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Δ ιά  πβιίαν αϊτη< 5ιν :

 ‘‘ Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Ν , ,  α θ η ν α ς

Έ ν  Ά θ Λ να α ς τη. 2 Φ εβρ ο υάρ ιου  1908

Η  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεΐ ύπό  την έπ ί-  
βλε-ψιν κα ί τόν έ'λεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δ ικηγόρων έν  Ά ϋ 'ήνα ις.

Έ π ό π τ α »  τ η ς  ν λ η ς  κ α ι  ν π ε ν θ υ ν ο ι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Λ Α ΓΟ Π Α ΤΗ Σ — Α. ΜΠΟΥΚΡΑΣ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά & ή ν α ι ς

Π.

Είς τί> προσεχές φύλλον δημο- 
σιεύομεν μελέτην τοϋ έν Λειψία κα- 
θηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Ροδόλ· 
φου Sohm υπό τόν τίτλον «Διατί 
σπουδάζομεν τό Ρωμαϊκόν δίκαιον;», 
δημοσιευομένην έν τφ τεύχει της 1 
Ίανουαρίου 1908 της «’ ϊ,φημερίδος 
τών Νομικών» τοΰ Βερολίνου, κατά 
μετάφρασιν τοΰ έν Άθηναις δικηγόρου 
κ. Πέτρου Θηβαίου.

0 Ι Λ Ε Ω Α Η Σ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
TSN ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Έν τώ άπό 19 ης ’Ιανουαρίου φύλλφ  
της «Δικαιοσύνης» δ ιατυποϋνται παρα 
τηρηθείς καί παράπονα έν σχέσει πρός 
«την αντιδικ ίαν την φανατικήν καί στρε- 
ψόδικον, την άσκονμένην παρά  τ ινω ν  
προεδρενόντων» έν πο ινικοΐς δικαστή- 
ρίοις και ιδ ία  τοΐς κακουργιοδικείοις, 
«την ατελή π α ρ ' ήμ ΐν  άντίληψ ιν περί 
της μεγάλης συμβολής της ϋπερασπί- 
σεως τον κατηγορουμένου είς τήν ά- 
πονομήν τής δικαιοσύνης», ών ενεκα 
«πολλάκις δοκιμάζεται ή υπομονή τοϋ 
δικηγόρου καί δύναμις άπαιτεΐται διά να 
συγκράτησή ή έκχειλίζουσα άγανάκτηαις 
διά τήν παραβ ίασιν τών δικαιωμάτων 
τής ϋπερασπίσεως»

Τάς παρατηρήσεις ταύτας συμπληρών  
ίν  τω φύλλο} τής 26ης ’Ιανουαρίου ό 
διακεκριμένος δικηγόρος ’Αθηνών κ. Π. 
Λαγοπάτης, έτόνιζε τό έκ τής άναφανδόν 
ένασκουμένης αντιδικίας, ένίων προέ
δρων, ατοπον, δπερ, τοσούτω μάλλον 
καθίσταται βαρύτερον, δσω ή τοιαύτη  
παράνομος άντιδικ ία εξωθείται ενίοτε 
μέχρις έξουδετερώσεως τής ελευθερίας 
τών μαρτύρων, διατνπώσεως παραπει
στικών ερωτήσεων, καί έν γένει πάσης 
Αθεμίτου παρεμβολής προσκόμματος είς 
τό εργον τής ϋπερασπίσεως.

Ε πιφυλασσόμενος ν ' άποστείλω προ 
σεχώς τή «Δικαιοσύνη» μελέτην

πρός τάς διεξαγβείσας, ώς εί'ρηται, έν τή 
«Δικαιοσύνη» συζητήσεις, δτι διαγράφει 
τόν ιδεώδη τύπον τοϋ διενϋύνοντος τό 
Κακουργιοδικεΐον δικαστοϋ, ψέγουαα καί 
καταδικάζουσα πάσαν αύτοϋ μεροληψ ίαν  
καί άϋέμ ιτον έν τή διαδικασία, π αρεμ 
βολήν.

Αί έν τώ έπ ισήμω  τούτφ  εγγράφω  
διατυπούμενα ι παρατηρήσεις παρά  πε
φωτισμένου  ' Υπουργού είσίν έφαρμο- 
στέαι πανταχοϋ δπου ύφ ίσταται δ θεσμός  
τών ένόρκων δικαστηρίων.

Πλην έκ τών έν τώ είρημένω εγγρά
φω  περικοπών δεν πρέπει νά νομ ισϋή , 
δτι ή ϋέσις τών συνηγόρων έν ’Ιταλία  
εινε δμοία  πρός τήν π α ρ ’ ήμ ΐν . Ε ΐθ ιοεαι 
αύτόθ ι νά λαμβάνωσιν οί συνήγοροι στά
σιν τελείως ίσοφαρίζουσαν πρός τήν τοϋ  
Είσαγγελέως. Δ ιακόπτονσιν ουτοι ενθαρ - 
σώς καί Εισαγγελέα καί πρόεδρον, οσά
κις ηθελον ουτοι επίδειξη μεροληψ ίαν 
τινά κατά τοϋ κατήγορουμένου. 01 πρό· 
εδροι τών δικαστηρίων καί οί εισαγγελείς 
άπενθύνουσ ι πρός τούς δικηγόρους τόν 
λόγον ώς ίσοι πρός Ισους. ‘Οσάκις ώς 
συνήγορος παρίστατα ι δ ιαπρεπής τις δι
κηγόρος, δ εΐσαγγελεύς άρχόμένος τής 
άγορεύσεως αύτοϋ , πολλάκις άπ ευϋύ - 
νει ιδιαιτέρους φ ιλοφρονητικούς λόγους 
«πρός τόν δ ιαπρεπή αντιπρόσω πον τής 
ϋπερασπίσεως», δστις ά φ ’ ετέρου, έκ- 
τραχυνομένης, τυχόν τής μεταξύ είσαγ
γελέως καί συνηγόρου συζητήσεως, δέν 
διστάζει νά είρωνευϋή καταφώρως καί 
αύτό τό λεκτικόν τοϋ είσαγγελέως.

Η  παρά τών συνηγόρων άνασκευή 
τής κατηγορίας γίνεται με&’ δλης τής ά - 
παιτ θυμένης δυνάμεως καί αν ευ ουδε- 
μιάς φειδονς. ’Ακούει τις λ. χ. έν αύταΐς 
δτι ή ύποστηριχ&εΐσα κατηγορία είνε 
τερατώδης, δτι δ εΐσαγγελευς εύρίσκεται 
είς πλήρη συγχυσιν κ. τ. τ

Σημειωτέον δ ’ δτι δεν εινε αί δ ιατά
ξεις τοϋ οργανισμού τών δικαστηρίων ή 
τής ποινινής δικονομίας, αΐτινες εμπνέ
ου σι τό θάρρος τοΰτο είς τους ’Ιταλούς 
συνηγόρους. Είνε άπλούοτατα ή επ ιβο
λή τοϋ δικηγορικού άξιώματος. ’ Αλλοί- 
μονον είς τόν δικαστήν εκείνον, δστις 
ήθελε παρεκτραπή έν Ι τα λ ία  είς βάρος 
δικηγόρου τινός *Ολόκληρος δ δικηγο-

τχ ί χ ,  έάν μή συνεπληροΰτο αυτη ύπό 
r /ίς άρετνίς τοΰ δικασταϋ. Μάλιστα έξ 
αύτης της ούσίας της μεταρρυθμίσεως 
η επιτυχία ταύτης εύρέως ηρτηται έκ 
της άρετης ταύτης. Ούχί αδίκως έλέ- 
χθη οτι η θαυμασία δύναμις τοΰ άγ- 
γλικοΰ δικονομικοΰ συστήματος, έγκει
ται όλιγωτερον εις αύτό τοΰτο τό σύ
στημα, η εϊς την ανατροφήν τοϋ λαοΰ 
καί τοΰ δικαστοϋ, δ ι’ δπερ καί έγώ ά- 
ναφερόμενος είς τό φωτεινόν τοΰτο παρά
δειγμα, θερμήν άπευθύνω έ'κκλησιν εις 

ο ύψηλόν συναίσθημα δικαιοσύνης, ά·

τώ προσήκοντα αύτώ, ώς τοιούτω, σεβα
σμόν, άλλά καί είς έ'τι μείζονα, διά την 
τραγικήν δεινότητα τνίς έν ·/) εύρίσκεται 
θεσεως, έρωτ^ αύτόν ότέ μέν μετά τρα
χύτητας, οτε δέ μ ετ’ είρωνίας, τόν πε- 
ριπλεκει εις λεπτάς καί διφορουμένας 
έρωτήσεις, σχεδόν δέ μ ε τ ’ αισθήμα
τος ατομικής ίκανοποιήσεως ύποδεικνύει 
τας ελλείψεις και τά σφάλματα αύτοΰ 
και περιάγει τοΰτον είς κατάπτωσιν 
και συγχυσιν. Τοΰ προέδρου, οστις, 
εστω καί έξ άγαθης προαιρέσεως, μετα
χειρίζεται πρός μάρτυρας πολλάκις ά-Τ  r  \ <\ f  e I Λ. » Γ  '  * Γ  »  ΙΛ*“

ςιοπρεπειας και συνειόησεως της εαυτών πείρους καί άγροίκους άνθρώπους τοΰ 
άποστολης, παρά τών δικαστών έκεί- λαοΰ, κολακείας ή άπειλάς, δπως αί 
νων,  ̂ οΐτινες θέλουσ. προορισθΐ) είς τό | καταθέσεις αύτών συντελέσωσιν εϊς την 

ηυπουργημα της προεόρειας τών Κακουρ- άπόδειξιν τνίς γνώμης, ήν έκεΐνος ή'δν 
γιοοικειων,^υπούργημα εύπαθές καί χα- έσχημάτισε περί τνίς ύποθέσεως, καί 
λεπον, ως ολίγα ετερα έν τνί δικαστικν) δστις, χρώμενος τν] εύπαθεστάτνι δ ια - 
οράσει,^ καί τό όποιον ή νΰν είσαγομένη κριτική έξουσί*, τνί' παρά τοΰ άοθρου 312 
μεταρρυθμισις καθιστα έτι δυσχερέ- χορηγηθείσν) αύτώ, διά τοΰ μέσου της 
στε?ον' συλληψεως, συντελεί είς την ένίοτε άνα-

Ά λλά  — καί &ς μη φαννί παραδοξο- βίωσιν άληθοΰς μορφής ηθικές βασάνου, 
λόγια η έμη γνώμη — ύπήρξεν άκριβώς Τοΰ προέδρου, οστις δέν άποστέργει νά 
ή έπαύξησις καί έξατομίκευσις της εύ- είναι, κατά τάς βιαιότητας τών έπιθέ- 
θύνης, ητις μέ κατέστησεν ησυχώτερον σεων καί τάς άποστροφάς, έφάμιλλος 
έν τνί υποστηρίξει τνίς καταργησεως της τών δικηγόρων έκείνων, οΐτινες δέν κο- 
μέχρι σήμερον κρατησάσης έτερομόρφου σμοΰσι τό δικηγορικόν σώμα. Τοΰ ποοέ- 
συνεδρικης μορφής. Διότι καί ή πείρα I δρου, τέλος, οστις την φημην αύτοΰ πε- 
διδάσκει δτι αί εύθύναι, καθιστάμεναι ριορίζει είς την στατιστικήν καταδικα-
σαφέστεραι, έπακριβέστεραι καί είλι- 
κρινέστερον έξατομικευμέναι, άναλαμ-

στικων ετυμηγοριών.
Την τοιαύτην μορφήν θά έπεθύμουν

βάνονται μετά μείζονος παρρησίας καί I νά έ'βλεπον άντικαθισταμένην δι’ έκεί-

μου
σχετικήν προς το ζήτημα, ϋεωρώ  επ ί- ,  , 9ι- ^
καιρόν σήμερον τήν δημοσίενσιν περικο- 9ίκο$ σύλλογος ε-αιτεϊται^ τηλεγραφικώς 
πώ ν τινων εισηγητικής έκθέσεως, ήν ύ -  παρ, α τοϋ  , νπουργσΰ της Δικαιοσύνης
πέβαλε τώ Β ασιλεΐ τής ’Ιταλίας δ τής —άνεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων
έπικρατείας ταύτης έπί τής Δικαιοσύνης I , ,  τ^ν ίιετ(β^ '0ίν τ°ν δικαστοϋ τουτου, 
Υ π ο υ ρ γ ό ς  κ. O rlan d o  έπ ’ ευκαιρία τή ς ' ta v  μ ν  ουτος π οσθυαοπο ιηθη  etc τυν
παρά τον Βασιλέως υπογραφής τοϋ άπό  
1 ’Ιανουαρίου 1908 τεθέντος είς έφαρ 
μογήν ιταλικού νόμου τής 14 ’Ιουλίου  
1907 περί μεταρρυθμίσεως τοϋ δ ικαστι
κού οργανισμού

'Ο νόμος ουτος εισάγει, πλήν άλλων, 
άξιοσημείωτον καινοτομ ίαν έν τή συγ
κροτήσει τοϋ δικαστηρίου τών συνέδρων, 
κατ αργού μένου τοϋ τριμελούς τοϋ δικα
στηρίου τούτου, δπερ θέλει περιορίζε- 
σθαι έφεξής είς ενα καί μόνον δικαστήν, 
προεδρεύοντα τών κακουργιοδικών.

Οί λόγοι τής τοιαύτης καινοτομίας είσί 
διάφοροι, κυρίως ομως δ ι ’ αύτής άπε-

μή  ουτος προϋυμ οπο ιηθή  είς τήν 
παροχήν επαρκούς καί ταχείας Ικανοποι- 
ησεως. Έ άν δε καί δ υπουργός τής Δι
καιοσύνης δκνήση, τ ο ύ ϋ δ π ε ρ  σπάνιον, 
δ δικηγορικός σύλλογος δεν βραδύνει νά 
κηρύξη απεργίαν.

Π αρ’ ήμ ΐν , άτυχώς, ο ί δικηγόροι δεν 
εχομεν σννα ίσϋηαιν επαρκή τής ήμετέ· 
ρας Είς τήν ελλειψιν
δέ ταύτης, πρωτίστως, καί είς τό άπαν  
ταχοϋ έμφ ιλοχωροϋν κριτήριον τοϋ κομ 
ματ ισμού  οφείλεται ή κατάπτωσις τού  
δικηγορικού κύρους μέχρι τοΰ σημείου, 
ώστε νά μή  δννάμεθα πολλάκις νά πο ι- 
ούμε&α χρήσιν τών ήμετέρων δικαιω·

σκοπιμώτερον έξασφαλίζουσι τόν χαλι
νόν καί τό δριον της έμπιστευθείσης 
έξουσίας

Παοορμώ δθεν τούς προέδρους τών 
Δικαστηρίων, εϊς την σοφωτέραν καί 
αύστηροτέραν έκλογην τών διά τά κα- 
κουργ'.οδικεΐα προοριζομένων δικαστών,

νης, προέδρου, δστις πάντοτε καί άλη- 
θώς γνωρίζει νά καταδεικ,νύηται δικα
στής, καί, ώς τοιοΰτος, νά έμπνέηται 
υπο τοΰ ύψηλοτέρου καί εύγενεστέρου 
αισθήματος εύκοσμίας καί άξιοπρεπείας, 
δπως ούτως κατορθοΐ νά έπιβάλλγι πάν
τοτε τόν πρός αύτόν σεβασμόν, σεβόμε-

οπως όντως οΰτοι ώσιν οί ίκανώτεροι καί νοί  τους άλλους. Τοΰ προέδρου, παρ’ 
οί μάλλον κατάλληλοι. Υπόσχομαι δέ ¥ τ >̂ν έαυτοΰ δύναμιν άπαρτίζει κυρίους
δπως έν χρόνω μη άπομεμακρυσμέν<ρ I ^ αναλλοίωτος κκί άσάλευτος ίσοδικία
εισαγάγω νέας μεταρρυθμίσεις έν τφ  απάθεια, 
όργανισμφ τών δικαστηρίων, αΐτινες νά Πεποιθα οτι οί σκοποί τών σχεδιαζο- 
έξασφαλίζωσιν εϊς τόν τό υπούργημα [^ενων μεταρρυθμίσεων θέλουσιν έξ όλο-
ΕΧεϊνΟ Λί ί̂ΐΛ·  ̂ηιι ιιη>·  ̂ _ .̂.....1.. ? I νΛ'ΛΛΠΙί νντ·/νΜΓΐ·Αβ·Λ
διαίτερα πλεονεκτήματα, προαγον
τό στάδιον αύτών καί έξυψοΰντα Ιτι I τροπου τούτου, βχθμηδόν καί κατ’ όλί

ιαχειριζόμνον λειτουργόν, ϊ- I κλήρου κατανοηθη καί ύποβοηθηθη ύπό 
πλεονεκτήματα, προάγοντα τ^ ν ίμετέρων δικαστών καί δτι διά τοΰ 

ίν αύτών καί έξυψοΰντα Ιτι τροπου τούτου, βχθμηδόν καί κατ’ όλί - 
μάλλον τό γόητρον τοΰ λειτουργήματος, Υον μεταβάλλωνται τά δικαστικά 
διά της προσκλησεως τών κρειττόνων. |’/ίθη, μεΐζον δέ γόητρον θέλει κερδίσν) τό

βλέπετο ή συγκέντρωσή τής ευθύνης τοϋ !ιατ^ ν· ̂  f
δικαστηρίου τών συνέδρων είς ενα καί I επεκτείνομαι πλειοτερον επ ί τών
μόνον δικαστήν καί ή άπλοποίησις τοϋ ^ α ρ ατ^ σεω ? τούτων, προβαίνω ν εύ- 
δικαστηρίου τούτον, π α ρ ’ ώ οί δύο τοϋ - Ζν,ζ εις τνΡ  ^ ά φ ρ α σ ιν  μέρους τής έκ-
Λ Μ  ̂ . |  ft Γ Γ' /Τ  Ο \  Λ  IV ^ ι  _ —« η ■ n  .. .  λ  ί  \  - I  /  Λ  5^

λάχιστον τών συνέδρων, πλήν τον προέ
δρου, έκλεγόμενοι καί έν ’Ιταλία πολλά
κις μεταξύ λειτουργών, οΐτινες δ ι ’ ενα ·η 
άλλον λόγον άσφαλέστερον προωρίζοντο  
είς τό ν ’ άποβώσι πειθήνια τοΰ προέ
δρου όργανα, καθίσταντο περιττοί, ού 
μόνον, άλλά καί έπιβλαβεΐς ένίοτε, χρη- 
αιμενοντες, εν τισι, περιπτώσεσιν, εις τήν 
ϋυγκάλυψ ιν μέρους τής ευθύνης τοϋ 
προεδρεύοντας.

'Η  άνωτέρω εισηγητική εκθεσις π α -  I « . . .  Βεβαίως, παραπλήσια μεταρ- 
ρουαιάζει τοϋτο τό έπίκαιρον, έν σ χ ίσ ε ι' ρυθμιστική απόπειρα ηθελεν άποβν) μα-

’θέαεως τοΰ υπουργού O rlando, άνευ 
περαιτέρω σχολίων.

Κέρκυρα, 28 Ίανουαρίου 1908.
Π . Δ . Γ ιω τ ό π ο ν λ ο ς

0 Κ Α Τ Α  T ON O R L A N D O
ΙΔΕ ΩΔ Η Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

άναφαίνε- I τροπον, ώστε νά τηρνί πάντοτε έν τελεία: 
την με- ϊσορροπί^ την πλάστιγγα της δικαιο

σύνης.
γγα

Ό  ν π ο ν ρ γ ό ς  Σ Λ ρ α γ ιό ο ώ ν λ α ζ .

Εϊς τούς τοιούτους δικαστάς ζωηρώς I υ5Γ0υ?γγΐμκ τοΰ προέδρου,ποοσεγγίζοντος 
συνιστώ νά κατανοησωσι της παρούσης I πάντοτε εϊς τόν κλασικόν τύπον τοΰ 
μεταρρυθμίσεως την έσωτέρω έννοιαν, I Αγγλου προέδρου, περί τοΰ οποίου έλέ- 
ητις είναι πολύ βαθύτερα καί ριζικωτέ- ΙΧ®7! διευθύνει τάς συζητησεις κατά 
ρα έκείνης, ητις κατά τύπους 
ται. Νά θεωρησωσι τούτέστι την με 
ταρρύθμισιν ταύτην, ώς προσανατολι
σμόν πρός νέα καί διάφορα δικαστικά 
ηθη, άτινα νά έποιναγάγωσι τόν πρόε
δρον τοΰ κακουργιοδικείου είς την ιδεώ
δη κκί άληθί) αύτοΰ μορφήν, ητις είναι 
έκείνη δικαστοϋ, δστις ίστάμενος Ιξωθι 
καί ύπεράνω της συγκοούσεως τών πα
θών, ούδένα άλλον προτίθεται σκοπόν ή 
τό νά έξασφαλίσν) είλικρινώς την άνα- 
ζητησιν της άληθείας καί νά λύσν) μετ’ 
αντικειμενικής άπαθείας τάς εϊς την 
κρίσιν αύτοΰ έμπεπιστευμένας διαφοράς.

ί ί
Μ

Έ π ε α τ ο λ ή  τ ο ϋ  κ .  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ ο $  
δ ι κ η γ ο ρ ι κ ο ί  Ε λ λ ό γ ο υ  K s p -  
κ ύ ρ χ ς .

’Αξιότιμε συνάδελφε,
Άρίστην έντύπωσιν ένεποίησαν καί

παρα τώ ένταΰθα νομικώ κόσμφ δσα 
Θά έπεθύμουν δπως μικρόν κατά μι- σθεναρώς Ιγραψεν η «Δικαιοσύνη» ά- 
όν έξαλειφθνί έξ ολοκλήρου έκ τών φορμην λαβοΰσα έκ τών δημοσιευμάτων 

άναζητησεων ήμών ή φυσιογνωμία έκεί- -.οΰ τε Προέδρου καί τοΰ Είσαγγελέως 
νη προέδρου Κακουργιοδικείου, ήν καί τοΰ Άρείου Πάγου, άνταποκρινομένη 
σήμερον Ιτι θ’ άπεκάλουν κατά συνθή- οΰτω είς τόν σκοπόν δν έπεδίωξε διά 
κην μάλλον, ή πραγματικήν. Τοΰ προέ- της ίδρύσεώς της, άδίκως δέ κακιζομένη 
δρου, οστις επιλησμων, ενίοτε, δτι ο I υπο τινων συνάδελφων δτι έπελάθετο 
κατηγορούμενος είναι εΐσέτι πολίτης, ό τοΰ προορισμού της. Καί δή λίαν όοθώς 

Ιχει δικαίωμα είς δλον | Ιγραψεν ή ύμετέρα έφημερίς δτι μεγά-
κατηγορουμενος 
όποιος ού μόνον
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λως ήδύναντο νά συντελέσωσ'.ν είς βελ- 
τίωσιν τνίς Δικαιοσύνης καί υψωσιν τοΰ 
γοήτρου Αύτης αί Ά νώταται δικαστι- 
καί Κορυφαί, έξ ών έξαρταται η εκ
λογή καί ό προβιβασμός τών δικαστι
κών λειτουργών, ού μην δ’ άλλά καί η 
αποπομπή τών άναξίων δεικνυόμενων 
έν τφ  ύψνλφ ύπουργήματι. "Οταν δέ οί 
δικαστικοί λειτουργοί είνε είς το ΰψος 
της άποστολνίς των, η Δικαιοσύνη δ’ 
ουτω έκπληροΐ τόν μέγαν αύτης έν τι) 
Πολιτεί^ προορισμόν, πολλά πράγματα 
τίθενται είς την θέσιν των, διό καί ή 
Δικαιοσύνη άπεκλήθη θεμέλιον τ*̂ ς Πο-
λιτείαί furdamentum reipublicae.
Πλήν δυστυχώς είς τούς διορισμούς καί 
προαγωγάς τών δικαστών καί Ε ισαγγε
λέων ούδεμία δίδεται προσοχή, συνήθως 
δ’ έν ταΐς προαγωγαΐς προτιμώνται οί 
νεωτεροι καί ανίκανοι τών άρχαιοτέοων 
καί ίκανωτέρων. Έποπτεία ούδεμία εν
ασκείται, αί δέ λεγόμεναι επιθεωρήσεις 
τών δικαστικών γραφείων κατηντησαν 
άπλοι τύποι, ούδέποτε έτιμωρηθη Ειση
γητής μή δημοσιεύσας άπόφασιν έπί 
μήνας πολλούς, ούδέποτε έκλήθη καν 
εις άπολογίαν Είρηνοδίκης μή περαιώ- 
σας έπ ί δεκάμηνον προανακρίσεις έπί 
άπλουστάτων πλημμελημάτων, (έν 
Κέρκυρά π . χ. έ'νθα ώς προκύπτει έκ 
τών έκάστοτε έπισήμων πινάκων, τά δι
καστήρια καί δή τά ειρηνοδικεία κάθε 
άλλο εινε η έπιβεβαρυμένα, διότι ώς 
λειτουργεί ή Δικαιοσύνη οί πλεΐστοι 
προτιμώσι οίονδήποτε συμβιβασμόν η 
καί τήν απώλειαν τών δικαίων των τής 
είς τά Δικαστήρια προσφυγές έ'νθα διαγ
ωνίζονται αί δίκαι, μή πατασσομένης 
της στρεψοδικίας καί τών δυσχερειών 
της λεγομένης έκτελέσεως, έν Κέρκυρά,- 
λεγω , ό'περ άλλως άναμφισβητήτως 
πανταχοΰ συμβαίνει παρ’ ήμΐν ελλείψει 
έποπτείας, πλεΐσται δσαι ανακρίσεις ε
λαφρών πλημμελημάτων άπαιτούντων 
ταχεΐαν καί άμεσον ενέργειαν διαιω- 
νίζονται είς τά διάφορα Ειρηνοδικεία, 
υποθαλπόμενης ουτω τής αύτοδικίας 
καί τών άδικημάτων κατά τής ζωης 
άτινα δυστυχώς καί ένταϋθα ύπερεπλε- 
όνασαν άφ’ ου ό άδικούμενος δέν τυγ
χάνει της προστασίας τοΰ νόμου), πότε 
έκλήθη ποτέ εί'ς άπολογίαν Είσαγγε- 
λευς άνεχόμενος τοιαύτην κατάστασιν 
τών υφισταμένων του ; Αί επιθεωρήσεις 
ΐνα ώσι παρ’ ήμΐν άποτελεσματικαί, 
έ'δει νά γίνωνται έκτάκτως καί ύπό τ*ής 
Εισαγγελίας τοϋ Άρείου Πάγου μόνης 
δυναμένης νά ένεργήσγι αύστηράν έξέ- 
λεγξιν τών δικαστικών γραφείων καί 
ώς έκ της θέσεώς της καί ώς έκ τοΰ 
μη καθημερινοΰ συγχρωτισμοΰ πρός τούς 
υφιστάμενους, ως συμβαίνει έν ταΐς έ- 
παρχιαις, έξ ου καί ή κακώς έννοουμέ- 
νη επιείκεια επι ζημί<% τοΰ νόμου.Ταΰτα 
αναμφισβητητως άπαιτοΰσι έργασίαν 
καί κοπους άλλά μόνον κόποις κτώνται 
τα καλα. Εάν δε ή Δικαιοσύνη έλει- 
τούργει, έκαστος δέ είτε μικρός εί'τε 
μεγάλος, εί'τε άρχή εί'τε ιδιώτης έγί- 
νωσκεν, οτι άμεσος ή τιμωρία τών πα- 
ραβιαζοντων τούς νόμους ώς μή σεβομέ- 
νων τά δίκαια τοΰ πολίτου, ουτω δ’ έ- 
κράτει 6 νόμος, είς όν μόνη ή Δικαιο
σύνη προσδίδει σάρκα καί όστα, δέν θά 
εύρίσκετο ό σεβαστός Πρόεδρος τοΰ Ά -  
ρείου Πάγου είς τήν άνάγκην νά προ- 
τείννι, πρός βελτίωσιν τ^ς έξηρθρωμέ- 
νης καταστάσεως της Ελληνικές Πο- 
λιτειος, την υπό τοΰ Βασιλέως πρόσλη- 
ψιν επτα καλών κάγαθών άνδρών ίν ’ ά- 
ναθεστ) είς αύτούς τήν Διοίκησΐν καί 
τους επιβάλγι δι’ έπανειλημμένων διαλύ
σεων τ ις  Βουλής, τοΰθ’ οπερ, ού μόνον 
ακατορθωτον εν τνί σημερινή μάλιστα 
έποχΫ), ά λλ ’ ούδέ καί πρακτικόν, διότι 
πώς εινε δυνατόν νά λάβωσι χώοαν έ- 
πανειλημμεναι διαλύσεις άμα τνίς Βου
λές συνερχομένης ητις πάντως θά ήρ- 
χιζε μέ ζήτημα εμπιστοσύνης ; τό τοι- 
οΰτον δέ τουναντίον έ'τι μάλλον θά έξ- 
ρέθιζε τά πράγματα καί θά προεκάλει

άνατροπάς, ώς πλεΐστα έ'χομεν παρα
δείγματα, προσφάτως δέ καί ή Πορτο- 
γαλλία μας παρέχει λυπηρόν παράδειγ
μα, έκ δέ τών έξεγέοσεων καί άνατρο- 
πών, ού μόνον δέν θά έβελτιοΰτο ή κα- 
τάστασις, άλλά χείρων τοιαύτη θά έδη- 
μιουργεΐτο, θά έφθάνομεν δέ είς ο ση- 
μεΐον αναρχίας εύρίσκονται καί αί δημο- 
κρατίαι της μεσημβρινές ’Αμερικής, έ'νθα 
καθ’ έκάστην σχεδόν έ'χομεν στάσεις καί 
εξεγέρσεις. ΙΙαραπονούμεθα συχνά πυ
κνά κατά τοΰ πολιτεύματος, άλλά τό 
πολίτευμα έν πολλοΐς δέν πτα ίει, διότι 
εινε μέν άληθές οτι τό ήμέτερον πολί
τευμα προϋποτίθησι λαόν πολιτικώς 
έξελιχθέντα περισσότερον καί αύτοΰ τοΰ 
άγγλικοΰ, ά λλ ’ είνε έ'τι άληθέστερον δτι 
ούδείς ποτε έσκέφθη διά τήν κανονικήν 
λειτουργίαν αύτοΰ. Καί οντω; πώς είνε 
δυνατόν πολίτευμα, άγαν φιλελεύθερον, 
νά λειτουργήσν) μέ διοικητικήν καί δημο
τικήν νομοθεσίαν συγκεντρωτικωτάτην, 
ίσχύσασαν έν έποχίί άπολύτου μοναρ
χίας ; Συγκέντρωσις άφ’ ένός καί πολί
τευμα φιλελεύθερον άφ’ έτέρου δέν δύναν- 
ται ή νά έπιφέρωσι πολιτικήν άκολασίαν. 
Πάντες τό γινώσκομεν δτι έν Ά γγλ ί^ , 
τό πρότυπον τοΰτο φιλελευθέρου Κρά
τους, ή άποκέντρωσις είνε είς τό κατα- 
κόρυφον, καίτοι τό αγγλικόν πολίτευμα 
είνε μάλλον τοΰ ήμετέοου περιωοισμένον. 
Παρ’ ήμΐν δέ καί ό άριστος τών δημάρ
χων ούδέ βνίμα δύναται νά κάμη, έάν 
δέν φροννί φίλα πρός τόν βουλευτήν τής 
επαρχίας του, άτε τών δημοτικών άρχών 
έξαοτωμένων έν πασιν έκ τνίς διοική- 
σεως. Ά λλά  μήπως καί αύτή ή δημο
τική άρχή, ή ύπερτέρα πασών τών λοι
πών, λόγφ της ύψηλ^ς αύτής άποστο- 
λης, δέν εινε ύποχείοιος είς τήν έκτελε- 
στικην, τοΰ ύπουργοϋ κεκτημένου τήν ά- 
νωτάτην πειθαρχικήν έξουσίαν, έν ω 
άλλαχοΰ έ'νθα ύφίσταται πραγματική 
διάκρισις έξουσιών, είς ήν στηρίζονται τά 
φιλελεύθερα πολιτεύματα, ή δικαστική 
πειθαρχική έξουσία ανήκει μόνον ε?ς τ ’ 
άκυρωτικά, τήν Άνωτάτην Δικαστικήν 
Άρχην ; Παρ’ ήμΐν, ύφ’ άς πολιτικάς 
συνθήκας διατελοΰμεν, έ'δει όλοσχερώς 
νά χειραφετηθή της εκτελεστικής ή δι
καστική έξουσία χωρίς ν’ άναμιγνύηται 
ό υπουργός, ούδ’ είς αύτάς τάς μεταθέ
σεις τών δικαστών, αϊτινες έ'δει νά λαμ- 
βάνωσι χώραν έν ώρισμένφ χρόνφ, εκτά
κτως δέ δταν παραστή κενόν έν τνί ύπη- 
ρεσίοι, τνί αιτήσει μέν τοΰ ύπουργοϋ, 
διά κληοώσεως δέ ύπό τοΰ Άρείου Πά
γου, έν δημοσί^ δμως συνεδριάσει. Έάν 
^ναι δυνατόν νά έπέλθν] παρ’ ήμΐν βελ- 
τιωσις τ·ης δλης έκρύθμου καταστά
σεως, μόνον καί μόνον διά τής άποκεν- 
τρωσεως δύναται νά έπιτευχθΐ), καθόσον 
διά ταύτης θά χειραφετηθώ ή Κυβέονη- 
σις άπό τάς άξιώσεις καί άπο&τήσεις 
πολιτευόμενων, κομματαρχών καί κομ- 
ματαρχίσκων, δυναμένη ουτω ν ’ άπο- 
βλέπν) είς τήν άποστολήν της, τούτέ- 
στι είς τά γενικά συμφέροντα τοΰ Κρά
τους, θά δύναται δέ καί ή Βουλή, μή 
ουσα στενώς συνδεδεμένη διά δεσμών 
κομματικών καί συμφεροντολογικών, νά 
ένασκνί πραγματικόν έ'λεγχον, ούχί δέ 
νά ψηφίζν) οίονδήποτε έξάμβλωμα συν- 
τασσόμενον παρ’ οίουδήποτε τμηματάρ- 
χου ή  ύπουργικοΰ γραμματέως. Διό φοο-  

νώ δτι έ'δει πάντες, έκαστος έν τώ κύ
κλω της ενεργείας του, νά ύψώσωαεν 
φωνήν ύπέρ της άποκεντρώσεως, παν δέ 
αλλο μέσον εις ουδεν άπολύτως δύναται 
να συντελεσν). Δυστυχώς όμως περιορι- 
ζομεθα έκάστοτε είς μεμψιμοιρίας καί 
ιερεμιάδας, δράσιν δέ πραγματικήν ού- 
δεις επιδε’κνύει, ούδείς μέριμνα, ούδείς 
φροντίζει, τά δέ πράγματα παοαλύου- 
«ιν οσημεραι. Ακόμη δέν έμεριμνήσα- 
ρ.εν νά έ'χωμεν έμπορικόν νόμον, τά τοϋ 
γάμου καί διαζυγίου διέπονται έ'τι σή
μερον ύπό τών βυζαντινών διατάξεων, 
τ ί λέγω ; δέν κατορθώθη καν ή έπιψή- 
φισις τοΰ ύπό πάντων άναγκαιοτάτου 
κρινομένου νομοσχεδίου . περί δικηγορι

κών συλλόγων, μολονότι υπουργός τνίς 
Δικαιοσύνης τυγχάνει δικηγόρος, πλέον 
δέ ήμισείας χιλιάδος δικηγόρων ύπάρ- 
χουσιν έν Άθήναις, δυναμένων νά έπι- 
βληθώσι, καί θά μεριμνήσωμεν άρά γε 
περί μεταρρυθμίσεως της νομοθεσίας έν 
συναρμολογήσει πρός τό πολίτευμα ;

Πολλοΰ γε καί δει. ’Όντως εί'μεθα 
άξιοι της τύχης μας, λέγει δέ που καί
ό Montesqnieu: chaquepeuple a le 
gouvernement qu’ il merite.
'Εν Κέρκυρα 22 Ίανουαρ ίου 1908.

Μετά συναδελοικών προσρήσεων 
—.  —- Λ ύ ίκ α η ις

ΣΥΚΑ ΤΑ ΣΥΚΑ
' Ο  &εσμός τώ ν εμμίαϋ'ων παρέδρων.

"Εν καί μόνον έπιχείρημα έχει ύπέρ 
αύτοϋ δ τών έμμισθων παρέδρων θεσμός. 
"Οτι υπό τό κράτος αύτοϋ έγένοντο δι- 
κασταί καλοί πλείονες, κατ’ άναλογίαν 
τοϋ άριθμοΰ, ή κατά τόν προηγούμενον 
θεσμόν. Ύπό έποψιν δηλαδή νομικής 
μορφώσεως. Διότι είνε άναμφισβήτητον, 
δτι οί προγενέστεροι δικασταί διοριζόμε
νοι ήσαν έμπειρότεροι έν τή έφαρμογή 
τών νόμων καί άσυγκρίτως μάλλον πε
φωτισμένοι ύπό τήν έποψιν τής λεγομέ
νης κοινωνικής πείρας. Επομένως καί 
τό έπιχείρημα τοΰτο, τό μοναδικόν, είνε 
έτεροσκελές. Άγνοοϋμεν δέ, άν πρέπη 
τις νά προτίμηση τήν νομικήν μόρφωσιν 
τής κοινωνικής πείρας.

Ά λλά καί τό μοναδικόν τοΰτο έπιχεί
ρημα άναμφιβόλως δέν δφείλεται είς τόν 
κρατοϋντα θεσμόν. Υπάρχει de facto. 
Διότι έπλουτίσθη ή νομική μας φιλολο
γία δι’ έργων ήμεδαπών καί μεταφρά
σεων, διότι άπό τινων έτών άνεπτύχθη 
μία φυσική ά'μιλλα μεταξύ τών μυστών 
τής Θέμιδος είς τήν τελειοτέραν νομικήν 
κατάρτισίν των, διότι τέλος δέν ήτο δυ
νατόν νά γένηται άλλως, παρά νά προο- 
δεύσωμεν, δπως δήποτ’ άν είχον τά παρ’ 
ήμΐν πράγματα, έκ φυσικής έφέσεως καί 
ροπής τοΰ άνθρώπου.

Καί μετά τοΰτο θέλομεν έξετάση τόν 
περίφημον τοΰτον θεσμόν πώς έχει καί 
πώς έφαρμόζεται. Καί θά πράξωμεν 
τοϋτο κατά τό δυνατόν διά βραχέων, 
πάντοτε έχοντες όπ’ δψιν, δτι τά σΰκα 
δέον νά λέγωνται σΰκα.

Ποια προσόντα άπαιτοΰνται, ί'να τις 
γείνη δεκτός, δπως διαγωνισθή διά τήν 
θέσιν τοΰ έμμισθου παρέδρου;

Πρώτον ήλικία υπό τά 35 έτη. Δεύτε
ρον δίπλωμα τής Νομικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου καί διετής υπηρεσία δι
κηγόρου ή άδεια τοΰ δικηγορεΐν καί 
διετής δπηρεσία είρηνοδίκου ή γραμμα
τέως πολυμελοϋς δικαστηρίου.

Τό δριον τής ήλικίας τςρός τά άνω δέν 
έννοοΰμεν διατί έτέθη είς τά 35, ούχί 
δέ είς τά 40 έτη. Ά λλά τό κυρίως ά- 
τοπον ύπάρχει διότι δέν έτέθη δριον καί 
πρός τά κάτω., Δέν φρονοϋμεν δέ δτι 
δύναται νά έχη ίσχύν ή διάταξις προη
γουμένου νόμου, καθ’ ήν δέν διορίζεται 
τις Πρωτόδικης άν δέν συνεπλήρωσε τό 
25 έτος τής ήλικίας του. Δέν νομίζομεν 
δέ, δτι κατά κανόνα έσται καλός δικα
στής δ μή συμπληρώσας τούλάχιστον τό 
30όν έτος τής ήλικίας του. Δέν ένθυμού- 
μεθα ποΰ έχομεν άναγνώσει ή έχομεν 
άκούσει, δτι είπε τις, έγκυροτάτην έχων 
γνώμην, δύναταί τις νά είπη «δ νεαρός 
σοφός φιλόλογος», «δ νεαρός σοφός μη
χανικός», «δ νεαρός σοφός ίατρός», «ό 
νεαρός σοφός κλπ. κλπ.», άλλ’ ούδέποτε 
δύναται νά ε’ίπη « ό  ν ε α ρ ό ς  « ο φ ό ς  Π ι ·  
κ α σ τ ή ς . Καί εύλόγως· διότι δέν άρκεΐ 
δ νοΰς, δέν άρκεΐ ή έγκυκλοπαιδική καί 
νομική μόρφωσις, δέν άρκεΐ αύτή ή έκ 
περιεργίας παρατήρησις ή έκ μελετών 
γνώσις τοΰ κοινωνικοϋ περιβάλλοντος, 
άλλ’ άπαιτεΐται μία δσον ένεστιν έντελής 
συνοικείωσις πρός τούς δρους καί τάς 
συνθήκας τοΰ κοινωνικού βίου, μία δια- 
μόρφωσις τών αισθητηρίων σύμφωνος 
πρός τά συναισθήματα τοϋ κονωνικοΰ 
σώματος, μία εύρεΐα καί βαθεΐα κατα- 
νόησις τών έλατηρίων δι’ ών κινοΰνται 
τά πάθη τών άνθρώπων συστελλόμενα ή 
διαστελλόμενα. Ουτω θέλει κρίνη δρθώς 
καί ταχέως περί συμφερόντων, έάν δη
λαδή καί αύτός έσχε συμφέροντα ώς δα

νειστής καί δφειλέτης, ουτω θέλει κρίνη 
περί άδικημάτων έάν ήδίκησε καί ήδι- 
κήθη, ή τούλάχιστον έκινδύνευσε ν’ άδι- 
κήση ή άδικηθή. Αί όρμαί καί αί άφέ- 
λειαι τής νεότητος βεβαίως δέν άποτε- 
λοϋσιν έπαρκές έρμα τοΰ σκάφους τής 
δικαστικής συνειδήσεως. Καί ή άσφά- 
λεια τής δικαστικής ίσοβιότητος άναμ
φιβόλως άποτελεΐ όδόφραγμα κατά τής 
συνοικειώσεως πρός τό κοινωνικόν σώμα.

Είκοσιπενταετής νεανίας, εύπορος, γεν
νηθείς καί άνατραφείς έν Άθήναις, έν 
ΙΙάτραις, έν Ζακύνθφ, έν Σύρφ, έν Κερ- 
κύρα, μηδέποτε ή κατά μικρόν άπομα- 
κρυνθείς τής θερμής άγκάλης τής μαμάς 
του, εύρίσκων πάντοτε έστρωμένην τήν 
πατρικήν τράπεζαν καί πρόθυμον τό 
πατρικόν βαλάντιον, έπιβοηθούσης καί 
τής μαμας ιδιαιτέρως, μηδ’ άντικρύσας 
ποτέ τόν άγώνα τοΰ βίου, μηδέ μακρό- 
θεν αισθανθείς τήν δύναμιν τής άνάγκης, 
μηδέ πόρρωθεν γνωρίσας τό άχθος τής 
κακίας καί τήν πάλην τής άρετής, περί 
τών οποίων άμφοτέρων καλείται νά κρί- 
νη, δπως πλήξη τήν μέν καί δικαιώση 
τήν δέ, άναμφηρίστως, δσης δήποτε καί 
άν ή νομικής μορφώσεως, έσται άπειρος 
καί άτελής—άνάξιος καί τοΰ όνόματος— 
δικαστής έν Τριπόλει, έν Κυπαρισσία, έν 
Καλάμαις, έν Καρδίτση καί έν Καρπε- 
νησίφ.

Ά λλ ’ άπαιτεΐ δ νόμος τά δεύτερον 
προσόν, ώς ήδη εί'πομεν, δπερ δύναται 
νά ύποτεθή, δτι άναπληροΐ τά πρώτον. 
Καί δμως, ώς είνε πασίγνωστον, καί έν 
τούτφ υπάρχει μείζων κωμικότης καί 
χειροτέρα οίκτρότης· καί έν τφ γράμματι 
τοΰ νόμου καί έν τή έφαρμογή αύτοΰ. 
Άπαιτεΐται «έπί διετίαν άσκησις τοΰ δι- 
κηγορικοΰ έπαγγέλματος, ή άδεια τοΰ 
δικηγορεΐν καί έπί διετίαν ύπηρεσία 
τοΰ γραμματέως πολυμελοϋς δικαστηρίου 
ή Είρηνοδίκου». Διατί τοΰτο ; "ΐνα ή ό 
διαγωνιζόμενος έντριβής καί έμπειρος 
περί τήν κατανόησιν τών νόμων καί περί 
τήν άντίληψίν τών πραγμάτων τών προσ- 
αρμοζομένων είς τάς νομικάς διατάξεις. 
Τήν έμπειρίαν ταύτην παρέχει ή έπί διε
τίαν άσκησις τοΰ δικηγορικού έπαγγέλ
ματος ; Βεβαίως δχι. Έάν δέ δντως πα- 
ράσχη αύτήν, βεβαίως πρέπει νά ή ήλί- 
θιος δ φιλοδοξήσας τήν θέσιν τοϋ τριακο- 
σιαδράχμου ύπαλλήλου τής Ελληνικής 
Πολιτείας. Καί διά ταΰτα φρονοϋμεν, δτι 
έδει ν’ άπαιτήται δικηγορική ύπηρεσία 
πλειόνων έτών, πιστοποίησις δέ £ητή 
καί έπίσημος, δτι ό διαγωνιζόμενος έχει- 
ρίσθη ώρισμένον άριθμόν ύποθέσεων έ
νώπιον τών πολιτικών καί ποινικών δι
καστηρίων. Φρονοϋμεν μάλιστα, δτι ή 
έξεταστική έπιτροπή θά ήτο καλόν νά 
έχη ύπ’ δψιν δλην τήν ένώπιον τούλάχι
στον τών πολιτικών δικαστηρίων έργα
σίαν τοΰ διαγωνιζομένου. Δέν θά πα- 
ρεΐλκεν ίσως καί μία περί ταύτης έκθε- 
σις τής όλομελείας καί τοΰ Είσαγγελέως 
τοΰ παρ’ φ ύπηρετεΐ δικαστηρίου, καθώς 
καί βεβαίωσις περί τής ηθικής αύτοϋ 
ποιότητος, προκειμενου περί άνθρώπου, 
δστις θά κρίνη περί τών ίερωτάτων καί 
τιμιωτάτων τής Κοινωνίας. Ά ντί τούτων 
τί ύπολαμβάνεται ώς διετής δικηγορική 
ύπηρεσία; Ό  « ρ ό  δ ύ ο  έτώ ν δ&ο- 
ρ&αμ.ός δ ικ η γ ό ρ ο υ , δεότ& ε ινε  
γ νω α τό τα το ν  ό τ ι δ ίηγω νίβΟ ηοαν  
κ α ι έττέτοχον νεα ν ίσ κ ο ι μ η δ έ  
]j.£av ά π λ ο υ β τά τη ν  ύπ ό θ εβ ιν  χ ε ι·  
ριοΟέντες έ νώ π ιο ν  εστω  Ε ιρ η 
ν ο δ ικ ε ίο υ  η  Π τ α ίβ μ α τ ο δ ίκ ε ίο υ !  
Καί τοϋτο δνομάζεται ή κατά τήν νεοελ
ληνικήν άντίληψίν έφαρμογή τών νόμων.

Τί δέ σάς λέγει έκείνη ή διετής ύπη
ρεσία τοϋ γραμματέως πολυμελοϋς δικα
στηρίου, τοΰ ύπαλλήλου έκείνου, δστις 
κατά κανόνα ούδέν πράττει, ούδέν άπο
λύτως, άλλά διανέμεται τά τυχηρά — τά 
κατά συνήθειαν ώς είπε τό Έφετεΐον 
Αθηνών—μετά τοΰ έμπιστου καί έμπει
ρου ύπογραμματέως; Κυριωτάτην δέ ά- 
σχολίαν έχει, νά κατατρώγη άγωνιωδώς 
τάς ειδήσεις τών έφημερίδων, μήπως έπί- 
κειται ή πτώσις τής Κυβερνήσεως, δτε 
άσφαλώς θά άπολυθή. Ποίαν, πρός Θεοΰ, 
δύναται νά έχη ούτος έμπειρίαν περί τήν 
έφαρμογήν τών νόμων;

Ά λλά καί δ Είρηνοδίκης έπί διετίαν, 
εστω μή εύρισκόμενος διαρκώς έν όδοι- 
πορία, ώς έκ τών άλλεπαλλήλων μετα
θέσεων, τίνα έμπειρίαν θά έχη, διότι 
έφήρμοσεν ώρισμένας τινάς διατάξεις έπί
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ύποθέσεων άπλών καί στοιχειωδών; Δυ- 
νάμεθα δέ πρός τούτφ νά εί’πωμεν, δτι, 
έάν δέν ύπέστη άλλεπαλλήλους μεταθέ
σεις, τοϋτο σημαίνει ένίοτε ή- πολλάκις 
δτι υπηρέτησε προθυμώτατα τήν άχρειό- 
τητα ένός κόμματος καί έπομένως παν 
άλλο ή προσόντα έχει δικαστοΰ.

Ταΰτα περί τών προσόντων.
Καί ελθωμεν είς τήν αίθουσαν τοΰ δια

γωνισμού. ’Ιδού πώς έχει τό έκτελεστι- 
κόν τού νόμου Διάταγμα:

«Άρθρ. 6 . Αι έξετάσεις είσίν ιδίως 
πρακτικαί, γίνονται δέ έγγράφως καί 
προφορικώς, έκλεγομένων τοιούτων θε
μάτων έκ τών κατά τό έπόμενον άρθρον 
κλάδων τού δικαίου, ώστε νά έκτιμαται 
ιδίως ή ίκανότης τοΰ ύποψηφίου πρός 
έφαρμογήν τών νόμων».

«Άρθρ. 7. Ό διαγωνισμός συνίσταται 
είς δοκιμασίαν έπί:

α') τού ίσχύοντος παρ’ ήμΐν άστικοΰ 
δικαίου-

β') τής πολιτικής δικονομίας· 
γ') τοΰ έμπορικοΰ δικαίου· 
δ') τού ποινικού νόμου καί 
ε') τής ποινικής δικονομίας.»
Καί περί τού νόμου τών νόμων; Τοΰ 

Συντάγματος δηλαδή ; Ούδέν. Διότι δέν 
είνε άνάγκη ό Έλλην δικαστής νά με
λετήσω καί νά αίσθανθή καί νά έμπνευ- 
σθή έκ τής ίστορίας καί τής έννοίας τών 
διατάξεων έκείνων, άς έπέβαλεν δ σεβα
σμός πρός τήν έλευθερίαν καί τήν ιδιο
κτησίαν, αϊτινες περιέχουν τά δόγματα 
τής λαϊκής κυριαρχίας, τών δικαιωμάτων 
τής Κοινής Γνώμης έπί τήν πλήρη καί 
πραγματικήν δημοσιότητα τών δικαστι
κών συζητήσεων, έπί τήν πλήρη καί 
πραγματικήν αιτιολογίαν τών δικαστικών 
άποφάσεων. Δέν είνε άνάγκη ό Έλλην 
δικαστής νά γινώσκη τόν Νόμον έκεϊνον, 
δστις καθιστά άκυρον πάσαν άλλου νό
μου διάταξιν άντικειμένην αύτφ.

Καί δταν δέν έλαβε τούτο ύπ’ δψιν ό 
κομπογιαννίτης τοΰ Διατάγματος, βεβαίως 
δέν έχομεν τήν άξίωσιν, νά σκεφθή περί 
διοικητικοΰ δικαίου—καθ’ οΰς χρόνους τό 
λεγόμενον άμφισβητούμενον διοικητικόν 
έξακολουθεΐ νά ίσχύη παρ’ ήμΐν. Δηλαδή 
καί έν άλλοις λόγοις, ό 'Έλλην δικαστής 
δέν ύποχρεοΰται νά γινώσκη ποία τις είνε 
ή Πολιτεία, έν όνόματι τής όποίας θ’ ά- 
πονέμη τό δίκαιον, νά γινώσκη τό πνεΰ
μα καί τήν θέλησιν αύτής, νά γινώσκη, 
δπως διακρίνη μήπως νόμος τις άντίκη- 
ται είς τό πνεΰμα τής Πολιτείας καί είς 
τήν θέλησιν αύτής.

«Αί έξετάσεις είσίν ιδ ίω ς  πρακτι- 
καί». Ποίαν έννοιαν έχει έκεΐνο τό 
« ιδ ίω ς  ;»  Βεβαίως δτι είνε καί ο λ ί 
γον θεωρητικαί. Πόσον ; ’Ολίγον!

«Γίνονται δέ έγγράφως καί προφορι
κώς». Καί βαθμολογούνται βέβαια ομοίως 
τά γραπτά, δπου οί διαγωνιζόμενοι έξε- 
τάζονται έπί τοΰ αύτοΰ θέματος, πρδς τά 
προφορικά, δπου δ μέν έξετάζεται περί 
«έκχωρήσεως» καί ό δέ περί «συνεισφο
ράς», δ μέν περί «τοΰ δικαίου, δπερ έκα- 
νόνισεν ή Νεαρά 115» καί δ δέ περί 
«άναγνωρίσεως». Τό άποτέλεσμα; Άνα- 
πόφευκτον μάλιστα δπου τόσον εύρύ 
άνοίγεται στάδιον διά τήν άπαράμιλλον 
νεοελληνικήν ευφυΐαν. Τά γραπτά κα
τέστησαν άπλοΰς καί κωμικός τύπος. 
Καί τοιουτοτρόπως διά τών προφορικών 
καί μόνον τών προφορικών, είσάγομεν είς 
τήν άσφάλειαν τής δικαστικής ίσοβιότη- 
τος τούς συγγενείς μας, τούς φίλους μαςι 
τούς έπιβεβλημένους ύπό τούτου καί ύπό 
έκείνης. Βαθμολογοΰμεν έπί δελτίων, «ή 
έπιτροπη έκτιμα έκ  χο ΰ  σ υ ν ό λ ο υ  
τών έγγραφων καί προφορικών έξετά- 
σεων» καί «Μετά τό πέρας τής έργασίας 
ταυτης τά δελτία κ α τ α ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι ε  ! »

Καί ουτω έπυκνώθησαν αί τάξεις τών 
δικαστών κατά τό μέγιστον μέρος έκ δύο 
έπαρχιών. Καί έγένετο καί είνε δικαστής 
δ έρωτηθείς, «δύναταί τις νά παραιτηθή 
τής ένστάσεως τού δόλου ;» καί άπαντή- 
σας, «βεβαιότατα, διότι δ άμοιβαΐος δό
λος συμψηφίζεται !» Καί έγένετο καί 
είνε δικαστής δ παραπονούμενος πρός 
Ινα τών ιδρυτών τής «Δικαιοσύνης» 
κατα τοϋ ώοαίου συγγράμματος τοϋ κ. 
Ζέπον «τά Βασιλικά», δστις δμως, ό 
εύλογημένος, τό έχει γράψει είς άρχαίαν 
γλώσσαν !» Καί έγένετο καί είνε δικά" 
στής, δ έπιμένων ήμέραν τινά, δτι τό 
Ρωμαϊκόν Δίκαιον περιέχει διατάξεις ά- 
ποκλειστικώς τοΰ άστικοΰ δικαίου, είνε

δηλαδή άπλούστατα είς άρχαΐος άστικός 
κώδηξ ! Καί διηγείτο ήμέραν τινά δικα
στής περί συναδέλφου του, δτι άδυνατεΐ, 
νά έννοήση, πώς είνε δυνατόν νά ύπο- 
βληθή μήνυσις ψευδής ! Έ  περιφρόνη- 
σις τοΰ νόμου, ή καταπάτησις τού δικαίου 
καί τής ηθικής ύπήρξαν ή πηγή τοΰ 
σταδίου των !... Καί έντός δλίγου θά 
κρίνωσι περί ύποθέσεων πολυπλοκωτά- 
των έν μέσψ ισχυρισμών σφοδρώς συγ- 
κρουομένων καί πληθύος έπιχειρημάτων 
δικηγόρων τεχνικωτάτων καί ένίοτε σο- 
φωτάτων. Καί θά γένωνται άνακριταί 
πολλάκις έγκληματικών πράξεων άπαι- 
τουσών φιλοσοφικήν περίνοιαν καί ψυχο
λογικήν διορατικότητα, εύρεΐαν δέ καί 
βαθεΐαν κοινωνικήν έμπειρίαν, πιεζόμε- 
νοι ύπό τών διορισάντων αύτούς δικα- 
στάς, ύπ’ έκείνων έτι, οί'τινες θά προα- 
γάγωσιν αύτούς είς προέδρους καί έφέ- 
τας. Δέν άρνούμεθα ήμεΐς τάς έξαιρέ- 
σεις, άλλά θά εΐπωμεν περί αύτών κατω
τέρω.

Ά λλ ’ έπανέλθωμεν είς τήν αίθουσαν 
τοΰ διαγωνισμού.

(’Ακολουθεί)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ

Α ί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης»  
ε ίνε  ε ίς  τή ν  διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου ε ίς τή ν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ -  
μοΰντος νά  άνακινήση  π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τή ν άπονομήν τοΰ δικαίου.

"Οσον δήποτε καί αν εί'μεθα τής 
γνώμης δτι δ κ. Πρόεδρος τοϋ Ά 
δειου Πάγου, ο μετελθών τόν ϋητηρα 

τής πολιτείας, ή- 
Έ ν  τω  μ.έσω στόχησεν ύπό πα- 

δ ύ ο  ά το π ω ν  οαν έ'ποψιν, δέν 
δυνάμεθα ή νά ό- 

μολογήυωμεν δτι ή άνακίνησις τοΰ 1 
αύτοΰ ζητήματος έντός τής αιθούσης 
τής Βουλής, ύπό τήν τόσφ μάλιστα 
στενήν δψιν ύπό τήν οποίαν άνεκι- 
νήθη, ύπήρξεν ατυχέστατη. Έ λεγ
χον έν τη Βουλή τής δράσεως τοΰ 
Άρείου Πάγου ώς σώματος είτε τήν 
δικαιοσύνην καλουμένου νά άπονείμη 
είτε τήν Πολιτείαν νά ύποβοηθήση 
έπί τη βάσει τής ιδιαιτέρας δικαιοδο
σίαν ήν οί κατ’ ίδιαν νόμοι τφ  απο
νέμουν, τόν έννοοΰμεν, τόν θεωροΰ- 
μεν δ’ ίσως καί ώς απαραίτητον. Έ 
λεγχον δμως έχοντα ώς όρμητήριον 
ειδικήν ύπόθεσιν, έκκρεμή ή μέλλου- 
σαν νά καταστη εκκρεμής έν τψ ά- 
νωτάτφ ήμών τούτφ δικαστηρίφ ή  

έν οίφδήποτε άλλφ κατωτέρφ, τόν 
θεωροΰμεν άνευ ύπερβολής ώς δλέ- 
θριον. Ένεκα τούτου, άν άτοπον έχα- 
ρακτηρίσαμεν τήν ύπό τάς γνωστάς 
περιστάσεις άκαιρον πολιτειολογίαν 
τοΰ κ. Προέδρου τοΰ ανώτατου ήμών 
δικαστηρίου, άσυγκρίτως άτοπωτέραν 
αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά όνο- 
μάσωμεν τήν έν τή Βουλή τόσον στε- 
νοΰ άν μή τόσον προσωπικού όρίζον- 
τος συζήτησιν τής ληξάσης εβδομά
δας.

Κωμικωτερον ρόλον δέν ήτο εΰκολο,ν 
να υποδυθή τις έν αίθούσν) δικαστηαίου 
άπό τόν ρόλον όν κατά την παοελθοΰ- 

σαν έβδομάδα έ- 
Μετα^ροννιίμο» παιξεν ή πτωχή μας 

ή νομοθεσία έν τη 
αίθούσν] τοϋ Πλημμελειοδικείου Α θη
νών κατά τήν δίκην τνίς έξυβρίσεως διά., 
τηλεφώνου, περί ης ό έκ τών ιδρυτών 
της εφημεριδος ήμών κ. II. Λαγοπάτης 
γράφει είδικώτερον έν έτέρι»: στήλη.
Φαντασθΐίτε νομοθεσίαν άγνοοΰσαν τε
λείως τόν περί ασφαλείας της ζωνίς θε
σμόν,μηδέ ιδέαν έχουσαν περί τών συμ
βάσεων μετ’ άορίστου προσώπου, στεοου-

μένην πάσης είδήσεως περί τόσων νέων 
θεωριών έπί τνί βάσει τών οποίων δλη 
ή ποινική επιστήμη καί ή ποινική νο
μοθεσία καί η δημοσιονομία, τών άλλων 
πάντοτε κρατών, άνεσυντάχθη, νομοθε
σίαν άρυομένην τούς λόγους τοΰ διαζυγίου 
άπό τόν,μακαρίτην Λέοντα, καλουμένην 
έξαίφνης νά λύσ/) ζητήματα άναφυόμενα 
έκ της εφαρμογές τοϋ τηλεφώνου !

Φαντασθνίτε παρακαλοΰμεν πρός στιγ
μήν τήν θέσιν μ*ας τοιαύτης δυστυχισμέ
νης νδμοθεσίας καί άν έ'χετε τό ψυχικόν 
θάρρος μή τήν συγχωρεΐτε.

Άπησχόλησε καί τοΰτο άκόμη τούς 
βουληφόρους μας, άν ή στατιστική τών 
έγκλημάτων διά τό έτος 1907, ήν κα-

τήρτισε τό
Περι «Στατιστικής... όκιας * Αρχηγεΐον

τνίς χωρο
φυλακή;, εινε ειλικρινής, ή άν άποτε- 
λεϊται άπό εικονικούς αριθμούς έλατ- 
τωθέντας κατά τό τρίτον ή καί τό ή- 
μισυ έν ταΐς κατ’ ιδίαν άστυνομικαΐς 
περιφερείας, έπ ί τώ σκοπώ τοΰ νά πα- 
ραστή φαινομενικώς άνθηρά ή δημοσία 
ήμών ασφάλεια. Ήμεΐς δεχόμεθα εύ- 
χαρίστω; τόσον οτι ή στατιστική αύτη 
εινε ειλικρινής οσον καί οτι εινε εικο
νική, άφοΰ πρακτικόν άποτέλεσμα δέν 
έ'χει τις νά άναμείνν) οΰτε άπό τήν μίαν 
περίπτωσιν οΰτε άπό τήν άλλην.

Πορίσματα γενικώτερα έκ τών άριθ- 
μών εί'τε τών έγκλημάτων, είτε τών 
εργασιών τών δικαστηρίων, εί'τε τών 
μεταθέσεων, είργάσθη τ.ίς ποτε νά συν- 
αγάγν); “Οταν τοιούτου είδους έργασία 
ούδέ ώς απόπειρα έπεχειοήθη ποτέ, τί 
σημασίαν δύναται νά έχν) δι ι εί'ς τινα 
γωνίαν τοΰ 'Τπουργείου της Δικαιοσύ
νης ή καί τών Εσωτερικών θά ριφθώσι 
καί διά τό έ'τος 1907 τόσοι ή τόσοι 
ψευδείς ή άληθεΐς άριθμοί έκδηλοΰντες 
τά κατά τό έτος τοΰτο έγκλήματα ;

Ή  μελέτη τοΰ έν Άρτν) Είρηνοδί
κου κ. Ίωάν. Λ. Οίκονομίδου, ήν έν 
συνεχεία έδημοσιεύσαμεν είς τά τρία 

τελευταία φύλλα, τό 
Μ ία μελέτη, τελευταΐον δέ ταύτης 

μέρος παραθέτομεν σή
μερον, είνε άξία πάσης προσοχές διά 
τό πρακτικώτατον ζήτημα οπερ άνακι- 
νεϊ καί τδ όποιον ό γράφων, ^ειρισθείς 
ύπό δλας του τάς όψεις, δύναταί τις νά 
εί'πν) οτι τό έξήντλησε, μή καταλιπών 
ούδέ έν σημεΐον αμφίβολον άλλά καί 
ούδέ έν έπιχείρημα της άν πθέτου έκ- 
δοχνίς άτρωτον. Τό έ'τι δέ παρήγορον 
ε?νε οτι ο ουτω γράφων καί τόσας έπι- 
δεικνύων της δλης ήμών νομοθεσίας γνώ
σεις εινε Είρηνοδίκης, είς ον ή πολι
τεία, μεθ’ δλον τόν κατά τοΰ σώματος 
τούτου άμείλικτον πόλεμον, δν έ'κπα- 
λαι έ'χει κηρύξει, δέν κατώρθωσε νά 
έμπνεύσν) τήν άπογοήτευσιν.

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α
ΕΚ Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν

Ε Ξ Υ Β Ρ ΙΣ ΙΣ  Δ ΙΑ  Τ Η Λ ΕΦ Α Ν Ο Υ

Ή  μεταβολή τών κοινωνικών συνθη
κών έκ τών προόδων τοϋ πολιτισμοΰ καί 
τών ποικίλων έφευρέσεων προάγουσι καθ’ 
έκάστην πλεΐστα ζητήματα δικαίου, ά- 
φορώντα κυρίως είς τήν έπάρκειαν τών 
καθεστηκότων νόμων καί δίδουν άφορ- 
μήν είς γέννεσιν ποινικών ίδί^ δικών, 
αϊτινες διά τό πρωτοφανές τοΰ θέματος 
προκαλοΰν εύλόγως τήν προσοχήν.

Τελευταΐον εί'χομεν μίαν τοιαύτην δί
κην έν τω ένταϋθα Πλημμελειοδικεία) ά- 
ναφερομένην είς έξύβρισιν διά τηλεφώνου.

Δέν δύναται ν’ άμφισβητηθή σοβαρώς 
δτι χωρεΐ κατ’ άρχήν έξύβρισις διά τη
λεφώνου, χαρακτηριστέα προφανώς ώς 
διά λόγου γενομένη. Τό τηλέφωνον είνε 
μέσον έξουδετεροϋν τήν άπόστασιν διά 
τήν προφορικήν συνεννόησιν, κατ’ άκο-

λουθιαν, έφ’ οσον αυτη παρίσταται έκτε- 
λουμένη, δ ι’ οίουδήποτε τρόπου, ούδέν 
έγείρεται ζήτημα περί τοΰ δυνατοΰ έ- 
ξυβρίσεως διά τηλεφώνου.

Ά λ λ ’ ή έξύβρισις προϋποθέτει θετι
κήν πραξιν περιέχουσαν τήν δήλωσιν ώς 
πρός τινα, δτι δέν είνε άξιος τνίς τιμνίς, 
ής δικαιούται ν’ άπολαύη ώς πολίτης ή 
ώς άνθρωπος, μή δυναμένη ‘νά έπεκταθί) 
καί είς έξαναγκασμόν της περί τοΰ άλ
λου προσωπικής γνώμης, διότι τοΰτο άν- 
τιβαίνει είς τήν έ'μφυτον έλευθερίαν τνίς 
συνειδήσεως. Έντεΰθεν έπεται, δτι έξύ- 
βρισις δέν χωρεΐ κατ’ άγνώστου διά τόν 
υβριστήν προσώπου. Ό  καθ’ υπαρξιν ά- 

νωστος δέν δύναται νά ή υποκείμενον 
ικαιωμάτων τιμ*?ίς, ωστε έν θετική 

προσβολή τούτων νά καταστή άντικεί- 
μενον έξυβοίσεως. Της άρχΐίς ταύτης συ
νέπεια εΓνε, δτι κατά τάς άπροσδοκή- 
τους συναντήσεις δύο άγνώστων άλλή- 
λοις προσώπων διά τηλεφώνου αί έκ τ ί
νος κακεντρεχοϋς έμφυτου ούχί σπανίως 
ή έξ άλλης αιτίας διαμειβόμΐ αι έξυβρι- 
στικαί φράσεις δέν συνιστώσι τό άδί- 
κηματης έξυβρίσεως.

Έκ τοΰ κανόνος δέ, δτι ή τιμωρητή 
έξύβρισις δέν έκτείνεται πέραν τών θετικών 
έκδηλώσεων περιφρονήσεως ή χλευασμού 
πρέπει ώσαύτως νά δεχθώμεν, δτι ό διά 
τηλεφώνου όμιλών, έφ’ δσον άγνοεΐ, δτι 
άκούεται, κκί άν έκτραπή είς υβριν δέν 
ύπόκειται είς ποινικάς εύθύνας, διότι ή 
χλευαστική έκδήλωσις, έφ’ δσον δέν ά- 
πευθύνεται πρός τρίτον — άδιάφορον άν 
τόν άμέσως ύβριζόμενον ή άλλον — ούδέν 
άλλο έστίν ή μονόλογος, δυνάμενος νά 
έχνι ώς αιτίαν νευρικότητα ή φλυαρίαν, 
δι’ ά πρός τήν ιδίαν συνείδησιν μόνον ο
φείλει τις εύθύνας.

Ταϋτα έν άναφορ^ πρός τήν έκδικα- 
σθεΐσαν κατ’ έρήμην ύπόθε σιν, ήτις ώς 
έγνωσθη ήμΐν, άποβαίνει έξεταστέα ύπό 
τοιαύτας έπόψεις. Διότι κατ’ αύτήν κα- 
τηγορεΐτό τις, δτι είκάζων, δτι, ήκούετο 
παρά τών υπαλλήλων τοΰ τηλεφωνικού 
κέντρου, οίτινες έξ ύπηοεσιακνίς άνάγ- 
κης λαμβάνουν ένίοτε γνώσιν τών δια- 
μειβομένων μεταξύ τών συνδρομητών 
συνεννοήσεων, ΰβριζεν αύτούς, είχε δέ 
ζητήσει νά συγκοινωνήσν) πρός τ ι άγνω
στον αύτφ πρόσωπον, παρ’ ού έ'τι δέν 
ειχε λάβει άπάντησιν είς τήν πρόσκλη- 
σίν του καί συνεπώς δέν έγνώοιζεν, άν 
παρ’ αύτοΰ άκούεται. Άκριβη έπί τών 
γεγονότων γνώμην δέν δυνάμεθα νά ε- 
γωμεν, μή άκουσθέντος τοΰ κατηγορου
μένου. Ά λ λ ’ έφ’ δσον γενικώς τό θέμα 
ένδιαφέρει ταΰτα μόνον τά ζητήματα έκ 
τνίς ύποθεσεως ταύτης προκύπτουν, περί 
ών συμπεοασματικώς δλως έν τοΐς άνω
τέρω διελάβομεν, διότι καί τούτων ή 
λεπτομερής έ'ρευνα, πολλώ δέ μάλλον 
ή καθόλου της διά τηλεφώνου έξυβρί
σεως επιστημονική έξέταιπς άποτελοΰν 
άντικείμενον συστηματικής μελέτης.

Τό κατηγορητήριον—περιττόν νά τό 
εί'πωμεν—έχει πολύ άφελώς ώς πρός 
δλας αύτάς τάς σχολαστικότητας. Χα
ρακτηρίζει τήν πραξιν άπλούστατα έξύ- 
βρισιν δημοσίων υπαλλήλων διά όνειδι- 
στικών λέξεων κα ί... κινημάτων καί ά- 
πειλών. Καί, μά τόν Γέλωτα, δέν έ'χει 
άδικον. Είς ύβρίζων δέν δύναται νά νοη- 
θή άγαλματωδώς ίστάμενος. Κάμει καί 
κινήσεις καί μάλιστα νευρικωτάτας. Καί 
ιδού τά κινήματα.

Π ολ. Λ α γ ο π ά τ η ς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Ύπό τοΰ κ . IflAN. Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Ε ί ρ η ν ο δ ί κ ο υ  έ ν  VA  q τ  η

Τήν τών άντιδοξούντων έκδοχήν άπο- 
κρούουσιν ο ί τοΰ αστικού δικαίου ερμη
νευτικοί κανόνες, έφαρμόσιμοι πρός έρ- 
μηνείαν καί έπί τής προκειμένης διατά- 
ξεως (Κ. Κωστή Ποιν. Ν. Τόμ. Ά  § 16). 
Κατά τό άπό έλάσσονος είς τό μεΐζον
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έπιχείρημα (argum entum  a minore 
ad majus) «φτινι το Ιλασσον ούκ έξε- 
στιν, ούδέ τό μείζον Ιξεστιν» (Οίκον. 
Στοιχ. Άστ. Δ. § 9 σημ. 21). Ά ρα, 
άναντιρρήτου δντος, δτι δέν συγχωρείται 
τφ Εϊρηνοδίκη, έξω της περιφερείας τοΟ 
Ειρηνοδικείου του νά ένεργήση έγκύρως 
προανακρίσεις (Κ. Βικέλλα «ΙΙροανάκρι- 
σις» έν τοΐς Πανδέκταις Τόμ. θ '  σελ. 
20, § 19 σελ. 55), τουτέστι μόριόν τι της 
ποινικής δικαιοδοσίας, συναποτελουμέ- 
νης έκ της έξουσίας τοϋ άνακρίνειν, δι- 
κάζειν, καί τιμωρείν (Κ* Κωστη Ποιν. 
Δικ. § 58 σελ. 231), κατά μείζονα λό
γον δέν συγχωρείται τφ Εϊρηνοδίκη έξω 
τής περιφερείας τοϋ Ειρηνοδικείου του 
νά ένεργήση τό μεΐζον, ήτοι ν’ άσκήση 
δικαστικήν έξουσίαν καί δή ώς πλημμε- 
λειοδίκης. Ή  έναντία έκδοχή προσκρούει 
και είς έτερον έρμηνευτικόν κανόνα, καθ’ 
δν έν τοΐς άμφιβόλοις, τήν άνεπίληπτον 
Ερμηνείαν προσιέμέθα (νόμ. 19 Πανδ. 
1. 3) καθόσον ή έναντία έκδοχή συνε
πάγεται, ώς προαπεδείχθη, άτοπα έν τή 
έφαρμογή της, ώστε δέν είνε άνεπίλη- 
πτος· είνε δέ έπίσης άποκρουστέα, καθό
σον τείνει είς άφαίρεσιν τοΰ φυσικοΰ δι- 
καστοϋ (2υντάγμ. άρθρ. 8 Σαριπόλου 
Συντ. Δ. Τόμ. Δ ' § 833 ύποσημ.).

4) Τήν έναντι αν έκδοχήν ού μόνον 
άποκρούουσιν, άλλά καί άδύνατον Ιν τή 
έφαρμογη της άποφαίνονται αί περί ποι
νικής διατιμήσεως καί έκκαθαρισεως ποι
νικών έξόδων διατάξεις. Ά ν  ό νομοθε- 
τήσας τόν ’Οργανισμόν των Δικαστηρίων 
καί τήν Ποινικήν Δικονομίαν άπεδέχετο 
τήν εναντίαν έκδοχήν, αύτός ούτος νομο- 
θετήσας συγχρόνως σχεδόν τό περί ποι
νικής Διατιμήσεως διάταγμα καί τό περί 
έκκαθαρισεως, διαγραφής, έκτίσεως, κα
ταλογισμού καί άπολήψεως τών έξόδων 
τής ποινικής δικαιοδοσίας, αύτός ούτος 
δ νομοθέτης ήθελεν παράσχη καί τά 
δλικά μέσα πρός έκτέλεσιν τής πολεμου- 
μένης έκδοχής, προνοών περί τών τής 
πορείας καί διατριβής έξόδων τών εϊρη- 
νοδικών, ώς προενόησε περί τών έξόδων 
πορείας καί διατριβής τών άπομακρυνο- 
μένων τής κατοικίας των έπί σκοπφ ν’ 
άναλάβωσιν έργα δικαστοϋ, παρέδρου ή 
είσαγγελέως εϊς δικαστήριον Συνέδρων 
(Κακουργιοδικείου) ή είς ειδικόν δικα- 
στήριον (Δ. Ποιν. Διατιμ. άρθρ. 2 § 8 καί 
63 Όργ. Δ. άρθρ. 37, 38 Ποιν. Δικ. 140 
Διατιμ. έκκαθ. άρθρ. 18 Α Κλεώπα καί 
Δ. Άντωνιάδου Ερμηνεία Ποιν. διατιμ. 
σελ. 4, 36, 63). Ό νόμος ΑΩΠΑ' τής
2)3 Ίανουαρίου 1891 (μεταγενέστερος 
της Ποιν. Διατιμήσεως ύπέρ τόν ήμισυν 
αϊώνα) τροποποιήσας τόν Νόμον ΑΓ^Γ', 
«περί άποζημιώσεως καί όδοιπορικών 
έξόδων τών πολιτικών υπαλλήλων καί 
τών κατά τάς έκλογάς δικαστικών καί 
καί διοικητικών άντιπροσώπων», ώς έκ 
σαφοΰς διατάξεως τοΰ άρθρου 2 κατα- 
δηλοϋται, ούδαμώς αίρει τήν άμηχανίαν 
τής άντιθέτου έκδοχής, ώς προϋποθέτων 
άποζημίωσιν καί όδοιπορικά έξοδα τών 
διά δημοσίαν 'υπηρεσίαν ή ενεκα μετα- 
θέσεως όδοιπορούντων ύπαλλήλων, δι- 
καιουμένων είς άποζημίωσιν καί άπαίτη- 
σιν έξόδων όσάκις κατά τούς ύφεστώτας 
κειμένους νόμους ένεργοΰντες ύπηρεσίαν 
εύρίσκονται εϊς τήν άνάγκην νά δδοιπο- 
ρήσωσιν ώστε προϋποθέτων ό Νόμος 
ούτος νόμιμον ύπηρεσίαν, κατ’ ούδέν δύ- 
ναται νά συνηγορήση ύπέρ τής άντιθέ
του γνώμης, ήτις ουτω τό ζητούμενον 
καί άμφισβητούμενον έν τφ ύπό μελέτην 
θέματι θεωρεί λελυμένον καί άναμφισβή- 
τητον, τούτέστι δέχεται αύθαιρέτως δτι 
οί έντός τών γεωγραφικών όρίων τής δι
καιοδοσίας των εϊρηνοδίκαι δύ/ανται νο- 
μίμως νά κληθώσιν εϊς τήν έδραν τοΰ 
πρωτοδικείου πρός συμπλήρωσιν πρωτο
δικείου ή πλημμελειοδικείου, κατ’ άκο- 
λουθίαν, καλούμενοι διά τήν ύπηρεσίαν 
ταύτην, δικαιοΰνται οί εϊρηνοδίκαι νά λά- 
βωσιν όδοιπορικά έξοδα καί άποζημίω- 
σ ιν άλλά τοΰτο δή είνε τό άμβισβητού- 
μενον, άν οί εϊρηνοδίκαι δύνανται νομί- 
μως νά κληθώσιν έπί τφ προειρημένφ 
σκοπφ,καί άν καλούμενοι ένεργώσι κατά 
νόμον δημοσίαν ύπηρεσίαν καί άν αί πρά
ξεις των αύται είνε νόμιμοι καί έγκυροι.

Ή  άντίθετος γνώμη, έξ έσφαλμένης 
θεωρίας δρμηθείσα,ήγαγεν είς έν ατοπον, 
τήν κακήν σύνθεσιν Πρωτοδικείου ή 
Πλημμελειοδικείου, δπερ δύναται νά έ- 
πακολουθήση έτερον, ή παρερμηνεία τοΰ 
προπαρατεθέντος ΑΩΠΑ'. νόμου πρός λύ-

ι
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σιν τής αμηχανίας, είς ήν περιέπεσον οί 
άκολουθήσαντες τή καθ’ τ)μάς έσφαλμένιτ; 
έκδοχή. Τρανωτάτη άπόδειξις καί αϋτη 
τοΰ έσφαλμένου τής έλεγχομένης γνώ
μης, καθόσον άτοπος ούσα, γέννα άτοπα 
κατά τά γνωστόν δόγμα τοΰ φιλοσόφου 
Άριστοτέλους. Ό νομοθέτης ήμών, συνε
πής πρός δσα διέταξεν έν Όργαν. Δ. καί 
Ποιν. Δικόν, περί δικαστηρίου Συνέδρων 
καί ειδικών δικαστηρίων, προενόησε καί 
περί τών άπαιτουμένων έξόδων πορείας 
καί διατριβής. Ά ν  δντως άπεδέχετο τήν 
έναντίαν έκδοχήν ώς άναγκαίαν ή ά
πλώς δυνατήν διά τά Πλημμελειοδι
κεία, δέν ήθελε παραλείψει νά όρίση τά 
δέοντα περί άποζημιώσεως καί όδοιπορι- 
κών έξόδων τών εϊρηνοδικών. Έ νφ λοι
πόν ό νομοθέτης ήμών ήδύνατο σαφώς 
νά διατυπώση τήν έναντίαν έκδοχήν ποι
ούμενος ώς πρός τούς εϊρηνοδίκας έξαί- 
ρεσιν τών περί περιφερείας (territorium) 
διαταχθέντων δέν τό έπραξεν, ώς έπραξε 
διά τούς δικηγόρους (δργ. 135, 138), 
πώς συγχωρείται ήμΐν νά κατηγορήσω- 
μεν αύτόν ώς έπιπόλαιον καί άκατάρτι- 
στον δεχόμενοι τήν έναντίαν έκδοχήν; 
Προδηλοτάτη λοιπόν ή διάνοια τοϋ νο- 
μοθέτου, δτι δέν ένόησε τό παράπαν νά 
καθιερώση τήν έναντίαν έκδοχήν τόσον 
άορίστως καί άσαφώς καί έπί πλέον νά 
τήν έγκαταλίπη ώς έκθετον, ΐνα νεκρωθή 
έξ άσιτίας.

Ό Κων. Κωστής (Ποιν. Δικ. έκδ. β'. 
σελ. 138, 147, 187) καί ό κ. Κωνσταντό- 
πουλος (Ποιν. Δικόν. έκδ. α'. § 34, 778, 
962, 1423) έκφραζόμενοι περί εϊρηνο- 
δίκου καθ’ ένικόν άριθμόν, ύπονοοΰσι τόν 
Εϊρηνοδίκην τής έδρας τοΰ Πλημμελειο
δικείου, καί ούχί τούς Εϊρηνοδίκας τής 
περιφερείας τοΰ Πρωτοδικείου, ό δέ Σα- 
ρίπολος (Ποιν. Νόμ. §  1190) ούδόλως 
μνημονεύει τών εϊρηνοδικών ώς άνωτέρω 
είρηται.

Νομολογία. Έν τούτοις δ Άρειος Πά
γος (Ποιν. 113 τοΰ 1889. θέμις X σελ. 
502) άπεδέξατο τήν έναντίαν καί καθ’ 
ήμάς έσφαλμένην έκδοχήν, άλλ’ άνευ τής 
δεούσης έρμηνευτικής άναπτύξεως, άνευ 
νομικών έπιχειρημάτων, μή λαβών ύπ’ 
δψει καί μή άποφανθείς περί ούδενός 
τών άνωτέρω έκτεθέντων έπιχειρημά
τω ν διό ούδόλως πείθει περί τής δρθό- 
τητος τής έκδοχής, ήν άβασανίστως έδέ- 
ξατο.

Τής μελέτης ήμών ταύτης άσφαλές 
συμπέρασμα προκύπτει τόδε: Σύν τή 
άναρμοδιότητι καί άκυρότητι ύπάρχει 
υπερβασία όρίων δικαιοδοσίας καί παρά- 
βασις καθήκοντος, δταν δικαστήριον, δι
καστής ή έν γένει δικαστικός ύπάλλη- 
λος ένεργή οίανδήποτε πραξιν άναγομέ- 
νην εϊς τά καθήκοντά του, άν τοΰτο τε- 
λήται έν γνώσει έξω τών γεωγραφικών 
όρίων τής περιφερείας τής δικαιοδο
σίας του.

Τοΰ γενικοΰ τούτου κανόνος έξαιροΰν- 
ται οί δικηγόροι δυνάμενοι νά συνηγο- 
ρώσι παρά παντί ποινικφ δικαστηρίφ καί 
νά παρίστανται έν πολιτικάΐς δίκαις παρά 
παντί Εϊρηνοδικείφ, καίτοι τά ποινικά 
δικαστήρια καί ειρηνοδικεία κεΐνται έξω 
τών όρίων τής περιφερείας τοΰ δικαστη
ρίου, παρ’ φ  εϊσί διωρισμένοι.

Εΐρηνοδίκης άρα έξω τής περιφερείας 
τοΰ Ειρηνοδικείου του ούδεμίαν έγκυρον 
δικαστικήν πράξιν δύναται νά ένεργήση, 
ούδέ ν’ άσκήση δικαστικήν έξουσίαν κατ’ 
έπικουρίαν πρός άναπλήρωσιν δικαστοϋ 
τίνος ή Είσαγγελέως μετέχων έπί τούτφ 
Πρωτοδικείου ή Πλημμελειοδικείου, είς 
ού τήν περιφέρειαν καί δικαιοδοσίαν ύ- 
πάγεται τό Εϊρηνοδικεΐον.

Ί ο » . Λ .. Ο ικονοΐ-λίδης

Ι Ι ίρ ΐλ η ψ ι ;  ά ναφ ο ρ α ς
Βασιλικής συζύγου ’Αθανασίου Κατσάρη, 

τί> γένος Μπουγιούκου.
'Η Βασιλική σύζυγος ’Αθανασίου Κα

τσάρη ota τής άπο 9 Ίανουαρίου 1908 α ίτή - 
σεώς της πρός το Πρωτοδικεϊον ’Αθηνών ήτή - 
σατο νά τή  έπιτραπή ή ένέργεια τώ ν νομίμων 
διατυπωσεων προς έγερσιν άγω γής περί οια- 
ζεύξεως άπο του συζύγου τη ς ’Αθανασίου 
Κατσάρη τό δέ ρηθέν Πρωτοδικεϊον έδέξατο 
τή ν α ιτησιν ταύτην διά τής υ π ’ άριθ. 141 
τοΰ 1908 άποφάσεως αύτοΰ καί διέταξε τή ν 
κατά τους νομίμους τύπους δημοσίευσιν αύτής.

Έ ν  ’ΑΘήναις τήν 29 Ίανουαρίου 1908

Ό  π λ η ρ εξο ύσ ιο ς  δ ικηγόρος  
Σ . Β αλή»ίης

Ο Σ r  Ν Η

Ο ί Α ιχ α ττ ικ ο Ι  ε ίς  τήν
Οέαιν τω ν .

Ούδείς άγνοεΐ δτι οί έν Άθηναις καί 
Πειραιεΐ δικαστικοί κλητήρες, θέλοντες 
νά εύρύνωσι τάς έργασίας των, ύπεοβαί- 
νουσι τά έσκαμμένα μετερχόμενοι εμμέ
σως καί τό δικηγορικόν επάγγελμα, 
συντάσσοντες άγωγάς, άνακοπάς, κλή
σεις, αναγγελίας, κλπ. καί έν γένει 
ένεργοΰντες διαφόρους έξωδίκους πράξεις 
έν αΐς ότέ μέν ύπογράφουσιν οί διάδι- 
κοι, ότέ δέ δικηγόροι παρακαλούμενοι 
πρός τοΰτο.

Είνε λυπηρόν οτι ύπάρ^ουσιν άνθρω
ποι απλοϊκοί, οΐτινες, μή έ'χοντες ίδέαν 
περί τοΰ δικαίου, καταφεύγουσιν εις 
τούς δικαστικούς κλητηρας πρός έπίλυ- 
σιν των δικαστικών αύτών διενέξεων. 
Φυσικόν δτι οί τοιοΰτοι διάδικοι, ύποπί- 
πτοντες είς τήν κλητηρικήν παγίδα, 
έξέρχονται πάντοτε κατεστραμμένοι· 
έκλαμβάνοντες δ’ οί απλοϊκοί ουτοι 
τούς κλητηρας ώς δικηγόρους, έπιτίθεν- 
ται κατά τών δικηγόρων λίαν άνευλαβώς.

Διάδικος καλής όπωσοΰν κοινωνικής 
τάξεως κατέφυγεν εϊς δικαστικόν κλη
τή ρκ 'ίνα συντάξν) άνακοπήν κατ’ άπο
φάσεως δεχομένης άγωγήν έ'χουσαν άν- 
τικείμενον δεκάδα περίπου χιλιάδων 
δραχ. καί έκδοθεΐσαν έρήμην άνδρός καί 
γυναικός. Ό  κλητήρ, συνεπής πρός τάς 
γνώσεις του, συνέταξε καί έκοινοποίησε 
άνακοπήν έκ μέρους τοΰ άνδρός μόνον· 
ουτω δ’ ή άπόφασις έγένετο οριστική 
καί τελεσίδικος ώς πρός τήν γυναίκα. 
Άνακαλυφθέντος δμως κατόπιν τοϋ 
σφάλματος, 6 άνόητος διάδικος, βααεΐαν 
συναισθανόμενος τήν έπικινδύνως άνω
θεν τνίς κεφαλής του ύψουμένην σπάθην 
τοΰ Δαμοκλέους, καί έπιθυμών νά έπα- 
νορθώσν) τό άνεπανόρθωτον άποτέλεσμα 
τνίς άνοησίας του, συνωμοτεί μετά κλη
τηρος καί παρουσιάζει πλαστόν έπιδο- 
τήριον πιστοποιοϋν τήν /.οινοποίησιν της 
άνακοπης πρός τε τόν άνδρα καί τήν 
γυναίκα, γενόμενος ούτως έ'νοχος πλα
στογραφίας. "Ηδη διάδικος καί κλητήρ, 
κατηγορηθέντες έπί πλαστογραφώ, δια- 
τελοΰσιν έν προφυλακίσει πρό μηνών, 
προσεχώς δέ γίνεται καί ή δίκη των έ- 
νωπιον ένός τών Κακουογιοδικείων της 
περιφερείας τοϋ Έφετείου Αθηνών.

Πλήν ομως τών άπεοιγράπτων δεινών 
τά όποια ύφίστανται οί διάδικοι έκ της 
παρανόμου άναμίξεως τών κλητήρων είς 
άλλότρια καθήκοντα, ού ένεκεν άληθής 
κοινωνική μάστιξ κατέστησαν οί κύοιοι 
ουτοι, τό ζήτημα έ'χει σοβαρότητα καί 
διά τούς κ. κ. δικηγόρους ών προσβάλ
λεται ή έπιστημονική άξιοπρέπεια. Ε 
πέρχεται δέ τοΰτο πολλαχώς, καί δή. 
Α'). Έκ τοΰ δτι είς τό ύπό τοΰ κλητη- 
ρος συντασσόμενον δικόγραφον τίθεται 
ώς έπί τό πλεΐστον ύπογραφή δικηγόρου 
ούτινος ή έπιστημονική άξία δολοφονεί
ται έκ τοΰ εϊς πολλούς οφθαλμούς πί- 
πτοντος έξωφρενικοΰ δικογράφου. Β'). 
Έκ τοΰ δτι τήν ύπό κλητηρος συντα- 
χθεΐσαν άγωγήν υποστηρίζει ένώπιον 
τοΰ Δικαστηρίου δικηγόρος οστις, ώς έπί 
τό πλεΐστον, ήτταται έν τώ άγώνι λόγω 
τίίς κακής διατυπώσεως της αγωγής. 
Έντεΰθεν καταφορά τοΰ ήττηθέντος δια- 
δίκου κατά τοΰ δικηγόρου. Γ ’). Έκ τοΰ 
δτι ή άνάμιξις τοΰ δικ. κλητηρος είς 
δικηγορικά καθήκοντα παράγει παρά 
τγ5 κοινωνία τήν ίδέαν τνίς έξισώσεως 
τοΰ κλητνίρος πρός τόν δικηγόρον. Δ'). 
Έκ τοΰ δτι ό παρά τών απλοϊκών ώς 
δικηγόρος θεωρούμενος κλητήρ, ό αύτο- 
χειροτονούμενος δικηγόρος, λύων τά επ ι
στημονικά ζητήματα έκ τοΰ προχείρου 
έν ταΐς τριόδοις καί τοΐς ύπογείοις ύπό 
τάς άναθυμιάσεις τοΰ ρητινήτου, σύρει 
τήν δικηγορικήν τήβεννον έκεΐ δπου δέν 
πρέπει, κατακρεουργών ουτω τήν επ ι
στημονικήν άξιοπρέπειαν ήν δέον νά 
ν’ άνυψώσωμεν είς τό άληθώς δυσθεώ- 
ρητον αύτης υψος.

Κατά συνέπειαν επιβάλλεται εϊς τούς 
κ.κ. δικηγόρους ό αύστηρός έλεγχος τών

υπ αυτους κλητηρων, άφ’ ένός μέν δπως 
εκλιπη ο όλονέν αύξανόμενος κοινωνικός 
όλεθρός, άφ έτερου δε πρός άνύψωσιν 
τοΰ δικηγορικού άξιώματος.

Επιβάλλεται είς τούς κ. κ. δικηγό
ρους νά μή ύπογράφωσι ποτέ δικόγραφα 
παρουσιαζόμενα αύτοις ύπό κλητνίρος, 
νά καταγγέλλωσιν είς τήν άρμοδίαν άρ
χήν τόν ύπερβαίνοντα τά έσκαμμένα 
κλητηρα, καί τέλος νά έκδιώκωσι τοΰ- 
τον έκ τοΰ γραφείου του. «Πατάξατε 
τους παραβάτας».

Έ ν ’ΑΘήναις τή  29 Ίανουαρίου 1908.

ϊ τ ν λ ι α ν ό ς  Ί ω .  Α ά ϊο ς  
Δικηγόρος εν ‘Α&ήναις

Ά ριθ. 17942.
Ά Λ Ο δ ίΙΧ Χ Η Ι Ο ν

Έ ν ’ΑΘήναις σήμερον τήν δεκάτην ογδόην 
Ίανουαρίου 1908 έννεακοσιοστου ογδόου έτους 
ήμέραν Παρασκευήν καί ωραν 4ην μ. μ. δ 
ύποοαινόμενος δικαστικός κλητήο τών έν 
’ΑΘήναις Πρωτοδικών Γεώρ. Άργυρόπουλος 
τή  έγγράφο> παραγγελία τοΰ δικηγόρου Ή λ . 
Χαριτάτου πληρεξουσίου τής Ά ννέτας I. Δε- 
σιπρη τό γένος Νικολ. Μαραγκοΰ, κατοίκου 
’Αθηνών, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. 
Ε ισαγγελέα τών έν ’ΑΘήναις Πρωτοδικών 
άντίγραοον έκ τής ύ π ’ άριθ. 227 έ. ε. πρά- 
ξεως τοΰ Κου Προέδρου τών εν ’ΑΘήναις 
Πρωτοδικών διά τόν άγνωστου διααονής άντί- 
οικάν της Ίω ά ν . Α. Δεσίπρην, πρόί γνώσίν 
του καί διά τάς νομίμους συνεπείας, δ ι’ ή ς 
ορίζει δικάσιμον τής άπό 28 Δεκεμβρίου π . ε. 
αγωγής της τήν πρώτην συνεδρίασιν (τμήμα 
Συνοπτικόν) μεθ’ ήμέρας τριάκοντα (30) άπό 
σήμερον.

’Ανεγνώσθη καί ύπεγράοη.
Ό  λ α β ώ ν  ’Α] ε ίΟ α γγελεύς 

Κ . Δ . Ρ ο ϊλ δ ς
Ό  Δικα<3τ. Κ λη τη ρ  
Γ . Ά ρ γ ιτρ ό π ο ι/ λ ο ς

Τό παρόν δημοσιευθήτω διά τής ένταΰθα 
έκδιδομενης έοημερίδος «Δικαιοσύνη» διά τόν 
αγνώστου διαμονής άντίδικον.

Έ ν ’ΑΘήναις τή  25 Ίανουαρίου 1908.
Ό  τ η ς  ’Αν .  Δε<3ίπρη π λ η ρ . δ ικη γό ρ ο ς .

Ή λ .  Τ . Χ α ρ ιτ ιϊτ ο ς

Π ε ρ ί λ ή ψ ι ς
Τό Δικαστήριον τών έν ’ΑΘήναις Πρωτοδι

κών, διά τής ΰ π ’ άριθ. 123 έτους 1908 άπο- 
οάσεώς του, δεχθέν τήν άπό 3 Ία/νουαρίου 
1508 άναφοράν τής Μαυρέττας Π. Κοκκίνου, 
τό γένος Μ. Κάγκα, κατοίκου Α θηνώ ν, δ ι’ 
ης ήτήσατο αΰτη νά τή  έπιτραπή ή έγερσις 
τής αγωγής περί διαλύσεως τοΰ μεταξύ αύτής 
καί τοΰ συζύγου της Παναγιώτου Κοκκίνου, 
τεως κατοίκου ’Αθηνών καί προσωρινώς δια- 
μενοντος είς Κέρκυραν, υφισταμένου γάμου 
τω νΓ διέταξε τήν όημοσίευσιν καί τοιχοκόλ
λησή  τής αίτήσεως κατά τό άρθρον 677 Πολ. 
Δικονομίας.

Έ ν ’ΑΘήναις τή  30 Ίανουαρίου 1908.
Ό  πληρεξ. δικηγόρος τής Μ ανρέτ. IJ. Κοκκίνου  

A .  Ν. Ζ ή νω ν .

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ
Τό Δικαστήριον τών έν ’ΑΘήναις Πρωτο

δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 108 τής 16 Ίανουα
ρίου 1908 άποφάσεως του δε/άμενον τήν άπό 
27 Νοεμβρίου 1907 αΐτησιν τοΰ Ευσταθίου 
Στρογγύλη, κατοίκου ’Αθηνών κατά τής συ
ζύγου του Μαρίας τό γένος Καλαϊντζή περί 
παροχής αδείας έγέρσεως άγωγής διαζυ
γίου διέταξε τήν δημοσίευσιν καί τοιχοκόλ- 
λησιν συμφώνως τώ  άρθρω 677 Πολ. Δικο
νομίας.

Έ ν ’ΑΘήναις τή  31 Ίανουαρίου 1908.
Οί πληρεξούσιοι δικηγόροι τοΰ Εύσταθίου 

Στρογγύλη.
Κων<$τ. Α. Ι ϊα ό ιλ ε ίο υ  
Ί ω ά ν .  Δ . Β αρβ έρη ς

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ . Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ Δ Ο Γ 
Είρηνοδίκου έν Π άτραις

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
Κ α τ ά .  τ ό  Ρ ω μ * ϊ * ό ν  Α ί χ ι ι ο ν  χ% ί 
τ ή ν  έν Έ λ λ ά δ ι  έφοκ.ρμ.ογήν το \>.

Τόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Τ  Σ. Δ Ε Λ 0 Τ Κ Α
Ύ φ ηγη τοϋ  τοϋ Ε μπορικού Δικαίου

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Γ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΒΣ  
Τ Ο Ν  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν

ι δ ία  τ ώ ν  Λ ν ω ν ν μ ω ν  έ ν  Έ λ λ ά δ ϊ  

Τόμος έκ σελ. 235—Τιμ&ται δρ . 5

T 0 u o i τή ς  «Δ ικα ιοσύνης»  κ ω λ ο ίν τ α ι  
ε4ς τά  γρ α φ ε ία  α\τ<*ϋς, τοί? μ έν  πρώ τον  
ϊτ ο ν ς  πρός δρα ^ ιιά ς 8 τοί; δέ δυντέρον 
π ρ ό ς  δραναώ ς 7.i>0 ϊκ α ίτο ς*


