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Ε ΚΑΣΤ Ο Ν  Φ ΥΛΛΟΝ Λ. ΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ
Δ ιά  n fic Ja v  a v c n d iv  :

“ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ,,
Έ ν Ά θήνα ις τ ή  27 Ίανουαρίου 1907

Ή  « ΔΙΚ ΑΙΟ ΣΥΝ Η » δια τελε ί ύπ ό  τή ν έπ ί-  
β λ εψ ιν  κα ί τόν ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λ ίο υ  έχ δ ικηγόρω ν έν Ά & ήνα ις.

Έ χ ό ϊτ τ η ς  τ ή ς  ί ν .η ς  κ α ι  ΐτπ ϊίτθ ιτνος
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  έ V Ά θ ή ν α ι ς

ΣΕΛ ΙΔ ΕΣ Δ ΙΚΗΓΟ ΡΙΚΗΣ ΗΘΟΛΟΓΙΑΣ

“Ισω ς τό μέτρον, είς ο προβαίνομεν, 
θεω ρηθή  διά τά ήθη  μας πρω τότυπον.

Έ ν τώ  άγώνι, ον κηρύσσομεν, πρός 
βελτίωσιν τής ο ικονομ ικής θέσεως τοϋ δ ι
κ/ιστού,ήτις μόνον διά τής ανξήσεως είς τό 
διπλάσιον αν μ ή  κα ι τριπλάσιον τον μ ισθόν  
των είνε δυνατόν νά Ιπέλθτ), καλοϋμεν  
πρό  παντςό συναρωγούς αυτούς τούτους 
τούς άμεσώτερον ενδιαφερομένους δ ικα- 
στάς. Ούτοι είνε είς θέσιν νά υποδείξουν  
υπό  ποιους υλικούς πειρασμούς διέρχεται 
δ δικαστής οΰτω πενιχρώς άμειβόμενος  
κα ι πόσους κινδύνους αγωνίζεται νά π α - 
ρακάμψ η  δπως έξέ/Jhj αλώβητος.

Τάς έκ τοΰ φυσικόν άρα εικόνας τής 
τοιαύτης καταστάσεως μόνον παρά  τοϋ 
τοΰ δικαστοϋ άναμένομεν κα ί έκ τών τοι- 
ούτων δρμώμενοι σκέψεων άπηυθύναμεν  
κα ι ιδιαιτέρως πρός τούς κ. κ. Π ροέδρους 
τών Π ρωτοδικών τήν κάτω θ ι επιστολήν :

Κύριε Πρόεδρε,

Μεταξύ τών άλλων σκοπέλων, είς 
οΰς προσκρούει ή βελτίωσις καθόλου 
της δικαιοσύνης παρ’ ήμΐν, ή έφημε- 
ρ!ς «Δικαιοσύνη» θεωρεί και τ& γλί- 
σχρον των αποδοχών τοϋ Δικαστοϋ. 
Δέν εινε δέ ή πρώτη φορά, καθ’ ην ή 
έφημερίς ήμών θίγει τδ ζήτημα τοΰ
το, φρονοΰσα δτι μία εύρυτέρα πως 
συζήτησις έπ’ αύτοΰ δέν είνε άπίθα- 
νον ν’ άποβ·β λυσιτελής. Λαμβάνον- 
τες τήν τιμήν και xb θάρρος οπως ά- 
ποστείλωμεν συν τη παρούση αντί
τυπά τινα τοΰ θίγοντος τ2> έν λόγφ 
ζήτημα σημερινοΰ φύλλου τής «Δι
καιοσύνης» δι’ ύμας και τούς παρά 
τφ ού προΐστασθε ΙΙρωτοδικείψ άξιο- 
τίμους κ. κ. Δικαστάς, τολμώμεν νά 
παρακαλέσωμεν πάντας, ώς τούς μάλ
λον ένδεδειγμένους, νά έκφράσητε 
γνώμην έπί τοΰ άπασχολοΰντος ήμάς 
ζητήματος, δπως ευαρεστούμενοι ά- 
ποστείλητε τη «Δικαιοσύνη» πρ6ς 
δημοσίευσιν, έάν τδ θεωρήσητε σκό- 
πιμον, μετά ή καί άνευ τής υπογρα
φής σας τάς ύμετέρας κρίσεις μετά 
τών ύποδεικνομένων ύπδ τής πείρας 
καί άντιλήψεως υμών παρατηρή
σεων.

Έ πάναγκες δεν κρίνομεν  ret ΰπ ομ νή - 
οωμεν δτι αγώνες τείνοντες είς τήν βελ- 
τίω σιν ολοκλήρου τάξεως, ώς ή δ ικά - 
οτική, λαμβάνουν τό σύνθημα  άπό τών 
ιδ ίω ν τούτων τάξεων. ’Εάν υπήρχε περί 
τούτου άμφ ιβολία  τις, ταύτην επ ίκα ιρό- 
τατα ίπ ή λθ ε  νά λύση ή ζωηροτάτη δ ια 
μαρτυρ ία  τοϋ έν Βερολίνω δ ικαστοϋ, ού- 
τινος τήν έκιάκτως πρακτικήν μελέτην 
έδημοσιεύσαμεν έν τώ προηγονμένω  φύλ- 
λω. ‘ Υποθέτομεν δτι καI τήν π ιθανήν  
υπόνοιαν άντιπειθαρχικότητος, π ρό  zyfc 
όποιας παραδόξως πτοεΐται πας “Ελλην 
υπάλληλος, Αποκλείει τό φαινόμενον δτι 
εις ταύτην είχε τό θάρρος νά ν/ιοπέση 
καί ΙΙρώσοος δικαστής.

Τ Ο Δ Ι Λ Η Μ Μ Α
«Συνάδελφος έν τφ έξω Έλληνισμφ εί

χεν ύπερασπίσει ένώπιον τών έγχωρίων 
δικαστηρίων της γείτονος έπικρατείας 
ύπόθεσιν, ό δέ πελάτης του, έξηγών αύ
τφ τήν ευνοϊκήν της ύπόθέσεως έκβασιν 
τφ άπεκάλυψεν δτι ήναγκάσθη διαρκού- 
σης της δίκης νά προέλθη μετά τίνος 
τών δικαστών εις Ιδιαιτέρας σχέσεις, άν- 
τιπιπτούσας πρός τόν ποινικόν νόμον καί 
τήν ήθικήν τάξιν.

Χρόνος ικανός έκτοτε παρήλθεν. Ό  δι
καστής έκεΐνος κατηγγέλθη έπί τη πρά- 
ξει ταύτη παρά τίνος τών συναδέλφων 
του, ό δέ δικηγόρος ήτο ό ουσιωδέστατος, 
άν μή ό μόνος φορεύς τών γεγονότων, 
άτινα θά ήδύναντο νά ύποβοηθήσωσι τε- 
λεσφόρως τό έργον τής Δικαιοσύνης.

’ Επρεπε νά προσέλθη ένώπιον τής δι
καστικής άρχής, άν ύπό ταύτης εκαλεί
το, καί νά καταθέσή τά γεγονότα άτινα 
έξ άνακοινώσεως τοΰ πελάτου αύτοΰ έ- 
γνώ ριζεν;»

Ούτως έτέθη είς τόν έγκριτον συνά
δελφόν μου κ. Νικόλ. Δημητρακόπουλον 
τό ερώτημα, δπερ έχρησίμευσεν αύτφ ώς 
άφορμή πρός συγγραφήν τών δύο ύπό 
πάσαν έποψιν άριστοτεχνικών άρθρων, 
άτινα είς δύο προηγούμενα φύλλα έδη- 
μοσίευσεν ή «Δικαιοσύνη».

Έ  διδομένη διά τών άρθρων τούτων 
άπάντησις ύπήρξεν άφοριστικώς τρόπον 
τινά άποφατική, τό δέ τελικόν τούτων 
συμπέρασμα δτι άναίρεσιν τής θεμελιώ
δους βάσεως τής δικηγορικής λειτουρ
γίας, καί συν αύτή κατάλυσιν τοΰ δι
καιώματος τής ύπερασπίσεως, θά άπετέ- 
λει πάσα παρέκκλισις άπό τής άπολύτου 
αύστηρότητος τοΰ δόγματος τής έχεμυ- 
θίας.

Ά ν  είχον τήν τιμήν νά ύπεβάλλετο 
πρός με, μετά τήν δημοσίευσιν τών άνω 
δύο άρθρων τό αύτό έρώτημα, άνευ μέν 
δισταγμοΰ άντίθετον, καταφατικήν θά 
Ιδιδον άπάντησιν, ώς μόνον δέ στήριγμα 
ταύτης θά έσώκλειον τά δύο ταΰτα άρ
θρα.

Ούδείς δύναταί νά ύπαρξη ό Ιχων τήν 
γνώμην δτι ή πρώτιστη τοΰ δικηγόρου 
ύποχρέωσις, ή έγκειμένη έν αύτή τή 
φύσει τοΰ άξιώματος, δπερ ένεπιστεύθη 
αύτφ ή πολιτεία ή τοΰ έπαγγέλματος 
δπερ ύπό δεσμούς διαφόρους τόσον νο
μοθετικούς δσον καί τής ηθικής άνεδέ- 
χθη ούτος νά μετέρχηται δέν είνε ή άπό- 
λυτος έχεμυθία.

Ποίαν δμως έκτασιν εινε έπιτετραμμέ
νον νά λάβη ό δρος ούτος: «άπόλντος  
έχεμυθία  » ;

Ό  κ. Ν. Δημητρακόπουλος, όρμώμε- 
νος δρθότατα έκ τής άρχής, δτι τά δρια 
τής δικηγορικής ταύτης ύποχρεώσεως, 
τάσσει ούχί ό θετός νόμος, άλλ’ ή ηθική, 
καταλήγει έπί τή βάσει τών άρχών ταύ
της δεχόμενος δτι έν τή λέξει ταύτη εινε 
έπιβεβλημένον νά κυριολεκτήσωμεν, ήτοι 
νά δεχθώμεν δτι πας δικηγόρος άνάγκη 
νά συντηρή έρμητικώς κεκλεισμένον καί 
άνεπίδεκτον διρρήξεως θησαυροφυλάκιον 
έντός τοΰ όποιου ώς παρακαταθήκην ίε- 
ράν νά φυλάσση παν δπερ [είτε πρώην 
πελάτης του, είτε νΰν είτε καί μέλλων 
τοιοΰτος ένεπιστεύθη αύτφ σχετιζόμενον 
άμέσως ή καί έμμέσως μέ τινα ύπό- 
θεσιν.

’Ακριβώς έν τφ σημείψ τούτφ άς μοί 
έπιτραπή νά μή Ιχω μέχρι καί τής τε
λευταίας γραμμής τήν αύτήν γνώμην. 
Άτυχώς ή εύτυχώς τό έδαφος έφ’ ού ή 
έκ τής τοιαύτης διχογνωμίας συζητητική

πρόκειται νά διεξαχθή είνε τόϊτής ηθικής, 
ήτις, δσον καί άν έκληφθή θεωρητικώς 
ώς μία, πάντως έν τή έξωτερικεύσει της 
καί—άν ή έκφρασις μοί έπιτραπή—έν 
τή έφαρμογή της καί ποικίλει άναλόγως 
πρός τήν περί ταύτης άντίληψιν έκάστης 
κατ’Εδίαν κοινωνίας ή κοινωνικής ή έπαγ- 
γελματικής τάξεως καί ούκ όλίγον έπη- 
ρεάζεται ύπό τοΰ δλου περιβάλλοντος, 
οΰτως ώστε κατά μίμησιν τοΰ μεγάλου 
θιέρσου, τοΰ είπόντος τό γνωστόν «δότε 
μοι μίαν λέξιν διά νά σάς κατασκευάσω 
μίαν πειστικήν άγόρευσιν», δέν άστοχε! 
τις λέγων, δότε μοι έν καθήκον ί'να σάς 
κατασκευάσω δύο ή καί πλείονα άντίθετα 
πρός άλληλα ηθικά θεωρήματα ή πορί
σματα. Διά τούτων δέν προτίθεμαι βε
βαίως νά υποδηλώσω δτι πάσα έπί τών 
άρχών τής ήθικής συζήτησις λίαν εύχε- 
ρώς δύναταί νά μετατραπή είς σοφιστι
κήν, δέν δύναμαι δμως καί νά άποκρύψω 
δτι αί αύται άφορμαί, έρευνώμεναι ού
τως ή οΰτως, καί λαμβάνουσαι ύπό τοΰ 
χειριζομένου αύτάς ταύτην ή έκείνην 
τήν διεύθυνσιν, δέν άποκλείεται νά άπο- 
λήξουν είς διάφορα ήθικά άξιώματα.

’Επί τοΰ προκειμένου τό συμπέρασμα 
είς δ ό κ. Ν. Δημητρακόπουλος κατέληξε 
θά ήτο,κατά σύμβασιν τούλάχιστον όρθόν, 
άν τά δρια τής άπολύτου έχεμυθίας, ήν 
έπιβάλλει είς τόν δικηγόρον, δέν διε- 
γράφοντο τόσον ,άόριστα ώς διαγρά
φονται, διότι οΰτως ό δικηγόρος, δν πάσα 
νομοθεσία καί έφαντάσθη καί διέπλασσεν 
ώς έν τών ούσιωδών όργάνων άνευ τών 
όποίων δέν δύναταί νά νοηθή τελεία τής 
δικαιοσύνης απονομή, καταλήγει νά με- 
τατραπή σήμερον μέν είς συντελοΰντα, 
έστω καί διά τής σιγής του, πρός διαφθο
ράν τής δικαστικής συνειδήσεως, τήν δέ 
έπομένην είς συνεργόν πρός διάπραξιν 
παντός άδικήματος, έστω καί άποθετι- 
κώς. Ά ν  δέ περί τούτου ήτο δυνατόν νά 
έγεννάτο άμφιβολία τις, ταύτην άνέλαβε 
νά λύση μέ τόν πειστικώτερον τών τρό
πων άκριβώς έκείνη ή περίπτωσις έξ ής 
ώρμήθη ό κ. Ν. Δημητρακόπουλος, δστις 
μονονουχί έξορκίζει τόν έν τφ έξω Έ λ- 
ληνισμφ συνάδελφον, νά κλείση δσον δύ- 
ναται έρμητικώς τό στόμα διά μόνον τόν 
λόγον δτι έκεΐνο δπερ θά κληθή ύπό τής 
Πολιτείας νά καταθέση τό γνωρίζει παρ’ 
άνθρώπου δν συνέπεσε νά είχεν άλλοτε 
πελάτην έπί τής ύπόθέσεως ήν ύφήρ- 
πασε διά τοΰ μέσου τοΰ όδηγήσαντος τόν 
δικαστήν είς τό έδώλιον τοΰ κατηγορου
μένου.

Έ γώ τούλάχιστον έν τή συγκεκριμένη 
ταύτη περιπτώσει δέν δύναμαι νά δια- 
γνώσω ποΰ έγκειται τό έπαγγελματικόν 
μυστικόν ένεκα τοΰ όποιου ύποδεικνύε- 
ται ή έχεμυθία, διότι, οΰτε τό άνακοινω- 
θέν γεγονός διακρίνω ώς συνεχόμενόν 
πως μέ τήν ύπεράσπισιν, ούδέ καί τόν 
ιδιώτην βλέπω έκβιαζόμενον ύπό τής α
νάγκης τών πραγμάτων νά έκμυστηρευθή. 
Ά ν  έπομένως μοί ήτο έπιτετραμμένον νά 
έχάρασσον τά δρια έκεΐνα τής ήθικής 
πέραν τών όποίων παραβάτης ταύτης ό 
άκριτόμυθος δικηγόρος καί ύπονομευτής 
τοΰ έπαγγέλματός του, θά έλεγον δτι δύο 
οί άπαραίτητοι πρός τοΰτο δροι.Τόν πρώ
τον τούτων άποτελεΐ προφανώς ή ίδιότης 
τινός ώς δικηγόρου, τόν δέ δεύτερον τό 
γεγονός δτι έκεΐνο δπερ έξομολογεΤταί 
τις πρός αύτόν συνέχεται τόσον στενώς 
μετά τής ύπερασπίσεως, ώστε καί άκων 
ό καταφεύγων πρός τόν δικηγόρον μετα
δίδει τοΰτο πρός αύτόν.

-Ϋ-
Ίσω ς δμως θεωρηθή τολμηρόν πως νά 

λεχθή δτι ή ήθική αΰτη, έπί τή βάσει τής

όποιας τό τόσον άκρατον τής άπολύτου 
έχεμυθίας άξίωμα, δπερ ό κ .* Νικόλ. Δη
μητρακόπουλος ύπεστήριξε, είνε ή σχε
τική , ή τών περιστάσεων ηθική, δι’ ής έκ 
τών ένόντων έπιζητεΤται ή έξοικονόμη- 
σις κοινωνικών άναγκών. Διότι ούδείς θά 
δυνηθή φρονώ νά άρνηθή δτι ύπό τό κρά
τος μιας άπολύτου, ιδεώδους ήθικής, βλα
σφημία αύτόχρημα θά έξελαμβάνετο έάν 
ύπεστήριζέ τις δτι έπαγγελματίας τής 
σημαντικότητος τοΰ δικηγόρου ύπ ο -  
χρεοϋται, συναλλασσόμενος οίονεί μετά 
τοΰ παραβάτου τοΰ ποινικοΰ νόμου ή τοΰ 
προσβαλόντος τάς έπιταγάς τοΰ άστυ- 
κοΰ, νά παραστήση ένώπιον τών τεταγ- 
μένων νά άπονέμωσι τό δίκαιον έν γνώ- 
σει ώς δίκαιον τό άδικον καί έν συνειδή- 
σει, άποκρύπτων τά γνωστά είς αύτόν, 
νά συντελέση δπως έπικρατήση ή αδι
κία. Ά ν  έπομένως ή τάσις πάσης πολι
τείας καί πάσης κοινωνίας είνε νά προσ- 
εγγίση πρός τήν άπόλυτον ταύτην ήθι
κήν, άρνησιν πρός τόν άγώνα τοΰτον ά- 
ποτελοΰσιν αί προσπάθειαι δπως άπο- 
κρύπτεται ή άλήθεια, καί δή πρό τών 
δικαστηρίων, ύπό τοΰτο ή έκεΐνο τό πρό
σχημα. Εύκτάΐον άρα δπως μέχρι τής 
φανταστικής έκείνης ήμέρας σμικρύνων- 
ται κατ’ άριθμόν αί περιπτώσεις καθ’ άς 
ό δικηγόρος ύπέχει έκ τοΰ έπαγγέλμα
τός του τήν ύποχρέωσιν νά καταδολιεύη- 
ται τήν δικαιοσύνην συμπράττων έν τού
τφ μετά τοΰ παραβάτου τοΰ θετοϋ νόμου.

Ι Ι έ τ ρ .  0 η 6 α ϊο ς

ΤΟ Π Ε Ρ Ι ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΩΝ
Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν

Συνετάχθη ήδη ύπό τοΰ κ. Ύπουργοΰ 
τής Δικαιοσύνης καί πρόκειται νά ύπο- 
βληθή έν τή παρούση τής Βουλής Συνό- 
δφ νομοσχέδιον περί περιορισμοΰ τοΰ ά 
ριθμοΰ τών μελών τοΰ Άρείου Πάγου καί 
περί αύξήσεως τοΰ μισθοϋ τών Α ρεοπα
γιτών έν γένει.

Καθ’ άς έλάβομεν άσφαλεΐς πληροφο
ρίας, διά τοΰ νομοσχεδίου τούτου ό άριθ
μός τών Αρεοπαγιτών περιορίζεται κατά 
τρεις, συγχρόνως δέ ό μισθός αύτών άνα- 
βιβάζεται είς δραχμάς έξακοσίας κατά 
μήνα.

Τό νομοσχέδιον τοΰτο, ώς πρός τό έ
τερον μέρος του, δι’ ού αύξάνει ή μισθο
δοσία τών ’Αρεοπαγιτών, είνε αύτό τοΰτο 
δπερ έπί μιας τών πρώτων Πρωθυπουρ
γιών τοΰ άειμνήστου θ .  Δηλιγιάννη είχε 
καταστή νόμος, δστις δέν είχεν έφαρμο- 
σθή έπελθούσης τότε τής Πρωθυπουρ
γίας τοΰ άειμνήστου X. Τρικούπη, δστις, 
άγνωστον ένεκα τίνος λόγου, έκρινεν δτι 
δέν έπρεπεν ό νόμος έκείνος νά έτύγχα- 
νεν έφαρμογής.

'Οπωσδήποτε διά τοΰ άνω νομοσχε
δίου, δπερ, κατά τήν πεποίθησιν τοΰ κ. 
Ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης, θά μεταβλη- 
θή κατά τήν παροΰσαν Σύνοδον είς νό
μον, βελτιοΟται κατά τι ή θέσις τών ά- 
νωτάτων δικαστών μας, άν δύναταί νά 
όνομασθή βελτίωσις ή προσθήκη όλίγων 
δεκαδράχμων είς μισθόν τόσον πενιχρόν 
δσον ό τής σήμερον.

Γερμ.ανικοίΙ « χ ρ ο ιμ ία ι
Νέος ιατρός νέον νεκροταφεϊον, νέος 

δικαστής νέα λα ιμητόμος.



2 δ ι κ α ι ο σ ύ ν η

οι m m  τ ι μ
ΕΠ Ι ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛ ΕΣΕΩ Σ

Ώ ς ενθνμονντα ι οι άναγνώ σται υμώ ν, 
έπ'ι τή ευκα ιρ ία  τής δημοσιεύσεως τής έκ- 
θέαεως τής κατασχέσεως κα ί τοϋ π ρ ο 
γράμματος τον πλε ισ τηρ ιασμόν τής δ ιω - 
ρνγος Κ ορ ίνθ ου , παρε&έσαμεν σκέψεις 
τινάς ήμώ ν έπ'ι τώ ν νομ ικώ ν ζητημάτω ν  
άτινα  άνακύπτονν  έν τή περ ιπτώ σει καθ  
ήν ό κάτοχος ομολογίας  **ς τόν κομ ιστήν  
ήοφαλιαμένης δ ι ’ υποθήκης, ασκών  τό 
εκ τής ομολογ ίας ταύτης δ ικα ίω μά  τον 
προβα ίνε ι εις κατάσχεσιν ακ ινήτου  περ ι- 
ονσ ίας  τής εταιρ ίας ή τοϋ νομ ικον  εν γ ί 
νει προσώ που  δπερ έζέδοτο τάς ομ ολο 
γίας  καί δπερ φ υσ ικώ τατα  κατέχει τήν  
θέσιν τοϋ οφειλέτου. Το ζη τη μ α , πρω  
τότυπον  νπό πάσαν εποψ ιν  δ ια  την νομ ο 
θεσ ίαν  ήμώ ν, πλείστας δσας παράγει 
δνσχερείας, εις τινα δε σημε ία  τόσον άνυ- 
περβλήτονς, ώστε δ ιά  τήν ε ιδ ικήν κα ι 
πρώ την  μέχρ ι τονδε εν Έ λλάδι π ερ ι- 
πτω σιν τής δ ιώ ρνγος Κ ορ ίνθ ου  απτ\τηθη 
ειδικός, νόμος, ό ψ ηφ ισθ ε ις  έν τή παρελ- 
θούση  συνόδω  τής Β ουλής, πρός κ α νον ι
σμόν  τής δ ιαδ ικασ ίας τής έκτελέσεως κα ι 
τής τοϋ π ίνακος τής κατατάξεως.

Τ ινά εκ τώ ν ζητημάτω ν τούτω ν , τά  
απονδα ιότερα , θ ίγε ι δ ιά  τής κατωτέρω  
μελέτης τον δ νφηγητής κα ί δ ικηγόρος κ. 
Γεώρ. Ανοβοννιώτης :

"Οτε ο ήμέτερος Νομοθέτης συνέ- 
τα ττε  τήν 'Ελληνικήν πολιτικήν Δικο
νομίαν εν μόνον είδος άναγκαστικής έκ
τελέσεως είχεν ύ π ’ οψει έκεϊτο καθ’ ο ό 
δανειστή; είνε persona certa. Έπομέ
νως τούς άνωνύμους τίτλους, έ'νθα ό π ι
στωτής είνε persona incerta, διότι ό 
τίτλος δύναταί νά μεταβιβάζεται άπό 
δικαιούχου είς δικαιούχον, άνευ διατυ
πώσεων, δεν είχεν ύπ ’ οψει ό Νομοθέτης.

Εντεύθεν εγείρεται τό σπουδαιότα- 
τον ζητημα πώς θελουσιν έφαρμοσθ·?) αί 
διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας 
περί άναγκαστικής έκτελέσεως, δταν 
υποκείμενον τής έκτελέσεως είνε δικαι
ούχος έξ άνωνύμου τίτλου.

Δύο κύίΐα  θέματα διακρίνομον έν- 
ταΰθα*: α') ό έπισπεύδων δανειστής είνε 
δανειστής δυνάμει άνωνύμου τίτλου, β’) 
ό άναγγελλόμενος δανειστής είνε δανει
στής δυνάαει άνωνύμου τίτλου.

I
Ό  δυνάμει άνωνύμου τίτλου δανει

στής δέν δύναταί νά προβγί εις άναγκα
στικήν έκτέλεσιν άνευ δικαστικής άπο
φάσεως έκτελεστής, διότι κατά τήν έ'ν- 
νοιαν τής ήμετέρας Δικονομίας ό άνωνυ- 
μος τίτλος δέν είνε δημόσιον έγγραφον 
άοα οΰτε έκτελεστόν τίτλον άποτελεΐ.

Ά λ λ ω ς  ομως έ'χει τό ποαγμα, δταν 
ειδικός Νόμος έπιτρέπει τήν δυνάμει 
άνωνύμου τίτλου άναγκαστικήν έκτέλε- 
σιν. Τοιοϋτοι Νόμοι ε ίσ ίν : 1) ό Νόμ.ος 
ΑΣΟΒ' τής 5 Νοεμβρίου 1885 άφορών 
τήν ύπέο άνωνύμων όμολογιών ύπ ιθη - 
κευσιν τοϋ σιδηροδρόμου Πειραιώς— Πε- 
λοποννησου 2) ό Νόμος ΑΩΗ τής 27 
Μαοτίου 1890 άφορών τήν ύπέρ άνωνύ
μων όμολογιών ύποθηκευσιν τής Διωρυ- 
γος Κορίνθου και 3) ό Νόμος ΓΞΘ’ τοΰ 
1905 περί άδείας ύποθηκεύσεως τών σι
δηροδρόμων ’Αττικής. Οί Νομοί ουτοι 
έπιτοέπουσιν άναγκαστικήν έκτελεσιν 
δυνάαει μιας μόνης άνωνύμου όμολογίας 
καί δι’ άπλής επ ιταγής τοϋ κομιστοΰ, 
άνευ άλλου έκτελεστοΰ έγγράφου, οΰτω 
δέ κατά τούς Νόμους τούτους ή άνώνυ- 
μος ομολογία είνε έκτελεστός τίτλος, 
καίτοι αύτή καθ’ έαυτήν είνε ιδιωτικόν 
έ'γγραφον.

Συνήθως ή παραχώρησις τής ύποθη- 
κης γ ίνετα ι καί διά συμβολαιογραφικοΰ 
έγγράφου καί δυνάμ,ει τούτου χωρεΐ η 
άναγκαστική έκτέλεσις.

Έ κ τή , φύσεως τοΰ άνωνύμου τίτλου 
προκύπτει δτι ό δικαιούχος αύτοΰ οΰτε 
είνε γνωστός τις, οΰτε πάντοτε διαμ.ένει 
ό αύτός,άλλά δύναταί νά άλλάσσν) χωρίς 
τοΰτο νά καθίσταται έμ.φανές έξ αύτοΰ 
τοϋ τίτλου. Ά φ ’ έτέρου είνε προφανές, 
δτι όλόκληρον τό σύστημα τής ήμετέ
ρας Πολιτικής Δικονομίας προϋποθέτει 
τήν ύπό ρ η το ΰ  προσώπου (persona

Certa) έπιχείρησιν τής άναγκαστικής 
έκτελέσεως, πασα δέ μ,εταβολή τοΰ προ
σώπου τοΰ δικαιούχου τής έκτελεστής 
άπαιτησεως δέον δπως προκύπτει ές έγ 
γράφου ή βεβαιώταί διά δικαστικής άπο
φάσεως τελεσιδίκου. Έρωταται νΰν πώς 
θέλει γείνν) ή συσχέτισις τοϋ άνωνυμου 
τίτλου πρός ρ η τ ό ν  πρόσωπον κομ-ιστοϋ 
τοΰ έπιχειρησοντος τήν έκτέλεσιν ; ’Αρ
κεί άρά γε τό γεγονός δτι είμαι κο
μιστής ώρισμ-ένων ομολογιών, δυναμένου 
έμοΰ έν πάσει στάσει τής έκτελέσεως νά 
αποδείξω τό γεγονός τοΰτο (λ . χ . διά 
τής προσαγωγής τών άνωνύμων τίτλων) 
ή ά πα ιτε ΐτα ι ΐνα διά δημ,οσίου έγγράφου 
διαπιστοΰται εύθύς έξ άρχής τής έχ.τελε- 
σεως ή παρ’ έμοΰ κατοχή τών άνωνύμων 
τίτλω ν (λ . χ. διά καταθέσεως τούτων 
παρά συμ-βολαιογράφω) ; Συμφωνοτερα 
πρός τάς άρχάς τής ήμετέρας Δικονομίας 
έ'σται ή δευτέοα οδός· ούχ ήττον πρός τό 
πνεΰμα τών ρηθέντων ειδικών Νόμων 
δέν φαίνεται άντικειμένη καί ή πρώτη 
λύσις* διότι, άφ’ ου ό κ ο μ ιβ τή ς  έ'χει τό 
δικαίωμ,α άναγκαστικής έκτελέσεως ως 
τοιοΰτος, άρκεΐ ή καθ’ οίονδηποτε τρό
πον πιστοποίησις τής κατοχής, ούδαμώς 
δέ είνε άναγκαΐοι οί αύστηοοί τύποι τοΰ 
κοινοΰ δικονομ.ικοΰ δικαίου.

I I

τούτου έν τή προσαγομέννι ομολογία 
άναγραφόμενα. Ή  τοιαύτη λύσις δέν

Ή  συμμετοχή έν τ^ άναγκαστικνΐ 
έκτελέσει τοϋ κομ.ιστοΰ άνωνύμ-ου όμ.ο · 
λογίας καί δή τής ύποθηκικής άνωνύμου 
όμολογίας παρουσιάζει τά  έπόμενα ζη
τήματα :

1) Ή  κατά τό άρθρον 971 τής Πολ. 
Δικονομίας πρόσκλησις πρός τούς εγγε
γραμμένους ένυποθήκους δανειστάς πώς 
γ ίνετα ι πρός τούς κομιστάς άνωνύμων 
όμολογιών ύποθηκικών ; Έ κ πρώτης ο- 
ψεως φαίνεται άδύνατος ή τηρησις τής 
διατυπώσεως ταύτης, άρα, φοονοΰσι τ ι- 
νες, δτι καί ό πλειστηριασμός ύπαρχου- 
σών άνωνύμων ένυποθήχ.ων όμολογιών 
είνε άκυρος. Ά λ λ ά  βαθυτέρα μελέτη 
άποδεικνύει άλλως έ'χον τό πραγμα. 
Κατά τό άρθρ. 971 γ ίνετα ι έπίδοσις 
πρός τούς ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο υ ς  ένυποθη- 
κους δανειστάς, προφανώς δμως οί άνω- 
νυμοι όμολογιοΰχοι δέν είνε έγγεγραμ- 
μένοι, είμή ώς τοιοϋτοι, ήτοι ώς άνωνυ- 
μοι, άλλά πρός άνώνυμ,α πρόσωπα είνε 
άδύνατος ή έπίδοσις' άρα ή άδύνατος 
αΰτη διατύπωσις δύναταί άνευ άκυρό
τητος τοΰ πλειστηριασμ,οΰ νά παραλει- 
φθή. Φρονοΰσι τινες δτι άρκεΐ "διά τήν 
πρός τούς άνωνύμους ομολογιούχους κοι- 
νοποίησιν ή πρός τόν είσαγγελεα έπιδο- 
σις χαρακτηριζομένων αύτών ώς άγνω
στου διαμονής. Ά λ λ ά  τήν τοιαύτην λυ- 
σιν άποστέογομεν, διότι ή ήμ-ετέρα Δικο
νομία όμ.ιλοΰσα περί έπιδόσεως είς πρό
σωπα άγνώστου διαμονής έ'χει ύπ ’ οψει 
personas certas, ών δμως μόνη ή δια
μονή &ίνε incerta, έν ώ έπ ί τών άνω- 
νύμ.ων όμολογιούχων πρόκειται και περι
personae incerlae.

2) Ή  κατά τό άρθρον 989 έν συν
δυασμέ» πρός τά  936-939  Πολ. Δικονο- 
μ.ίας προσαγωγή τών δικαιογράφων τών 
δανειστών πώς θέλει γείνγι έπ ί άνωνύ
μων ομολογιών ; Προφανώς διά τής 
προσαγωγής ένώπιον τοϋ συμβολαιογρά
φου αύτοΰ τούτου τοΰ άνωνύμ-ου τίτλου· 
έπομένως, έφ’ δσον έντός τών βραχειών 
προθεσμιών τοΰ άριθ. 989 δέν προσα- 
γθώ σιν  αί όμολογίαι, ό όμολογιοΰχος λο
γ ίζετα ι ώς άποκλεισθείς καί πληρώνον
τα ι μ-όνοι οί προσαγαγόντες όμολογιοΰ- 
χοι. Τοΰτο άποτελεΐ πρακτικόν άτό- 
πημα, δταν μ.άλιστα ληφθνί ύπ ’ οψει ότι 
οί κομισταί άνωνύμ-ων όμολογιών οντα 
πάμ.πολλα πρόσωπα πανταχοΰ σχεδόν 
έγκατεσπαρμ-ένα δυσχερέστατα λαμβά- 
νουσι γνώσιν προθεσμ-ιών οΰτω βραχειών 
οΐαι αί τοΰ άρθρ. 989 . Ά φ ’ έτερου καί 
νομ.ικώς δέν δικαιολογείται ό άποκλει- 
σμ.ός ουτος, διότι άκοιβώς είπεΐν έκαστη 
άνώνυμ.ος όμ.ολογία είνε ο λ ο κ λ η ρ ω 
τ ικ ό ν  μ έρ ο ς  τοΰ δλου δανείου, έπομ-έ- 
νως ή άναγγελία  καί ή προσαγωγή μιας 
άνωνύμου όμολογίας δέον δπως θεωρηθνί 
ώς άποτελοΰσα ολοκλήρου τοΰ δανείου 
άναγγελίαν καί προσαγωγήν, έννοεΐται 
άφκιρουμένου τοΰ ποσοΰ έκείνου τών ο

μολογιών δπερ έζωφληθη κατά τά  περί
* ιολογίί 

σις δέ
άναγοάφεται υπο ρητοΰ νόιιου άλλά συνά- 
γετα ι εκ των γενικών αρχών τουοικαιου. 
’Ίσως δε θά ήτο δυνατόν διά μόνης τής 
Νομολογίας νά συναχθώσιν οί κανόνες 
ούτοι, οΐτινες άλλως τε είσί καί άναγ- 
καία άπόοοοια τής διά ιώ ν  ειδικών νό- 
μ.ων καθιερωθείσης άρχής τοΰ έγκύρου 
τής έκτελέσεως δυνάμει άνωνύμων τ ί 
τλων. Δυστυχώς ή Ε λληνική  Νομ.ολο· 
γ ια  φαίνεται μάλλον κωφευουσα προς 
πασαν έρμηνείαν έπιβαλλομ.ένην έκ τών 
θεμελιωδών φαινομένων τοΰ νεωτάτου 
πολιτισμοΰ καί οΰτω παρ’ ήμΐν τό δί
καιον άποκρυσταλλούμενον έν τη μορφή, 
ήν έδωκεν αύτφ ό μακαρίτης Ιουστινια
νός, συγκλείει τάς πύλας αύτοΰ ένώπιον 
παντός φαινομένου έ'στω καί θεμ,ελιω- 
δους τοϋ νεωτέρου βίου. Έν τούτοις σή
μερον καί ρητή ύφίσταται διάταξις διά 
ΝεαροΰΝόμου ήτοι τοΰΝόμουΓΡΠΓ’ τής 
20 Δεκεμβρίου 1906 ρητώς άναγνωρίζε- 
τα ι δτι άρκεΐ καί ή ύφ’ ένός μ-όνου τών 
έν τή καταρτίσει τοϋ δανειστικοϋ συμ
βολαίου παραστάντων προσαγωγή τοϋ 
συμβολαιογραφικοΰ έγγράφου, δ ι’ ου 
συνωμολογήθη τό δάνειον ΐνα θεωρηθΐ) 
γενομένη καί ή άναγγελία  καί ή προσα
γωγή τοΰ τίτλου διά τάς άντιρρησεις. 
Μόνον δέ διά τήν λήψιν τοϋ πλειστη- 
ριάσματος ά πα ιτε ΐτα ι ή πραγματική 
προσαγωγή αύτής ταύτης τής άνωνύμου 
ομολογίας.

("Επεται αυνέ·/_£ΐα)
Γ. Αι·ο6ονν*ώτι»ς

Τό τ;(>ώτον 
(Jftua.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΝ
Τ ή ν  π χρ ελθοΰααν Ο έ μ π τη ν  ό  

κ. επ ί τη ς  Λ ,ικα ιοσΰνης '1·πουρ«  
γός ά π η ύθυνε  πρός τήν ό λ ο μ έ  
λ ε ία ν  τ ο ΰ Ά ρ ε ίο υ  Ι Ι ά γ ο υ  τόν φά- 
κελλο ν  έν ω  π ερ ιέχ ο ντα ι τα  οχε- 
τ ικ ά  τώ ν  επ ιβ εβ λ η μ έ νω ν  ε ίς  τόν  
ή δ η  έν Κ ο ρ ίνΒ ω  Ο ρ ω το δ ίκ η ν  
κ . Ά ν δ ρ .  Γ α ρ ο υ φ α λ ια ν  π ε ιθ α ρ 
χ ικώ ν π ο ινώ ν- Μ ετα  τήν τ ο ια ύ  
τη ν ένέρ γε ια ν  το ΰ  κ . *1ί·πο\>ρ- 
γος ό  ’Ά ρ ε ιο ς  Ι Ιά γ ο ς  έπ ί x f t 
βάαει το ΰ  π ερ ί ά π ο χ ω ρ ή α εω ς  
τώ ν  δ ικ α ατώ ν  νόμ ου»  β έλε ι βυ 
νέλθ ε ι έν ό λ ο μ ε λ ε ία  κ α ι άπ ο-  
φανθί^ ϊ ν  ύπ ά ρ χ η  π ερ ίπ τω α ις  α 
π ο χ ω ρ ή τεω ς το ΰ  Π ρ ω τα δ ίκ ο υ  
τ ο ύ το υ .

Κ αΒ όβον δ υ νά μ εθ α  νά γνω ρ ι 
ζω μ ε ν  α λ λ η  ΰπ ό θ εσ ις , άφορώ βα  
α π ο χ ώ ρ η β ιν  δ ικ α β το ΰ  δέν υπ ά ρ  
χ ε ι έκκρ εμ ή ς ένώ π ιο ν  το ΰ  Ά  
ρ ε ίο υ  Ι Ι ά γ ο υ ,  ό β τ ις , ώ ς  γνω  
βτό ν, μ ό νο ν  κ α τά  π α ρ α π ο μ π ή ν  
το ΰ  κ . Ί ι’ π ο υρ γ ο ΰ  δ ικ ά ζ ε ι.

ΑΙ στήλαι τής Δικαιοσύνης» 1 
εινε είς τήν διά&εσιν παντός δι
κηγόρου δικαστοϋ ή άλλον δι
καστικόν προσώπον, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπώυ- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μϊ 
τήν απονομήν τοϋ δικαίου.

Το έξαγγελθέν νομοσχέδιον δι’ ou 
περικόπτονται άφ’ ένός κατά τρεις τα 
χελη του Άρείου ΙΙάγου, αυξάνει δ’ 

άφ’ έτέρου ό μισθός, έ
στω καί δχι μεθ’ δοης ' 
ήδύνατό τις ν’ άναμένι̂  

γενναιότητος, χαρακτηρίζομεν ώς Ιν- 
Βειξιν οτι ή Πολιτεία ήρξατο κατανο
ούσα τήν έπείγουσαν τοΰ ζητήματος 
τοΰ μισθοϋ των δικαστών μας λύσιν. 
Τήν ^ιζικήν και συστηματικήν λύσιν 
βεβαίως δέν δυνάμεθα νά άναμένω- 
ιεν ταχεΐαν, δικαιούμεθα ομο>ς νά ελ· 
πίζωμεν δτι τό πρώτον τοΰτο βήμα 
θά διαδεχθωσι καί άλλα, άνευ τών ό
ποίων είρωνευόμεθα άλλήλους, δεχό
μενοι δτι είνε άνθρωπίνως δυνατόν να 
έχωμεν δικαιοσύνην αξίαν τής άπο* 
στολής της. Τό νομοσχέδιον, ουτινο; 
λεπτομερειας παραθέτομεν αλλαχού, 
δέχεται ώς βάσιν τήν πανταχοΰ σχε
δόν κρατήσασαν, καθ’ ήν τό ποσόν δ
περ τήν σήμερον διανέμεται μετάξι) 
μείζονος άριθμοΰ δικαστών άποδίδε- 
ται ε£ς άριθμόν δικαστών μικρότερον. 
Ή αρχή αΰτη δύναταί τις νά εΐπη δτι 
έπεβλήθη άλλαχοΰ ύπ’ αύτής τής 
άνάγκης τών πραγμάτων και ενεκα 
τοΰ λόγου δτι ούδέν Κράτος είνε είς 
θέσιν νά άμείβη έπαρκώς άριθμόν δι
καστών τόσον μέγαν,δσους άπαιτεΐ τί> 
σημερινόν σύστημα τών πολυμελών 
δικαστηρίων, άλλά καί ενεκα τού έτέ
ρου έκτάκτως σοβαροΰ λόγου, δτι καί 
ποιοτικώς άκόμη δέν είνε δυνατόν η  
έξευρεθώσι τόσοι άριστοι δικασταί ί 
σους τό αύτό σύστημα προϋποθέτω. 
Ά ντ ί άρα νά άμείβωνται γλίσχρως 
πλείονες μετριότητες αϊτινες ύπό πά
σαν εποψιν παρακωλύουσι τό έργον 
τής απονομής τής δικαιοσύνης, λίαν 
έρθώς έκρίθη νά άμείβωνται πλουσιο- 
παρόχως οί άριστεΐς.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α0ΗΝΩΝ
Αύριον Κυριακήν 28 Ίανουαρίου 

καί ώραν 1 ΐΊ ν π. μ. καλοΰνται έν τψ  
φιλολογικφ Συλλόγφ «Παρνασσός 
είς τακτικήν συνεδρίασιν τά μέλη τοΰ 
δικηγορικού συλλόγου ’Αθηνών, ώς 
καί πάντες οί κ. κ. δικηγόροι.

Η μ ε ρ ή σ ια  δ ιά τ α ς ις .
1) Λογοδοσία πεπραγμένων ύπό 

τοΰ Διοικητικοΰ συμβουλίου.
2) ’Εκλογή τεσσάρων μελών τοϋ 

Διοικητικοΰ συμβουλίου είς άντικα 
τάστασιν τών δυνάμει τοΰ Καταστα· 
τικοΰ διά κλήρου έξελθόντων κ.κ. Κ. 
Δεμερτζή, Στ. Ίιοαννίδου, Γεωργ. Πο 
λίτου καί Ά ντ. Μάτεση.

Οί έχοντες άνάγκην οίασδήποτε 
πληροφορίας παρά τής «Δικαιοσύ 
νης», παρακαλοΰνται ν’ άπευθύνωνται 
πρός τόν έκ τών ιδρυτών αύτής καί 
τακτικόν συνεργάτην της κ. Σπΰρον 
Βελλήν δικηγόρον.

Αύτή πάλιν ή άπό τών στηλών 
τών ’Αθηναϊκών έφημερίδων τηλε
γραφική τυμπανοκρουσία ]τινών Πύρ

γε ίων, πανη- 
Δχά το μή ^ ,β α ρ χ εϊν  γυρ ιζόντωντ& 

νμνοΐίί; Σ * γ ’
μέγα γεγονός

δτι ό Πρόεδρος τοΰ Πρωτοδικείου των 
άπέκρουσε τήν πρότασιν δπως ώς Έ- 
φέτης ύπηρετήση έν Κρήτΐί], ύπέρ 
τών αγαθών αύτών άστών είνε ικανή 
νά προκαλέση τά συγχαρητήρια ή 
ύπέρ τοΰ μετά τόσου κόμπου άνα- 
νεύσαντος Κρονίωνος Προέδρου; 'Η
μείς φρονοΰμεν δτι πρό παντός έ δι
καστής είνε καί οφείλει νά είνε ό 
πειθαρχικώτερος στρατιώτης τού πο
λιτεύματος, άνεξαρτήτως πρός τό 
άλλο, δτι ώς έξ τοΰ άξιώματ.ός του, 
κατά πλάσμα τούλάχιστον, θεωρείται 
είς τών μάλλον έπιλέκτων. Ά ν όλα 
ταΰτα συμβιβάζονται πρός τήν μετα 
τόσου πανηγυρισκοΰ άρνησιν πρός 
παροχήν ύπηρεσιών τόσον ιερών, δσας 
έκαλεΐτο νά παράσχη ο άνανεύσας κ. 
Πρόεδρος έν τμήματι γής ήμιελλη- 
νικής, είμεθα πρόθυμοι συντετριμμένοι 
ν’ άνομολογήσωμεν τήν πλάνην ήμών. 
Έν πάση περιπτώσει αί παρατηρή
σεις ήμών αυται έχουσι τήν προϋπό- 
θεσιν,άφ’ ένός μέν δτι έγένετο τοιαύ
τη έκ μέρους τοΰ κέντρου πρότααις, 
άφ’ έτέρου δέ δτι άνευ έκτάκτως οο- 
βαράς δικαιολογίας άπεκρούσθη αΰτη 
καί δή διά σαλπίγγων.



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Ύ Ν Η 3
Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι κατά την 

συνεδρίασιν τοΰ δικηγορίκοϋ Συλλόγου, 
ήτις θά λάβϊ) χώραν αύριον Κυριακήν τι) 

11 π. [Λ. έν τή αί- 
Ό Δικηγορικός θουσγι τοΰ «ΙΙαρ-

Σνλλογος νασσοΰ» θά προσ-
έλθουν άπαντες οί 

δικηγόρο·. ’Αθηνών καί Πειραιώς. Μας 
επιβάλλεται, νά έλπίζωμεν οτι εχει πλέον 
τελείως κατανοηθή παρ’ ήμΐν ή άνάγκη 
της συγκοοτήσεως τών δικηγόρων της 
πρωτευούσης είς σώμα, ή δέ άθρόα προσ- 
έλευσις καί η παρατηρηθησομένη προ
θυμία δλων, ητις ατυχώς δέν έχαρακτή- 
ρισε κατά τάς παρελθούσας συνεδριά
σεις καί προσκλήσεις τούς κ.κ. συναδέλ
φους, θά σημαίνγι, άν μη τ ι άλλο, σιω- 
πηράν έκκλησιν πρός την Βουλήν καί 
την Κυβέονησιν οτι δέν πρέπει πλέον 
νά άναβληθή η είς τό Νομοθετικόν σώμα 
υποβολή καί έπιψήφισις τοΰ περί Δικη
γορικών Συλλόγων νομοσχεδίου. Ως 
πρός τό τελευταΐον μάλιστα τοΰτο νομί
ζομεν δτι δεν θά είνε ποσώς άσκοπος καί 
αλυσιτελής μία συζητησις κατά την έν 
λόγω συνεδρίασιν της αΰριον πεοι τών 
προσφορωτέρων μέσων καί διαβημάτων, 
άτινα ύπό τών περιστάσεων δύνανται νά 
θεωρηθώσιν άναγκαΤα, παρά τοΐς άρμο- 
δίοις έπί τφ  σκοπώ τοΰ νά έπισπευσθνί 
η μεταβολή είς νόμον τοΰ έν λόγψ νο
μοσχεδίου, άναμφιβόλως δέ ή έντολή α
κλήρου τοΰ δικηγορικοΰ σώματος τών 
’Αθηνών θά καταστήση μάλλον σεβα
στήν πασαν σχετικήν ενέργειαν.

Έτέθησαν πάλιν έπ ί τοΰ τάπητας 
τά άνευ τέλους μεγαλουργά σχέδια περί 
τής μεγαλοπρεπούς στέγης ύπό τήν ο

ποίαν θά έγκαθιδρυθή
Τό άλντον ή θέμις τών ’Αθηνών.

Διεψεύσθησαν είς τό 
μέγα τοΰτο πρόβλημα αί προσδοκίαι 
τόσον γενεών ώστε εχομεν τό δικαίω
μα νά ύποδεχθώμεν τήν εί'δησιν μετά 
δυσπιστίας, χωρίς συγχρόνως νά παύ- 
σωμεν φρονοΰντες οτι ματαίως άγωνιζό- 
μεθα πρός διάπλασιν δικαιοσύνης άζίας 
τοΰ προορισμού της έφ’ δσον έξακολου- 
θοΰμεν άνεχόμενοι ταύτην λειτουργούσαν 
ύπό ύπόστεγα τής ποιότητος.τών ’Αθη
ναϊκών ειρηνοδικείων καί τοΰ  με
γάρου τής πλατείας Λουδοβίκου.

’Ολίγοι θά κατενόησαν τήν προχθές 
διά τών ημερησίων έφημερίδων άνακοι- 
νωθεΐσαν εί'δησιν, δτι έν τώ ’Τπουργείφ 

τής Δικαιοσύνης 
Μίτά τρ ία  τέταρτα παρεσκευάσθη καί 

α ίώ νος. είνε έτοιμον πρός
ύποβολήν τό νομο- 

σχέδιον περί Όργανισμοΰ τοΰ . . . Υ 
πουργείου τής Δικαιοσύνης ! Έν άλλαις 
λέξεσι τό Ύπουγεΐον τοΰτο, καί άφ’ ής 
άκόμη έποχής ήτο γνοιστόν ύπό τό ο- 
νομα γραμματεία  καί δταν έ'λαβε τόν 
έημερινόν του τίτλον Ύ πουργε ΐο ν , έ- 
λειτούργει καί λειτουργεί μέχρι τής

ΑΛΦΡΕΔΟΤ I. ΑΘΑΝΑΙΟΥΛΑ 15
Δικηγόρου έν Ά θ ή ν α ις

Η ΣΩΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ

Τ Ο Ϊ ΓΑΜΟΤ

ΑΙ Τ Α Σ Ε Ι Σ  ΤΟΝ Ν Ε Ο Τ Ε Ρ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Τών έν τφ  εν ια ντφ  απαγορευμένων 
ημερών πρός τέλεσιν γάμου ύπολογιζο- 
μένων έπ ί τή βάσει τών νηστειών, ώς 
παρακολουθήματος αύτών, καταλαυ.βα- 
νουσών δ’ ουτω τό ή'μ·συ περίπου αύ
τοΰ, εύαρέστως παρακολουθοΰμεν τήν 
παρατηρουμένην τάσ ιν  πρός έπάνοδον 
είς τούς άσυγκοίτως εύαριΰμω τέρους rj 
νυν καί μάλλον ήπλοποιημένους θρη
σκευτικούς καί εκκλησιαστικούς τύπους 
καί εθη τοΰ άρχαίου χριστιανισμοί)· τοι
αύτην εξελικτικήν καί φιλοπρόοδον τά - 
σιν, περισταλτικήν δέ έπουσιωδών τύ
πων διαβλέπομεν έν τή ύπ ’ άοιθ. ποω- 
τοκόλλου 4802 Έ γκυκλίω τοΰ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου ’Αθηνών πρός

σήμερον άνευ όργανισμοΰ. Ή  άνακάλυ- 
ψις οφείλεται είς τόν νΰν κ. Υπουργόν 
της Δικαιοσύνης, δστις, σχολιάζων έν 
ίδιωτικώ κύκλω τό φαινόμενον, είρωνι- 
κώ τατα , άλλά καί πικρότατα παρετη- 
ρει, δτι ύπάρχουν τμηματάρχαι έν τφ  
Ύπουργείψ τούτφ άσκοΰντες πειθαρχι
κήν δικαιοδοσίαν επ ί τοΰ κατωτέρου 
προσωπικοΰ καί έπιβάλλοντες δυνάμει 
ταύτης πειθαρχικάς ποινάς άνευ νόμου 
παρέχοντος είς αύτούς τήν δικαιοδοσίαν 
ταύτην !

’Αρκετά ζωηρά μας φαίνονται τά 
χρώματα διά τών οποίων ή «Πελοπόν
νησος» τών Πατρών ζωγραφίζει μίαν άπό 

τάς παραστατι- 
Μ ία  άπό τάς εΙκόνας κωτέρας εικόνας 

άς έν τνί πρα
κτική παρουσιάζει ή άπονομή τοΰ δι
καίου. Είς τό φύλλον τής 21 Ίανουα- 
ρίου ή έφημερίς αυτη γράφει :

«Χθές τό απόγευμα περί ώραν 4 καί
1)2 διέσνισεν άπό τοΰ σιδηροδρομικοΰ 
στάθμου τάς κεντρικωτέρας οδούς τής 
πόλεως καί τήν πλατείαν Γεωργίου πο
λυάνθρωπος καί περίεργος συνοδεία. Ώ - 
δηγοΰντο δέσμιοι ύ^ό χοιροφυλάκων εί
κοσι καί πλέον χωρικοί, οί όποιοι ολοι 
έν γένει έ'φερον τάς χεΐοας πλήρεις ειδών 
βρωσίμων. Ό μέν λαγώόν, ό έτερος ορ- 
νιθας, ό τρίτος αύγά, ό άλλος χοιρίδιον 
καί ουτω καθεξής. Κανείς έξ αύτών δέν 
ήτο κενός, άλλά κάτι τ ι έ'φερε. Τοΰτο 
έκίνησε τήν περιέργειαν δλων οίτινες ή- 
ρώτων. Ποιοι άρα νά ήσαν οί συνοδευό- 
μενοι δέσμιοι καί ποΰ έ'φερον τά βρώσιμα 
εκείνα ; Καί έλάμβανον τήν άπάντησιν 
δτι ήσαν φυγόποινοι καί φυγόδικοι καί 
τά φεοόμενα ήσαν πεσκέσια διά δικηγό
ρους κα ί... πολιτικούς.“ — Οπου ήννόη- 
σαν οί δυστυχείς χωρικοί πώς διοικού- 
μεθα καί πώς εύρίσκομεν δίκαιον, άλλά 
καί πώς δυνάμεθα νά έκφύγωμεν».

Τοιαύτη ή είς όρνιθας καί λαγωούς 
άπώλεια . Ή  είς ηθικόν δέ καί άξιοπρέ- 
πειαν καί είς φρόνημα καί είς εμπιστο
σύνην άπώλεια τών άπλοϊκωτέρων ποία 
άρά γε νά εινε ;

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Τ Ο Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΤΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ Σ Δ Ι Κ Α Σ ΤΗ Ρ Ι ΩΝ
Κ Α Τ Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  1 9 0 6

Σήμερον μόλις εί'μεθα είς θέσιν νά ά- 
ποδώσωμε/ εικόνα τινά τών εργασιών 
τών έν Άθήναις δικαστηρίων κατά τά 
παρελθόν έ'τος, ενεκα τοΰ κρατήσαντος 
παρά τοΐς δικαστηρίοις τών 'Αθηνών 
τουλάχιστον συστήματος, καθ’ ο ύπό 
χρονολογίαν έκτάκτων δήθεν συνεδριά
σεων τοΰ μηνός Δεκεμβρίου καταχωρί
ζονται έν τοΐς βιβλίοις άποφάσεις βλέ- 
πουσαι πράγματι τό φώς μέχρι τών μέ
σων, ένίοτε δέ καί μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 
μηνός Ίανουαρίου.

τούς ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ έφη- 
μερίους, άπό 25 ’Ιουνίου 1906 (κατακε- 
χωρισμένν) ούσν) καί έν τφ  έκκλησια- 
στικφ περιοδικφ « 'Ιερός Σύνδεσμος» ά
ριθ. 28) έδάφ. ια\ « ’Απαγορεύεται τέ- 
λεσις γάμου κατά την Μ. Τεσσαρακοστήν  
η κατφ την νηστείαν τοϋ Α ύγούστου».

’Εκ τής αύτής έγκυκλίου ![παραθέτο- 
μεν τό άπό έκκλησιαστικης διοικητικής 
άπόψεως άξιόλογον μέτρον τοΰ έδαφίου 
χ . Ίστεον : «"Οτι ή προσήκουσα  π ισ το - 
ποίησ ις πρέπε ι νά ίχ δ ίδω τα ι προ  της τε- 
λέαεως τοϋ γάμου  περ ί τάς οκτώ  ημέρας, 
και ονχ'ι α υθημ ερόν» .

Εύκταΐον θά ήτο δμως έ'τι, ίνα μετά  
την εψημεριακην π ιο τοπ ο ίησ ιν  (δτι δέν 
ύφίσταται κώλυμά τι), οκταήμερον πρό 
τοΰ γάμου έκδιδομένη ή άδεια πρός ίε- 
ρολογίαν αύτοΰ, δημοσιεύηται συγχρό
νω ς έν περιλήψει έ'ν τ ιν ι έπ ί τούτφ ό- 
ριζομένω φύλλφ" τής δημοσιεύσεως έπε- 
χούσης ουτω θέσιν προκηρύξεως τοΰ γά
μου (διά τήν κατά τό ένόν πρόληψιν 
ίεροκρυφίων γαμήλιων ίερολογιών).

γ ')  ’Εν ώ ή οριστική καί έπ ίοημος ο 
μολογία  μοναχικοΰ βίου (professio V0- 
torum solennium) άποτελεΐ έν τε τνί

Τά πορίσματα έπ ί τών αριθμών, οΰς 
άμέσως κατωτέρω παοαθέτομεν, έπιφυ- 
λασσόμεθα νά συναγάγωμεν είς προσε
χές φύλλον.

’Ά ρ ε ιο ς  ϊ ϋ γ ο ς
Τό άνώτατον ήμών δικαστήριον έξέ- 

δοτο κατά τό 1906 πολιτικάς μέν ά- 
ποφάσεις 545 ποινικάς δέ 172 άπέναντι 
538 πολιτικών καί 176 ποινικών, άς 
έξέδοτο κατά τό προπαρελθόν έτος 1905. 
’Εκ τών 545 τούτων πολιτικών αποφά
σεων, αί 40 ήσαν έκλογικαί, ή'τοι διορι
σμοί δικαστικών άντιποοσώπων κλπ . αί 
δύο περί κανονισμοΰ τμημάτων διακο
πών, αί τέσσαρες περί άποχωρήσεως δι
καστών, αί 44 άρνητικαί, αί I 7 1 άπορ- 
ρίπτουσαι τήν άναίρεσιν, αί ές προ- 
δικαστικαί τοΰ άκυρωτικοΰ, αί πέντε 
παραπεμπουσαι είς τήν ολομέλειαν αί 
13 τής ολομελείας (έξ ών 1 άνέ- 
πεμψεν είς τό Α' τμήμα, 8 είς τό Β' 
δύο άναιρετικαί καί δύο άπορρίπτουσαι 
τήν άναίρεσιν), αί δέ λοιπαί 1 20 τοΰ Β ’ 
τμήματος. ’Εκ τούτων πάλιν 31 ήσαν 
έρήμην, 77 όριστικαί καί προδικαστι- 
καί, 6 έπ ί αιτήσεων καί 6 παραπέμπου- 
σαι είς τήν ολομέλειαν.

Έ κ τών 172 ποινικών αί 121 άπέρ- 
ριψαν τάς περί άναιοέσεως αιτήσεις, αί 
33 άννίρεσαν, αί 11 £ήσαν πειθαρχικαί, 
αί 3 περί κανονισμού άρμοδιότητος, αί 
3 έπ ί αιτήσεων καί 1 παύουσα τήν ποι
νικήν καταδίωξιν.

Έ φετεΖ αν
Ύ πό τοΰ δικαστηρίου τούτου έξεδό- 

θησαν έν δλω 1 806 άποφάσεις άπέναντι
1890 έκδοθεισών κατά τό 1905, έκ 
τούτων δέ 792 έρήμην, 760 όριστικαί 
καί 254 προδικαστικαί.

Είς τά  πινάκια τοϋ αύτοΰ δικαστη
ρίου ένεγράφησαν κατά τό αύτό έ'τος 
1906 είς μέν τό τών συνήθων 714 έν 
δλω υποθέσεις, άπέναντι 737 έγγραφει- 
σών κατά τό 1905, είς τό τών συνοπτι
κών 954 άπέναντι 1093, έγγραφεισών 
κατά τό 1905, είς τό τών έμπορικών 
905 , άπέναντι 950 , έγγραφεισών κατά 
τό 1905 καί είς τό τοΰ Δημοοίου 481 
άπέναντι 370 τοΰ 1905.

Εκκρεμείς έν τοΐς πινακίοις, μή συ- 
ζητηθεΐσαι μέχρι τέλους Δ)βρίου 1906 
παρέμειναν έν δλω 430, έξ ών 66 έμ- 
πορικαί, 114 συνοπτικαί, 202 συνήθεις 
καί 48 τοΰ Δημοσίου.

Β ουλεύματα, έξέδοτο τό αύτό δικα- 
στήριον έν ολφ 510 άπέναντι 633 ά
τινα έξέδοτο κατά τό 1905.

'Ο κ. Πρόεδρος τών Έφετών έξέδοτο 
429 π ρ ά ξ ε ις  άπέναντι 516 άς έξέ
δοτο κατά τό 1905.

Π ρ ω τ ο δ ίχ ε ϊο ν
Είς τά  πινάκια τοΰ Πρωτοδικείου έ

νεγράφησαν καθ’ δλον τό έ'τος 1906, 
συνήθεις μέν υποθέσεις 2591 άπέναντι 
2163 έγγραφεισών κατά τό 1905, συν- 
οπτικα ί 3322 άπέναντι 3303 , έμπορι-

Άνατολικνί καί Δυτική Εκκλησία κώ
λυμα έ π ’ άκυρότητι τοΰ γάμου θεσπι- 
σθέν, τούναντίον, καί αυτή αυτη ή προ
καταρκτική, άπλη επαγγελία  (professio 
votorum simplicium) τών τό πρώ
τον δοκιμαστικώς προσλαμβανομένων έν 
κοινοβίω ώς ρασοφόρω ν  ή αρχαρίω ν  
(Novices,Ν θνΐΖβ=δόκιμοι μοναχοί *), 
συνεπήγε συνωδά τφ  Κανον. Δ. τών Κα
θολικών άπαγόρευσιν γάμου, καθ’ δ ένέ- 
χουσα ύπόσχεσιν δοθεΐσαν είς τό 'Τπέρ- 
τατον “Ον περί έκλογής μονήρους (μονα- 
στικοΰ) βίου. Κατά συνέπειαν τούτου 
οθεν, ή, παρά τήν έ'στω καί προκαταρ
κτικήν έπαγγελ ίαν, σύναψις γάμου ύπ ’ 
αύτών, καθ’ δ άθέτησις ύποσχέσεως έ- 
λογίσθη ώς άμαρτία, έφ’ ής έπεβληθη- 
σαν άντίστοιχοι ποιναί- άτε,ώς γνωστόν,

* Οΰτοι, πρίν η χειροτονούμενοι καί άνακη- 
ρυσαόμενος άσπασθόδσιν δριστικως τό μοναχικόν 
σχήμα, λαμβάνουσι μέν τήν κουράν, δέν δίδου- 
σιν δμως τήν (έπίσημον) ομολογίαν, καί τοδτο 
ίνα, έκ τε τοΰ βίου καί τής έπιδειχθησομένης 
παρ’ αΰτων συμπεριφοράς [καθυποβαλλομένων 
Οπό δοκιμασίαν έπί τινα περίοδον ποικίλλοοσαν 
έκάστοτε, μέχρι τριετίας δέ συνήθως παρατεινο- 
μένην], κριθη έμπροίκτως τά σοβαρόν τής άπο
φάσεώς και τοδ προσιδιασμοΟ αΰτων ώς μελ
λόντων μοναχών.

καί 5985 , άπέναντι 5727 καί έφέσεις 
1607 απέναντι 1449.

’Α ποφάσεις έξεδόθησαν ύπό τοϋ αύ
τοΰ δικαστηρίου κατά τό έ'τος 1906 
έν δλω 9764 άπέναντι 8443 έκδοθει
σών κατά τό 1905. Έκ τούτων 3470 
είσίν έρήμην, 3433 όριστικαί καί 2861 
προδικαστικαί.

Είς κατάστασιν  πτωχεύσεως έκηρύ- 
ρύχθησαν κατά τό έ'τος 1906 έν δλω 
88 έμποροι, άπέναντι 117 οίτινες έκη- 
ρύχθησαν κατά τό 1905.

Πράξεις έξεδόθησαν κατά τό 1906 
ύπό τοΰ κ. Προέδρου 4413 έν δλω, ά- 
πέναντι 4432 έκδοθεισών κατά τό 
1905.

Ϊ Ι λ η μ .μ ε λ ε ιο δ ικ ε 2 ο ν
Κατά τό αύτό έ'τος 1906 τό δικα- 

στήοιον τοΰτο έξέδοτο 7281 άποφάσεις, 
άπέναντι 9000 άποφάσεων έκδοθεισών 
κατά τό 1905.

Β ουλεύματα. Τό συμβούλιον τών 
Πλημμελει οδικών έξέδοτο κατά τό αύτό 
έ'τος 2118 βουλεύματα, άπέναντι 3193 
άτινα έζέδοτο κατά τό 1905.

Ε ΐρ η ν ο δ ίχ ε ί »
Α . Βόρε:ον. Ένεγράφησαν έν δλω υ

ποθέσεις 4965 , έδημοσιεύθησαν δέ ά- 
ποφάσεις έν δλω 3862 άπέναντι 3620 
τοΰ 1905 , έξ ών 1636 έρήμην, 613 ο— 
οιστικαί καί 1613 προδικαστικαί.

Β ' . Β όρε ιον. Ένεγράφησαν έν δλω υ
ποθέσεις 4082 , έξεδόθησαν δέ άποφά- 
σεις 2970 έν δλω άπέναντι 2587 έκδο
θεισών κατά τό 1905.

Ν ότιον. Ένεγράφησαν έν δλφ υποθέ
σεις 2162 , έξεδόθησαν δέ άποφάσεις έν 
ολω 1876 άπέναντι 1915 τοΰ 1905.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΩΝ^ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Πας άφιερώσας χρόνον πρός ύπόδειξιν 

σφαλμάτων καί άτελειών τών νόμων, 
δσοι δέονται προφανώς νομοθετικής άν- 
τιλήψεως, έδοκίμασε καί δοκιμάζει ά- 
πογοήτευσιν, πικρίαν καί οδύνην έπ ί 
έτέρ^: ούχ ήττον άποκαρδιωτικί) έν τ ίί 
άληθείί£ αύτής παρατηρήσει : «δτι ή 
φωνή αύτοΰ ήν φωνή βοώντος έν τί) 
έοήμω».

Δέν δύναται τις καί άπλώς άν άνοίξνι 
νομικόν οίονδήποτε περιοδικόν ή σύγ
γραμμα καί νά μή ί'δν) τοιαύτας συγ
κρούσεις καί άτελείας, διδούσας έκά
στοτε άφορμήν είς άντιθέτους λύσεις, 
παραβόλους έρμηνείας καί έπιζήμιον 
έφαρμογήν τών νόμων.

“Ενεκα τούτου καί πολλών, προϊστο
ρικών καταστάντων, λόγων, έλλείψεων, 
χαωδών κενών καί όπισθοδρομικής νο
μοθεσίας έπόμενον καί τυφλφ δήλον 
άποβαίνει πλέον δτι «ή  Δικαιοσύνη έν 
τφ  έργω αύτής άνά παν βημα χωλαίνει 
παρ’ ήμΐν καί θά χωλαίννι» παρά τήν 
μ&λλον άγαθήν θέλησιν καί πρόθεσιν 
τών έφαρμοστών τοιούτων νόμων πρός

τής έπιλογής τοΰ μοναχικοΰ βίου περι- 
λαμβανούσης τήν ύποχρέωσιν τής τηρη- 
σεως τών τριών έπαγγελ ιώ ν τής πε
νίας  (1), τής άγνότητος  (2) καί τής υπα- 
κοής  (3), ών έγένετο μνεία καταρχομέ- 
νη; τής παοούσης πραγματείας.

Αί νομοθεσίαι τών πλείστων εύρωπαϊ- 
κών κρατών άνεγνώρισαν μέν τό έκ τής 
χειροτονίας(4) καί τής έπιλογής τοΰ μο
ναχικοΰ βίου κώλυμα γάμου, ούδαμώς 
δμως τήν άπλήν έπαγγελ ίαν περί μ ελ -  
λούσης χειροτονίας ·ή έκλογής τοΰ μονα
χικοΰ βίου.

δ') Κ ατ’ άρχαιότερον δίκαιον τής Ά -

(1) Pauperies : π ρβ .  C. I I .  C. 12 , q .  1 2 ;  c. 
5 . X. de regu l. (III. 31) ; c. 2, 4, 6, X de 
statu monachorum (III. 35) ;  Consilii Tri- 
dentin i. Sess. 25 cap. 2 de reg. et mon· 
«Nihil p r o p r ii  habere > ‘ « Orbf V εαντφ εχειν» κε- 
κτήσθαι].

(2) Castitas s ive ca stitu d o ;  chastete πρβ. 
c. 40. C. 27. q. 1, άπό τοδ Πάπα Ίννοκεντίου 
τοϋ II κατά τήν 2αν λατερανικήν σύνοδον (1139 
μ. X.) «H ujusmodi namque copulationc.nl quam  
con tra  ecclesiasticam  regu lam  constat esse con- 
tra ctam , matrimonium  non esse ceusem us». Con- 
cil. Trid. Sess. 24 can. 9 de matrim.

(3) Obcdientia: πρβ. C. 5 . C. 18. q. 2 ; c. 27 
in VI to de elect.

(4) Είς τ ’ ανώτερα έκκλησιαστικά άξιώματα 
(ordines majores).
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Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

δσον έ'νεστι άκριβή καί δικαίαν έκάστοτε 
έπίλυσιν τών έξ κυτών άπορρεόντων 
«ζητημάτων» ώς άποκαλοΰνται τά  έπι 
τοιούτων νόμων άπαντωμενα προσκόμ
ματα συνήθως καί κατά τρόπον άμνησ- 
τεύοντα τούς υπαιτίους καταστάσεως 
πλέον ή ήμιβαρβάρου, απαίσιας καί 
όδυνηοόές.

Έ πιτραπήτω  μοι έν τούτοις :
Α '. Νά αποκρούσω ώς δημιουργικήν 

έ'τι έπαισχυντοτέοας καταστάσεως έτέ- 
ραν χαρακτηοιστικήν αύτης έπιφώνησιν 
παροιμιώδη : «Γόνατα καλώμνις έν σπαρ- 
τ φ «  (= το ύτέσ τ ι : ψύλλους ’στ ’ &χυρα!) 
έκφεύγουσαν συνήθως τοΰ έ'ρκους τών 
όδόντων παρά τών ποθούντων γενικωτέ- 
ραc, καί ριζικωτέρας μεταρρυθμίσεις καί 
βελτιώσεις της Δικαιοσύνης καί αύτής 
της Συνταγματικής ήμών μηχανές οταν 
βλέπωσ; μεμονωμένην καί συγκεκριμμέ- 
νην τινά  τοιαύτην βελτίωσιν ή απόπει
ραν. και

Β ’. Νά υποστηρίξω ώς έπείγουσαν, 
ώφέλιμον, ποακτικωτέραν καί διά ταΰτα 
εύκταίαν ήδη τήν μ ικ ρό ν  xαί κ α τ ’ ολίγον 
ά λ λ ’ έπιμονωτέραν καί συχνοτέοαν άντί- 
ληψιν καί θεραπείαν τών έκ τής παρού -  
σης καταστάσεως δεινών, κενών, αντι
νομιών, συγκρούσεων, άτελειών, ζη τη 
μάτων καί προσκομμάτων, καί ιδιαί
τα τα  τών έκπορευομένων έκ δικαστικών 
νόμων, οΐτινες εΐσίν οί ουθμισταί της 
κοινωνικής ευημερίας καί τών είς αυτήν 
άγουσών συναλλαγών πάσης φύσεως.

Έπικαλοΰμαι πρός τοΰτο τήν μνή
μην τών εΐδότων, όπόσον ήγαλλιάσαντο 
έπ ί τη ψηφίσει τοιούτων ειδικών καί 
αυτόχρημα ευεργετικών έν τοΐς άποτε- 
λέσμασι νόμων, ώς οί έζής π . χ . α ') ό 
ερμηνευτικός περί ρυμοτομίας β') ό της 
άρμόδιότητος τών Ειρηνοδικείων μέχρι 
ποσοΰ δρ. 300 κατά την νέαν δ ια τ ίμηο ιν  
(έξ ής, νωπόν τότε καί ό υποφαινόμενος 
θΰμα διχογνωμίας, έβροντοφώνησε διά 
τοΰ τύπου κατά ταύτης, μεθ’ ήν, καί 
διότι τό κακόν εΓχεν ύπερπλεονάσει, 
είσήχθη καί έψηφίσθη ό ρηθείς νόμος), 
γ ')  ό τής έξώσεως, δ') ό περί ύπολογι- 
σμοΰ τών προθεσμιών τής άποστάσεως 
ούχί πλέον κατά σχοίνους !, ε ') ό άπαλ- 
λάξας δικηγόρους καί δικαστάς καί δια- 
δίκους τών οχληρών οσον καί έπιζημίων 
συνεπειών της έφαρμογής ή μή τών περί 
ειδικής, ρητής καί κατηγορηματικής άρ- 
νήσεως πλέον ή Βυζαντινών δικονομικών 
διατάξεων, κλπ . κλπ .

Ά λ λ ’ έάν ταΰτα  ώς παρωχημένα 
πλέον αγαθά ή κακά έλησμονήθησάν τυ 
χόν, έπικαλοΰμαι τότε τήν μάλλον α
σθενή μνήμην τών υπερηλίκων νομικών, 
οΐτινες ακόμη άναμένουσι τήν έπεξερ- 
γασίαν (;) καί ψήφισιν ή συμπλήρωσιν 
τοΰ Άστυκοΰ Κώδηκος, τήν πλήρη με
ταρρύθμισή τής Πολιτ. Δικονομίας, τήν 
βελτίωσιν καί άντικατάστασιν τοΰ Να- 
πολεοντείου ’Εμπορικού Κώδικος, τήν 
ριζικήν τροποποίησιν τοΰ απηρχαιωμέ
νου ψηφίσματος τοΰ Κυβερνήτου, τήν

κατά τάς νεωτέρας απαιτήσεις τής κοι
νωνίας μεταρρύθμισιν τής Ποινικής Δι
κονομίας καί τοϋ Ποινικοΰ νόμου, καί 
εΐ' τ ι άλλο πρός τινα τοιαύτην μεγάλην 
ιδέαν έγγύτερον !

Ό θεν τολμώ νά πιστεύσω οτι γέρον
τες καί πλέον,— οί δεύτεροι ιδίως δίκην 
έκφύλων καί ώς άσθενεΐς τόν στόμαχον — 
θ’ άρκεσθώμεν είς μ ικ ράς  δόσεις μεταρ- 
ρυθμίσεως τών κακώς μέν καί ψυχρώς 
κειμένων, όλεθριώτερον δ’ έ π ’ άπειρον 
ίσχυόντων καί έφαρμοζομένων οίονεί 
κατά κληροδοσίαν τοΐς έπιγενομένοις 
τής νέας ταύτης προπατορικής αμαρτίας 
«τή ς’μεγαλομανίας !» ,  ώς ανιάτου πλέον 
άποδειχθείσης.

Καί άντί λίθων αναθέματος καί γόων 
έφ’ οΐς πας ήμαρτε, μεγίστη, τό γε νΰν 
έξ ιδιωτικής πρωτοβουλίας ειδημόνων, 
ή'θΐλεν άποβή καί ώφέλιμος ή συμβολή 
« α γ ίο υ  ΑικηγοροκοΟ rt Μ ομ ι- 
* θ ΰ  Σ υ ν ε δ ρ ίο υ  ένταΰθα κα τ ’ έ'τος 
ή εξαμηνίαν συνεοχομένου, έκ τών διω- 
ρισμένων παρά τε τοΐς έν τνί έλευθέρ^ 
Έ λλάδι καί τοΐς προξενικοΐς δικαστη- 
ρίοις δικηγόρων, νομικών συμβούλων καί 
δικαστών, καί αποστολήν έ'χοντος τήν 
ύπόδειξιν τί) Νομοθετική τοΰ Κράτους 
Εξουσία καί τώ  άρμοδίω έπ ί τής Δι
καιοσύνης ύπουργώ τών έν έκάστφ 
κλάδω δικαίου καί τώ  δικαστικφ όργα- 
νισμώ οφθαλμοφανών έλλείψεων πρός 
άμεσον αύτών θεραπείαν «βαθμηδόν 
ουτω καί κα τ ’ ολίγον» καί περιορισμόν 
έπομένως συν τω  χρόνω τών νοσηροτέ- 
ρων έκδηλώσεων τοΰ δικηγόρο-δικαστι- 
κο·κοινωνικοί» όργανισμοΰ. Φ έ ρ ’  ε ΐ·  
«εΕν ί

1) δ ι’ άνθρωπινωτέρας διατιμήσεως 
τών δικηγορικών δικαιωμάτων καί έξό- 
δων, διά κανονισμοΰ τών σχέσεων έντο- 
λέως καί έντολοδόχου κατά τάς νέας 
έργασίας καί άνάγκας, διά περιορισμοΰ 
ή προσδιορισμοΰ τοΰ άοιθμοΰ τών δικη
γόρων παρ’ έκάστω δικαστηρίω, δ ι’ ά- 
ποκλεισμοΰ τών βουλευτών έκ τής δι
κηγορίας διά κανονισμοΰ πληρωμής τοΰ 
φόρου έπιτηδεύματος κα τ ’ άναλογίαν 
έκάστν) ένεργεία ή πληρωμή, διά παρο
χής άδειας καί έλευθεοιας τοΐς δικηγό- 
ροις πρός συμμετοχήν είς έτέρας μή 
δικαστικάς ένεργείας κλπ .

2) διά συντηρήσεως ή καθορισμοΰ τών 
προθεσμιών, διατυπώσεων, αμοιβών καί 
έξόδων έπ ί δ ιεξαγωγών, πραγματογνω
μοσύνης, αύτοψίας ή έπιτοπίου μεταβά- 
σεως, ορκοδοσιών καί τής περαιτέρω έν 
έκάστγ) διαδικασίας.

3) διά καθιερώσεως διατάξεων ή συ
στήματος διαιτητικής λύσεως τών διαφο
ρών (ώς έν Βρυξέλλαις).

4) διά παρεκτάσεως τής άρμοδιότη- 
τος τών Είρηνοδικών έπ ί έξώσεων καί 
συναλ)κών, ώ ; καί άλλων συνοπτικών

I ήδη δικών.
5) διά συνοπτικωτέρας διαδικασίας 

ί  τών κα τ’ έ'φεσιν ένώπιον τοΰ ΓΙρωτοδι- 
■ κείου δικών, έμπροθέσμως συζητουμένων

νατ. Όρθοδ. Ε κκλησίας καί ή προη
γούμενη (έτέρα) μνηστεία ,λόγω  τής είω- 
θυίας ευλογίας αύτής έκκλησιαστικώς 
άπετέλει άπαγόρευσιν το ιαύτην,κατά δέ 
τό Κ α ν ο ν ικ ό ν  Λ έ κ χ ιο ν  τών Καθο
λικών, κα&ό συνεπάγουσα τήν ύποχρέω- 
σιν τής τηρήσεως καί έκπληρώσεως τής 
επαγγελ ίας τοΰ [τέως] υπεσχημένου γά 
μου- κατά το ΰ το  ή παρά τίνος τών 
μεμνηστευμένων σύναψις γάμου μεθ’ έ- 
τέρου προσώπου πρό τής εύλογου δια- 
λύσεως τής υφιστάμενης μνηστείας, ά
ποτελεΐ άθέτησιν ύποσχέσεως κ α ί' συ
νεπώς άμαρτίαν, έφ’ ν) έπ ίκειτα ι καί 
έπα πειλ ε ΐτα ι έκκλησιαστική ποινή
(Siihne, Kirchliche Strafandro- 
h u n g ), ής ή έκτισις (V e rb iis su n g ) ά- 
ποσκοπεΐ νά έπιφέρν) τήν κάθαρσιν άπό 
τής άμαρτίας.

Έπανειλημμένως έ'ν τε τνί θεωρicf καί 
τί) πράξει άνεκινήθη τό ζήτημα, έάν καί 
κατά τάς διδασκαλίας τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, ή, διά τής έν τώ  μυστηρίω 
τοΰ Βαπτίσματος άναδοχής, δημιουργου· 
μένη πνευματική συγγενεια άποτελίϊ 
κ α τ ’ έκκλησιαστικόν ’Ορθόδοξον ώς καί 
καθ’ Έ λλ . Αστικόν δίκαιον, άπλήν  μό

νον άπαγόρευσ ιν  γάμου, έφ’ ν) έπαπει- 
λοΰνται έκκλησιαστικαί ποιναί ή έπ ι- 
τίμ ια , η πρός ταύταις έπ ίκειτα ι καί ή 
άκ,υρότης τοΰ τυχόν τελεσθέντος γάμου 
παρά τόν άποκεκωλυμένον βαθμόν τής 
πνευματικής συγγενείας ( 1).

ε ') ΙΙερίπτωσιν άπλής άπαγορεύσεως 
άποτελεΐ ειτα  ή . άποκώλυσις μέν τής 
τελέσεως τοΰ γάμου έν τώ  7ω βαθμώ 
τής έξ αίματος, ώσαύτως δέ καί τής 
έξ αγχιστείας [διγενείας] συγγενείας, 
τοΰ τυχόν δμως τελεσθέντος (2) ήδη,

(1) Ή Ιρμηνεία των πηγών τοΰ έν ίσχύϊ εκ
κλησιαστικού ήμων δικαίου φαίνεται άδιστά- 
κτως άποκλίνουσα &πέρ τής παραδοχής τής 
πνευματικής συγγενείας, ώς αυτόχρημα κωλύμα
τος, θεσπισθέντος έτίΚ̂  άκυρότητι τοΰ γάμου 
(1. 26. C. (5, 4)· Τό τοιοΰτο συνάγεται καί έκ 
τοϋ αντικανονικού χαρακτήρας, δν φέρει ή ίερο- 
λογία γάμου μεταξύ πνευματικώς στενών συγ
γενών, καθ’ & έξάγεται έκ τής διδασκαλίας τών 
Πατέρων, δτι τά *βόαιτισμα γέννησίς ίστ ι θεία 
καί ψυχής άνακαίνισις», έξ ής άνεπτύχθη τά 
δόγμα δτι δ ιανάδοχος πνευματικός εοτι πατήρ 
τοΰ βαπτισ&έντος καί μείζων τοϋ γεννήοαντος 
αύτόν σαρκικώς».

(2) Τφ 1611 σύνοδος συνελθοΰσα έν Κων- 
σταντινουπόλει έν συνοπτική διακηρύξει ώρισεν 
δτι «ή 'Εκκλησία ερωτωμένη υπό τών μελ.λ.οννμ- 
φων άρνεΐται τον γάμον εν τώ 7ω βα&μφ, γενά-

καί ταχύτερον άνατρεπομένων αυτοδι
καίως.

6) διά περιστολής τής διαδικασίας 
τών προσωρινών μέτρων εις μίαν καί 
μόνην έπιτόπιον άπόφασιν, άπαγορεύου- 
σα ή μή πασαν καινοτομίαν.

7) διά περιστολής τοΰ δικαιώματος 
καί καταπαύσεως τών δολιοτήτων καί 
έπιζημίων συνεπειών τής παρά τρίτω 
συντηρητικής κατασχέσεως.

8) δ ι’ άπλοποιήσεως τής προδικα
σίας καί τοΰ τρόπου τής ύπερασπίσεως, 
υποβολής προτάσεων, διαμειβής έγγρα
φων κλπ .

9) διά τής παρά τώ  γραμματεΐ τοΰ 
δικαστηρίου προαιρετικής δηλώσεως 
(άντί κοινοποιήσεως) ανακοπής κατ’ έ
ρήμην άποφάσεώς καί συζητήσεως τών 
άνακοπών τήν α' δικάσιμον μετά βρα- 
χεΐαν προθεσμίαν πρός υποβολήν, έντός 
αύτής τών έγγράφων καί προτάσεων 
τοΰ άνακόπτοντος καί μ ετ’ αναβολήν 
έφ’ άπαξ τής συζητήσεως έν άπουσί^ 
τοΰ καθ’ ου ή άνακοπή κατά τήν άνω 
δικάσιμον.

10) διά ταχυτέρας έκδικάσεως τών 
έμπορικών δικών (έμπροθέσμως) και τής 
έν αύταΐς τουλάχιστον έ π ’ άκροατηρίου 
διεξαγωγής τών αποδείξεων καί άμέσου 
μ ετ’ αύτάς ορκοδοσίας καί διατυπώσεως 
τοΰ έπακτοΰ καί άντεπακτοΰ ορκου.

11) διά τής κηρύξεως έκτελεστών 
διαμαρτυρηθεισών έμπροθέσμως συναλ
λαγματικών (ώς έν ’Ιταλία).

12) διά τής έντός τριμήνου διορίας 
έκκαθαρίσεως τής θέσεως παντός π τω - 
χεύσαντος (ώς έν Γαλλία).

Καί δι’ άλλων πλείστων μέτρων, 
προτάσεων, γνωμών και ευχών εστω , ων 
ήδη βρίθουσι τά  τε νομικά παρ’ ήμΐν 
περιοδικά καί άλλα ειδικά νομομαθών 
συγγράμματα ώς καί τά  πρακτικά τοΰ 
Νομικοΰ τμήματος τοΰ Συλλόγου «Παρ- 
νασσοΰ», άτινα άλλως άπομένουσιν ω ς  
κ ο ιμ η τ ή ρ ια  καί μόνον «ευσε
βώ ν ιτόθω ν», είς αιώνα τόν ά
παντα !, έπ ί προφανέστατη πάντων 
ζημί$ καί άνυπολογίστω βλάβν), ών τά 
ολέθρια άποτελέσματα δρέπομεν πάντες 
άφειδώς μ η  κ ινούμενοι διά τό κοινόν 
συμφέρον ούδέ καθ’ εκατομμυριοστόν 
άφ’ δ ,τ ι πάσχομεν  υπέρ έκάστου έντο- 
λέως μή άμείβοντος ήμαίς !

Μ ιχαήλ Ε. Ιίανακάκη ς  
Δικηγόρος έν Άθήναις

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΚΑΙΟΣΥΝΗ
Κ Α Τ Α  ΤΟ ΕΤΟ Ζ 1 9 0 5 - 1 9 0 6

ΤΠΟ

Ε Ϊ Ι Τ Ρ Α Τ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Λ Ο Υ Β Β Α Κ Η
Δικηγόρου έν Ά θήναις

Εΐς τομίδιον έκ σελίδων 212 έξεδόθη ύπά'τάν 
άνω τίτλον μακρά κριτική τοΰ Ιργου τής άνα- 
κριτικής καί είσαγγελικής άρχής έν τή υποθέ
σει Μητσέα-Κωσταγερακάρη.

Φρονοΰντες δτι ίκανά σημεία τής έργασίας 
ταύτης τοΰ κ. Εύστρ. Κουλουμβακη έπιβαλλε- 
ται νά τύχωσι τής γενικωτέρας άντιλήψεως, έ- 
πιφυλασσόμεθα νά θίξωμεν ταϋτα.

έγκύρου ώσεί έξ ύπαρχής (eo Ϊρ30 =  άφ’ 
έαυτοΰ) άναγνωριζομένου.

Ή  Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έπε- 
φύλαξεν έαυτ·?ί τό δικαίωμα τής άφέ- 
σεως (1) έ'κ τε τούτων καί ετέρων απα
γορεύσεων καί κωλυμάτων, έν*ί*κοΰσα 
αύτό ώς έξαιρετικόν δίκαιον (2) πρός άρ- 
σιν άτοπων υπερβολών (3), άς ηθελεν 
ένίοτε δημιουργήση ή προκαλέση άναγ- 
καίως ή αύστηρά, ομοιόμορφος και απα
ρέγκλιτος έφαρμογή τών κανόνων αύτής, 
έξ άφορμής τών επομένων δύο αιτιών 
ποοσηκόντως βεβαιουμενων : α ) σοβαρού  
καί [έπείγοντος) (4) άναγκάζοντος λόγου 
(urgens necessitas), β') δέ προφανούς  
ώφελείας (5) τής ’Εκκλησίας (evidens 
ecclesiae utilitas).

μένος δμως οϋτος ον διασπάται» (lex  im per
fecta).

Έπί τής μή νομίμου (φυσικής) συγγενείας τά 
κώλυμα γάμου ΰφίσταται ώς καί κατ’ Ίουστι- 
νιάνειον δίκαιον μέχρι τοϋ 2ου βαθμοΰ συμπερι
λαμβανομένου, πρβλ. 1. 54 D· (23· 2) : Αρμ.
Δ. ιζ '. 21.

(1) Ju s  dispensandi.
(2) Ju s  exceptionale.
(3) Summum ju s , sum m a in juria.
(4) (5) Αί αίτίαι αύται διεκρίθησαν διττώς’ 

α') είς causae honestae, καί 6 ') είς causae in fa-

Ή συνδρομή της Δικαιοσύνης»» 
διά τό τρέχον δικαστικόν έ'τος, δπερ 
άρχεται άπό του πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει τό τελευ
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθη καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

Α Γ Ω Γ Η
"Αννας ^ήρας Ά γ .  Ά γ γ ελ ο π ο νλ ο ν  ώς 

φ υσ ική ς  έτητρόπον της ά νη λ ίκ ο ν  βυ- 
γατρός της Π αναγιώτας Ά γ .  Ά γγε- 
λο π ο ύλο ν , κά το ικ ο ν  Α θ η ν ώ ν

■κατά.
Σαράντη Α . ΙΙαπαγεω ργίον, κάτοικον  

Λιόπεόι κα» τ*όη άγνω στον δ ιαμο
νή ς. ’ Ενώπιον τοΐ? Λ ' Ε ιρηνοδικείου 
Βορείον π λενρας ’Α θηνώ ν.

Έξέοωκα έν ΓΙειραιεΐ καί εις βάρος τοϊ ε
ναγόμενου λαβόντος τ 6 ! j 0ti|aov είς εμπορεύ
ματα τής τελείας άρεσκείας του, 1 ) τήν άπο 
30 Αύγούστου 1903 έκ δραχ. 110 ουναλλαγ- 
ματικήν, πληρωτέαν εΐς τήν ιδίαν έμοΰ δια
ταγήν καϊ εΐς το έν Άθήναις κατάστημα τής 
Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος μετά μήνας 13 
άπο τής έκδόσεως της- 2) τήν άπο 30 Αύ
γούστου 1903 έκ δρα/_. 185 όμοίαν συναλλαγ
ματικήν πληρωτέαν έπίσης είς τήν ιδίαν έμον 
διαταγήν και είς το έν Άθήναις κατάστημα 
τής Έθν. Τραπέζης τής Έλλάδός μετά μή
νας 16 άπο τής έκδόσεως της, κα! 3) τήν 
άπί> 20 ’Ιουλίου 1904 έκ δραχ. 157 καί 75)οο 
συναλλαγματικήν πληρωτέαν ωσαύτως είς τήν 
ιδίαν έμοΰ διαταγήν καί είς τ 6 έν Άθήναις 
καιάστημα τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος 
μετά μήνας τέσσαρας άπό τής έκδόσεως της. 
Τάς συναλλαγματικάς ταύτας άποδεκτάς γενο- 
μένας υπό τοΰ έναγομένου ύπο τοΰ έναγομέ
νου, μετεβίβασα διά τακτικής όπισθογοαοή- 
σεως, γενομένης αυθημερόν τή έκδόσει, είς 
τήν διαταγήν τής Τραπέζης Έμπεδοκλέους 
λαβοΰσα τό ισότιμον αύτών, άλλά μή πληοω- 
θεισών κατά τάς λήξεις των, ήναγκασθην πρός 
τιμήν τής υπογραφής μου νά πληρώσω έγώ 
αύτάς και ουτω έγενόμην κυρία και κάτοχος 
αύτών ύποκαταστασα είς τά δικαιώματα τοΰ 
κομιστοΰ.

’Επειδή ό εναγόμενος άρνεΐται είς τήν πλη
ρωμήν των, δέον νά ΰποχρεωθή δικασηκώς 
καί διά προσωπικής του κρατήσεως καθό έμ
πορος καί κύριον επάγγελμα ’έχων τήν έμπο- 
ρίαν κατά τε τόν χρόνον τής έκδόσεως, άπο- 
δοχής καί λήξβως τών συναλλκγματικών καί 
ηοη.

Διά ταΰτα
Καί τά έν δέοντι, καλώ τόν άντίδικον πρός 

συζήτησιν τής παρούσης έμπροθέσμως καί έ- 
ξαιτοΰμαι. Νά γίνη δεκτή ή παροΰσα. Νά ύ- 
ποχρεωθή ό έναγόμενος καί διά προσωπικής 
του κρατήσεως νά μοί πληρώση ύπό τήν ρη- 
θεΐσαν ιδιότητά μου έν ολω δραχ. τετρακο- 
σίας πεντήκοντα δύο καί75)οο (452 καί 75)οο) 
έντόκως άπό σήμερον μέχρις έξοολήσεως. καί 
Νά καταδικασθή ε ί: τ ά ’έξοδα καί τέλη. Αρ
μόδιος κλητήρ έπιδότω νομίμως τήν παροΰσαν 
πρός τόν ένταΰθα κ. Εισαγγελέα τών Πρωτο
δικών διά τόν άγνωστου διαμονής έναγόμενον 
καί δημοσιευθήτω εΐς τινα τών ένταΰθα έκδί- 
δομένων εφημερίδων.

Έν Άθήναις τή 23 Ίανουαρίου 1907.
Ό  πλήρες, δικηγόρος 

Κ· Παπαθέον

Τ ύ π ο ις : Π. Α . ΠΕΤΙΆΚΟΥ

ς 1) Ό τέ δέ καθιεροΰται τό απαίτησα 
τής λήψεως τής άδείας ίεραρχικώς παο 
ώρισμένης άρχής ή παρ’ ώρισμένου προ
σώπου λ . χ . ή σύναψις γάμου παρ’ ά- 
ξιωματικών τής ξηρας ή τής θαλάσσης 
άνευ άδείας τής προϊστάμενης άρχής ε
πισύρει πειθαρχικάς ποινάς, καί αύτην 
έ'τι τήν έ'κπτωσιν έκ τοΰ άξιώματος.

(Έ πετα ι τό τέλος)

mantes : οίαι τοΰ α' είδους δυσπρόαιτον τής 
χώρας (angustia loci), ελλειψις προικός (in- 
com petentia dotis), προβεβηκός τής ήλικίας 
(aetas superadulta), διακεκριμένα προτερή
ματα (excellentia meritorum) κτλ., τοΰ Si 
6' ε’ίδους, προηγηϋεΐοα συνάφεια (copula car- 
nalis), κνηοις (im praegnatio feminae), δνα- 
φήμησις γυναίκας (diffamatio resp. infamia 
m ulieris) κτλ. Concil. Trid. Sess. 25 caput 
18 de ref.

Προκειμένου περί τής παρά μελών δυνα
στειών άνασσουσών έξαιτουμένης άφέσεως, έπε- 
κράτησε νά ζητήται αΰτη άνευ τής παραθέσεως 
άφορμής δικαιολογούσης ταύτην, έξ ού καί 
καταχρηστικώς, έπί τά είρωνικώτερον δέ άπε- 
κλήθη dispensatio sine causa.

ANT. ΓΡ. ΜΠΟΤΡΝΙΑ
Δ .  Ν.  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Α ΘΗ ΝΩΝ

,0 Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ ,
Πλήρης μελέτη περί συμβολαιογραφίας 

Τ ιιιΛ τ α ι δραχ. ί>


