΰς 
η ασυμβιβάστου πρός τό αξίωμα τοΰ δι
κηγόρου, δικάζονται καί τιμωροΰνται διά 
τών ύπό τοΰ άρθρου 2 9 3  τοΰ δικαστικοΰ 
όργανισμοΰ όριζομένων ποινών ύπό τοΰ 
πειθαρχικού συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
κατά τάς έπομένας διατάξεις, πλήν τών 
έπ ’ ακροατηρίου πραττομένων η άνακα- 
λυπτομένων, περί τής βεβαιώσεως καί 
τιμωρίας τών οποίων διατηρείται ή ισχύς 
αών διατάξεων τοΰ δικαστικοΰ όργανι- 
σμοΰ καί τής Πολ.καί Ποιν. Δικονομίας.

'Ά ρϋρον 2 7 . Τό πειθαρχικόν συμβού
λιον άποτελεΐται ύπό. τοΰ Προέδρου καί

σώπευσαν οί δικηγόροι κ. κ. Ν. Μπου- 
φίδης, Διον. Στεφάνου, Ε . Ρωμάνος, 
Ίο>άν. καί Γεώργιος Ράλλης καί Νικόλ. 
Λαζαρίμος, τήν δέ ’Ιταλικήν Τράπεζαν 
οί δικηγόροι κ. κ. Ν. Δαμασκηνός, Δημ. 
Τσάτσος, Νικόλ. Δημητρακόπουλος καί 
Γεώργιος Ρεδιάδης.

Έάν τά  άνακύψαντα ζητηματα κατα
στώ®'. διά τής άναμενομένης άποφάσεως 
γενικιοτέρου ενδιαφέροντος, έπιφυλασσό- 
μεθα νά μεταδώσωμεν τάς έπί τής δίκης 
έν γένει σκέψεις μας.

Έκεΐνο ομως δπερ άπό τοΰδε παρα- 
τηροΰμεν εινε οτι έντός διαστήματος ούχί 
άνωτέρου τών έξ μηνών δίκη, έν τί τόσα 
άνεφάνησαν νομικά καί πραγματικά ζη
τηματα, εύρίσκεται ήδη είς τό τέρμα της.

Τό φαινόμενον δέν εινε μόνον παρη- 
γορον, ά λλ’ έ'χει συγχρόνως καί ταύτην 
την σημασίαν, δτι καί ύφ’ ούς ορούς λει
τουργεί ή δικονομία ήμών, ύπάρχουν 
μέσα, είς τάς χεΐρας τών δικαστών κεί
μενα, διά τών οποίων άποτελεσματικώς 
δύναται νά καταπολεμήθΐί ή δικαστη
ριακή νόσος τής παρελκύσεως.

Έάν σήμερον τό δικαστήριον τών Έ 
φετών, ε'νεκα τοΰ εκτάκτως τής ύποθε- 
σεως σοβαρού, έξηντλησε παν δ,τι έξ 
έαυτοΰ έξηρτατο πρός ταχίστην τής ύπο
θέσεως διεκπεραίωσιν καί επέτυχε τοΰτο, 
παραμένει ή έλπίς την αύριον ή αύτη νά 
έφαρμοσθνί άρχη καί έπί ύποθέσεων μι- 
κροτέρου αντικειμένου καί έλάσσονος εν
διαφέροντος. Ή  άρχή οπωσδήποτε έγ έ
νετο.

Α ί οτήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εΐνε εις τήν διάϋ'εσιν παντός δι- 
πηγόρου, δικαστοΰ ή άλλον δι
καστικού προσώ που, εύρισκομέ- 
νον εις τήν άνάγκην ή έπιϋ'ν- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοΰ δικαίου.

Ή  συντριβή μέ την οποίαν ό κόσμος 
τών δικαστών καί τών δικηγόρων ύπε- 
δέχθη τό άγγελμα τοΰ θανάτου τοϋ 

Προέδρου τώνπρω-
'Ο  Δ .  Ίω α ν ν ίδ η ς  τοδικών Κυπαρισ

σίας Δ. Ίωαννί- 
δου, άπετέλεσε τόν άληθή στέφανον, δν 
ό τίμιος δικαστής άπεκόμισε μετά ει
κοσαετή δλην άκάματον δικαστικήν ύ
πηρεσίαν, άποτελεΐ δμως καί σημεΐον 
άληθώς παρηγορον διά την άντίληψιν

τοϋ αντιπροέδρου τοΰ Συλλόγου καί 
τριών άλλων μελών τοΰ Διοικητικοΰ συμ
βουλίου, εκλεγόμενων ύπ’ αύτοΰ κατά 
Δεκέμβριον έκάστου έ'τους. Ένπεριπτωσει 
κωλύματος ή άπουσίας τινός αύτών, ή 
άναπληρωσις γίνεται έκ τών λοιπών με
λών τοΰ συμβουλίου κατά την τάξιν τής 
άρχαιότητος, ώς δικηγόρων.

Έ ν  οΐς Συλλόγοις τό Συμβούλιον άπο- 
τελεΐται έκ πέντε μελών, είναι αυτοδι
καίως καί πειθαρχικόν Συμβούλιον. Πρός 
άναπληρωσιν δέ άπόντος ή οπωσδήποτε 
κωλυομένου μέλους τοΰ συμβουλίου, κα
λείται ύπό τοΰ προέδρου ό άρχαιότερος 
τών δικηγόροι, τηρουμένης καί τής δια- 
τάξεως τοΰ άρθρου 10 .

Καθήκοντα γραμματέως παρά τφ  πει- 
θαρχικώ συμβουλιω έκπληροΐ ο γραμ- 
ματεύς τοΰ Συλλόγου, ή έν μέλος αύτοΰ 
ύπό τοΰ συμβουλίου όριζόμενον.

’Ά ρ ϋ ρ ο ν  2 8 . Τό πειθαρχικόν συμβού
λιον συνεδριάζει πάντοτε έν όλομελεια 
τών συγκροτούντων αύτό μελών, απο
φασίζει δέ δι’ άπολύτου πλειοψηφίας.

’Ά ρ ϋ ρ ο ν  2 9 . 'Αρμόδιον είναι τό π ε ι
θαρχικόν συμβούλιον τοΰ Συλλόγου, εις 
ον άνηκει ό έγκαλούμενος δικηγόρος, 
καθ’ δν χρόνον προκαλεΐται ή κατ’ αύ
τοΰ ενέργεια, πλήν τής περιπτωσεως τής 
τελευταίας · παραγράφου τοΰ άρθρου 8 , 
καθ’ ήν αρμόδιον καθίσταται τό πειθαρ
χικόν συμβούλιον τοΰ δικηγορικοΰ Συλ
λόγου τής έδρας τοΰ οικείου Έφετείου.

’Ά ρ ϋ ρ ο ν  3 0 . Ή  πειθαρχική έξουσία 
ασκείται ύπό τοΰ οικείου συμβουλίου 
αύτεπαγγέλτως ή κ α τ’ αί'τησιν τής εί- 
σαγγελικής άρχής ή έπί τι) καταγγελία 
τών ενδιαφερομένων ή μέλους τινός.τοΰ

τής κοινο)νίας μας έν άντιθέσει πρός τήν 
άντίληψιν τοΰ επίσημου Κράτους. Ίσω ς 
μικρόν καί κ α τ’ όλίγον τήν κοινωνικήν 
ταύτην πρόοδον άκολουθησν) πρόοδος 
πολίτικη, οπότε δικασταί ώς ό Δ. Ίω α ν- 
νίδης, γίγαντες άληθεΐς τοΰ επαγγέλ
ματος, δέν θά κατέρχωνται είς τόν τά
φον μέ μόνην τής κοινωνίας τήν επωδόν 
δτι καλλιτέρας τύχης ύπήρξαν άξιοι.

Χαρακτηρισμός δέ τελειότερος τής 
εΐκοσαετοΰς τοΰ τιμίου δικαστοΰ δρά- 
σεως άλλος έκείνου δν άπέδωκε προσ- 

φωνών τόν νεκρόν του 
ΤΗτο δίκαιος ό συνάδελφός του ΙΊρο>- 

τοδίκης ’Αθηνών κ. 
Ν ι κ ό λ .  Ν ια ν ιά ρ α ς ,η τ ο  άδύνατον νά 
προσαρμοσθ·?) τελειότερον : Ή τ ο  δίκαιος. 
Έ ν ταΐς δυσΐ ταύταις λέξεσι περικλείε
ται ολόκληρος ό δημόσις βίος τοΰ Δημο
σθένους Ίωαννίδου καί δλοι οί έξαντλη 
τικοί άγώνες διά τών οποίων διήλθε, 
συνεχώς παλαιών, θραυσθείς ά λλ’ ούδέ
ποτε καμφθείς.

Δημοσιεύομεν σήμερον ολόκληρον τό 
νομοσχέδιον περί δικηγορικών συλλόγων, 
δπερ είνε αύτό τοΰτο τό άπό τοΰ 1 8 9 6  

συντεταγμένον μέ 
Τό νομοσχέδ ιον τινας τροποποιήσεις 

ύποδειχθείσας ύπό 
τοΰ κ. ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης. Ή  
γνώμη ήμών περί τής άπολύτου άνάγ- 
κης τής μεταβολής είς νόμον τοΰ νομο
σχεδίου τούτου, είνε έκτοτε εκπεφρα
σμένη, έπί τνί ευκαιρία δέ τής δημοσι- 
εύσεως τοΰ νομοσχεδίου γινόμεθα διερ
μηνείς τής ευχής άπάντων τών έν Έ λ 
λάδι δικηγόρων, δπως πραγματοποιηθώ 
δ πόθος οδτος καί πληρωθη άνάγκη 
τόσον έπιτακτικη, $ς τό επείγον δέν 
παρεΐδε καί ό κ. Υπουργός, υίοθετησας 
μετά τόσου ενδιαφέροντος τό νομοσχέδιον.

Ή  τελευταία Τραπεζική άνωμαλία 
έ'φερε καί πάλιν είς τό μέσον τό ζητημα 
τής άνεπαρκείας τοϋ Κράτους πρός έπο- 

πτείαν τών Τραπεζικών, 
Ά λ λ α χ ο ϋ  ΐνα μή εί'πωμεν καί τών 

φιλανθρωπικών καί τών 
άλλων πολυωνύμων ιδρυμάτων, συντε
τριμμένη δέ ή Πολιτεία, άνεκηρυξε δη
μοσία έν πληθούσγ) Βουλνί, δτι τό μέν 
σώμα τών Εισαγγελέων της είνε τό δλι- 

ώτερον κατάλληλον πρός τοιούτου εΐ- 
ους εργασίαν, ή όργάνωσις δέ ειδικής

Συλλόγου.
’Ά ρ ϋ ρ ο ν  3 1 .  Τό πειθαρχικόν συμβού

λων ενεργεί αύτό ή διά τίνος τών με
λών του πασαν κατά τήν κρίσιν αύτοΰ 
άναγκαίαν έξέτασιν, δικαιοΰται δέ νά 
καλγί καί έξετάζν; μάρτυρας, έπί τγί διά 
χειραψίας ύποσχέσει ή ενόρκως, νά ζητνί 
έγγραφα, νά διατάσσνι πραγματογνωμο
σύνην, έχον πάντα τά  έκ τής Ποιν. Δικ. 
παρεχόμενα τώ  άνακριτί) δικαιώματα. 
Προκειμένου περί ένεργείας τοιούτων 
πράξεων έκτός τής έδρας τοΰ Συμβουλίου 
ή τής περιφερείας τοϋ Πρωτοδικείου δύ- 
ναται ν’ άναθέτνι ταύτας είς τόν αρμό
διον είρηνοδίκην ή πταισματοδίκην.

’Ά ρ ϋ ρ ο ν  3 2 .  Πειθαρχική ποινή δέν 
επιβάλλεται πρίν ή άπολογηθί) ή τού
λάχιστον κληθΐί πρός άπολογίαν ό έγκα
λούμενος δικηγόρος, προς τοΰτο δέ καλεί
ται ύπό τοΰ Προέδρου διά κλησεως, επι- 
διδομένης διά δικαστικοΰ κλητήρος, έν 
•ί] ορίζεται τό τε  παράπτωμα δι’ δ έγκα- 
λεΐται καί ή πρός άπολογίαν προθεσμία, 
ή'τις δέν δύναται νά γ) βραχυτέρα τών 
πέντε ήμερών.

Μ ετά την υποβολήν τής έγγραφου 
άπολογίας ή την πάροδον τής τετα γ μ έ- 
νης προθεσμίας, τό Συμβούλιον συμπλη- 
ροΐ τήν άνάκρισιν τής ύποθέσεως, ορίζει 
καί κοινοποιεί πρός τόν έγκαλούμενον 
ήμέραν δπως άπολογηθνί |καί προφορι- 
κώς. Δύναται δέ κατά την κρίσιν αύτοΰ 
νά καλέσνι καί τόν έγκαλοΰντα πρός 
ύποστηριξιν τής έγκλησεως.

Ό  έγκαλούμενος δύναται νά λάβν) 
γνώσιν τής δικογραφίας κατά πασαν 
στασιν τής προδικασίας.

Μ ετά την ώς άνω άκρόασιν τοΰ τε

διά τήν έργασίαν ταύτην υπηρεσίας, 
προϋποθέτει κονδύλια χρηματικά, άτινα, 
έπί τοΰ παρόντος δέν είς θέσιν νά διαθέσ-ji 
τό Κράτος. Ή μας, άπό δλην αύτήν τήν 
ιστορίαν, ένδιαφέρει τό ζητημα άν ήτο 
έπιτετραμμένον, μετά  τόσους αγώνας 
πρός καταρτισμόν σώματος Εισαγγελέων 
καί μετά νόμους ραγδαίως καί άνά πεν
ταετίαν σχεδόν διαδεχομένους άλληλους, 
τοιαύτη δημοσία νά έξηνέγκετο ομολο
γία, καθ’ ήν αί Είσαγγελικαί χεΐρες εί
σίν άνίκανοι πρός έπιτέλεσιν μιας τών 
σοβαρωτέρων ύπηρεσιών έξ όσων άνέθε- 
σεν είς αύτάς ό νόμος. Έ π ί τνί άπορίίρ 
δέ ταύτνι δέν κρίνομεν άσκοπον νά άνα- 
φέρωμεν ότι, έν Γερμανίά τούλάχιστον, 
μία έκ τών προϋποθέσεων άνευ τής ο
ποίας δέν δύναταί τις νά καταλάβν) Ε ί-  
σαγγελικήν θέσιν, είνε δτι προϋπηρέτησε 
παρά Τραπέζτι τινί έπ ί διετίαν ή τριε
τίαν. Καί είνε μέν άληθές δτι διά το ι
ούτου εί'δους ιδεώδη προπόνησιν τών δη
μοσίων ύπαλλήλων μας δέν εί'μεθα ε ί-  
σέτι ώριμοι, είνε δμως έπίσης βέβαιον, 
δτι ούδέποτε έμεοιμνησαμεν άπό ά γ χ- 
θής προαιρέσεως πρός μόρφωσιν κλάδου 
τοιαύτην έχοντος ύψίστην άποστολήν, 
θεωρησαντες δτι έν δίπλωμα Πανεπι
στημίου, διερχόμενον διά δευτέρου κα 
θαρτηρίου έξετάσεων, άοκεΐ δπως μας 
προικίστ) μέ Εισαγγελείς ικανούς νά έπ ι-  
θέτωσι τήν χεΐρα έπί πάσης κοινωνικής 
πληγής. Κ α τά  πόσον έπετύχομεν ή υ
πάρχει πιθανότης νά έπιτύχωμεν τοΰτο 
άς άφησωμεν νά έξακολουθώσι λαλοΰντα 
τά  πράγματα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ —
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Α ' .  Χ £ ν *  e ia i  τά. α,ϊτια
1) Ή  έ'λλειψις πνευματικής καί ηθι

κής μορφώσεως τής πλειονότητας το5 
λαοΰ.

2) Ή  αβελτηρία τών Κυβερνήσεων 
καί τών βουλευτών.

3) Ή  πλημμελης καί άδρανής τών 
άνακριτικών υπάλληλων ενέργεια πρός 
συλλογήν τής εγκληματικής υλης (άχρι 
τοΰδε δυστυχώς παρετηρηθη, δτι οι διε
ξάγοντες τάς άνακρίσεις δεικνυουσιν ά- 
σύγγνωστον άδιαφορίαν καί εκλέγονται 
άνακριταί νεηλυδες καί άπειροι πρωτο- 
δίκαι).

4) Ή  κακη έκλογη τών λαϊκών δι
καστών (ένορκων), έκλεγομενων ενπολ-

έγκαλουμένου καί έγκαλοΰντος, κα1 
άν ουτοι ήθελον άπολειφθ^, έκδίδοται 
ήτιολογημένη οριστική άπόφασις. Έ π ι  
ποοφανώς άνυποστάτου κατηγορίας τί» 
συμβούλιον δύναται νά έκδώστ) ά θω ω τι- 
κήν“άπόφασιν καί άνευ κλησεως πρός 
άπολογίαν. Ή  άπόφασις κοινοποιείται 
διά δικαστικοΰ κλητήρος, εντολνί τοΰ 
προέδρου, πρός τόν έγκληθέντα δικηγόρον 
καί έγκαλοΰντα. Άντίγραφον δ αυτής 
διαβιβάζεται πάντοτε έπί άποδείξει πρός 
τόν εισαγγελέα τοΰ πρωτοδικείου, παρ 
ώ ό τιμωρηθείς διατελεΐ διορισμένος.

’Ά ρ ϋ ρ ο ν  3 3 .  Καθίσταται παρά τώ  
Ά ρείω  ΙΙάγω  άνώτατον πειθαρχικόν συμ
βούλιον, έδρεΰον έν ’Αθηναις καί άπο- 
τελούμενον έκ τοΰ προέδρου τοϋ Αρειου 
Πάγου, ώς προέδρου, τοΰ άντιπροέδρου, 
δύο άριοπαγιτών καί έξ παρά τφ  Αρειιρ 
Πάγω δικηγόρων έκ τών έχόντων δω
δεκαετή τουλάχιστον ύπηρεσίαν.. Το 
συμβούλιον συνεοριάζει έάν ώσι παοόντες 
τοεΐς έκ τών δικαστών και τεσσαρες εκ 
τών δικηγόρων, άποφασιζει δε δια απο
λύτου πλειοψηφίας τών παρόντων μελώ ν.

Οί μέν άρεοπαγΐται έκλέγ ονται ύπό 
τής δλομελείας τοΰ Άρείου Πάγου, οί 
δέ δικηγόροι ύπό τοΰ δικηγορικοΰ συλ
λόγου ’Αθηνών κατά τάς διατάξεις τών 
άρθρων 7 , 10  καί 15 τοΰ παρόντος νό
μου, πάντες δέ διορίζονται έπ ί διετίαν 
διά Β . Διατάγματος, προκαλουμένου 
ύπό τοϋ έπ ί τής Δικαιοσύνης ύπουργοΰ. 
Ή  έκλογή τών ’Αρεοπαγιτών καί δικη
γόρων διενεργεΐται κατά Νοέμβριον εκα- 
στης διετίας, έάν δέ ή παρά τοΰ δικη- 
γορικοϋ συλλόγου έκλογη, δι οιονδη- 
ποτε λόγον, δέν γείνν) μέχρι τής 3 0



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

λόΐς έξ άγραμμάτων καί αμόρφωτων, έν 
τοΐς έπαρχιακοΐς κακουργιοδικείοις.

5) Η είς αναξίους Β . νάοιτος απο
νομή.

6) Ή  άνισότης καί ή άτιμωρησία (ητις 
ωθεί τον άδικηθέντα είς χειροδικίαν, 
ένώ ή ίσότης καί ή σύμμετρος ποινή, ά
περ εισιν ο καρπός πάσης εύνομουμένης 
πολιτείας, κρατύνουσι τούς νόμους καί 
καθιστώσιν αύτούς σεβαστούς).

7) Ο διορισμός Εισαγγελέων άνικά- 
νων καί ένδοτικών είς ανευλαβείς άξ«ί>- 
σεις πολιτευόμενων.

8) Ή  προαγωγή καί ή βράβευσις α
νικάνων δικαστικών, τών λαμβανόντων 
τον προβιβασμόν είς αντιστάθμισμα άνθ’ 
δσων εκδουλεύσεων πρός βλάβην τνίς κοι
νωνίας παρέσχον τοΐς ίσχυροΐς.

9) Ή  κλήτευσις είς ποινικάς δίκας 
ως μαρτύρων τών ανακριτών πρός ένί-, 
σχυσιν σαθρών κατηγοριών η ασθενών 
(ώς έπί τό πλεΐστον παοετηρήθη ιδίως 
έν τοΐς Κακουργιοδικείοις οί Άνακοιταί 
η οί έκδόντες βουλεύματα έξ έγω ϊστι- 
κοτητος γνωμοδοτοΰσι κατά τών κατη
γορουμένων καί ύποστηρίζουσι τάς έν 
τοΐς βουλεύμασι πεπλανημενας σκέψεις 
των, νομίζοντες δτι διαψεύδουσιν έαυ- 
τους εάν έκφερωσιν ορθήν καί ασφαλή 
κρισιν, άλλως έκ τοΰ νόμου δέν έπιτρέ- 
πεται ΐνα οί μάρτυρες έκφέοωσι κρίσεις 
καί γνωμοδοτήσεις.

1 0) Αί συχναί μεταθέσεις τών δικα
στών καί Είρηνοδικών. ' ί

11) Ή  έ'λλειψις άνθρωπινών σο>φρο- ’ 
νιστηρίων.

12) Ή  αμάθεια τοΰ κλήρου.
13) Ή  έλαττωματικότης Γης αστυ

νομικής εξουσίας.
14) II  έλαττωματικότης της αγρο

φυλακής καί χωροφυλακής.

θ ' .  Τ ί ν α  Πέ τ ά  π ρ ό σ φ α τα  π ρ ο ς  
κ α τα σ το λ ή ν  τ ^ ς  έγ κ λ η μ -α τ ικ ό - 

τν ιτος κ α ι ά νόρ β ω σιν  δ η μ ο 
σ ία ς τ ά ξ ε ω ς  μ .έτρ α  ;

1) Η μετά τριετίαν μετάθεσις τών 
ΙΙρωτοδικών, Εισαγγελέων καί Είρηνρ- 
όικών και πρό ταυτης μετά ποοκαλου- 
μένην γνωμοδότησιν τοΰ Είσαγγελέως 
και Προέδρου Αρ. ΓΙαγου καί τριών άρ- 
χαιοτέρων ’Αρεοπαγιτών, οιτινες θά 
κρίνωσιν έάν ύπάρχωσι λόγοι έπιβάλ- 
λοντες την μετάθεσιν.

2 ) Ή  χειραφέτησις τών δικαστικών 
καί τών Ειρηνοδικών άπό της πολίτι
κης· τοΰτο δύναται νά επιτευχθη έάν οί

διορισμοί καί προβιβασμοί γίνωνται τ^ 
έγκρίσει τοΰ Προέδρου καί Είσαγγελέως 
Ά ρ. Πάγου καί πέντε ’Αρεοπαγιτών. 
Ώ ς  στοιχεία της προαγωγές θά ώσι τά 
σχέδια τών πολ. άποφάσεων, άπερ κατά 
τήν ληξιν έκάστου μηνός θά στέλλωνται 
είς τόν γραμματέα τοΰ Ά ρ. Πάγου. Διά 
τόν προβιβασμόν είς θέσιν Αρεοπαγίτου 
Προέδρου, Είσαγγελέως καί Ά ντεισαγ- 
γελέως ή ολομέλεια τοΰ Άρείου Πά
γον δικηγόρος νά διορίζηται πρωτόδι
κης μετά 8 έτών δικηγορικήν εργασίαν.

3) Ή  σύστχσις, φυλακών, έν οΓς νά 
έργάζωνται οί κατάδικοι.

4) Οί γραμματείς Εισαγγελιών καί 
ύπογραμματεΐς Ανακρίσεων νά μή ώσιν 
έντόπιοι.

5) Οί ύπογοαμματεΐς πολυμελών δι
καστηρίων νά διορίζωνται καί παύωνται 
άποφάσει τών δικαστικών συμβουλίων.

5) Η Β . χάρις νά προέρχηται συνε- 
πεία συστάσεως τών δικασάντων δικα
στηρίων καί έγκρίσει Είσαγγελέως Ά 
ρείου Πάγου καί Είσαγγελέως ’Εφετών.

7) Ή  έφορμογή τών άρθρων 2 0 8  § 1 
Π . Δ. καί 3 7 4  § 7, 8 II . Ν.

8) Ή  άναδιοργάνωσις Χωροφυλακής 
καί αγροφυλακής.

9) Ή  σύστασις διοικητικές αστυνο
μίας, όιοριζομένων διευθυντών, αστυνό
μων καί έκ δικηγόρων μέ ιδιόρρυθμον 
στολήν.

10) Ή  περαίωσις τών ανακρίσεων έν
τός διμηνίας άπό της τελέσεως αδικη
μ ά τω ν αυται δύνανται νά παραταθώ- 
σιν άποφάσει δικαστικοΰ συμβουλίου, δ
περ θά γίγνηται έπί σοβαρών καί σκο
τεινών έγκλημάτων.

11) Η εκλογή ορκωτών, έχόντων 
μόρφωσιν καί περιουσίαν.

12) Η μόρφοισις ίερέων, μισθοδοτου- 
μένων.

13) Ή  σύστασις εις τούς δήμους πρα
κτικών, σχολείων γεωργικών καί βιομη
χανικών.

14) Η άπολάκτισις τών έλαττω μά- 
των τών πολιτευόμενων, ήτοι νά άπεκ- 
δυθώσι τόν αμαρτωλόν πολιτεύοντα.

Ε π ί λ ο γ ο ς  τί^ς ανω  σ υ ν τα γ ή ς.
Ινα επελθν] ή έπιποθουμένη παοά 

τών πονούντων τόν τόπον έπί τά  κρείτ- 
τω  τροπή της έθνικης καταστάσεως, 
δέον νά έ'χωμεν Κυβέονησιν καί αντιπρο
σώπους τών έπαοχιών φιλοπάτριδας καί 
σοβαρούς, διά νά άνυψώσωσι τό έθνικόν 
φρόνημα καί συντελέσωσι, μετά σπου

δής εργαζόμενοι, είς τή·? πρόοδον τοΰ 
Έθνους, άλλως τάχιον ή βράδιον είς 
τοΰτο θά επελθν) τελεία  άποσύνθεσις.

Παοακαλοΰνται δ ’ άλλοι κοείττονες 
εμοΰ τοΰ έπαρχιώτου δικηγόρου νά πραγ- 
ματευθώσι τ  άνω ζητήματα εύρύτερον 
καί λυσιτελέστερον,

Γ. Μοι/τζοι/ρίδης
Δικηγόρος έν Ναυπλίω

Τ Α Κ Υ Δ Ρ 0 1 Ε Ι 0 Ν  - ί Ι Κ Α Ι Ο Σ Ϊ Ν Η Σ ·

0 .  0 .  Ά γ .  ’Ά ν ν α ν .—  Ή  ποαξις, περί 
ής έοωίατε, άναμφιβόλως αποτελεί άδίκημα, 
η οε αθωωσις, κατά κανόνα τοϋλά'/ιστόν,πλήν 
τών γνωστών εξαιρέσεων της άμύνης κ .λ .π . 
ουτε προδικάζει τήν πολιτικήν Sioccpopocv ουτε 
επιφέρει άπόσβεσιν τής πολιτικής άγωγής.

ΙΙεο ν έρ γ ω .—  Καί πάλιν σας έπαναλαμβά- 
νομεν, οτι εν τω ζητήματι τοΰ Πρωτοδίκου 
κ. Α. Γαρουφαλιοί ή «Δικαιοσύνη» ούδέποτε 
ο:εξεδικησε θέσιν ά,νακριτοΰ ή είσαγγελέως. 
Ή  βραούτης έπομένως άροοα πάντα άλλον 
πλήν ήμών, οιτινες έπίσης εί'μεθα οί ήττον 
αρμόδιοι νά σας έξηγήσωμεν τους λόγους 
ένεκα τών οποίων 'ο δικαστής οδτος, καί τοί 
τοποθετημένος έν Λαμίοι, παραμένει περιοδι- 
κώς έν ’Αθήναις.

’ Α ξ ιό τ ιμ ε  κ .  Δ ϊενθι/ντά

Επικροτώ  πληρέστατα καί συγ/αίρω συν
άμα διά τάς όρθοτάτας κρίσεις τής «Δικαιοσύ
νης» αναφορικώς μέ την έκ τών διαγωνισ^βν 
άναμενομένην βελτίωσιν τοΰ Εΐσαγγελικοΰ 
κλαοαυ. Έπιτρέψατέ μοι μόνον νά παρατηρή
σω, δτι ή άναφερομένη μάζα τών διαγκωνι- 
ζομενων ουδόλως πταίει εις τΟΰτο, καθόσον, 
ως καθε μαζα άποτελεϊται καί αύτή καί άπο 
καλά καί άπο κακά στοιχεία. Πώς ομως κα- 
τορθοΰται ώστε τά μέν κακά νά ύπεοτεοοΰν είς 
έκαστον διαγωνισμόν κατά τά τρία τέταρτα 

ι τουλάχιστον, τά δέ καλά νά καταπνίγωνται,
; τοΰτο είνε συνεπεια λόγo j v  καθαρώς...έλληνι- 

κών, καθ’ οϋς, προκειμένου περί καταλήψεως 
θεσεων ειτε δια διαγωνισμού είτε άνευ τοιού
του, είθισται νά δράττωνται αυται y), clam, 
precario.

Ή  αδυναμία δέ οπως διαγωνισθοΰν ύπό τοι- 
ουτους ο ρους είνε κυρίως ή κρατοΰσα μακράν 
τοιαύτης παλαίστρας τους, ους αναφέρετε, δι
καιούμενους άξιοποεπώς νά διεκδικήσωσι αύ
τάς τάς θέσεις.

Ταΰτα προς το παρόν επιφυλασσόμενος λε- 
πτομερέστεοον νά πραγματευθώ περί τοΰ ζη
τήματος τούτου.

Δέξασθε
Έζονλης

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ .

Κ Ω Δ Ι Κ Ε Σ  Φ Λ Ο Γ Α ' Γ Τ Ο Υ

Εξεοοθη ό Ε 1 τόμος τών Κωδίκο)ν τής 
Ελληνικής νομοθεσίας τοΰ αειμνήστου Θ. 
Φλογαίτου μετά νέαν έπεξεργασίαν ΰπ’ αύτοΰ 
καί τοΰ κ. Δημ. Ζαλούχου δικηγόρου καί ύ- 
φηγητοΰ. Ό  τόμος ουτος έπιγραφόμενος όρ- 
γανιόμ ός τ ιΐς  Π ολιτεία ς κ α ί της ’Ε κ κ λ η 
σ ία ς πεοιέχει το Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
τό ΙΙηδάλιον, ήτοι τους Άποστολικούς καί 
Συνοδικούς κανόνας, τόν Κανονισμόν τής Βου
λής, τους ’Εκλογικούς νόμους μετά τών σχε
τικών γνωμοδοτήσεων καί έγκυκλίων, τών τύ
πων καί τών άναγκαίων οδηγιών διά τούς δι- 
κα<!ΐΐν.οΙ·ς άντιπροόώπονς, τους νόμους 
περί προσόντων τών υπαλλήλων καί πάντας 
τούς γενικούς νόμους τούς μή ύπαγομένους εις 
τήν οικαιοδοσίαν ένός μόνον υπουργείου, τά 
σχετικά νομοτελεστικά Β . Διατάγματα, τήν 
νομολογίαν τοΰ Άρείου Πάγου καί τών Έ -  
φετείων, καί πλείστας δσας έπεξηγητικάς καί 
διασαφιστικάς σημειώσεις, ωστε άποτελεΐ St- 
βλίον χρησιμώτατον καί εύχρηστότατον τοις 
νομικοΐς. Τιμαται δραχ. 5 ,7 5  καί εύρίσκεται 
παρά τοις κεντρικοίς βιβλιοποΛείοις Αθηνών 
καί τοΐς ύποποακτορείοις τών έφημεοίδω.» έν
τός έπαρχίας.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι 4 Ι Β Η  Τ Η Ϊ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
ύπό Ι Ιο ι ί ιλ ύ ο ν  Τ . Ο ίν.ονοιιίδοι·

Έ κδοΟ ις £κ τη  

Μετά ηλείστων προσθηκών καί βελτιώσεων

ύπό Μιχαήλ IT. Λ,ιβαδα
'Υφηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας 

Έ ξεΛ ό ‘9' η τόμ ο ς  Α ' . τόμ ο ς  Β ' ,  τ εν χ ος  β ’

Τήν έκτην ταύτην έκδοσιν τής Πολιτικής 
Δικονομίας έπεμελήθη ό πολυμαθής υφηγη
τής τής Πολιτικής Δικονομίας κ. Μ. Λειβα- 
δας. Καί εις μέν τό κείμενον ούδεμία έπηνέ- 
χθη μεταβολή, πλήν έκείνων αϊτινες παρί- 
σταντο άναγκαΐαι ώς έκ τής καταογήσεως ιή 
μεταρρυθμίσεως διατάξεων τινων τής Πολιτι
κής Δικονομίας, άλλ’ έν ταΐς σημειώσεσςν 
έγένοντο πλεϊσται προσθήκαι καί βελτιώσεια, 
ας ή νεωτέρα νομολογία τών ημεδαπών κυί 
αλλοδαπών δικαστηρίων έπέβαλε, πρός δέ διευ- 
κρινίσθησαν διάφορα ζητήματα, όίτινα άλλοτε 
αγνωστα, έγένοντο νΰν άντικείμενον έρεύνης 
τής έπιστήμης. Έ ντελώ ς νέα εινε ή έρμηνεία 
τής έν Τουρκία καί έν άλλοις μή χριστιανι- 
κοΐς κράτεσιν ισχυούσης προξενικής διαδικα
σίας. Έλπίζομεν δτι καί ή εκτη αΰτη εκδο- 
σις γενομένη μ ε τ ’ άκρας έπιμελείας ύπό 
διακεκριμένου έπιστήμονος ώς ό κ. Μ. Λει- 
βαδας, θά τύχη τής αύτής δεξιώσεως ώς καί 
αί προηγούμεναι παρά τω δικαστικοί καί δικη- 
γορικώ κόσμο).

Τ ύ π ο ις  Π . Α. Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ

Νοεμβρίου, ό Ά ρειος Πάγος έν ολομε
λ είς  εκλέγει έντός τοΰ πρώτου δεκα
πενθημέρου έκάστου Δεκεμβρίου καί 
τούς δικηγόρους. Τό περί διορισμοΰ Β . 
Διάταγμα έκδίδεται τό βραδύτερον μέ
χρι της 31 Δεκεμβρίου καί ή ύπηρεσία 
τοΰ Συμβουλίου άρχεται άπό της ποώ- 
της Ίανουαρίου έκάστης διετίας.

Κ ατά τόν αύτόν τρόπον έκλέγονται 
καί διορίζονται καί έξ άναπληοωτικά 
μ έλη , τρεις άρεοπαγΐται καί τρεις δι- 
κηγοροι, εις αναπληρωσιν τών τυχόν 
κοιλυομένων τακτικών μελών.

Τόν πρόεδρον κωλυόμενον άναπληροΐ 
ο αντιπρόεδρός ή ό άρχαιότερος τών α
ρεοπαγιτών, είτε άποτελεΐ μέρος τοΰ
συμβουλίου είτε μή.

Καθήκοντα γραμματέως παοά τώ 
Συμβουλιω εκπληροΐ ό γοαμαατεύς τοΰ
’ A  '  I T  /  ‘  ‘Αρειου Ιΐανου.

’Ά ρ ΰ ρ ο ν  3 4 .  Ενώπιον τοΰ άνο^τάτου 
πειθαρχ.ικοΰ SouXtotj έκκ,αλουντοα 
πασαι αι άποφάσεις τών πειθαρχικών 
συμβουλίων εντός εικοσιν ήμεοών άπό 
τ·^ς κοινοποιήσεως.

Η έ'φεσις ένασκεΐται ύπό τε  τοΰ κα- 
ταδικασθέντος ν.αί τοΰ προκαλέσαντος 
την πειθαρχικήν δίωξιν έκ τών έν τώ 
άρθρω 3 0  άναφερομένων, ά λλ ’ έν πάση 
περιπτώσει ο παρά πρωτοδίκαις είσαν- 
γελευς εχει τό δικαίωμα της έφέσεως.

Τό συμβουλιον συνεδριάζον έχει τό δι
καίωμα νά διατάξη νέαν ανάκρισή, ή ν’ 
άκοοασθνί εκ νέου τόν έγκαλούμενον δι
κηγόρον, νά έπιτείννι ή νά μετριάση τήν 
έπιβληθεΐιαν ποινήν η ν’ άπαλλάξν) αύ
της τόν καταδικασθέντα ή κα!)νά έπιβάλ.η 
ποινήν αθωωτικής ουσης τ·^ς άποφάσεω:.

Τόν είς προσωρινήν παΰσιν καταδικα- 
σθεντα, το Συμβουλιον ύποχρεοΰται νά 
δεχθ·^ καί είς προφορικήν άπολογίαν.

Τό άνώτατον πειθαρχικόν συμβούλιον 
αποφασίζει άμετακλήτως, ή δέ άπόφα- 
σις αυτοΰ διαβιβαζεται πρός τόν πρόε
δρον του οικείου συλλυγου δστις μεοι- 
μνα περί τν;ς είς τόν έγκληθέντα κοινο- 
ποιησεως αύτης.

’Ά ρ θ ρ ο ν  3 5 .  Αί άμετάκλητοι απο
φάσεις άνακοινοΰνται είς τόν σύλλογον 
υπό τοΰ προέδρου κατά τήν πρώτην αύ
τοΰ συνεδρίασιν.

Αί χρηματικαί ποιναί είσπράττονται 
υπερ τοΰ συλλόγου καθ’ ον τρόπον καί αί 
είσφοραί τών μελών (άρθρον 4 2 ). Αί έπι- 
βαλλουσαι ποινήν προσωρινής παύσεως α
ποφάσεις άνακοινοΰνται πρός τούς είοηνο- 
δίκας,προέδρους καίείσαγγελεΐςτών δικα
στηρίων, παρ’ οις διατελεΐ ό τιμωρηθείς.

Α ρθρ ον  3 6 .  Ο όιά προσοιρινης παύ
σεως τιμωρηθείς, οφείλει άπό της· κοι- 
νοποιησεως τ·ίς άποφάσεως, ν’ άπέχν) 
τνίς εκπληρωσεως τών κκβηκόντων του 
επι τνί οριζομενν) ύπό τοΰ άρθρου 4 5 0  
τοΰ ποινικοΰ νόμου πο'.νγ. Έ φ ’ δσον δέ 
διαρκεΐ ή ποινή αΰτη άποβάλλει ό κατα- 
δικασθεις τήν ιδιότητα τοΰ δικηγόρου, 
και πασα ως τοιουτου πραξις αύτοΰ εινε 
άκυρος.

Αντιγραφον πάσης άμε -ακλήτου άπο- 
φάσεοις καταδικαστικης ή μή ύποβάλ- 
λ.εται υπο τοΰ προέδρου τοΰ οικείου 
συλλογου πρός τό έπί της Δικαιοσύνης 
' Γπουργεΐον.

Α ρθρον  3 7 .  Τά πειθαρχικά συμ
βούλια ύποκεινται έν γένει, δσον άφορα 
την ταχεΐαν και ποοσήκουσαν διεξαγω

γήν τών πειθαρχικών ύποθέσεων, είς 
τόν έλεγχον καί τήν έποπτείαν τοΰ άνω- 
τατου πειθαρχικοΰ συμβουλίου, 6 δέ παρά 
τώ Αρειω Πάγω είσαγγελεύς,πλήν τοΰ 
δικαιώματος της έποπτείας κατά τό 
προηγούμενον άρθρ. 3 0 ,έχει τό δικαίωμα 
νά ζητνί παρά τών πειθαρχικών συμβου
λίων λόγον, νά τάσσνι αύτοΐς προθεσμίας 
προς άποπεράτωσιν τών έκκρεμών κατα
διώξεων, ών παρελθουσών άπράκτων ν’ 
άφαιρΐ) ά π ’ αύτών τήν σχετικήν ύπόθεσιν 
καί νά είσάγν) ταύτην άπ’ ευθείας είς 
τό άνωτατον πειθαρχικόν συμβούλιον, 
δπερ άποφασίζει άμετακλήτως.

Α ρθρον  3 8 ,  Έάν ή δικαστική άρχή 
επεληφθη ποινικής καταδιώξεως, τό 
πειθαρχικόν συμβουλιον δέν δύναται νά 
εςετασν) την αύτήν πραςιν. είμή μετά τό 
πέρας της ποινικές διαδικασίας, άν δέ 
ειχεν ήδη έπιληφθνί, άναστέλλει τήν 
περαιτερο> αύτοΰ ενέργειαν.

Η εκδοθεΐσα δμως άθωωτική ή κατα- 
οικαστική τοΰ δικαστηρίου άπόφασις δέν 
κωλύει τήν τοΰ πειθαρχικοΰ συμβουλίου 
ενεργειαν καί άπόφασιν.

Κ ΕΦΑ Λ Α ΙΟ Ν  Ε ’.
Ιίερι παύ<3εο)ς τών δχκηγόρίον

Α ρθρ ον  3 9 . Δικηγόρος καταδικασθεις 
εις εγκληματικήν ποινήν ή είς βαθμόν 
πλημμελήματος διά τά άδικήμαΐα τά έν 
τοΐς άρθροις 22  καί 24  τοΰ ΙΙοιν. Νόμου, 
όεν δύναται νά διορισθ·  ̂ έκ νέου, είμή ά
φοΰ προηγουμένως γνωμοδότηση πεοί τοΰ 
αναδιορισμοΰ ο δικηγορικός σύλλογος ου- 
τινος απετέλει μέλος ό παυθείς κατά τόν 
χρόνον τνίς παύσεως διά πλειοψηφίας τών 
τριών τέταρτων τών παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ς \

Γενικαί διατάξεις

Α ρθρον  4 0 .  Αί κατά τό άρθρον 5 
έπιβαλλόμεναι είσφοραί τών μελών.τοΰ 
Συλλόγου είσπράττονται ύπό τοΰ Δη
μοσίου Ταμείου καθ’ έξαμηνίαν κατά 
τάς διατάξεις τών νόμων περί είσπρά- 
ξεως τών δημοσίων εσόδων, έπί τί) βάσει 
καταλόγου, άποστελλομένου πρός τόν 
αρμόδιον ταμίαν ύπό τοΰ Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου, έπί δέ τών Συλλόγων 
τών άποτελουμένο^ν έξ όλιγωτέρων τών 
δέκα μελών ύπό τοΰ Προέδρου.

Ο ταμίας εκδίδει περί τών είσπρατ- 
τομενων γραμμάτιον έ π ’ όνόματι τοΰ 
Συλλόγου κατά τήν λνίξιν έκάστης έξα- 
μηνίας, δπερ άποστέλλει ά π ’ εύθείας 
πρός τόν πρόεδρον τοΰ Συλλόγου τό βρα- 
δυτεοον μέχρι της 1ης Φεβρουάριου καί 
της 1ης Αύγούστου έκάστου έ'τους.

’Ά ρ θ ρ ο ν  4 1 .  Ή  διαδικασία καί αί 
άποφάσεις τών πειθαρχικών συμβουλίων, 
ώς καί πασαι αί πράξεις τών Συλλόγων 
και τών Συμβουλίων αύτών γίνονται έφ’ 
άπλοΰ χαοτου.

Μ ε τ α β α τ ικ ή  δ ι ά τ α ξ ι ς
Α ρθρον  4 1 .  Έντός ένός μηνός άπό 

της δημοσιεύσεως τοΰ Νόμου τούτου έκ- 
δοθήσεται Β . Διάταγμα, δι’ ού όρισθή- 
σεται έντός ένός έτέρου μηνός ή ημέρα 
καί ή ώρα καθ’ ήν θά συνέλθωσιν έν τνί 
αίθούσν) τοΰ Ποωτοδικείου ύπό τήν 
προεδρείαν τοΰ άρχαιοτέρου κατά διορι
σμόν εκ τών παρόντων δικηγόρων, οί έν 
τι) π3ριφερεία έκάστου Πρωτοδικείου δι
κηγόροι πρός συγκρότησιν τοΰ Συλλόγου 
καί εκλογήν τοϋ διοικητικοΰ συμβουλίου


