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Σνμπληρονμένον διά τοϋ π α 
ρόντος φύλλον τοϋ Β'. έ'τονς, ή 
«Δικαιοσύνη » διακόπτει τήν εκ- 
δοοίν της κατά τούς ϋ'ερινούς 
μήνας τών διακοπών, επανα
λαμβάνει δέ ταύτην άπο τοϋ 
l m Σαββάτον τοϋ ’Οκτώβριον. 
Έ π Ι  τη εύκαιρία ταύτη παρακα- 
λονμεν τους καϋ'υατερονντας τήν 
οννδρομήν των νά άποστείλωσι 
ταύτην.

Τ Ο  Π Ε Ρ Ι

ΜΕΜΡΙΕΜ ΣΤΑ&ΟΓ&Ι
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(Συνέχεια καί τέλος)

Άρθρον 22 .
Ό  Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου ώς έπίσης 

καί δ, έν απουσία ή κωλύματι τούτου, 
προεδρεύων τοϋ Συλλόγου, έχουσι βαθ
μόν Προέδρου Πρωτοδικών.

Ό  Πρόεδρος διευθύνει τάς συνεδριά
σεις τοΰ τε Συλλόγου καί τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου καί έκπροσωπεΤ τόν 
Σύλλογον ένώπιόν πάσης δικαστικής ή 
άλλης αρχής.

Κωλυόμενον τόν Πρόεδρον άναπληροϊ 
ό Αντιπρόεδρος καί, έν κωλύματι καί 
τούτου, τό άρχαιότερον, κατά τήν δικη
γορικήν υπηρεσίαν, έκ τών μελών τοϋ 
Συμβουλίου. Κωλυομένου όλοκλήρου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου ή μή ύπάρχον- 
τος τοιούτου, προεδρεύει τοΰ Συλλόγου δ 
άρχαιότερος  τών δικηγόρων.

Τοΰ Συλλόγου προεδρεύει έπίσης  ό 
άρχαι ότερος τών δικηγόρων, κωλυομένου 
τοΰ προέδρου, έν τη περιπτώσει τοΰ τε 
λευταίου έδαφίου τοϋ άρθρου 8 .

Άρθρον 23  (Ώ ς  έχει)
Ό  γραμματεύς συντάσσει τά πρακτικά 

τών συνεδριάσεων τοΰ Συλλόγου καί τοϋ 
συμβουλίου, ύπογραφόμενα παρά τε τοΰ 
προέδρου καί αυτοΰ· τηρεί δέ τό μη- 
τρψον τών μελών καί τά διά τήν υπη
ρεσίαν τοϋ Συλλόγου χρήσιμα βιβλία, 
πλήν τών τοΰ ταμείου.

“Αρθρον 24 (Ώ ς  έ'χει)
Ό  ταμίας φυλάττει τήν χρηματικήν 

καί πάσαν άλλην περιουσίαν τοΰ Συλλό
γου. Παραλαμβάνει τάς εισφοράς τών 
μελών, τηρεί βιβλίον άπογραφής τής πε
ριουσίας τοΰ Συλλόγου καί τακτικά βι
βλία έσόδων καί έξόδων, ών όφείλει νά 
ύποβάλη κατάστασιν, όσάκις ζητηθή,πρός 
τε τόν Σύλλογον καί τό Συμβούλιον καί 
δίδωσιν άκρίβή λογοδοσίαν κατά τό τέ
λος έκάστου έτους, λήγοντος τήν 31 Δε
κεμβρίου.

Τά βιβλία άριθμοΰνται καί μονογρα- 
φοΰνται ύπό τοΰ προέδρου τοΰ Συλλόγου.

Πάσα πληρωμή ένεργείται τή έγ γ ρ ά 
φφ έντολή τοΰ Προέδρου.

Έ ν  περιπτώσει δέ κωλύματος, ό τα
μίας άναπληροϋται ύπό μέλους τοΰ Συλ
λόγου, ύποδεικνυομένου ύπό τοΰ Προέ
δρου καί έγκρινομένου ύπό τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου. Έ ν  έπειγούσαις περι- 
πτώσεσι τό Συμβούλιον άντικαθίστησι 
προσωρινώς τόν ταμίαν δι’ ένός τών με
λών αύτοΰ.

Όσάκις τά είσπραττόμενα ποσά φθά- 
σωσι τάς πεντακοσίας δραχμάς, οφείλει ό 
ταμίας νά καταθέση ταύτας είς Τράπε
ζαν, ίριζομένην ύπό τοΰ Συμβουλίου.

’ Αρθρον 25 (Ώ ς  έχει)
Ύπό τοΰ Προέδρου ύποβάλλεται κατ’ 

έτος είς τό έπί τής Δικαιοσύνης Ύπουρ-

γεΐον έκθεσις περί τών έργασιών τοΰ τε 
Συλλόγου καί τοϋ Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Π ειθαρχική δικαιοδοοία τοΰ Συλλόγου.
Άρθρον 26 

Τά πειθαρχικά παραπτώματα τών δι
κηγόρων ενεκα παραβάσεως τών καθη
κόντων ή ένεκα διαγωγής αναξιοπρε
πούς ή άσυμβιβάστου πρός τό αξίωμα 
τοΰ δικηγόρου, κρίνονται καί κολάζονται 
διά τών έν τψ έπομένψ άρθρψ όριζομένων 
πειθαρχικών ποινών ύπό τοΰ πειθαρχικού 
συμβουλίου τοΰ Συλλόγου, πλήν τών έπ’ 
άκροατηρίψ πραττομένων ή άνακαλυπτο- 
μένων, περί τής βεβαιώσεως καί τι
μωρίας τών οποίων διατηρείται ή ισχύς 
τών διατάξεων τοΰ Δικαστικοΰ ’Οργανι
σμού καί τής Πολ. καί ΙΙοιν. Δικονομίας.

Άρθρον 26  δίς 
Αι, κατά τό προηγούμενον άρθρον, ύπό 

τοΰ πειθαρχικού συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου έπιβαλλόμεναι πειθαρχικαί ποιναί 
είνε : 1) νουθεσία, 2) έπίπληξίς, 3) πρόσ- 
τιμον τριών μέχρις εκατόν δραχμών, 4) 
προσωρινή παϋσις τής ένασκήσεως τοΰ 
δικηγορικού έπαγγέλματος όκτώ ήμερών 
μέχρις έξ μηνών.

Ή  νουθεσία διατυποΰται έν νουθετική 
έπιστολή τού Προέδρου, έντολή τοΰ πει
θαρχικού Συμβουλίου, πρός τόν άμαρτή- 
σαντα δικηγόρον.

Ή  έπίπληξίς διατυποΰται έν ήτιολο- 
γημένη άποφάσει τοΰ πειθαρχικού Συμ
βουλίου, κοινοποιούμενη διά δικαστικοΰ 
κλητήρος, τφ έπιπληττομένω δίκηγόρψ.

Άρθρον 27 (Ώ ς έχει)
Τό Πειθαρχικόν συμβούλιον άποτελεΤ- 

ται ύπό τοΰ Προέδρου καί τοΰ Αντιπρο
έδρου τοΰ Συλλόγου καί τριών μελών 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έκλεγομέ- 
νων ύπ’ αύτοΰ κατά Δεκέμβριον έκάστου 
έτους. Έ ν  περιπτώσει κωλύματος ή α 
πουσίας  τινός έξ αύτών, ή άναπλήρωσις 
γίνεται έκ τών λοιπών μελών τοΰ συμ
βουλίου κατά τήν τάξιν τής ϋρχαίότητος, 
ώς δικηγόρων.

Έ ν  οις Συλλόγοις τό Συμβούλιον ά- 
ποτελεΐται έκ πέντε μελών, εινε αυτοδι
καίως καί πειθαρχικόν Συμβούλιον. Πρός 
άναπλήρωσιν δέ άπόντος ή οπωσδήποτε 
κωλυομένου μέλους τοΰ Συμβουλίου, κα
λείται ύπό τοΰ Προέδρου δ άρχαιότερος 
τών δικηγόρων, τηρουμένης καί τής δια- 
τάξεως τοΰ άρθρου 10.

Καθήκοντα γραμματέως παρά τψ πει- 
θαρχικψ Συμβουλίψ έκπληροΐ δ γραμμα
τεύς τοΰ Συλλόγου, ή έ'ν μέλος αύτοΰ, 
ύπό τοΰ Συμβουλίου όριζόμενον.

Άρθρον 28 
Τό πειθαρχικόν Συμβούλιον συνεδριά

ζει πάντοτε έν όλομελεία τών συγκρο- 
τούντων αύτό μελών, άποφασίζει δέ δι’ 
άπολύτου πλειοψηφίας.

Άρθρον 29 
Αρμόδιον είνε τό πειθαρχικόν Συμ

βούλιον τοΰ Συλλόγου, είς δ άνήκεν δ 
έγκαλούμενος δικηγόρος, καθ’ δν χρόνον 
ύπέπεσεν είς τό έφ’ ώ έγκαλεΐται παρά
πτωμα. Έ ν  τή περιπτώσει τής τελευταίας 
§ τοΰ άρθρου 8 , αρμόδιον είνε τό πει
θαρχικόν Συμβούλιον τού Δικηγορικού 
Συλλόγου τής έδρας τοΰ οικείου Έ φ ε 
τείου.

Άρθρον 30 (Ώ ς έχει)
Ή  πειθαρχική έξουσία άσκεΐίαι ύπό 

τοΰ οικείου Συμβουλίου αύτεπαγγέλτως 
ή κατ’ αίτησιν τής είσαγγελικής αρχής  
ή έπί τή κ α ταγ γ ελ ία  τών ένδιαφερομέ- 
νων ή μέλους τινός τοΰ Συλλόγου.

Άρθρον 31 
Τό πειθαρχικόν συμβούλιον ένεργεϊ 

αύτό ή διά τίνος τών μελών του πάσαν, 
κατά τήν κρίσιν αύτοΰ, άναγκαίαν έξέ- 
τασιν, δικαιούται δέ νά καλή καί έξετάζη 
μάρτυρας έπί τή διά χειραψίας ύποσχέ-

σει ή ένόρκως, νά ζητή έγγραφα, νά δια- 
τάσση πραγματογνωμοσύνην, έχον, ώς 
πρός ταΰτα, πάντα τά έκ τής ποιν. δικο
νομίας παρεχόμενα τφ άνακριτή δικαιώ
ματα. Τά έντάλματα τοΰ πειθαρχικοΰ 
συμβουλίου ή τοΰ ένεργοΰντος τήν άνά- 
κρισιν μέλους αύτοϋ περί βιαίας προσα
γωγής άπειθούντων μαρτύρων διαβιβά
ζονται πρός τόν αρμόδιον εισαγγελέα 
καί έκτελοΰνται ύπό τούτου.

Προκειμένου περί ένεργείας τοιούτων 
πράξεων έκτός τής έδρας τοΰ Συμβου
λίου, ή τής περιφερείας τοΰ Πρωτοδι
κείου, δύναται ν’ άναθέση' ταΰτα είς τόν 
αρμόδιον είρηνοδίκην ή πταισματοδίκην.

Άρθρον 32
Πειθαρχική ποινή δέν επιβάλλεται 

πριν ή άπολογηθή ή τουλάχιστον κληθή 
πρός άπολογίαν ό έγκαλούμενος δικηγό
ρος, πρός τοΰτο δέ καλείται ύπό τοΰ 
Προέδρου, διά κλήσεως, έπιδιδομένης διά 
δικαστικού κλητήρος, έν ή βρίζεται τό 
τε παράπτωμα δι’ δ έγκαλεΐται καί ή 
πρός άπολογίαν προθεσμία, ήτις δέν δύ- 
ναται νά ή βραχύτερα τών 15 ήμερών 
άπό τής έπιδόσεως τής κλήσεως.

Μετά τήν ύποβολήν τής έγγράφου α
πολογίας ή τήν πάροδον τής τεταγμέ- 
νης προθεσμίας, τό πειθαρχικόν συμβού
λιον συμπληροΤ τήν άνάκρισιν τής ύπο
θέσεως, όρίζει καί κοινοποιεί πρός τόν 
έγκαλούμενον ήμέραν δπως άπολογηθή 
καί προφορικώς. Δύναται δέ, κατά τήν 
κρίσιν αύτοϋ, νά καλέση καί τόν έγκα- 
λούντα πρός ύποστήριξιν τής έγκλήσεως,

Ό  έγκαλούμενος δύναται νά λάβη 
γνώσιν τής δικογραφίας κατά πάσαν στά
σιν τής προδικασίας.

Μετά τήν ώς άνω άκρόασιν τοΰ τε 
έγκαλουμένου καί τού έγκαλοΰντος, ή 
καί άν ούτοι ήθελον άπολειφθή, έκδίδο- 
ται ήτιολογημένη οριστική άπόφασις. 
Έ π ί προφανώς άνυποστάτου κατηγορίας, 
τό πειθαρχικόν Συμβούλιον, δύναται νά 
έκδώση άθψωτικήν άπόφασιν καί άνευ 
κλήσεως πρός άπολογίαν. Ή  άπόφασις 
κοινοποιείται διά δικαστικού κλητήρος, 
έντολή τοΰ Προέδρου, πρός τόν έγκλη- 
θέντα καί τόν έγκαλοΰντα. Άντίγραφον 
δ’ αύτής διαβιβάζεται πάντοτε, έπί άπο- 
δείξει, πρός τόν Εισαγγελέα τοΰ Πρωτο
δικείου, παρ’ ώ ό τιμωρηθείς διατελεΐ 
διωρισμένος.

Τά άπαραιτήτως άναγκαΐα έξοδα τής 
διαδικασίας ταύτης βαρύνουσι τόν τιμω- 
ρηθέντα, προκαταβάλλονται δέ ύπό τοϋ 
τοΰ Συλλόγου. Ή  άμοιβή τών πραγμα- 
τογνωμόνων κανονίζεται κατά τάς δια
τάξεις τής ποινικής διατιμήσεως.

Άρθρον 33 (Ώ ς  έχει)
Καθίσταται παρά τω Άρείψ Πάγψ 

Άνώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον, έ- 
δρεΰον έν Αθήναις καί άποτελούμενον 
έκ τού Προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου, ώς 
προέδρου, τοΰ Αντιπροέδρου, δύο Α ρ εο 
παγιτών-καί έξ παρά τψ Ά ρείφ  Πάγψ 
δικηγόρων έκ τών έχόντων δωδεκαετή 
τούλάχιστον ύπηρεσίαν. Τό συμβούλιον 
συνεδριάζει έάν ώσι παρόντες τρεις έκ 
τών δικαστών καί τέσσαρες έκ τών δικη
γόρων, άποφασίζει δέ δι’ άπολύτου πλειο
ψηφίας τών παρόντων μελών.

Οί μέν ΆρεοπαγΤται έκλέγονται ύπό 
τής όλομελείας τοΰ Άρείου Πάγου, οί δέ 
δικηγόροι ύπό τοΰ δικηγορικοΰ Συλλόγου 
Αθηνών, κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 
7, 10 καί 15 τοΰ παρόντος νόμου, πάν
τες δέ διορίζονται έπί διετίαν διά Β. Δια
τάγματος προκαλουμένου ύπό τοΰ έπί 
τής Δικαιοσύνης ύπουργοΰ. Ή  έκλογή 
τών Αρεοπαγιτών καί δικηγόρων διε- 
νεργεΐται κατά Νοέμβριον έκάστης διε
τίας έάν δέ ή παρά τού δικηγορικού 
Συλλόγου έκλογή δι’ οίονδήποτε λόγον 
δέν γίνη μέχρι τής 30  Νοεμβρίου, δ Ά -  
ρειος Πάγος έν όλομελεία έκλέγει έντός

I τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου έκάστου 
I Δεκεμβρίου καί τούς δικηγόρους.

Τό περί διορισμών Β . Διάταγμα έκδί- 
δεται τό βραδύτερον μέχρι τής 31 Δε
κεμβρίου καί ή ύπηρεσία τού συμβουλίου 
άρχεται άπό τής πρώτης Ίανουαρίου 
έκάστης διετίας.

Κατά τόν αύτόν τρόπον έκλέγονται 
καί διορίζονται καί έξ άναπληρωματικά 
μέλη, τρείς ΆρεοπαγΤται καί τρεις δι
κηγόροι, είς άναπλήρωσιν τών τυχόν 
κωλυομένων τακτικών μελών.

Τόν Πρόεδρον κωλυόμενον άναπληροϊ 
δ Αντιπρόεδρος ή δ άρχαιότερος τών 
Αρεοπαγιτών, ε’ίτε άποτελει μέρος τού 
Συμβουλίου ειτε μή.

Καθήκοντα γραμματέως παρά τψ Συμ- 
βουλιψ έκπληροΐ δ γραμματεύς τοΰ Ά 
ρείου Πάγου.

Άρθρον 34
Ενώπιον τοΰ Άνωτάτου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, έκκαλούνται πάσαι αί άπο- 
φάσεις τοΰ πειθαρχικοΰ Συμβουλίου, έν
τός 10 ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως, 
έπιδιδομένης τής έφέσεως, διά δικαστι
κού κλητήρος, πρός τόν παρά πρωτοδί- 
κάις Εισαγγελέα.

Ή  έφεσις ένασκεΐται μόνον ύπό τοΰ 
καταδικασθέντος δικηγόρου.

Τό Άνώτατον Πειθαρχικόν συμβού
λιον, δικαιούται νά διατάξη νέαν άνάκρι- 
σιν ή νά άκροασθή έκ νέου τόν έγκα
λούμενον δικηγόρον, νά μεταρρύθμιση irj 
έξαφανίση τήν έκκαλουμένην άπόφασιν, 
ούδέποτε δμως νά έπιτείνη τήν ποινήν. 
Τόν είς προσωρινήν παύσιν καταδικα- 
σθέντα δικηγόρον τό Άνώτατον Πειθαρ
χικόν συμβούλιον ύποχρεοϋται νά δεχθή 
καί είς προφορικήν άπολογίαν.

Τό Άνώτατον Πειθαρχικόν συμβούλιον 
άποφασίζει άμετακλήτως, ή δέ άπόφασις 
αύτοΰ διαβιβάζεται πρός τόν πρόεδρον 
τοΰ οικείου Συλλόγου δστις όφείλει άνυ- 
περθέτως νά τήν κοινοποιήση πρός τον 
έγκληθέντα.

Άρθρον 35.
Αι άμετάκλητοι άποφάσεις άνακοινοΰν- 

ται είς τόν Σύλλογον ύπό τοΰ Προέδρου 
κατά τήν πρώτην αύτοΰ συνεδρίασιν. Τά 
πρόστιμα είσπράττονται ύπέρ τοϋ Συλλό
γου καθ’ δν τρόπον καί αί είσφοραί τών 
μελών συνψδά τψ άρθρψ 40 . Αί έπιβάλ- 
λουσαι πειθαρχικήν ποινήν προσωρινής 
παύσεως άποφάσεις άνακοινοΰνται πρός 
τούς Είρηνοδίκας, Προέδρους καί Εισαγ
γελείς τών δικαστηρίων παρ’ οίς διατε- 
λεί δ τιμωρηθείς.

Άρθρον 36.
Ό  διά προσωρινής παύσεως τιμωρη

θείς όφείλει, άπό τής κοινοποιήσεως τής 
άποφάσεως, ν’ άπέχη τής έκπληρώσεως 
τών καθηκύντων του έπί τή όριζομένη 
τοϋ άρθρου 4 5 0  τοΰ Ποινικού Νόμου 
ποινή. Έ φ ’ δσον δέ διαρκεΐ ή ποινή 
αΰτη άποβάλει δ καταδικασθείς τήν ιδιό
τητα τοΰ δικηγόρου καί πάσα αύτοΰ 
πράξις, ώς τοιούτου, είνε άκυρος. Πα
ρελθόντων δμως δύο μηνών, άπό τής 
κατά τό άρθρον 34  έπιδόσεως τής έφέ
σεως, χωρίς νά έκδοθή ή δριστική άπό- 
φασις τοΰ Άνωτάτου Πειθαρχικοΰ Συμ
βουλίου ή χωρίς νά κοινοποιηθή ή έκδο- 
θεΐσα τοιαύτη είς τόν έγκριθέντα, ούτος 
άναλαμβάνει αύτοδικαίως τήν ιδιότητα 
τοΰ έπαγγέλματος θεωρουμένης άνατε- 
τραμένης τής έκκληθείσης άποφάσεως.

Άρθρον 37 (Ώ ς  έχει)
Τά πειθαρχικά συμβούλια ύπόκεινται 

έν γένει, δσον άφορα τήν ταχεΐαν καί 
προσήκουσαν διεξαγωγήν τών πειθαρ
χικών ύποθέσεων, είς τόν έλεγχον καί 
τήν έποπτείαν τού άνωτάτου πειθαρχι
κού συμβουλίου, δ δέ παρά τψ Ά ρ είφ  
Πάγψ Είσαγγελεύς, πλήν τού δικαιώμα
τος τής έποπτείας κατά τό προηγούμενον 
άρθρον 30, έχει τό δικαίωμα νά ζητή



2 Δ I K A I Ο Σ r  Ν Η

Πρωτοδικείου δικηγόροι πρός συγκρότη- 
σιν τοϋ Συλλόγου καί έκλογήν τοΰ τε 
διοικητικού καί τού πειθαρχικού Συμ
βουλίου.

Ή  ύπηρεσία τού κατά τδ άρθρον τοΰτο 
πρώτου διοικητικού και πειθαρχικού συμ
βουλίου διαρκεΐ μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου 1909.

Ή  έπ ιτ ρ ο π ή
Ό  Π ρόεδρο; Ό  Εισηγητής

Ν . Μ π ο νφ ίδ ιις Ν .  Μ αο κέτη ς

Τά μέλη
Διον. Στεφάνου, Ί ω .  Βογιατζής, Ί ω .  Δ. 

Ράλλης, Δημ. Γούναοης (μ ετ ’ έπιβυλάξεως), 
Boas. Λεόπουλος, Χαρ. Βοζίχης. 

 ——  --------

Μ Μ Μ Ο Ε Ϊ ϋ
ΕΝ  ΑΘΗΝΑΙΣ z y  3 0  Ίοονίου

Κ α τά  τους τρεις θερινούς μήνας, 
καθ’ ο'ύς πάσα δικαστηριακή κίνησις 
παραλύει, ή  κυκλοφορία τής έφημε- 
ρίδος ήμών ούδένα άναμφιβόλως θά 
έξεπλήρου προορισμόν. Έ ν ε κ α  τού
του, τηροΰντες άλλω ς τά  προανηγ- 
γελμένα, διακόπτομεν τήν εκδοσιν 
μέχρι τοΰ πρώτου Σαββάτου τοΰ ’Ο
κτωβρίου, άπό τοΰ οποίου άρχεται 
τδ τρίτον έ'τος. Έ ρ γ ο ν  ήμών δέν είνε, 
οίονεί αύτοκολακευόμενοι, νά διαλα- 
λήσω μεν, δτι έφημερίς μέ τδ πρό
γραμμα τής «Δικαιοσύνης» έκαλεΐτο  
νά πληρώ σ^ κενδν δπερ άπδ πολλοΰ  
είχε καταστή αισθητόν, παρά τοίς 
δικηγορικοΐς ίδίως κύκλοις, ούδ’ δτι 
άμα τή εμφανίσει ταύτης τά κακώς 
έν τή  δικαιοσύνη κείμενα, διά μαγι
κής τρόπον τινά ράβδου, θά έβελτιοΰν- 
το. Τδ τελευταϊον τοΰτο μάλιστα παν 
άλλο ή σοβαρδν θά ήτο άν ίσχυρίζετό 
τις. Ή  μεταβολή μιας καταστάσεως, 
ήτις συν τφ  χρόνφ μετετράπη είς κα- 
θεστδς πάγιον, καί ήτις δφείλεται μέν 
έν μέρει είς άτελείας πλείστας οσας 
τής νομοθεσίας ήμών, έκυριάρχησεν 
δμως πρδ παντδς ενεκα τής ελαττω 
ματικότητας τών χαρακτήρων όλων 
ήμών, καί δικαστών καί δικηγόρων 
καί δικαζόμενων καί δικαζόντων, ή 
μεταβολή μιας τοιαύτης καταστά
σεως, μόνον διά τής συνεργασίας τών 
περισσοτέρων, άλλά συνεργασίας έπι- 
μόνου καί μακράς έπιτυγχάνεται.Κ αί 
έπί συνεργασίαν τοιαύτης φύσεως 
συνεκάλεσε καί συγκαλεΐ ή «Δικαιο
σύνη», έλευθέρας παρέχουσα τάς στή- 
λας της, πάντας τούς δυναμένους. 
’Ά ν  έν μέρει, έ'στω καί κατά πολλο- 
στημόριον, έπ έτυχε μέχρι τοΰδε τοΰ
το, δέν είνε αρμόδιοι οί συμπράττον- 
τ ε ;  προς έ'κδοσιν ταύτης νά ύποστη- 
ρίξωσιν, ούδ’ άν έν τφ  μέλλοντι θά τδ

έπ ιτύχη , έπιτρέπεται είς αύτούς νά 
προείπωσι.

Έκεΐνο· δμως δπερ δέν είνε είς 
αύτούς έπιτετραμμένον νά άποσιωπή- 
σώσιν, είνε δτιάπασαι αύτών αί προ
σπάθεια!ι είς τοΰτο καί μόνον έ'τεινον 
καί θά τείνουν. Λίαν φυσικόν δτι 
άγων τοιούτου εί’δους, έχων ώς τέρμα  
τήν μετατόπισιν ένδς καθεστώτος 
κακώς κατά τήν άντίληψιν πάντων 
κειμένου, θά προσκρούσε καί πρδ 
τών ύπολογισμών έκείνων οίτινες τδ 
έκμεταλλεύονται καί πρδ τής άδιαφο- 
ρίας τών άλλων, οίτινες έκ συνήθειας 
μετέρχονται τδν άπογοητευμενον ή 
άπδ πεποιθήσεως φρονοΰσιν δτι ή ει
ρηνική έπανάστασις ήν έπιδιώκομεν 
έ'χει άνάγκην άλλων άναστημάτων 
καί άλλων κοινωνικών παραγόντων. 
Ά ς  εύχηθώμεν νά παρακάμψωμεν 
τούς σκοπέλους τούτους, πείθοντες, 
τούς άδιαφόρους πρδ παντός, δτι ή 
μάλλον ενεργός αύτών άνάμιξις είνε 
καθήκον οΰτινος τήν έκπλήρωσιν έ- 
πιβάλλει αυτή αΰτη ή ΐδιότης τούτων 
ώς έλευθέρων πολιτών, καθήκον δπερ 
ούδείς έχει τδ δικαίωμα νά παραμε
λήσω διότι σήμερον υπάρχει ή υπόνοια 
νά μή φανή άρεστδς είς ώρισμένον 
κύκλον προσώπων ή τήν έπομενην είνε 
βέβαιον δτι πρόκειται νά θίξη άτόπως 
έπιδιωκόμενα, άτυχώς δέ καί ώς έπί 
τδ πολύ πραγματοποιούμενα, άτομικά 
μικροσυμφέροντα.. Τδ τέρμα άρα τής 
ζωής τής έφημερίδος ήμών τότε μ ό
νον θά σημειω θή, δταν καταστή β έ
βαιον οτι ή ύπδ τοιούτου; δρους γ ε -  
νικωτέρα τών πολλών συνεργασία 
είνε χίμαιρα διά τά άπαρτίζοντα τήν 
σημερινήν κοινωνίαν ήμών πρόσωπα.

Τήν άπάντησιν τδ μέλλον μόνον 
καλείται νά παράσχη.

τοΙ μ τ η Ϊ Γ
ΤΟ Υ  Π Ρ Α Τ Ο Α Ι Κ Ε Ι Ο Υ  ΑΘΗΝΩΝ

Μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν γράφο- 
μεν δέν είμεθα είς θέσιν νά γνωρί- 
ζωμεν άν ή μεταφορά τοΰ Κ α τα στή 
ματος τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών είς 
τήν μεγάλην έπί τής Π λατείας τοΰ 
Συντάγματος οικίαν πρφην Ά νδρέου  
Κ ορομηλά άπεφασίσθη όριστικώς ύπδ 
τή ς Κυβερνήσεως, δυνάμεθα δμως 
καί πάλιν νά άναγράψωμεν δτι ή 
πραγματοποίησις τής τοιαύτης άπο
φάσεως θά παραγάγη δυσχερείας 
πλείστας δσας είς άπαντας άνευ ε- 
ξαιρέσεως τούς δικηγόρους, οίτινες 
εύχονται μέν όλοψύχως τήν μεταφο

ράν τοΰ Πρωτοδικείου είς οικοδόμημα 
άνθρωπινώτερον τοΰ σημερινοΰ, ούχί 
δμως καί είς άπόστασιν τόσον μεγά
λην άπδ τοΰ σημείου, είς δ τήν σ ή 
μερον είνε συγκεντρωμένα άπαντα 
ανεξαιρέτως τά δικαστικά Κ α ταστή
ματα. Έκδ^λω σιν τής τοιαύτης γενι
κής τών έν ’Αθήναις δικηγόρων εύ- 
χή ς άποτελει ή κάτωθι άναφορά, ή -  
τις, φέρουσα τάς ύπογραφάς διακο- 
σίων καί πλέον δικηγόρων, υπεβλήθη  
τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν πρδς τδν 
κ. έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργόν, 
δστις ούδεμίαν έχομεν άμφιβολίαν 
δτι θά άμνηστεύση άφ’ ένδς τούς κ.κ. 
δικηγόρους διά τδ λεκτικόν τοΰ εγ 
γράφου ύπδ τδ οποίον άνυπόπτως έ
θεσαν τήν ύπογραφήν των, θά λάβη  
δμως άφ’ ετέρου ύπδ σοβαράν σημα
σίαν τδ περιεχόμενον τούτου, δπερ έ 
χει έ π ί  λ ε ς ε ί  ώς έ ξ ή ς :

Α ν α φ ο ρ ά  -  jJv έν Α θ ή ν α ις  
δ ικ η γ ό ρ ω ν

Π οος τον έξοχώτατον κ. * Υπουρ 
γόν τής Δικαιοσύνης.

Κύριε 'Υπουργέ,

ΠληροφορούμεΘα δτι ληγούσης τής 
διαρκείας τής μισθώσεως τού οικήματος 
Κολιάτσου, τού χρησιμεύοντος διά κατά
στημα Πρωτοδικείου καί Άνακριτικών 
γραφείων, σκέψις γίνεται νά μισθωθή ε- 
τερον οίκημα διά τδν άνωτέρω σκοπόν, 
καί δή, μακράν τής θέσεως, έν ή εδρηται 
τδ Πρωτοδικεΐον.

Ή  τοιαύτη σκέψις, Κύριε Υπουργέ, 
άν πραγματοποιηθώ, διά μισθώσεως οι
κήματος, κειμένου μακράν τής πλησίον 
τοϋ ταχυδρομείου θέσεως, δέν είνε εύχά- 

! ριστος δι’ ήμας τούς δικηγόρους, καθό- 
I σον, ώς είνε γνωστόν, πάντα τά δικαστή

ρια είνε συγκεντρωμένα περί τδ ταχυ- 
δρομεΐον καί ήμεΐς εχομεν δλα πρόχει
ρα, χωρίς ν’ άναγκαζώμεθα νά τρέχωμεν 
είς μακρυνάς αποστάσεις, αΐτινες και κο
πιώδεις είνε καί χρόνον πολύν άπορρο- 
φώσιν.

"Ενεκα τούτου λαμβάνομεν τήν τιμήν 
νά παρακαλέσωμεν υμάς μετά τοΰ προ
σήκοντος σεβασμού, δπως εύαρεστηθήτε 
καί σταθμίση τε τδ κακόν, δπερ πρόκει
ται νά γίνη είς ήμας τούς δικηγόρους, 
έάν άπομακρυνθή τδ Πρωτοδικεΐον έκ 
τής περί τδ Ταχυδρομεΐον θέσεως καί έν 
τφ χαρακτηρίζοντι ύμας διά τδ δικηγο
ρικόν σώμα πόνψ μεριμνήσητε δπως ά- 
νανεωθή ή μίσθωσις τοϋ σημερινού οική
ματος, ή, άν άσύμφορον τοΰτο, ενεκα τών 
όπερβολικών άξιώσεων τοΰ ιδιοκτήτου, 
όποδείξητε τούλάχιστον τοίς άρμοδίοις, 
δπως ευρωσιν ετερον οίκημα, δπερ δμως 
νά μή είνε άπομεμακρυσμένον τής περί 
τδ ταχυδρομεΐον θέσεως.

Άθήνησι, τ^ 20^ ’Ιουνίου.

Ε υπειθέστατοι 
Ο» διν.ηγόοοι ’Α θηνώ ν

παρά τών πειθαρχικών συμβουλίων .λό
γον, νά τάσση αύτοΐς προθεσμίας πρός 
άποπεράτωσιν τών έκκρεμών καταδιώ
ξεων, ών παρελθουσών άπράκτων ν’ ά- 
φαιρή άπ’ αύτών τήν σχετικήν ύπόθεσιν 
καί νά είσάγη ταύτην άπ’ εύθείας είς 
τδ πειθαρχικόν συμβούλιον, δπερ άποφα- 
σίζει άμετακλήτως.

Άρθρον 38 
’Εάν ή δικαστική άρχή έπελήφθη ποι

νικής καταδιώξεως, τό πειθαρχικόν Συμ
βούλιον δέν δύναται νά έξετάση τήν αύ
τήν πράξιν άν δέ είχεν ήδη έπιληφθή, 
άπέχει πάσης περαιτέρω αύτοΰ ένεργείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ’.
Π ερι παύσεω ς τών δικηγόρω ν.

Άρθρον 39  (Ώ ς  εχει) 
Δικηγόρος καταδικασθείς είς έγκλη- 

ματικήν ποινήν ή είς βαθμόν πλημμελή
ματος διά τά άδικήματα τά έν τοϊς άρ- 
θροις 22  καί 24  τοΰ Ποιν. Νόμου, δέν 
δύναται νά διορισθή έκ νέου, είμή άφοΰ 
προηγουμένως γνωμοδοτήση περί τοΰ 
άναδιορισμοΰ δ δικηγορικός σύλλογος, 
ούτινος άπετέλει μέλος τής 2δρας τού 
Πρωτοδικείου παρ’ ώ αίτεΤται νά διορι- 
σθή δ δικηγόρος, διά πλειοψηφίας τών 
τριών τετάρτων κτλ. δ παυθείς κατά τόν 
χρόνον τής παύσεως, διά πλειοψηφίας 
τών τριών τετάρτων τών παρόντων
μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ ’.

Γ εν ικ ο ί διατάξεις.
Άρθρον 40.

Αί κατά τδ άρθρον 4  καταβλητέαι εί- 
σφοραί τών μελών τοΰ Συλλόγου, τά
πρόστιμα καί τά κατά τό άρθρον 32
προκαταβληθέντα ύπό τοΰ Συλλόγου
έξοδα είσπράττονται ύπό τοΰ δημοσίου 
Ταμείου, κατά τριμηνίαν, κατά τάς δια
τάξεις τών νόμων περί είσπράξεως τών 
δημοσίων έσόδων, έπί τή βάσει καταλό
γου άποστελλομένου ποός τδν αρμόδιον 
επαρχιακόν ταμίαν ύπό τοΰ ταμίου τοΰ 
Συλλόγου, έπί δέ Συλλόγων άποτελου
μένων έξ δλιγωτέρων τών δεκαπέντε 
μελών, ύπδ τοΰ προέδρου.

Ό  έπαρχειακός ταμίας έκδίδει περί 
τών είσπραττομένων γραμμάτιον έπ’ δνό- 
ματι είτε τοΰ ταμείου τοΰ Συλλόγου είτε 
τοΰ Προέδρου κατά τά άνωτέρω, δπερ 
άποστέλλει άπ’ εύθείας πρός τοΰτον έν
τός μηνός άπδ τής λήξεω ςτής τριμηνίας.

Άρθρον 41.
At κατά τόν νόμον τούτον έγκλήσεις, 

άποφάσεις, κοινοποιήσεις, έφέσεις, διαδι- 
κασίαι καί πασα έν γένει πράξις, γίνον
ται έφ’ απλού χάρτου. Τά άποδεικτικά 
έπιδόσεως συντάσσονται έφ’ απλού χάρ
του, δ δέ κοινοποιών κλητήρ δικαιούται 
είς άμοιβήν λεπτών πεντήκοντα δι’ έκά- 
στην κοινοποίησιν.

Μ εταβατική διάταξις
Άρθρον 42.

’Εντός ένός μηνός άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ Νόμου τούτου έκδοθήσεται Β. 
Διάταγμα, δι’ ού όρισθήσεται έντός Ιτέ- 
ρου μηνός ή ήμέρα καί ή ώρα καθ’ ήν 
θά συνέλθωσιν έν τή αιθούση τοΰ Πρωτο
δικείου, ύπδ τήν προεδρείαν τοΰ άρχαι- 
οτέρου κατά διορισμόν έκ τών παρόντων 
δικηγόρων, οί έν τή περιφερεία έκάστου

Α Λ Φ Ρ Ε Δ Ο Υ  I.  Α Θ Α Ν Α Σ Ο Υ Λ Α
Δ ικη γόρον  έν *ΑΌ·ήναις

ΠΕΡΙ ΜΟΡΓΑΝΑΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

Ό  αυστηρός γάμος συνιστατο κατά κα
νόνα διά της βιαίας απαγωγής της νύμ
φης· διά τούτου δέ,δτι αυτη ήγετο είς την 
οικίαν τοϋ άνδρός, καί ύπεβάλλετο ύπό 
την ανδρικήν τούτου εξουσίαν, έλογίζετο 
αΰτη ώς σύζυγός του άπό της άπόψεως 
τοϋ τότε ίσχύοντος δικαίου. ’Ιδίως, έάν 
η νύμφη δέν άνηκεν εις την αύτήν πά
τριάν (S ip p e) άλλως φ άραν  [ — λέξις 
παράγωγος έκ τοΰ λατινικού θέματος 
ί r a t  . . . εύχρηστος δ’ έν Ήπείρψ : 
πρβλ. ιστορίαν τών αγώνων τοΰ Σουλίου, 
ΓΙάργας κ λ π .], εις ην καί ό γαμβρός, 
στερεοτύπως έλάμβανε χώραν ή αρπαγή 
αυτη.

Προκειμένου ομως περί της απαγω
γής γυναικός αυτόχθονος καί άνηκούσης 
είς την αύτην πάτριάν,άπγ)τεΐτο η συγ- 
κατάθεσις της νύμφης : έάν, συναινοΰσα, 
μετέβαινεν είς τήν οικίαν τοϋ άπάγοντος

αύτήν, καθίστατο σύζυγός του, Ά λ λ ’ 
ήτε πάτριά, έξ ής κατήγετο ή γυνή, ώς 
καί ό έ π ’ αύτής ένασκών τέως τήν κη
δεμονίαν ή επιτροπείαν ή τήν πατρικήν 
εξουσίαν, έδικαιοϋντο νά προβώσιν είς 
εχθροπραξίας καί ζητήσωσι ίκανοποίησιν 
παρά τοΰ άπαγαγόντος. Καθ’ δτι, ώς 
παρά Ρωμαίοις δυνάμει τής p erp o tu a  
tu te la  m u lie ru m , ού'τω καί παρ’ 
άρχαίοις Γερμανοΐς, αί γυναίκες διά τό 
ασθενές τοΰ φύλου (p er in f ir m ita te m  
sexu s) έτέλουν ύπό διαρκή επιμέλειαν 
καί άντίληψιν. ’Έ θιμά τινα δέ καί νΰν 
έ'τι έν Γερμανία έθιζόμενα παίγνια, εξη
γούνται ίστορικώς, (λογίζονται ώς) συμ- 
βολίζοντα τήν βιαίαν αρπαγήν καί οι'— 
καδε προσκομιδήν τνίς νύμφης παρά τοΰ 
νυμφίου- έν τοϊς μ ετέπ ειτα  δμως ίστο- 
ρικοΐς χοόνοις τών γερμανικών φύλων έπί 
ποινή άπηγορεύετο πλέον, ή άοπαγή 
νης νύμφης, τούλάχιστον, έάν ή γυνή 
δέν είχεν έκ τών προτέοων συναινέσει 
είς τόν γάμον. Ή  άνδρική έξουσία έν τή 
περιπτώσει ταύτν] δέν μετεβιβάζετο είς 
τόν άπαγαγόντα, ή δέ άπαχθεΐσα νομι- 
κώς έξηκολούθει έ'τι, καί έν τή οικία 
τοΰ άπαγωγέως ουσα, νά τελή ύπό τήν

εξουσίαν τοΰ κηδεμόνας ή τοΰ άσκουν- 
τος έ π ’ αύτής πατρικήν εξουσίαν οπότε 
σημειωτέον δμως οτι (ίανεν ανδρικής  
έξουσ ίας» δέν ήννοεΐτο ώς υπάρχων 
γάμος.

Κατά τούς χρόνους της Φραγκικής 
δυναστείας είχεν ιδία γενικώς έπικρα- 
τήσει, κατά τό μάλλον ή ήττον όμοιο- 
μόρφως, μεταξύ τών Γερμανικών φύλων, 
6 νομικός τύπος της συνάψεως του γά
μου δι’ έξαγορας τής νύμφης (B r a u t -  
k au f). Ά λ λ ω ς, πλήν τών άγοραπωλη- 
σιών, ώς τών κ α τ’ έξοχήν συναλλαγών 
έπί άνταλλάγματι, κατά τούς άρχαιο- 
τάτους χρόνους, δέν ύπηρχον έτεοαι δι- 
καιοπραξίαι, άτελεστάτης οΰσης παρά 
τοϊς Γερμανοΐς τής άναπτύξεως καθόλου 
τών δικαιολογητικών, καί ίδί^ τών ενο
χικών σχέσεων. Βεβαίως πρασις της νύμ
φης ούδέ παρ’ αύτοΐς έ'σχε ποτέ τήν ση
μασίαν της άγορας α πράγματος'», διε- 
κρίνετο δέ άριδήλως άπό της άγορας 
δούλων κτλ .
Ούδέν ήττον ή νύμφη άπετέλει τό άντι- 
κείμενον της συμβολικής πράσεως, κατά 
τήν περίοδον τής συμβατικής  συνάψεως 
τοΰ γάμου (κα τ’ άντίθεσιν της δ ι ' α ρ π α 

γής), μόνον δέ μετά πάροδον μακρών 
χοονικών περιόδων «ή επ' αυτής κτήσις 
τής ανδρικής εξουσ ίας» έλογίσθη ώς το 
άντικείμενον της έν λόγω συμβάσεω ς τής 
αγοραπω λη σίας, ά πετέλει δέ συνάλ
λαγμα τοΰ οικογενειακού δικαίου. Διά 
τούτου συνωμολογεΐτο καί διενηργεΐτο 
ή μεταβίβασις τής έξουσίας άπό τοΰ 
τέως φορέως ταύτης είς τόν σύζυγον. 
Καί άρχικώς μέν ή έξαγορά της νύμφης 
διωμολογεΐτο μεταξύ μεταξύ έκατέρας 
τών πατριών, ή'τοι μεταξύ τών γενών, 

είς ά άννίκον οί νεόνυμφοι, βραδύτεοον 
δέ μεταξύ τοΰ νυμφίου καί τοΰ ένα- 
σκοΰντος τήν ώς είρηται εξουσίαν έπί 
τής νύμφης. Τό παρά του γαμβρού είς 
τόν φορέα τής έξουσίας ταύτης κατα- 
βαλλόμενον τίμημα « W i t t u i l l »  κα- 
λούμενον [συγγενές τφ  w id m en ] άφιε- 
ροΰν άπαντώσιν δμως καί άλλαι όνομα- 
σίαι τούτων έν ταΐς πλείοσι συλλογαΐς 
τών έθίμων, άτινα παρ’ έκάστω τών 
Γερμανικών φύλων— μή ύπαρχόντων άλ
λως γραπτών νόμων— άπετέλουν ίσχύον 
δίκαιον] έκανονίζετο άρχηθεν διά συμ
φωνίας, βραδύτερον δμως καθωρίσθησαν 
<ιτ ιμ α ί ώ ρισμ έναι» .



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Η 3

ΑΠΟ Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
"Αρειος Πάγος.— 'Ολομέλεια

Α π ώ λ ε ι α  άνωνύι».ων τίτλω ν εις 
τόν κομιστήν. — Χονέπειοιι

Είσηγονμένου τοϋ Α ρ εο π α γ ίτου  κ. 
Μ α ιθ . Χ ατζάκου , έδημοσιεύθη ή ν π ’ 
ά ρ ιθ . 2 8 6  (1 9 0 7 )  άπόφ ασις τής ολομέ
λειας τοϋ Ά ρ ε ίο υ  Π άγου, δι ής λΰειαι 
τό ύψίατης υπό πλείστας επόψεις σπου- 
δαιότητας ζήτημα τών συνεπειών αίτινες 
θ ά  έπακολονθήσω σι μ£τά τήν τελεσιδι
κίας άποδεικνυομένην καταστροφήν άνω - 
νύιιου τινός τίτλον, έκ πυρκα ϊάς , ή άλ 
λης αιτίας. Τήν νπόθεσιν ταύτην, εις ήν 
έπαναλαμβάνομεν άπ οδίδομ εν  ίδιάζονσαν  
σημασίαν, παρηκολουθήσαμεν ά π ό  τής 
ημέρας κ α θ '  ήν συνεζψ ή θη  εν τή όλο 
μελεία τον Ά ρ ε ίο υ  Π άγον , εδημοσιενσα- 
μεν δε εις τά ύ π ' άριι1}. 61  και 62  
φύλλα τήν κατά τήν συζήτησιν εκείνην 
λίαν έπιμεμελημένην άγόρευσιν τοϋ άντει- 
σαγγελέως κ. Κ .  Μ ανιάκη, μ ε τήν γνώ
μην τοΰ οπ οίον  τάσσεται χαί ή άπόφασις  
τής όλομελείας, ε'χονσα ώ ς έξής.

Επειδή  είνε μέν άλήθές, δτι έπί τών 
ανωνύμων ή είς τόν κομιστήν πληρωτέων 
τίτλων ή ένοχή υπό τινα έποψιν ένσαρ- 
κοΟνται είς τόν τίτλον τδν έμφαίνοντα 
αύτήν, δν ό Νόμος Α.Σ.Μ.Δ' τοΟ 1885 έν 
άρθροις 1 καί 2 , έξομοιών πρδς τά ένσώ- 
ματα κινητά, θεωρεί ώς έπιοεκτικδν κυ
ριότητας, είκαζομένης κατά τεκμήριον 
άνεπίδεκτον άνταποδείξεως, έκ τής μετά 
καλής πίστεως κατοχής αύτοΰ και μετα- 
βιβαζομένης δι’ απλής παραδόσεως, έπι- 
τρέπει δέ έν ώρισμέναις περιπτώσεσι τήν 
διεκδίκησιν αύτοΰ, ένφ άφ’ έτέρου έξαρτα 
τήν ένοχικήν άπαίτησιν έκ τής έμφανί
σεως τοΟ τίτλου, ώς δντος ύποχρέου τοΰ 
έκδότου νά πληρώση τδ δηλούμενον έν 
αύτφ ποσόν καί τάς παρεπομένας έξ αύ
τοΰ αποδόσεις είς τδν έμφανίζοντα τόν 
τίτλον, ήτοι ύπδ τήν αΓρεσιν τής κομιδής 
αύτοΰ, χωρίς τδ παράπαν νά έρευνα έκ 
τίνος λόγου περιήλθεν ούτος είς τήν 
κατοχήν του, άλλ’ ή αί'ρεσις αύτη εινε 
ύπό τήν προϋπόθεσιν τής ύλικής ύπάρ- 
ξεως τοΰ τίτλου καί τοΰ έντεϋθεν δυνατοΰ 
τής κυκλοφορίας του, ώστε τό άντίθετον 
γεγονός τής καταστροφής αύτοΰ δέν 
ένέχει άτονίαν τής αίρέσεως, άλλά κεϊται 
έκτός αύτής, μή προνοούμενον είδικώς ύπδ 
τοΰ νόμου- έντεϋθεν δ’ έπεται, δτι ό άπο- 
δεικνύων τδ έπί τοΰ τίτλου δικαίωμά του, 
ήτοι τήν μετά καλής πίστεως κατοχήν 
αύτοΰ, καί τό γεγονός τής υλικής αύτοΰ 
καταστροφής, δικαιοΰται ν’ άξιώση παρά 
τοΰ έκδότου τήν άναγνώρισιν τής άπαι- 
τήσεώς του διά τής έκδόσεως νέου τίτλου 
άντί τοΰ καταστραφέντος, καθόσον άλλως 
6 έκδότης ήθελε πλουτεϊ άδικαιολογήτως 
μέ τήν ζημίαν τοΟ πιστωτοΰ, παρά τδν 
έν τφ Νόμφ 206 ΙΙανδ. (50 17) κα
νόνα τοΰ δικαίου, τής ζημίας μή άνταπο- 
κρινομένης πρός τήν βούλησιν τοΰ ζημι- 
ουμένου, άφοΰ κατά τά άνωτέρω ό δρος 
τής έμφανίσεως δέν άφορα είς πασαν 
περίπτωσιν, άλλ’ είς τήν περίπτωσιν καθ’

Άρχικώς ή αγοραπωλησία διεξήγετο 
χέρι με χέρι (Z u g  UIX1 Z u g ), τούτέστι 
διά ταυτοχρόνου καταβολή; τοΰ τιμή
ματος καί παραλαβής τής νύμφης, τής 
συνάψεως τοΰ γάμου τελειουμένης ούτω 
u n o  a o te u . Ή  μεταβίβασις τής άνδρι- 
κής εξουσίας έτελεϊτο διά συμβολικής 
πράσεως κα' δη διά τής παραδόσεως τοΰ 
δόρατος, καθό συμβόλου τής άνδρικής 
εξουσία ς. ’Ά λλω ς δι’ ολοκλήρου σχεδόν 
τοΰ μεσαίωνος ή αύτή συμβολική πραςι.ς 
έτελεϊτο καί έπί τής υιοθεσίας, τών έπί 
ταύτης εΐωθότων τυπικών καί συμβολι
κών πράξεων έπικοίνων ούσών καί τή 
γαμηλίφ δικαιοπραξί^. Έ ξ  άλλου καί ό 
νυμφίος παοέδιδε συνήθως είς την νύμ
φην δπλον τι (τοΰτο άπετέλει την κατ’ 
έξοχην εΰχρηστον συμβολικήν πραξιν 
υιοθεσίας, ύπαρχουσών ούχ ηττον καί 
έτέρων ταύτοσήμων), είτα όέ έπηκο- 
λούθει δωρεά τις τοΰ νυμφίου πρός την 
νύμφην έπί τνί γενομένγι ύπ’ αύτοΰ οίονεί 
υίοθεσί^ αύτής πρβλ. Τάκιτον G e rm a 
n ia  κεφάλ. X V I I I  καί εφεξής.

Μετά την ώς προείρηται γενομένην 
εξαγοράν τής νύμφης, διά την νομικήν 
-ελείωσιν τοΰ γάμου, έ'δει (άνυπερθέ-

ήν ό τίτλος υπάρχει καί είνε δυνατή ή 
κυκλοφορία του.

— Ε πειδή  δμως τό δεδικασμένον περί 
τής καταστροφής τοΰ τίτλου, περιοριζό- 
μενον μεταξύ τών διαδίκων, δέν εχει 
ίσχύν άπέναντι τών τρίτων καί δέν άπο- 
κλείει τόν κίνδυνον τής έν τφ μέλλοντι 
έμφανίσεως τοΰ ώς καταστραφέντος θεω- 
ρηθέντος τίτλου, δτε δ έκδότης είνε 
ύπόχρεως άπέναντι τοΰ έμφανίζοντος 
πρός πληρωμήν τοΰ δηλουμένου έν αύτφ 
ποσοΰ, δ αύτδς δέ κανών περί αποτροπής 
τοΰ άδικαιολογήτου πλουτισμού άγει 
άναγκαίως είς τό συμπέρασμα, δτι δέον 
άφ’ έτέρου νά άσφαλισθή ό έκδότης 
κατά τοΰ προειρημένου κινδύνου, ώστε 
τό δεδικασμένον περί τής καταστροφής 
καί τής έκδόσεως νέων τίτλων νά μή 
άποβή πρόξενον ζημίας είς ούδέτερον 
τών διαφερομένων πράγματι ή κατα
στροφή τοΰ τίτλου στερεί τήν ένοχήν 
τοΰ προνομιακοΰ αύτής χαρακτήρος ώς 
μή σωματοποιουμένην πλέον έν τφ τί- 
τλφ καί μή δεκτικήν μεταβιβάσεως δι’ 
άπλής παραδόσεως αύτοΰ, άλλ’ ύφιστα- 
μένην έφεξής ώς κοινήν ένοχήν, δθεν 
έπεται δτι δ μέν νέος τίτλος έκδοθήσεται 
έν δνόματι ώρισμένου πιστωτοΰ, ήτοι τοΰ 
ύποστάντος τήν καταστροφήν, περιέχων 
έν έαυτφ τήν αιτίαν τής έκδόσεως καί 
τούς δρους τής πληρωμής, ουτοι δέ δέον 
νά πληρώσι τόν έκτεθέντα σκοπόν τής 
άποτροπής πάσης ζημίας τοΰ έκδότου, 
ήτοι νά διαλαμβάνωσιν ώς πρός μέν τά 
τοκομερίδια, δτι ταΰτα είσίν πληρωτέα 
κατά τήν λήξίν των είς χείρας τοΰ πι- 
στωτοΰ, έπί τή παροχή άναλόγου πρός 
τόν έκδότην έγγυήσεως κατά τοΰ κιν
δύνου τής έντός πενταετίας άπό τής 
λήψεώς των παρ’ άλλου έμφανίσεως 
τών ώς καταστραφέντων θεωρηθέντων 
άρχικώς έγγράφων, ή άλλως διά δι
καστικής καταθέσεως τοΰ ποσοΰ αύτοΰ 
δπως ληφθή παρά τοΰ πιστωτοΰ μετά 
τήν παρέλευσιν τής διά τήν πα
ραγραφήν κατά τά άρθρ. 3  τοΰ Νόμου 
ΑΣΜΔ' άπαιτουμένης πενταετίας, ώς πρός 
δέ τό κεφάλαιον, καί τό τυχόν κληρωθέν 
λαχειακόν κέρδος, δτι ταΰτα είσί πλη
ρωτέα κατά τόν διά τής συμβάσεως ώρι- 
σμένον χρόνον είς χείρας τοΰ πιστωτοΰ 
έπί τή παροχή άναλόγου πρδς τδν έκδό
την έγγυήσεως κατά τοΰ κινδύνου τής έν
τός τριακονταετίας άφ’ής έγένοντο άπαι- 
τητά, παρ’ άλλου έμφανίσεως τών ώς 
καταστραφέντων θεωρηθέντων άρχικώς 
τίτλων, ή άλλως διά δικαστικής καταθέ
σεως τών ποσών αύτών, δπως ληφθώσι 
παρά τοΰ πιστωτοΰ μετά τήν παρέλευσιν 
τής διά τήν παραγραφήν άπαιτουμένης 
τριακονταετίας, διότι ούτω μόνον Ασφα
λίζονται τελείως καί τά συμφέροντα τοΰ 
έκδότου καί λαμβάνει πλήρη έφαρμογήν 
ό κανών δτι ούδείς πρέπει νά πλουτήση 
άδικαιολογήτος μέ τήν ζημίαν τών άλλων.

Δ ιά  τ α ΰ  τ α

Ίδόν καί τά άρθρα 4  έδαφ. δ.' καί 7 
τοΰ Νόμου ΧΜ Ζ' τοΰ 1877.

Άποφαίνεται δτι ό μετά καλής πί
στεως κάτοχος άνωνύμων τίτλων, ήτοι 
έπί τοΰ προκειμένου λάχειοφόρων όμο- 
λογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ε λ 
λάδος, δικαιοΰται, άποδεικνύων τό γεγο-

τως) νά επακολουθήσει η συνάφ εια  (CO- 
p u la tio ) , η'γουν φυσική τελείωσις τοΰ 
γαμήλιου συναλλάγματος. Αυτη κατά 
τους άρχαιοτάτους χρόνους έτελεϊτο δη
μοσία δ. έ. πρό μαρτύρων. Βραδύτερον 
δμως έγίνετο συμβολικός τις υπαινιγμός 
ταύτης. Ώ ς  διατύπωσις δμως περιέπεσε 
καί ουτος μοτ’ ού πολύ είς άχρησ[τ]ίαν. 
Κ ατά τόν Μεσαιώνα αί κ α τ’ έξοχην 
ούσιώδεις νομικαί ένέργειαι τοΰ γάμου 
συνεδέοντο μετά τής, ώς προείρηται, 
έμπράκτου τελειώσεως αύτοΰ· ιδία ή 
σύστασις τής συζυγικής εξουσίας  καί ή 
ύπ’ αυτήν υποβολή τής συζύγου, ή τιοοσ- 
χώρησις ταύτης εις τήν κοινωνικήν τάξιν  
τοϋ άνδρός και είς τήν ά^ήκουσαν αυτή  
θέσιν έν τή οίκογενεία αύτοΰ, άτε καθι
στάμενης μέλους ταύτης· ώσαύτως καί 
αί άμοιβαΐαι περιουσιακαί ύποχρεώσεις 
καί τά δικαιώματα συηστώντο τό πρώ
τον, άφ’ τίς στιγμής η σύζυγος καθί
στατο όμόλεχος (όμόλεκτρος=ΟΟΓ^Ιΐηχ) 
τώ  άνδρί αύτή. Μετά τοΰτο έλάμβανεν 
η σύζυγος τό παρά τοϋ συζύγου προσ- 
φερόμενον αυτή έωθινόν καλούμενον δώ
ρον (die M o rg en g ab e). Τούτω άντε- 
στοίχει κατά Βυζαντινόν δίκαιον τό

νός τής ύλικής καταστροφής αύτών, νά 
άξιώση παρ’ αύτής τήν Ικδοσιν νέων τί
τλων άντί τών καταστραφέντων, οΐτινες 
δμως δέον νά έκδοθώσιν έν δνόματι αύ
τοΰ καί νά περιέχωσιν τήν αιτίαν τής 
έκδόσεως καί τούς δρους τής πληρωμής 
ώς πρός τε τά τοκομερίδια καί τό κεφά- 
λαιον καί τό τυχόν λαχειακόν κέρδος 
κατά τά έν τή δευτέρα σκέψει τής πα
ρούσης έκτιθέμενα, ήτοι ώς πρός μέν 
τά τοκομερίδια, δτι ταΰτα είσίν πλη
ρωτέα κατά τήν λήξίν των είς χείρας 
τοΰ πιστωτοΰ, έπί τή παροχή άναλόγου 
πρός τόν έκδότην έγγυήσεως κατά τοΰ 
κινδύνου τής έντός πενταετίας άπό τής 
λήψεώς των παρ’ άλλου έμφανίσεως τών 
ώς καταστραφέντων Θεωρηθέντων άρχι
κώς έγγράφων, ή άλλως διά δικαστικής 
καταθέσεως τοΰ ποσοΰ αύτών, δπως λη- 
φθώσι παρά τοΰ πιστωτοΰ μετά τήν πα- 
ρέλευσιν τής διά τήν παραγραφήν κατά 
τό άρθρ. 3  τοΰ Νόμ. ΑΣΜ Δ' άπαιτουμέ- 
νης πενταετίας, ώς πρός δέ τό κεφάλαιον 
καί τό τυχόν κληρωθέν λαχειακόν κέρ
δος, δτι ταΰτα είσίν πληρωτέα κατά τόν· 
διά τής συμβάσεως ώρισμένον χρόνον 
είς χείρας τοΰ πιστωτοΰ έπί τή παροχή 
άναλόγου πρός τόν έκδότην έγγυήσεως 
κατά τοΰ κινδύνου τής έντός τριακον
ταετίας άφ’ ής έγένετο άπαιτητόν, παρ’ 
άλλου έμφανίσεως τών ώς καταστραφέν
των θεωρηθέντων άρχικώς τίτλων, ή άλ
λως διά δικαστικής καταθέσεως τοΰ πο
σοΰ αύτοΰ, δπως ληφθώσι παρά τοΰ πι- 
στωτοΰ μετά τήν παρέλευσιν τής διά τήν 
παραγραφήν άπαιτουμένης τριακονταε
τίας.

’Αναπέμπει τήν ύπόθεσιν πρός περαι
τέρω έκδίκασιν ένώπιον τοΰ Β ' τμήματος 
τοΰ Άρείου Πάγου.

Πρωτοδικεϊον
Έ ν  έκτάκτφ συνεδριάσει τής παρελ

θούσης Δευτέρας τοΰ Πρωτοδικείου Α θ η 
νών συνεζητήθη ύπόθεσις ή'τις καθ’ ήμας 
είνε γενικωτέρου ένδιαφέροντος, ένεκα 
τοΰ ζητήματος δπερ άνεκινήθη καί έπί 
τοΰ όποιου γενικώτερον καί ήμεϊς ήσχο- 
λήθημεν είς προηγούμενα φύλλα. Διάδι
κο ι έν τή ύποθέσει ταύτη ήσαν είς ιδιώ
της, ούτινος ή έν Άθήναις οικία κατε- 
στράφη έκ πυρκαϊάς άφ’ ένός, καί άφ’ 
έτέρου ή άσφαλιστική έταιρία ή «Ε θνι
κή». Αί περιστάσεις ύφ’ άς δ ιδιώτης 
ύποστηρίζει δτι ή καταστραφεΐσα οικία 
του ήν ήσφαλισμένη παρά τή έν λόγφ 
άσφαλιστική έταιρία είσίν άρκετά περίερ
γοι ένεκα τών πράγματι σατανικών συμ
πτώσεων αί'τινες διεδέχθησαν άλλήλας. 
Ά ρχικώ ς ή οικία άνήκεν είς έτερον, τόν 
προκτήτορα τοΰ ήδη διαδίκου, συγχρό
νως δέ ήτο καί ένυπόθηκος παρά τή 
Εθνική Τραπέζη, ήτις, ώς συνήθως, 
καθίσταται καί έκδοχεύς τόσου μέρους 
τών έκ τής άσφαλείας δικαιωμάτων, δσον 
έπαρκεϊ πρός κάλυψιν τών ένυποθήκων 
άξιώσεών της. Έ ν  τώ μεταξύ ιδιοκτήτης 
τής οικίας κατέστη δι’ άγοράς δ ήδη 
διάδικος δ ττις, ώς εύνόητον, ούδένα είχε 
λόγον νά καταστήση γνωστόν τοΰτο είς 
τήν ένυπόθηκον δανείστριαν Εθνικήν 
Τράπεζαν, ής τό μοναδικόν συμφέρον 
τοΰ νά λαμβάνη τακτικώς τούς τόκους

καλούμενον θεώ ρητρον, ήτοι τό είς τήν 
π αρθένον  δ ιά  τήν τής π α ρθεν ίας  τιμήν 
δωρούμενονϊ) (πρβλ. Νεαράν Πορφυρο
γέννητου [Zachariae I I I  11 β'] Πεΐοα 
X X V  μ ζ '. ·— Ά ρμ. Δ\ ιγ ’. § 3 , 4 .) 
pretium virginitatis, ΐσον δέ τώ
1]12 τής προικός, ου καί συνεστώτος 
τοϋ γάμου εχει αυτη την πλήρη καί 
άπεριόριστον κυριότητα, έ'τι δέ καί εις 
δεύτερον προβαίνουσα πρό τής παρελευ- 
σεως τοΰ πένθιμου έ'τους. Τό θεώρητρον 
τοΰτο, άποτελοΰν προαιρετικήν δω ρεάν  
τοΰ συζύγου πρός την σύζυγον, ήν ούτος 
τή έπιούσνι τοΰ γάμου δίδωσιν η ύπό- 
σχεται νά δώση εις αύτήν, προβλέπεται 
καί ύπό τής § 1 2 3 2  τοΰ έν ίσχύϊ Αύστρ. 
Ά σ τ . Κώδικος ύπό τό αύτό άρχαΐον 
Γερμανικόν ό'νομα (Μ  O T g e n g a b e ) .

Τά περί θεωρήτρου έν τί) έξαβίβλφ 
τοϋ Άρμενοπούλου άναφερόμενα, ατε 
μή έπερειδόμενα έπί αντιστοίχου δια- 
τάξεως τών Χριστιανών Αύτοκρατόρων, 
μηδέ κ α τ’ έ'θος έπικρατήσαντα, κατά 
τόν μ ετέπ ειτα  χρόνον τής δουλείας, 
άργοΰσι νϋν παρ' ήμΐν. Έ πίσης άργοΰσι 
τά κατά τό κ α τ’ αντιστοιχίαν τοΰ θεω- 
οήτρου διαμορφωθέν έ'θιμον, καθ’ ο ή

ικανοποιείτο. Κατά τό αύτό δμως διά
στημα ή προθεσμία τής άσφαλείας ήν 
είχεν ένεργήσει δ προκτήτωρ τοΰ ήδη 
διαδίκου Ιληξεν, ή δέ Τράπεζα, άγνοοΰσα 
άφ’ ένός τήν είς έτερον μεταβίβασιν τής 
οικίας, μεριμνώσα δ’ έξ άλλου, καθ’ δ 
είχε καί ίδιον συμφέρον, νά είνε ήσφα- 
λισμένη ή ένυπόθηκος είς αύτήν οικία, 
προεκάλεσεν αύτή αυτη τήν άνανέωσιν 
τής άσφαλείας, ούχί δμως διά λογαρια
σμόν καί δνομα τοΰ τελευταίου ιδιοκτή
του, καθότι έπαναλαμβάνομεν ήγνόει τήν 
τοιαύτην τής κυριότητος μεταβολήν, άλλά 
διά λογαριασμόν καί δνομα τοΰ προκτη- 
τορος. Μετά τήν ύπό τοιούτους δρους 
άνανέωσιν τής άσφαλείας, ήν άνανέωσιν, 
σημειωτέον, ήγνόει καί δ τελευταίος ιδιο
κτήτης καί ήδη διάδικος, έπήλθεν ή 
πυρκαια, συνέπεια τής όποιας ύπήρξεν ή 
διαφορά ή καταλήξασα είς τήν ώς άνω 
ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου συζήτησιν.

Πληρεξούσιος τοΰ ίδιώτου παρέστη ό 
δικηγόρος κ. Ά ντ. Μάτεσης, δστις, πλήν 
τών άλλων, ύπεστήριξεν δτι τδ συνάλ
λαγμα τής άσφαλείας δέν είνε προσωπι
κόν άποκλειστικώς, άφοΰ ύπάρχουν πε
ριπτώσεις άσφαλείας διά λογαριασμόν 
«ούτινος άνήκει», κατά τήν καθιερωμέ
νη'/ έκφρασιν, είδικώτερον δέ, καθ’ ήμας 
δέ καί πειστικώτερον, άνέπτυξεν, δτι ή 
Εθνική Τράπεζα, πραγματοποιήσασα 
τήν άνω άνανέωσιν τής άσφαλείας, έστω 
καί διά λογαριασμόν ή δνομα τοΰ μή κυ
ρίου προκτήτορος, ένήργει ώς διοικητής 
άλλοτρίων τοΰ πράγματι κυρίου.

Ό  καθηγητής κ. Ά λ κ . Κρασσάς, ώς 
πληρεξούσιος τής άσφαλιστικής έταιρίας, 
περιωρίσθη κυρίως νά άναπτύξη τδ ζή
τημα δτι τό έκ τής άσφαλείας δικαίωμα 
είνε προσωπικόν καί ούχί έμπράγματον, 
παραγόμενον ύπέρ έκείνου έπ’ δνόματι 
τοΰ όποιου ένηργήθη ή άσφάλεια καί 
παρέχον είς αύτόν τήν άξίωσιν πρός άπο- 
ζημίωσιν έάν συμπέση ούτος νά είνε καί 
κύριος τοΰ άσφαλισθέντος άκινήτου ή κι- 
νητοΰ. Πλήν τούτου άνέπτυξεν δτι ή σύμ- 
βασις τής άσφαλείας είνε στενώς προσω
πική, ήτοι δτι έκεΐνος μόνον δικαιοΰται 
ν’ άπαιτήση τήν συνωμολογημένην άπο- 
ζημίωσιν, δστις συνεβλήθη μετά τής ά- 
σφαλιστικής έταιρίας, διότι, προσέθεσεν ό 
κ. Α. Κρασσάς, λίαν πιθανόν είνε ή άσφα- 
λιστική έταιρία νά ήρνεΐτο τήν άσφά- 
λειαν έάν έγνώριζεν δτι άλλος θά είνε δ 
μέλλων ν’ άποκτήση τήν άποζημίωσιν 
κύριος τοΰ άσφαλισθέντος, δν ίσως δέν 
θά ένεπιστεύετο.

Τοιαΰτα έν συνόφει τά άναπτυχθέντα 
γενικωτέρου ένδιαφέροντος ζητήματα. 
Καθ’ ήμάς κριτάς, ύποθέσεις τοιούτου εί
δους, ίκαναί νά κλονίζουν τήν έπί τάς ά- 
σφαλιστικάς έταιρίας πεποίθησιν τοϋ ά- 
πλοϊκοΰ κόσμου, τοΰ μή ίκανοΰ νά παρα- 
κολουθή τάς άπειρους νομικάς λεπτολο- 
γίας, Γνα μή είπωμεν τά νομικά σοφίσμα
τα, ύπό πολλάς έπόψεις θά ήτο έπωφε- 
λέστερον, νά μή άπησχόλουν τά δικα
στήρια.

χήρα ή νυμφευόμενη πρωτόγαμον άνδρα, 
έδωρεΐτο αύτφ τό «παλληκαριάτικον» 
καλούμενον, άποτελοΰν κυρίως δωρεάν 
7coo τοΰ γάμου, έφ’ ης πλήρη κταται 
τήν κυριότητο ό άνήρ· έπιθι άποφ. Α. Π . 
2 4 6  (1 8 5 2 )  πρβλ. καί Κρασσα Οίκογ. 
Δίκ. έκδοσ. 1 8 9 5 . § 164 έν τέλ ει.

Έ κ  τοΰ ενιαίου γαμήλιου τύπου τής 
έξαγορας τής νύμφης άπεχωρίσθησαν 
βραδύτερον δύο χρονικώς διάφοροι πρά
ξεις. Έ φ ’ δσον ή νύμφη κατίσχυε, βαθ
μηδόν καί κ α τ’ ολίγον αύξουσών τής τε  
έπιρροής καί τοΰ μέτρου τής συμπρά- 
ξεώς της κατά τήν σύναψιν τοΰ γάμου, 
τό άντίτιμον τής έξαγορας αύτής άπέ- 
βαλλε βαθμηδόν τόν χαρακτήρα τοΰ τ ι
μήματος (p re tiu m )· τό άντίτιμον περι- 
ήοχετο ήδη είς τήν νύμφην λόγω ανταλ
λάγματος τής συγκαταθέσεώς της. Πι
θανώς τοΰτο προέκυψεν έκ τοϋ δτι ό πα
τήρ ή ό κηδεμών απέδιδαν συνήθως είς 
τήν νύμφην τό καθ’ ά είρηται ληφθέν άν
τίτιμον, δπερ εΐ'ωθεν ούτωσί ν’ άποτελό 
δωρεάν πρός τήν γυναίκα. Ή  γαμήλιος 
τελ ετή  ( t r a d i t i o ) ,  άπετελεϊτο κυρίως, 
τό μέν έκ τής παραδόσεως τής νύμφης 
παρά τών ύφ’ ών τήν έξουσίαν ή άντίλη-
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του τήν 15 ’Ιουνίου 1907 παρουσία καί τοΰ 
ύπογοαμματέως Γ1. ’Αρβανίτου, ΐνα δικάση 
μεταξύ.

Τοΰ ένάγοντος 'Όθωνος Παναγιωτάκη, 
κατοίκου ’Αθηνών παραστάντος διά τοΰ πλη
ρεξουσίου του δικηγόρου Ίωάν. Άνδρια και

Τοΰ Έναγομένου Σταματίου Τσαμαδοΰ, 
κατοίκου ’Αθηνών και ήδη άγνωστου διαμο
νής, άπόντος.

Ό  ένάγων διά τής άπό 2 Ιουνίου 1906 
άγωγής του α’ιτήσατο νά ύποχρεωθη ό εναγό
μενος άλληλεγύως μετά τοΰ συνεναχθέντος 
αύτώ Σπυο. Δεληγιάννη και διά προσωρινής 
έκτελέσεως τής άποφάσεως, νά τω πληρώ- 
σωσιν έντόκως δραχ. 520 διά καθυστερούμενα 
μισθώματα τών μηνών Μαρτίου, ’Απριλίου, 
Μαΐου και Ιουνίου 1906 , τοΰ διά τοΰ ΰπ’ 
άριθ. 1090 τοΰ 1905 συμβολαίου τοΰ Συμ
βολαιογράφου ’Αθηνών Μ. Οικονόμου, άντί 
δραχ. 130 μηνιαίου μισθώματος πληρωτέου 
ύπό τήν άλληλέγγυον έγγύησιν τοΰ Σ. Δελη- 
γιάννη, έκμισθωθέντος τώ έναγομένω μαγα- 
ζείου τής ιδιοκτησίας Ν. II . Νικολάου, έπι- 
κηοωθή ή διά τής άπό 2 Ιουνίου 1906 
έκθέσεως τοΰ κλητήρος Θ. Ζάχου έπιβλη- 
θεϊσα συντηρητική κατάσχεσις έπί τών έν 
αύτώ άναφερομένων πραγμάτων τοΰ έναγο
μένου, διαταχθώσι τά νόμιμα καί καταδι- 
κασθή είς τά έξοδα και τέλη.

Έ π ι ταύτης έξεδόθη ή ΰπ’ άριθ. 1473 
τοΰ 1906 άπόφασις, ήν έξίκάλεσεν ό έναγό
μενος ένώπιόν του Πρωτοδικείου ’Αθηνών διά 
τής άπό 12 Ιουλίου 1906 έφέσεά>ς του, άφ’ 
ης παοητήθη διά τοΰ άπό πρώτης Νοεμβρίου
1906 πρακτικοΰ, καί έπί τής άπό 15 Φ ε
βρουάριου 1907 κλήσεως τοΰ ένάγοντος έξε
δόθη ή ύπ’ άριθ. 703 τοΰ 1907 άπόφασις 
έπιβαλοΰσα ορκον τώ έναγομένω,

ΓΙροκειμένης συζητήσεως ό τοΰ ένάγοντος 
πληρεξούσιος άνη/έχθηείς τάς ποοτάσεις του.

Ίδόν τήν δικογραφίαν.
Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.
’Επειδή άντίγραφον τής ΰπ’ άοιθ. 703 άπο· 

οάσεως τοΰ Ειρηνοδικείου τούτου, έκοινοποι- 
ήθη μομίμως τώ Είσαγγελεΐ τών ένταΰθα 
Πρωτοδικών, ώς προκύπτει έκ τοΰ άπό 9ης 
Ίουνίοτ 1907 έπιδοτηρίου τοΰ κλητήρος Κ . 
Στεογίου καί έδημοσιεύθη ποοσηκόντος, ώς 
δηλοΰται έκ τοΰ ΰπ* άριθ. 61 τής 9 Ιουνίου
1907 φύλλου τής ένταΰθα έκδιδομένης έφη- 
μερίδος ή «Δικαιοσύνη» διά τόν άγνώστου 
διαμονής έναγόμενον. δστις μή έμφανισθεΐς 
κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν, νόμιμον δι
κάσιμον διά τε τήν διά τής άποφάσεως ταύτης 
διατασσομένην όρκομοσίαν καί περαιτέρω τής 
ύποθέσεως συζήτησιν, δέον νά δικασθή έρήμην, 
κηρυχθή έκπτωτος τοΰ δικαιώματος τής δη
λώσεως περί άποδοχής καί δόσε<υς ή άντε- 
παγωγής τοΰ έπιβληθέντος αύτώ ορκου διά 
τής άνωτέρω άποφάσεως, θεωρηθή ατοδεδειγ- 
αένον ύπέο τοΰ ένάγοντος τό έναντίον τοΰ θέ
ματος περί ου ό μή δοθείς δοκος, καί κατά 
συνέπειαν γίνη δεκτή ή ύπό κρίσιν αγωγή 
τοΰ ένάγοντος ατε μή άπολειπομέ/ου έτερου 
ζητήματος έξεοευνητέου ώστε νά δικαιολογή 
τήν έπανέλευσιν αύτής ένώπιόν του.

Δ ιά  τ α ΰ τ α
Δικάζον έρήμην τοΰ έναγομένου.
Κηρύσσει τόν έναγόμενον έκπτωτον τοΰ 

δικαιώματος της δηλώσεο); περί αποδοχή; 
καί δόσεως ή άντεπαγωγής τοΰ έπιβληθέν
τος αύτώ ορκου, διά τής ΰπ’ αριθ. 703 τοΰ 
1907 άποαάσεω; τοΰ Ειρηνοδικείου τούτου, !

Θεωρεί άποδεδενγμένον ύπέρ τοΰ ένάγοντος 
τό θέμα περί ου ό μή δοθείς ορκος. Δέχεται 
τήν ύπό κρίσιν άγωγήν.

Ύ ποχοεοϊ τόν έναγόμενον ΐνα διά τήν έν 
τή άγωγή καί τώ Εστορικώ τής παρούσης 
άναφερομένην αιτίαν πληρώση τώ ένάγοντι 
δραχ. πεντακοσίας ε'ίκοσιν (520) έντόκως 8ο]ο 
έτησίως άπό τής κοινοποιήσεως τής άγωγής ; 
μέχρις έξοφλήσεως.

Κηρύσσει τήν παροΰσαν προσωρινώ; έκτε- 
λεστήν.

Έπικυροϊ την εις χ.εΐρας τοΰ έναγομένου 
έπιβληθείσαν συντηρητικήν κατάσχεσιν.

Διατάσσει τήν διά τοΰ δημοσίου πλειστη- 
ριασμοΰ έκποίησιν τών κατασχεθέντων καί έν 
τή άπό 2 Ιουνίου 1906 ύπ’ άριθ. 4058 έκ- 
θέσει τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος τών ένταΰθα 
πρωτοοικών Θεοδ. Ζάχου άναφερομένων κινη
τών πραγματων τοΰ έναγομένου οπως έκ τοΰ 
έκπλειστηριάσματος αύτών πληρωθή ί> ένά
γων την διά τής παρούσης έπιδικαζομένην 
απαιτησιν του, μετά τών τόκων καί έξόδων 
μέχρις έξοφλήσεοις.

Διορίζει έπί τοΰ πλειστηριασμοΰ ύπάλλη- 
λον τόν συμβολαιογράφον ’Αθηνών Άνδρ. 
Βιολάκην, καί.

Καταδικάζει τόν έναγόμενον είς τά τής δί
κης έξοδα καί τέλη έκ δραχμών έβδομήκοντα 
πέντε.

Έκοίθη, άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 
’Αθήναις παοαχρήμα.
ό Ειρηνοδίκης ό ύπογραμματεύς
Ά ν ,  Ο ικ ονομ όπ ονλος I I .  ’Α ρ βα ν ίτη ς

Έντέλλεται πρός πάντα μέν κλητήρα νά 
έκτελέση ζητηθείς τήν παοοΰσαν άπόα>ασιν, 
πρός πάντας δέ τούς Εισαγγελείς νά ένεργή- 
σωσι τό καθ’ εαυτούς καί πρός άπαντας τβύς 
Λιοικητά; καί άλλους άξιωματικούς τής δη
μοσίου δυνάμεως νά δαισωσι χεϊρα βοηθϊίας 
δταν νομίμως ζητηθώσιν.

ΙΙρός βεβαίωσιν τούτου ή παροΰσα ύπογρά- 
φεται νομίμως.

Έ ν  ’Α θήναις τι“ι 21 ’Ιου ν ίο υ  1907
Ό  Είρηνοδίκης Ό  Γραμματεύς

’Λ .  Ο ϊκ ονομ όπ ονλος Ί .  Β οι/λπ χώ τη ς

“Οτι άπόγραφο^ έκτελεστόν 

άριθ. 966 Άθήνησι αύθημερόν
άπογράφου Ό  Γραμματεύς

(Τ . Σ .) Ί  Β ο ν λ « » ώ τ η ς
"Οτι άκοιβές έξ άπογράφου έκτελεστοΰ άν

τίγραφον. οπερ πας αρμόδιος κλητήρ έντέλλε- 
ται νά έπιδώση νομίμως πρός τόν κ. Εισαγ
γελέα τών έν ’Αθήναις Προιτοδικών διά τόν 
άγνώστου διαμονής άντίδικον Σταμάτιον Τσα- 
μαδόν, δι’ όν δημοσιευθήσεται ή παροΰσα διά 
τής έν ’Αθήναις έκδιδομένης έφημερίδος «ή 
Δικαιοσύνη», έπιτασσόμενον ΐνα μοί πληρώσγι
1) διά κεφάλαιον δρ. 5 2 0 , 2) διά τόκους δρ. 
42 , 3) δι’ έπιδικασθέντα δικαστικά έξοδα καί 
τέλη δρ. 75 , 4) δρ. 8 δι’άπόγραφον, άντίγρα
φον, έπιταγήν καί έπίδοσιν καί 5) διά δημο- 
σίευσιν είς έιοημεοίδα δρ. 15 ήτοι έν όλω δρ. 
660 καί ταύτας έντόκως μέχρις έξοφλήσεως.

’ ΑθήνηΟι τχί 26 ’Ιουνίου  1907.
Ό  πληο. δικηγ. τοΰ 'Όθωνος IΙαναγιωτάκη 

Ί ω ά ν . Γ .  Ά ν ό ρ ιδ ς .

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ω Σ  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι  

Υ Π Ο

Σ Π Υ Ρ .  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ
Έξεδόθη καί τό εκτον τεΰχυ; δι’ οϊ συμ- 

πληροΰται ό πρώτος τόμος. Πλήν τής καθα- 
I οώς έπιστημονικής άξίας τοΰ έργου τούτου;
| περί ής είς επόμενον φύλλον, δέν δύναταί τ ι,
1 ή νά έξάρη τόν πλοΰτον τών πηγών ών ό συγ- 
1 γραφεύς ποιείται χρήσιν καί τής νομολογίας 

είς ήν άνά παν ζήτημα παραπέμπει.

Τ Υ Π Ο Ι Ζ  Π .  Α. Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ

Οί §χοντες άνάγκην οίασδήποτε 
πληροφορίας παρά της «Δικαιοσύ
νη ς», παρακαλοΰνται ν’ άπευθύνωνται 
προς τόν Ικ  τών ιδρυτών αυτής και 
τακτικόν συνεργάτην τη ς κ. Σπΰρον 
Β ελ λη ν  δικηγόρον, έκπροσωποΰντα 
καί τήν διαχείρισιν της «Δικαιο
σύνης».

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ JO N  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
Ό  έν Ξ υλοκάσ ιρω  δικηγόρος κ . Κ .  

Γ .  Γ ιαννόπουλος, μ ετά  την άπάντησιν  
τοΰ έν Α θ ή ν α ις  Ε ΐρηνοδίκου  κ. Διονυο. 
Κ λ άδη , ην έδημοσιενσαμεν είς τό π ρ ο η 
γούμενον φύλλον, επ ανέρχετα ι και πάλιν  
είς τό ζήτημα, ύποστηρίζω ν την γνώμην  
τον, ην είχεν αναπτύξει δ ιά  τής έπ ιστο-  
λής τον τής δημ οσιενϋείσης είς τό π ρο-  
παρελϋ'ον φύλλον.

’ Ε π αναλαμ βάνομ εν  δτι τό ζήτημα εινε 
πρακτικής πρω τίοτω ς σημ ασίας, έκ τής 
συζητήσεως δε άναμφ ιβόλω ς ϋ ά  π ρ ο κ ύ -  
ιρη ή άλη&ής ερμηνεία,

Ή  έπιστολή έ'χει ώ ς  έξής :

Κ ύ ρ ιε  Σ υ ν τά κ τα .
Διά της έν τώ ύ π ’ αριθμόν 6 2  της 16 

’Ιουνίου 1 9 0 7  φύλλω τής«Δικαιοσύνής» 
δημοσιευθείσης επιστολής μου άρκούν- 
τως έξηγήθην, έπικαλεσθείς τό άρθρον 
4 9 8  Πολ. Δικονομίας καί τήν διαδικα
σίαν τών εμπορικών καί συνοπτικών 
ύποθέσεων ενώπιον τών Πρωτοδικείων, 
μή διαφέοουσαν της διαδικασίας ενώπιον 
τών Είρηνοδικείιον μετά τόν Νόμον 
Β Ρ ΙΔ ’. έ'χοντα έξ άρχης άναγινωσκόμε- 
νον (καί ούχί έκ τοΰ τέλους) ώς έξης. 
« 1 § Μ ετά τήν έπίδοσιν . . .  ό Γραμ
ματεύς έπ ιμελεία  ένός τώ ν δ ιαδ ίκω ν  έγ- 
ρώφει τήν ύπόθεσιν εις τό πινάκιον . . .
2 § Μετά πασαν συζήτησιν ή ύπόθεσις 
διαγράφεται. . . όσάκις δέ πρόκειται νά 
συζητηθν) έκ νέου, έγγράφεται αυθις.
3 § Αί διατάζεις τών άρθρων 5 7 5  — 5 7 8  
δέν έφαρμόζονται έν τοις Είρηνοδικείοις» 
καί σαφώς έ'θεσα τό ζήτημα διά τούς 
τυχόν άντιφοονοΰντας (Πρβλ. Πολ. Δικ. 
4 9 7 , 4 9 8 , 6 2 0 , 6 2 3 , 7 2 1 , 7 2 7  παρα- 
πέμποντα εις άρθρα 5 7 0  —  5 7 4  (καί 
ούχί είς 5 7 6  — 5 7 8  άφορώντα διαδικα
σίαν συνήθων ύποθέσεων ένώπιόν ΓΙρω - 
τοδικείων), οπερ ζήτημα όρθώς ύπό της 
Διευθύνσεως της «Δικαιοσύνης» έθεω- 
ρηθη δτι εινε αρκετής πρακτικής σπ ου -  
δαιότητος, αξιον  δε ιδ ιαιτέρας προσοχής, 
ούχ’ ήττον ομως ό κ. Δ. Κλάδης Είρη
νοδίκης, άντί ν’ ασχοληθή έπί τοΰ ζη-

/ ϊ / rτηματος, αναγινωσκων προηγουμένως 
την τε έπιστολήν καί τά ύπό της Διευ- 
θύνσεως τεθέντα, έ'σπευσε ν’ άπαντήση 
δτι δέν ύφίσταται ζήτημα, παραπέμψας 
με εις άνάγνωσιν τοΰ Νόμου Β Ρ ΙΔ ',  ού- 
τινος ό κ. Δ. Κλάδης άνέγνωσε μόνον 
τήν τελευταίαν παράγραφον, τήν άφο-  
οβσαν διαδικασίαν συνήθων ύποθέσεων 
Πρωτοδικείων καί ούχί Συνοπτικών η

ψιν τέως έτέλ ει,τό  δέ διά της έκ μέρους 
τοΰ νυμφίου παραλαβής αύτης όδηγοΰν- 
τος αύτήν ο ίκαδε.Ή  συναψις τοΰ γάμου 
έτελεΐτο  δημοσία, πρό μαρτύρων, ποοσ- 
κομιζόντων μέν ωσαύτως δώρα, λαμβα- 
νόντων δμως καίτοιαΰτα άνταποδοτικώς.

’Εντός τοΰ οί'κου έ'ρριπτον έπί τούς 
προσελθόντας διάφορα τραγήματα, ση- 
μεϊον εύποοίας· έκεΐ έτελεΐτο  τό γαμή- 
λιον συμπόσιον γαμική  θο ίνη , άποτελοΰν 
τήν κυρίαν τοΰ γάμου τελετήν, καί λο- 
γιζόμενοι ώς άπόδειξις της τελέσεω ς 
τούτου, τών συνδαιτημόνων οντων μαρ
τύρων. Εισερχόμενοι είτα  οί σύζυγοι εις 
τόν νυμφικόν θάλαμον εγεύοντο πρώτον. 
Βραόύτερον δμως —  ή'δη κατά τούς χρό
νους της Φραγκικής δυναστείας— εΐσήχθη 
προσέτι τό έκ τής συγγενείας κώλυμα 
ύπό τήν επήρειαν τοΰ Κανονικοΰ Δ ι
καίου καί τών έ'κτοτε όσημέραι παρ’ 
αύτης κατακτωσών έδαφος διδασκαλιών 
της ’Εκκλησίας.

Ό  γάμος παρά Γερμανοΐς δέν έθεω - 
ρεΐτο αδιάλυτος. Ή  διάλυσις έπηρχετο 
καί αύτοδικαίως, (eo ip so ), έάν καί 
μόνος ό έτερος τών συζύγων άπέβαλλε 
λόγφ ποινής συνεπεία καταδίκης λ . χ .

έμπορικών ή Ειρηνοδικείων, περί ών 
πρόκειται. Έάν δέ έδίδετο μείζων προ
σοχή θά συνεφώνει ό κ. Δ . Κλάδης δτι 
πράγματι ύφίσταται ζήτημα καί θά κα- 
τεγίνετο η είς έπίκρισιν της έκτίθεισης 
γνώμης, ή είς άπάντησιν έπί τοΰ τεθεν- 
τος έρωτήματος.

Τό ΙΙρωτοδικεΐον Κορίνθου, διά τής 
ύπ’ άριθμ. 5 7 8  (1 9 0 3 )  άποφάσεώς του, 
είσηγουμένου τοΰ Πρωτοδίκου κ. Ν. 
Μπακοπούλου, άπεφήναντο δτι ή διάτα- 
ξις τοΰ άρθρου 721 Πολ. Δικονομίας 
παρέχει τό δικαίωμα είς τόν ένάγοντα νά 
συζητήσν] τήν άγωγήν του καί πέραν της 
ύπό τοΰ άρθρου 721  όριζομένης ποοθε 
σρ.ίας, ούδέ έ'χει τήν ύποχρέωσιν ό ένά
γων νά φέργι τήν ύπόθεσιν πρός συζητη- 
σιν, άφοΰ άφ·ήκε νά παρέλθ'/ι έν άοράνεις 
ή νόμιμος καί ή τής άποστάσεως προθε
σμία, διά παρεμπιπτούσης κλήσεως, 
διότι ούδεμία νομική διάταξις ύποχρεοΐ 
αύτόν πρός τοΰτο, κατά συνέπε.αν τοΰ 
άρθρ. 721  Πολ.Δικονομίας μηδόλως δια- 
φέροντος τοΰ 4 9 7  καί 4 9 8  Πολ. Δικονο
μίας ή αντιπαραβολή τούτων πρόςτά570, 
5 7 1 ,5 7 2 ,  6 2 0 , 6 2 3 , 7 2 1 , 7 2 7  ΙΊολ.
Δικονομίας θέλει καταδείξη, φρονώ, οτι 
όρθώς καί βασίμως διά της δημοσιευθεί- 
σης επιστολής μου κατέληςα είς τό συμ
πέρασμα, δτι καί ένώπιόν τών Ειρηνο
δικείων ό ένάγων δύναται νά έγγοάψν) 
καί συζητήσν) τήν άγωγήν του καί π έ
ραν τνίς ύπό τοΰ άρθρου 4 9 7  Πολ. Δικ. 
όριζομένης προθεσμίας άνευ προηγουμέ- 
νης άναβολής ή παρεμπιπτούσης κλη- 
σεως, καί όρθώς διαπορών έθεσα τό έρω- 
τημα διά τυχόν άντιφρονοΰντας (Πρβλπ. 
έναστολήν μου όημοσιευθεΐσαν έν τώ
ύπ’ άριθ. 62  της 16 ’Ιουνίου 1907  φύλ
λω της «Δικαιοσύνης».

Κ . Γ .  Γ ια ννό π ονί.ος
Δ ικη γόρος έν  Ξυλοκά<5τρω

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Το Πρωτοδικειον ’Αθηνών διά τ ή ; ύπ’ 
άοιθ. 3 ,2 8 7  (1907) άποφάσεώς του, δεχθέν 
τήν άπό 23 Μαΐου 1907 αΐτησιν τοΰ ’Αργυ
ρίου Γ .  Δεγαίτα κατοίκου ’Αθηνών, κατά 
τής συζύγου του Καλλιόπης Δεγαίτα τό γένος 
Αύγούστου Ινονδύλη κατοίκου έπίσης, δι’ ης 
αίτεΐται νά τω έπιτραπή ή κατά τής συζύγου 
του ταύτης έγερσις τής περί διαζεύξεως άγω
γής, διέταξε τήν έν πεοιλήψει τοιχοκόλλησιν 
καί δημοσίευσιν κατά τά άρθρα 677 καί 683 
Πολ. Λικονομίας.

Έ ν  ’Αθήναις τή 26 Ιουνίου 1907 .
Ό  τοΰ Άογυρίου Γ .  Δεγαίτα 

Π2.ηρεξού<ίιος δ ικηγόρος
Δ η μ ή τρ ιο ς  Δ. Π . Ληηητοαι*.όπου2.ο<;

Έ ν  όνό{ΐα τι  
I'oif ΒαοίΛέως τών Ε λ λ ή ν ω ν  

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  ΙΟ Υ  Λ . ’
Ά ρ θ . 1758.

Τ ό Α .' Ε ίρ η ν ο δ ικ είο ν  
Β ο ρ είο υ  Π?^ευρας ’Α θηνώ ν

Συγκείμενον άπό τόν Είρηνοδίκην ’Κ/ ι Κ.  
Οικονομόπουλον

Συνεδοιάσαν δημοσία έν τω ακροατήριο)

τοΰ πολιτικού θανάτου τά  αστικά καί 
πολιτικά αύτοΰ δικαιώματα. Έ ξ  ώρι- 
σμένων δμως λόγων ό σύζυγος εκέκτητο 
τό δικαίωμα νά διαλύσν) [καί] μονομε- 
οώς τόν γάμον, άποβάλλων τήν γυναίκα- 
προσέτι έπετρέπετο ή διάλυσις 1 )το ΰ  
γάμου δ ιά  συμ βάσεω ς  μεταξύ τοΰ συζύ
γου, καί τοΰ γένους της συζύγου βραδύ- 
τερον δέ καί διά συμφωνίας. (*)

2) Τό νεώτερον δίκαιον ένπλείστους 
τών κρατών, ώς καί έν Έ λλ ά δ ι, έπεοεί- 
δεται ούσιωδώς έπί τοΰ Ε κκλησια στι
κού Δικαίου άναφορικώς τών δοων καί 
ούσιωδών τύπων τής συνάψεως κ. τ .  λ ., 
τοΰ χωοισμοΰ, ώς καί τών κωλυμάτων 
τοΰ γάμου. Άντίθεσιν πρός τό διέπον 
τόν γάμον  τοΰτο σύστημα αποτελεί ό 
πολλαχοΰ είσαχθείς καί βαθμηδόν γενι- 
κευόμενος θεσμός τοΰ πολίτικου γάμου, 
καθ’ όν ούτος άποτελει συνάλλαγμά 
άποκλειστικώς τοΰ πολιτικοΰ δικαίου.

(*) Από τοΰ μεσαίωνος δμως ή'δη,ή νομο
θεσία της Ρωμαιοκαθολική; Εκκλησίας 
κατέκτησεν όρ'.στικώς πλέον τό έ'δαφος 
έπί τών έναγομένων είς τά  τοΰ γάμου 
καί τά  λοιπά συναφή αύτώ ζητήματα, 
καθορίσασα τό άδιάσπαστον αύτοΰ.

Αί προσωπικαί έ'ννομοι συνέπειαι τοΰ 
αυστηρόν  γάμου, κ α τ’ άντίθεσιν της παλ
λακείας, ήσαν, καθ’ ά προείρηται δύο: 
ή νόμιμος σύζυγος ύπεβάλλετο ύπό τήν 
συζυγικήν έξουσίαν τοΰ άνδοός αύτης 
καί άπετέλει μέλος της οίκογενείας 
αύτοΰ, προσκτωμένη καί τήν αντίστοι
χον κοινωνικήν θέσιν.

Τήν έν τώ  οί'κφ έξουσίαν ή γυνή κα
ταμερίζεται μετά τοΰ συζύγου αύτης 
καθισταμένη ο ικ ο κ υ ρ ά ) .

Αί δύο προρρηθεΐσαι συνέπειαι τοΰ 
νομίμου γάμου  ίστορικώς έξελιχθεΐσαι 
διετηρήθησαν έν ίσχύϊ καί κατά τάς 
νεωτέρας νομοθεσίας. Έ ξ  άλλου ή γυνή 
ύποβάλλεται δ ι ’ αύτοΰ  μέχρις ώρισμένου 
τινός μέτρου ύπό τήν έξουσίαν τοΰ άν
δοός. Τοΰτο έκδηλοΰται λ . γ . έν τώ  δτι 
ή σύζυγος οφείλε·, ν’ άκολουθησν) τήν 
κατοικίαν ΐοΰ άνδρός, επιθυμούσα δέ 
τυχόν νά έμπορευθή, δέον νά τύχν) τής 
συγκαταθέσεώς του. Ά φ ’ ετέρου έκ τής 
αρχής δτι ή γυνή καθίσταται μέλος 
(g en o ssin ) τής οίκογενείας καί κοινω- 
νός της περιωπής κτλ.τοΰ συζύγου,προέ- 
κυψεν,δτι διοικεί άπό κοινοϋ μ ετ ’ αύτοΰ 
τά τοΰ οί'κου,κταται δέ έκ τοΰ νόμου τό

ονομά, τίτλον, ιθαγένειαν,κατοικίαν καί 
κοινωνικήν θέσιν τοΰ συζύγου αύτης.

Κ α τ’άντίθεσιν τοΰ νομίμου (αύστηροΰ) 
γάμ.ου ύπήρχον παρά τοίς Γερμανοΐς δύο 
περιπτώσεις, καθ’ άς καί μόνη ή διαρκής· 
σχέσις συμβιώσεως δύο προσώπων αντι
θέτων φύλων έπί .ικοπω τεκνογονίας συ- 
νεδέετο μέν καί συνωδεύετο ύπό έν- 
νόμων συνεπειών τυγχάνουσα άναγνω- 
ρίσεως έκ τοΰ νόμου, χωρίς δμως ν’ άπο- 
τελή γάμον.

Α ’.) Ή  πρώτη έκ τών περιπτώσεων 
ήτο, όπόταν καί συμβίοισις καί συνοί- 
κησις έτελεΐτο μεταξύ προ.σοιπων, άτινα 
ένεκα της διαφόρου κοινωνικής αύτών 
τάξεως δέν ήδύναντο νά έλθοισιν είς νό
μιμον γάμον τοιοΰτοι γάμοι έλογίζοντο- 
ώς κ α τ’ άνισοτιμίαν συναφθέντος. Τοΰτο- 
άρχικως συνέβαινε μόνον προκειμένη; 
συζεύξεως έλευθέρου μ ετ ’ άπελευθέρας 
ή τάνάπαλιν. Ή  το'αύτη συζυγία δέν 
ειχε μέν τό κΰρος, ούδέ παρήγε τάς έν- 
νόμους συνεπείας τοΰ νομίμου γάμουΓ 
άπήλαυεν ομως άναγνωρίσεως ώς έν- 
νόμου |συνδέσμου συμβ.ώσεω;' νομικώς 
ήτο γάμος ύποδεεστέρας κατηγορίας»

( Ακολουθεί)


