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Η  «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεΐ ύηο την έπ ί-  
β λεψ ιν  καί τόν ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν Ά ϋ'ήνα ις.
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ΚΑΙ ΕΠΙ Τ ίΙΟ Ρ Α ΓΜ Α Τ ίΙΝ
Συνεχίζουσα ή «Δικαιοσύνη», έν χε- 

τάτρω ήδη έτει, τήν έαυτής έκδοσιν κα
λείται ν’ άναπιύξη τό έαυτής πρόγραμμα 
ού μόνον έν σχέσει πρός τάς προσωπι- 
κάς άτελείας, ας καθ’ έκάστην άντιλαμ- 
βανόμεθα έπιπροσθούσας έν τή άπονομή 
τοΰ δικαίου παρ’ ήμΐν, άλλά καί έκ πα
ραλλήλου έν σχέσει πρός τά πράγματα 
τδ έδαφος τούτέστιν δπερ ή νομοθεσία 
καί ή δικαστική πρακτική παρ’ ήμΐν 
έδημιούργησα/. Τό έδαφος δέ τοΟτο άν«μ- 
■φίλέκτως βρίθει άκανθών καί τριβόλων 
έν οίς εύχερές τυγχάνει νά καταπνιγή 
καί αυτό τό άψόγως, άπό άπόψεως προ
σώπων, χειραγωγούμενον δίκαιον.

Ή τάξις τών δικηγόρων, ών τάς ιδέας 
έκπροσωπεϊ ή «Δικαιοσύνη», καλείται νά 
πρωτοστατήση είς τήν νομοθετικήν έπα- 
νάστασιν, ή τις κυριολεκτικώς άπαιτεΐται 
έν Έλλάδι Ϊνα καί ήμεΐς δυνηθώμέν ποτε 
νά ε’ίπωμεν δτι εύρισκόμεθα έπί τοΟ αύ- 
τοΰ έπιπέδου έφ’ ου νομοθετικώς Ρυθμί
ζεται καί προστατεύεται ή έννομος τάξις 
έν ταΐς μάλλον προηγμέναις συγχρόνοις 
πολιτείαις.

Άτυχώς παρ’ ήμΐν πολλάκις έθεωρήθη 
δτι ή τάξις τών δ:κηγόρων έχει δήθεν 
έπαγγελματικώς συμφέροντα άντικείμενα 
είς νομοθετικήν βελτίωσιν τείνουσαν πρός 
ταχεΐαν καί ασφαλή άπόδοσιν τοΰ δι
καίου. Τό δέ μάλλον παράδοξον καί λυ
πηρόν #μα τυγχάνει δτι τοιαύτην τινά 
γνώμην έσχάτως έξήνεγκεν έν συνεντεύ- 
ξει αύτοΟ πρός τήν έφημερίδα «Πατρίς» 
αυτός ό προϊστάμενος ύπουργός τής Δι
καιοσύνης, τυγχάνων ού μόνον νομομα
θής έκ τών έξεχόντων άλλά καί δικηγό
ρος διαπρεπής.
, Τοιαύτη τις σφαλερά άντίληψις ούδα- 

:μώς ένισχύεται έκ μάλλον έμπεριστατω- 
μένης έξετάσεως τοϋ πράγματος. ΝΟν 
.βλάπτεται ό δικηγόρος, ώς έπαγγελμα- 
τίας πάντοτε λαμβανόμενος, βλέπων τούς 
πελάτας αύτοΟ δρρωδοΰντας νά προσφεύ- 
γωσιν είς τά δικαστήρια, πρό τών όποιων 
Επιφυλάσσονται αύτοΐς μακροί άγώνες 
πολλαπλών συζητήσεων καί δαπανηρών 
:περί τήν άπόδειξιν διεξαγωγών πρός 
•κατίσχυσή τοΰ δικαίου, καί ταύτην θεω
ρητικήν άπλώς, ά'τε διανοίγουσαν νέον 
άτερμάτιστον πολλάκις στάδιον δαπανών 
καί χρόνου πρός έκτέλεσιν τής έπιτευ- 
χθείσης ευνοϊκής δικαστικής άποφάσεως. 
Έ  άπό έτών παρατηρουμένη καί άλμα- 
τικώς τελευταίως βαίνουσα έλάττωσις τών 
δικών, ή πρωτίστως τούς δικηγόρους 
πλήττουσα, άναμφιλέκτως κυρίαν αιτίαν 
έχει τήν δυσπιστίαν τών πολιτών ή μάλ
λον τήν πεποίθησιν αύτών, δτι κρείσσων 
άποβαίνει ή άπώλεια τοΟ εαυτών δικαίου 
ή ή προσφυγή είς τά δικαστήρια, πρό 
τών οποίων τοσοΰτον άστόργως προστα
τεύεται νομοθετικώς τό δίκαιον άπό τε 
ουσιαστικής καί δικονομικής άπόψεως.

00>,ί ή πληθύς τών συζητήσεων, άλλ’ 
ή πληθύς τών ύποθέσεων άποβαίνει έπω- 
φελής είς τούς δικηγόρους. Έν τίνι μέτρψ 
θ’ άμείψη τόν δικηγόρον αύτοΰ καί έν 
εύτυχεΐ έκβάσει ό πελάτης βστις πρός 
τοΟτο έδέησε νά ύποστή δαπάνας πλεί- 
στων συζητήσεων άνερχόμενος καί κα- 
τερχόμενος τούς βαθμούς τής δικαιοδο
σίας, διεξαγαγών πολυδαπάνους αποδεί
ξεις καί δστις τέλος βλέπει δτι τφ έπιδι- 
κάζονται γλίσχρα τινα έξοδα, τών λοιπών 
έπιβαρυνόντων τό άντικείμενον τής δίκης, 
άν ήθελεν υποτεθή δτι ήρκεσεν ή τελεσί
δικος άπόφασις πρός έπίτευξιν τούτου ; 
Δι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον, έκεΐ ένθα, 
αί μάλλον ήπλοποιημέναι δικονομικαί 
ιδίως νομοθεσίαι ύφίστανται, βλέπομεν 
τούς δικηγόρους μάλλον εύημεροΰντας.

Μόνον δταν έξυψωθή τό άξίωμα τοΟ

δικηγόρου είνε δυνατόν νά προοδεύσωσιν 
έπαγγελματικώς οί άσκοΰντες αύτό. Έξύ- 
ψωσις δέ τοΟ δικηγόρου είναι άνέφικτος 
ύπό τό κράτος τής ίσ/υούσης νομοθεσίας 
έν Έλλάδι.

"Οταν ή προφορική διαδικασία είναί 
που μέν κατηργημένη έν τή πράξει ποΰ 
δέ στενώτατα περιωρισμένη. “Οταν οί δι
κηγόροι τυγχάνωσιν έξηναγκασμένοι νά 
διέρχωνται τάς μέν νύκτας αύτών άναδι- 
φώντες παμπαλαίαν άστικήν νομοθεσίαν, 
γράφοντες πολυφύλλους προτάσεις καί 
καταναλίσκοντες τόν νοΰν αύτών είς τό 
νά μή παραλείψωσί τι έν αύταΐς, τάς δ’ 
ήμέρας αύτών έν αίθούσαις δικαστηρίων 
δντες υπόχρεοι, κατά τό άπηρχαιωμένον 
σύστημα τών πινακίων, ν’ άκροώνται ύπο- 
θέσεις δλως άδιαφόρους αύτοΐς μέχρις ού 
έλθη ή σειρά τών ιδίων δικών, μή συζη- 
τουμένων πολλάκις κατά τήν αύτήν συνε- 
δρίασιν. "Οταν ή αύστηρά διάκρισις τοΰ 
πρό καί μετά τήν άπόδειξιν σταδίου τής 
διαδικασίας άποκλείη είς τόν δικηγόρον 
τήν εύχέρειαν νά παρουσίαση πρό τοΰ 
δικαστηρίου εύθύς έν άρχη άπαν τό υλι
κόν τής δίκης. "Οταν ή περί τήν άπόδει- 
ξιν διαδικασία τελήται μακράν τής άμε
σου άντιλήψεως τοϋ δικάζοντος δικαστη
ρίου καί ύπόκειται είς αύστηράν περί 
άποδεικτικών μέσων θεωρίαν. “Όταν τό 
άμφίβολον τής έφαρμοστέας διατάξεως 
καί τής έννοιας αύτής καθιστά λαχνόν 
τήν έκβασιν τής δίκης.

"Οταν ή ίσχύουσα ποινική διαδικασία 
ούδεμίαν σχεδόν παρέχει θέσιν καθ’ δλον 
τό στάδιον τής άνακρίσεως καί λοιπής 
προδικασίας είς τόν δικηγόρον, ύπόχρεων 
δντα έκ τών παρασκηνίων νά παρακο- 
λουθή τήν ένέργειαν τής Εισαγγελίας, 
τής Άνακρίσεως καί τών Συμβουλίων. 
"Οταν έλλείπη έντελώς νομοθετική δργά- 
νωσις τής δικηγορίας. "Οταν αί περί κα
νονισμού τών δικαστικών έξόδων διατάξεις 
έλλείπωσι σχεδόν έντελώς. "Οταν ό νόμος 
περί χαρτοσήμου ούδαμώς λαμβάνη ύπ’ 
δψιν τό άντικείμενον τής δίκης.. "Οταν ό 
δργανισμός καί ή δικαιοδοσία τών κατω
τέρων μονομελών δικαστηρίων έχουσιν 
ώς παρ’ ήμΐν έν τοΐς Είρηνοδικείοις καί 
Πταισματοδικείοις, φυγαδεύοντα τούς δι
κηγόρους άπό τών πλείστων τών δικα
στηρίων τούτων. "Οταν λέγωμεν, ταΰτα 
πάντα, Ϊνα μόνον τά κυριώτετα άναφέρω- 
μεν, οδτως έχουσιν, άκριβώς τότε κατα
πίπτει τό υψηλόν τοΟ δικηγόρου άξίωμα 
καί έπέρχεται ή έπαγγελματική κρίσις, 
ήτις δέν θά όξυνθή, άλλ’ ασφαλώς θά 
έκλειψη δελτιουμένης τής νομοθεσίας.

Άπαντα τά ανωτέρω θέματα καί πλεΐ- 
στα ετερα, ίσης ή καί μείζονος έτι σπου- 
δαιότητος, άποτελοΰσιν άντικείμενα έφ’ 
ών ή μελέτη καί ή προσοχή τών δικη
γόρων δέον νά στραφή. Δημοσιογραφι
κόν δ’ δργανον τών δικηγόρων, οίον τυγ
χάνει δν ή «Δικαιοσύνη» όφείλει άκρι
βώς τήν μελέτην τής νομοθετικής άναδι- 
οργανώσεως νά θεωρήση ώς κυριώτατον 
μέρος τοΰ έαυτής προγράμματος έν τή 
πεποιθήσει δτι ή ούτως έννοουμένη δρά- 
σις αύτής ού μόνον τή πολιτεία έν γένει 
καθίσταται ωφέλιμος άλλά καί μερικώ- 
τερον, τή τάξει τών δικηγόρων σωτηρία.

Κ ω νότ. Λ . 1(αόι3.είον

Π Ρ Ο Ζ Κ Α Η Γ 1 Σ
Τήν αυριον Κυριακήν, ώρα 2 1)2 

μ. μ. καλούνται έν τη αιθούση της 
έταιρίας τών «Φίλων τοΰ Ααοΰ» ά- 
παντες οί έν ’Αθήναις Συμβολαιογρά
φοι οπως άνταλλάξωσι σκέψεις περί 
βελτιώσεως τών τοΰ κλάδου των θέ- 
σωσι δέ συνάμα καί τάς βάσεις «ένώ- 
σεως των έν ’Αθήναις Συμβολαιο
γράφων».

Η  Α Μ Ο ΙΒ Η
Τ Ο Ϊ  κ.  Α Ρ Ε Ο Π Α Γ Ι Τ Ο Υ

Φίλος τής «Δικαιοσύνης» και τοϋ ’Α
ρεοπαγίτου κ. ’Αντ. Πέταλά, άδηλον τ ί
νος ένεκεν, ήσθάνθη τήγ άνάγκην νά υ 
περθεμάτιση είς δαα έντώ  προηγουμένω  
φύλλφ έγράψαμεν επι τή ευκαιρία τής έκ 
μέρους τοΰ ' Υπουργείου τής Δικαιοσύ 
νης προτάσεως πρός προαγωγήν τοϋ έν 
ένεργεία ’Αρεοπαγίτου κ. ’Αντ. Πέταλά, 
είς 'Ιππότην τοϋ Τάγματος τών Ταξιαρ
χών. 'Η μετριοφροσύνη τοϋ έπιστέλλον- 
τος, μή  θελήσαντος ουδέ τήν υπογραφήν 
τον νά θέση υπό τάς τόσον κολακευτικός 
κρίσεις δ ι’ άνδρα τής επιστημονικής πε
ριωπής και τοϋ ήθ ικοΰ αναστήματος τοϋ 
’Αρεπαγίτον κ. ’Αντ. Πέταλά, μάς συγ- 
κινεΐ τόσον, ώστε ακόμη καί τάς καταλ
λήλους λέξεις πρός έξαρσιν έκ νέον τοϋ 
γεγονότος άδυνατοϋμεν τήν στιγμήν ταύ 
την νά άνασύρωμεν έκ τοϋ πρώτου τυ 
χόντος λεξιλογίου κοσμητικών λέξεων, 
θά  ήρκούμε'ϊα δε είς τήν άπλήν τοϋ έπ ι- 
στελλομένου δημοσίευσιν, αν δεν ήσθανό- 
μεθα τήν ύποχρέωσιν νά άμυνθώ μεν  
ύπέρ τον ερήμην έν τή διαδικασία τούτη 
τών επαίνων δικαζομένον ’Αρεοπαγίτου 
κ. Α. Πέταλο, διότι εκείνο δπερ διά μ έ 
σου τών γραμμών, άρκετά δμως έμφαν- 
τικώς, υποδεικνύει ό γράφων, ήτοι τόν 
διχασμόν τής προσωπικότητος τοϋ κ. Α. 
Πέταλά καί τήν έμφάνισιν τούτου έν τώ 
δημοσίω  βία) ύπό δύο ιδιότητας, τήν τοϋ 
έπιστήμονος και τήν τον χαρακτήρος, 
αυτό θά έξελ.αμβάνετο καί ύ π ’ αύτοΰ 
τούτου τοϋ κ. Α. Πέταλά ώς ΰβρις τό ό- 
λιγώτερον. Γράψαντες ήμεΐς δσα κολα
κευτικά περί τοϋ άνδρός έν τώ προηγου- 
μένφ φύλλα) έγράιραμεν, ονδ ’ έπ ι στιγ
μήν έσκέφθημεν νά προβώμεν είς τήν 
τοιαύτην ψυχολογικήν ανατομίαν, εϊχομεν 
δέ καί έχομεν πάντοιε πρό οφθαλμών 
ενα κ. ’Αντ. Πεταλάν, αδιαίρετον καί ε- 
νιαΐον, λίαν έπαξίως ύπό πάσαν ιδιότητα  
άνερχόμενον τάς βαθμίδας τής κλίμακος 
■τής άγούσης είς τό τάγμα τών 'Ιπποτώ ν  
τών Ταξιαρχών. 'I I  άλλη έν τή έπιστολή 
παρατήρησις,δτι ή πρός προαγωγήν πρό- 
τασις φέρει τήν υπογραφήν ούχί τοϋ νΰν 
έπί τής δικαιοσύνης ' Υπουργοΰ κ. Διον. 
Στεφάνου, άλλά τοϋ πρώην τοιούτον κ. 
Δημητρίου Βοκοτοπούλου, καί ακριβής 
άν υποτελή, ούδέν άπό τό γεγονός 
άφαιρεΐ ή  προσθέτει, δεδομένου οντος 
δτι τόσον ό νϋν δσον καί 6 πρώην 
' Υπουργός, άπό νεανικής ηλικίας (ά μ -  
φότεροι δε άτυχώς ύπερέβησαν άπό πολι- 
λοϋ τήν ανδρικήν) κατέτριψαν τά πέλ
ματα τών υποδημάτων των έν ταΐς δ ι- 
καστικαΐς α ίθούσαις καί τοΐς άλλοις άντι- 
θαλάμοις, ούτως ώστε άμφότεροι ήσαν 
ύπέρ πάντα άλλον είς θέσιν νά έκτιμή- 
σουν τόν περί ού πρόκειται άνδρα, δχι 
μόνον ώς έπιστήμονα, άλλά καί ώς δ ι
καστήν καί ώς χαρακτήρα, ούδεμίαν δέ 
άπολύτως θά είχε τό γεγονός σημασίαν, 
καί δη εκείνην, τήν ακρως σοβαράν, ήν 
έτονίααμεν, αν ύπό τήν πρός προαγωγήν 
πρότασιν έφέρετο ή υπογραφή  ' Υ πουρ 
γού ξένου πρός τήν έπ ιστημονικήν καί 
τήν δικαστικήν κίνησιν καί άγνοοΰντος 
τό άμεμπτον ύπό πάσαν εποψ ιν παρελ
θόν τοϋ 'Ιππότου τών ταξιαρχών Ά ρεο 
παγίτου κ. ’Αντ. Πέταλά.

Τό έπιστελλόμενον έκ μέρονς τοϋ με- 
τριόφρονος φ ίλον τής «δικαιοσύνης» καί 
τοΰ κ. ’Αντ. Πέταλά ’έχει ώς εξής :

Ά ν  οί ύπέρ τής έπιστήμης άτρύτως 
μοχθοΟντες δικαιούνται άμοιβής, βεβαίως 
καί ό Αρεοπαγίτης κ. Α. Πεταλάς, δι
καίως καί έπαξίως έτυχε ταύτης.—Καθό
σον ό κ. Πεταλάς τυγχάνει πλέον ή γνω
στός είς τόν έπιστημονικόν κόσμον διά τε 
τήν συγγραφήν πλείστων όσων πολλοΰ

κύρους έπιστημονικών πραγματειών, ώς 
καί διά τήν έκπόνησιν ικανών αρτίων νο- 
μοθετημάτων.

Έπί τούτοις άρνηθείς νά δεχθή, καθ’ά 
πληροφορούμαι, προσενεχθεΐσαν αύτώ 
χρηματικήν αμοιβήν, έτιμήθη διά τής 
προαγωγής είς ιππότην τοϋ Τάγματος 
τών Ταξιαρχών ούχί παρά τοϋ νΰν Ύ- 
π'ουργοϋ τής Δικαιοσύνης κ. Στεφάνου 
άλλ’ ύπό τοΰ προκατόχου του κ. Βοκοτο
πούλου.

Ή  φίλη άρα «Δικαιοσύνη» μετά πε 
ρισσής πικρίας καί πρόκαταλήψεως έ-* 
κρίνε τήν άπονεμηθεΐσαν άμοιβήν ταύ
την, καί φρονοΰμεν δτι ώς άλλοτε έσχεν 
άφορμήν νά έλέγξη τόν δημόσιον βίον 
τοϋ κ. Πέταλά, ούτω σήμερον έπί τής δι
καστικής τρυτάνης σταθμίζουσα τό δί
καιον, καθήκον έχει νά έπιδοκιμάση μετ’ 
άμεροληψίας τήν ούτωσί γενομένην άμοι
βήν ταύτην. Ά λλω ς Ιδει νά άφήση τό 
πράγμα άσχολίαστον, διότι τρϋτο φρο
νοΰμεν άπήτει τά περί δικαιοσύνης στοι
χειώδες αίσθημα, καί ό πρός τούς έρ- 
γάτας τής έπιστήμης σεβασμός.

Τ ω ν.

ΑΡΒΡΑ ΤΗΣ ΙΙΚ ΙΜ Ι, ,  ■
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 11 ’Οκτωβρίου.

Άναμφιβόλως τό μετάξι) τοΰ κ. 
Προέδρου τών έν Αθήναις Πρωτοδι
κών καί τοΰ έν Αθήναις δικηγόρου 
κ. Γεωργ. Πετροπούλου έπεισόδιον δέν 
δύναται νά εχη τήν στενήν έκείνην 
σημασίαν, ήν ήτο δυνατόν νά άπο- 
δώση τις άναγινώσκων άπλώς τήν έν 
τψ προηγουμένψ φύλλφ ήμών δημο- 
σιευθεΐσαν έπιστολήν τοΰ δικηγόρου 
κ. Γεωργ. Πετροπούλου, θά ήτο δέ 
είς άκρον λυπηρόν, άνμή άπελπιστι- 
κόν διά τά δικαστηριακά μας ήθη, 
έάν άνά παν βήμα, ε’ίτε ό δικηγόρος 
είτε πας άντικρυζόμενος μέ τούς ά- 
ξιωματούχους τής δικαιοσύνης έτί- 
θετο πρό τοΰ διλήμματος, ή νά πη- 
δήση έκ τής.θυρας ή τοΰ παραθύρου 
τοΰ προεδρικοΰ δωματίου ή οίουδή- 
ποτε άλλου δικαστικού γραφείου, ή 
νά έπιδείξη πρό τοΰ καταπορφύρου, 
έκ δεδικαιολογημένης ή μή οργής, 
λειτουργού τής θέμιδος κομπαστικώς 
τό ανάστημα ή τούς βραχίονας ή τόν 
μύστακά του. Παρεκκλίσεις τοιαύτης 
φύσεως άγουν εύθύ είς τήν κατάλυ- 
σιν τών αξιωμάτων καί είς τήν τε
λείαν άποράκωσιν τής στοιχειώδους 
έννοίας, δτι ό δικαστής δν ή πολιτεία 
έτοποθέτησεν έπί μιας, άδιάφορον ύ- 
ψηλοτέρας ή χαμηλοτερας έδρας, 
δπως κρίνη μετά ψυχραιμίας τάς πρά
ξεις τών άλλων, ουτε νεύρα κατά τήν 
στιγμήν έκείνην είνε έπιτετραμμένον 
νά εχη ούτε συναισθήματα τοιαύταή 
τοιαΰτα, έπιεικείας ή άντεκδικήσεως. 
’Άν δέ ουτω καθ’ ήμάς έφαντάσθη ή 
Πολιτεία πάντα δικαστήν, κατά μεί- 
ζονα λόγον πλείονα ημείς δικαιού
μεθα νά άξιώμεν άπό δικαστήν φέ- 
ροντα συγχρόνως καί τόν τίτλον τοΰ 
Προέδρου τών Πρωτοδικών καί δή 
διεξάγοντα τήν ευρυτάτην έκείνην 
διαδικασίαν ήν άποκαλοΰμεν Ιπ’ άνα- 
φορα. Άπό τοιαύτης γενικωτέρας ά
πόψεως έπισκοποΰντες τό άνω έπει-
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σόδιον, δέν δυνάμεθα ή καί αδθις νά 
έπαναλάβωμεν, δτι ή άνακίνησις έντδς 
τών δικαστικών η τών άλλων αιθου
σών έπεισοδίων στενώς προσωπικών, 
εχει ώς αποτέλεσμα τήν μείωσιν ούχί 
της προσωπικότητος τοΰ δικηγόρου 
ή τοΰ ιδιώτου, τοΰ δντος υποχρέου, 
κατά τήν στιγμήν έκείνην τουλάχι
στον, νά καταλίπη τήν δικαστικήν 
αίθουσαν κλείων μετά πατάγου ή  καί 
ήρεμα τήν θύραν, άλλά τήν μείωσιν 
τοΰ αξιώματος έκείνου δστις, άτενί- 

•ζων άπδ τής δικαστικής έ'δρας τούς 
προς αύτδν κατ’ άνάγκην καταφεύ- 
γοντας, έννοεΐ, πλήν τής ίδιότητος 
τοΰ δικαστοΰ νά φέρη συγχρόνως καί 
τήν ιδιότητα τής ίδιας προσωπικό
τητος.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Ά ρ ε ιο ς  Ι Ιά γ ο ς

Λίαν πρόσφατος άπόφασις τοΰ Άρείου 
Πάγου, ύπ’ άριθ. 134 τής 4 ’Οκτωβρίου 
1908, θέτει τέρμα είς τήν προδικασίαν 
ποινικής ύποθέσεως, ή'τις πρό έτους περί- 

* που συνεκίνησε τόν δικαστικόν μας κό
σμον καί έπί τής όποιας ήσχολήθημεν 
τότε καί ήμεΐς. Ή ύπόθεσις έκείνη, άνα- 
κινηθείσα τό πρώτον ώς βαρύνουσα τόν 
τότε έν Λαρίσση έφέτην κ. Ίωάν. Βουλ- 
πιώτην καί τόν παρά τώ αύτώ έφετείω 
Εισαγγελέα κ. Μιχ. Πρωτοπαπαν, έξη- 
κριβώθη υπό τής άνακρίσεως καί έβε- 
βαιώθη διά τών έκδοθέντων βουλευμά
των δτι άποβλέπει μόνον τόν έν Καρ
δίτσα δικηγόρον κ. Παναγ. Μαλαμούλην, 
δστις καί παραπέμπεται διά τοΰ βουλεύ
ματος τοΰ συμβουλίου τών έν Λαρίσση 
Έφετών ένώπιον τών Κακουργιοδικών 
έπί άπατη. Κατά τοΰ βουλεύματος δμως 
τούτου υπεβλήθη ύπό τοΰ έν λόγφ κα
τηγορουμένου άναίρεσις, έπί τής όποιας 
δ Άρειος Πάγος έξέδοτο τήν άνω άπό- 
φασιν, μέρη τής όποιας παραθίτομεν κα- 
τωτέρωί Ή διδομένη έπί τοΰ νομικοΰ 
ζητήματος λύσις ύπό τοΰ άνωτάτου ήμών 
δικαστηρίου είνε άρκούντως ένδιαφέ- 
ρουσα, άπό πρακτικής πρό πάντων άπό
ψεως, καί βεβιασμένη δέ κατά τι άν ύπο- 
τεθή, πάντως έξυπηρετει μεγάλα κοινω
νικά συμφέροντα, διότι τά σμήνη τών 
διαφόρων έπιτηδείων οΐτινες Εκμεταλ
λεύονται πρός χρηματολογίαν τά μειδιά
ματα τών δικαστών ή τάς χειραψίας τών 
πολιτευομένων ή τών άλλων θεωρουμέ
νων ίσχυρών, όλονέν πληθύνονται. Ή 
λύσις αδτη, ή διά τής κατωτέρω άποφά- 
σεως δοθεΐσα είνε, δτι άποτελεΤ μέν μέλ
λον γεγονός ή ψευδής ύπόσχεσις δτι άνα- 
λαμβάνει τις νά συντελέση δπως δίκη τις 
άποβή ύπέρ άλλου καί συνεπώς δέν ύπο- 
πίπτει είς τάς περί άπάτης διατάξεις, δέν 
άποτελέΐ δμως τοιοΰτο μέλλον γεγονός ή 
Ιτέρα βεβαίωσις, δτι τις εύρίσκεται έν 
στενωτάτη σχέσει μετά τίνος δικαστοΰ 
ή άλλου καί δτι άποτελεσματικώς δύνα- 
ται νά έπιδράση έπ’ αύτοΰ καί νά έπι- 
τύχη τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα.

Χάριν τών μή παρακολουθησάντων 
τήν ύπόθεσιν, παραθέτομεν μέρος τοΰ 
ίστορικοΰ, ώς τοΰτο έκτίθεται έν τή άνω 
άποφάσει τοΰ Άρείου Πάγου.

«Τό συμβούλιο ν τών έν Λαρίσση Έφε- 
τών μεταρρύθμισαν διά τοϋ ύπ’ άριθ. 115 
(1908) βουλεύματος του τό ύπό τοΰ Είσ- 
αγγελέως τών έν Λαρίσση Πλημμελειο- 
δικών προσβληθέν δι’ άνακοπής βούλευ
μα, παρέπεμψεν ένώπιον τοΰ Κακουρ- 
γιοδικείου τόν Παναγιώτην Μαλαμούλην, 
δικηγόρον, ί'να δικασθή ώς ύπαίτιος δτι 
1) κατά τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ μηνός 
Μαρτίου 1907, έν Καρδίτση, θέλων νά 
περιποίηση είς έαυτόν άσυγχώρητον δ- 
φελος καί νά βλάψη τόν έπί διγαμία κα
τηγορούμενον καί έν ταΐς φυλακαΐς Καρ- 
δίτσης προφυλακισμένο'/ Δημήτριον Πε- 
ριβολαρόπουλον, παρέστησεν είς αύτόν 
ού μόνον έν Καρδίτση άλλά καί έν Λα
ρίσση, καθ’ δν χρόνον έκρατεΐτο είς τάς 
φυλακάς, έν γνώσει ψευδή πράγματα ώς 
άληθή, ήτοι δτι συνδέεται διά στε
νής φιλίας καί σχέσεως πρός τόν έν 
Λαρίσση Έφέτην Ίωάννην Βουλπιώ- 
την καί άσκεΐ έπ’ αύτοΰ τοιαύτην έπί- 
δρασιν, ώστε δύναται νά άπαλλάξη αύ
τόν διά τοΰ συμβουλίου τών Έφετών τή 
ένεργεία τούτου ώς μέλους τοΰ συμβου
λίου άπό τής έπί διγαμία κατηγορίας, δι’ 
fjv διά βουλεύματος τοΰ συμβουλίου τών

ν είχε πα-έν Καρδίτση Πλημμελειοδικώ

ραπεμφθή ένώπιον τών Κακουργιοδικών 
ώς διά τών σχέσεών του έπραξε καί δι’ 
άλλους κατηγορουμένους καί έντεΰθεν 
έπεισεν αύτόν καί έξέδοτο γραμμάτιον 
δραχμών 5000 πληρωτέων είς διαταγήν 
τοΰ κατηγορουμένου δπερ καί παρέλα- 
βεν ούτος καί συγχρόνως Ιλαβε παρά 
τοΰ αύτοΰ Δ. Περιβολαροπούλου καί με- 
τρητάς δραχμάς 150 καί ούτως έβλαψε'/ 
αύτόν καί ώφελήθη ό κατηγορούμενος 
τά είρημένα ποσά- δτι κατά τάς άρχάς 
’Ιουνίου 1907 έν Λαρίσση, θέλων νά πε
ριποίηση είς έαυτόν κ.λ.π. μεταβάς είς 
τάς έν Λαρίσση διά χρέη φυλακάς, παρέ
στησεν είς αύτόν ψευδώς καί έβεβαίωσεν 
αύτόν ψευδώς έν γνώσει δτι ένεκα τών 
μετά τοΰ Έφέτου Ίωάννου Βουλπιώτου, 
Προέδρου τών έν Λαρίσση Συνέδρων δν- 
τος, σχεσεών του καί τής έπ’ αύτοΰ έπι- 
δράσεώς του, έξησφάλισε τήν μή άναβο- 
λήν τής δίκης του καί τήν παρά τοΰ δι
καστηρίου τών Κακουργιοδικών άθώσίν 
του- καί δτι προς τοΰτο άπέστειλε πρός 
τον είρημενον Πρόεδρον τών συνέδρων 
τρεις όκάδας σιγαρέτων καί δύο δοχεία 
(τενεκέδες) βουτύρου καί ζητήσας έλαβε 
παρά τοΰ είρημένου Δημ. Περιβολαρο- 
πούλου τήν άξίαν αύτών δραχ. 250, 
άς ώφελήθη άσυγχωρήτως ό είρημέ- 
νος κατηγορούμενος έπί βλάβη τοΰ Δ. 
Περιβολαροπούλου καί 3) τήν 7 ’Ιουνίου 
1907 έν Λαρίσση, σκοπών νά περιποίηση 
είς εαυτόν κλπ. άπεφάσισε καί έπεχεί- 
ρησε πρός τοΰτο έξωτερικήν πραξιν πε- 
ριέχουσαν αρχήν έκτελέσεως, ήτοι μετα 
βάς είς τάς διά χρέη φυλακάς, παρέστη
σεν είς αύτόν έν γνώσει ψευδή πράγμα
τα, ώς άληθή, ήτοι δτι ένεκα τών μετά 
τοΰ Προέδρου τών Συνέδρων Έφέτου 
Ίω. Βουλπιώτου στενών σχέσεών του 
καί τής έπ’ αύτοΰ έπιδράσεώς του, έξη
σφάλισε τήν συνδρομήν αύτοΰ, δπως μή 
άναβληθη ή δίκη του άλλά νά έκδικασθή 
καί βέβαια ή άθώωσίς του».

Τό μάλλον ένδιαφέρον μέρος τοϋ σκε- 
πτικοΰ έχει ώ ς'έξής:

«Επειδή, καθά δέχεται τό συμβούλιον 
τών Έφετών, έκτιμήσαν τά έκ τής άνα
κρίσεως προκύψαντα περιστατικά, ό ά- 
ναιρεσείων παρέστησε ψευδώς είς τόν πα- 
θόντα Δ. Περιβολαρόπουλον δτι συνδέε
ται διά στενής φιλίας καί σχέσεως προς 
τόν έν Λαρίσση Έφέτην Ίω. Βουλπιώτην 
καί άσκεϊ έπ’ αύτοΰ τοιαύτην έπίδρασιν 
ώστε ήδύνατο δι’ αύτοΰ νά τον άπαλλάξη 
τής έπί διγαμία κατηγορίας, έντεΰθεν δέ 
έπεισεν αύτόν καί έξέδοτο γραμμάτιον 
έκ δραχ. 5000 πληρωτέων είς τήν δια
ταγήν τοΰ άναιρεσείοντος καί ούτως έ
βλαψεν αύτόν καί ώφελήθη ό άναιρε- 
σείων. Κατά ταΰτα τό συμβούλιον δέχε
ται, δτι αί ψευδείς παραστάσεις δι’ ών 
κατώρθωσεν ό άναιρεσείων νά έπιτύχη 
τοΰ σκοποΰ δν έπεδίωκε, δέν συνίστανται 
μόνον είς τήν άναγομένην είς μέλλουσαν 
περίπτωσιν ψευδή βεβαίωσιν, δτι ήδύνατο 
διά τοΰ Έφέτου Ίω. Βουλπιώτου ν’ ά
παλλάξη τόν παθόντα τής έπί διγαμία 
έκκρεμοΰς κατηγορίας, άλλά καί εϊς τήν 
ψευδή βεβαίωσιν, δτι'συνεδέετο διά στε
νής φιλίας καί σχέσεως μετά τοϋ Έ φέ- 
του Ίω. Βουλπιώτου καί έπιδρα έπ’ αύ
τοΰ καί ήτις, άναφερομένη είς ένεστώς 
καί ύφιστάμενον έτι περιστατικό'/, άπο- 
τελεΐ προδήλως παράστασιν ψευδών γε
γονότων ώς άπαιτεί τό άρθρον 396 τοΰ 
Ποιν. Νόμου».

ΣΤΗΛΗ _ΑΘΑΝΑΣ!ΑΣ
Υπό ~z<7κν έποψιν άαίμητον είνε τό. 

άμεσως κατωτέρω δημοσιευόμενο'/ κλη- 
τήριον θέσπισμα τοϋ έν Τρικκάλοις της 
Κορινθίας δημοσίου κατηγόρου, δι’ ου 
παραπέμπονται είς το πταισματοδικείων 
έπί ύπεζαιρεσει, ή κλοπή, ή καταβρο
χθίσει ένός άλεκτορος αξίας, '/.ατά τό θέ
σπισμα δραχμών δύο, εις ευτυχής θνη
τός τοΰ τελείου αύτοΰ Βασιλείου τό 
όποιον, άφοΰ έ'λυσεν δλα τά άλλα ζητή
ματα, ίαίως όέ της. δημοσίας ασφα
λείας, καί μετεβλήθη είς αληθινήν γην 
της έπαγγελί^.ς, δέν έ'χει πλέον άλλην 
ασχολίαν ή νά φρονηματική τούς άτενί- 
ζοντας μέ πονηρόν βλέμμα τόν άλέκτορα 
του πλησίον των, αξίας έστω και δύο 
δραχμών. Έ τ ι δέ πλέον είνε άξιον αθα
νασίας τό κλητήριον τοΰτο θέσπισμα, 
διότι κατήγορος καί αδικηθείς καί αν
τιπρόσωπος τής καταδιωκτικής άρ^ης 
είνε έν καί τό αυτό πρόσωπον, ό δημό
σιος κατήγορος, είς ον, καθ’όλα τά φαι

νόμενα, άνήκεν ό αξίας δραχμών δύο 
αλέκτωρ. Ή  περίπτωσις αΰτη διαφέρει 
Λιας άλλης, ήν πρό τίνος εϊ'χομεν δημο
σιεύσει, κατά τοΰτο" μόνον, δτι διά πα
ρεμφερές αδίκημα κλοπής ένός άλέκτο- 
ρος έν Καρδίτση είχε καταστί) φυγόποι
νος ό κατηγορούμενος, καθ’ ού, ώς προ
σώπου τοΰ οποίου ήγνοεΐτο ό τόπος τής 
διαμονής είχεν έκδοθη και κλητήριον 
επικριμα, ό'περ μάλιστα έκόσμησε καί 
τάς στήλας τής Έφημερίδος της Κυβερ- 
νήσεως.'Οπωσδήποτε τό σημερινόν κλη- 
τηριον θέσπισμα έ'χει έπί λέξει ώς έξης:

Αριθ. “,4/1908.
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Ό  παρά τω έν Τρικάλοις Πταισματοδι
κείο  Δημόσιος Κατήγορος. Ίδόντες τ ’ άρθρα 
143 καί 145 τής Ποιν. Δικονομίας. Κατη- 
γοοοΰμεν τον Νικόλαον Λέκκαν κάτοικον 
Ζούγρα τοΰ Δήμου Τρικάλων οτι κατά τήν 
13ην ’Ιουλίου έ. ’έτους, ευρών έν τω -/ωρίω 
Ζούγρα ένα άλέκτοοα άςίας δρα/. (2) δύο τού 
© εοδώ ρον Κ « ίπ π ο ν  τόν όποΤον ΰπεσ/έθη 
νά αποδώσ·/|, δέν άπέδωκε τούτον είαέτι, έπί 
παραβάλει τοΰ άρθρ. 693 τοΰ Ποιν. Νόμου 
και ζητοΰμεν νά κηρυ/θϊ) ένοχος. Καλοΰμεν 
δ’ αύτόν νά έίλψανισδή είς τό άκοοατήριον τοΰ 
ένταΰθα Πταισματοδικείου τήν 10 τοΰ μηνός 
’Οκτωβρίου έ. έ. ήμέραν Παρασκευήν καί 
ωραν 9 π .μ . διά νά δικατθγι, άλλως Οέλε/οι- 
κασΟγ! έρήμην.

Έ ν Ξυλ^κάστοω τΫ| 26 Σεπτεμβρίου 1908. 
ό Δημόσιος Κατήγορος 

[Τ . 2  ] β εό δ ω ρ ο ς Κ άίτπος
Ένωμοτάρ/ης.

β ρ α χ ε ι α ι Ι γ ι ε τ ο λ α ι
' Λνά πΰααν ημέραν λαμβάνομεν παρά  

διαφόρων, ανωνύμους άτυχώς επιστολάς, 
επί διαφόρων ζητημάτων, ουνηϋέοτατα 
μεν ατενώς προσωπικών, πολλάκις δμως 
και γενικωτέρων, τοιούτων δηλαδη ώστε 
νά ένδιαφέρωσι τους περισσοτέρους. Τάς 
έπιστολάς ταύτας, τής τελευταίας πρό πάν
των κατηγορίας, νομίζομεν ούχί άσκοπον 
νά δημοσιενωμεν έκάστοτε έν ειδική στήλη 
νπό τόν ανο> τίτλον, τό μέν διότι πλει- 
στάκις υποδεικνύονται δι* αύτών ατοπα 
έν τή δικαστηριακή κινήσει λαμβάνοντα 
χώραν έν άγνοια κατά τό πλεΐστον τών 
προϊσταμένων, τό δε και διότι παρέχεται 
ευκαιρία εις πάντα νά άνακινήση μ ικρά  
μεν κατά τό φαινόμενον ζητήματα, τοι- 
αντα δμως ατινα ΰίγουσιν ον σπανίως 
συμφέροντα γενικώτερα.
Έ φ έ :* ι  — Μ ομι/οί ϊύ μ β ο υ λ ο ι.

Πρός την φ ίλην t Δ ικαιοσύνην»,
Απορώ πώς μέχρι τοΰδε δέν έσχολιά- 

σατε τό κατά τά τελευταία έτη πρό πάν
των φαινόμενον, καθ’ δ, σχεδόν παγίως, 
αί έκάστοτε κενούμεναι θέσεις τών Νο
μικών συμβούλων, πληροΰνται ούχί ά
πλώς δι’ έφετών, άλλά τοιούτων οί'τινες 
έπί τινα ετη ύπηρετοΰν έν Αθήναις καί 
δή έν τώ τμήματι τοϋ Δημοσίου τοΰ Έ- 
φετείου Αθηνών. Τά πραγμα έχει βε
βαίως μίαν πρόχειρον καί εύλογοφανή 
δικαιολογίαν, δτι οί δικασταί ουτοι, οί 
έπ’ άρκετά έτη άσχοληθέντες μέ ύποθέ- 
σεις άφορώσας άποκλειστικώς τά Δημό
σιον, κατέστησαν μικρόν καί κατ’ δλίγον 
κάτοχοι τής γνωστής σωρείας τών νεω- 
τέρων νόμων καί έπομένως έτοιμοι δπως 
χρισθώσιν είς νομικούς συμβούλους. Έ 
χει δμως καί τήν άλλην του δψιν, τήν 
έκτάκτως δυσάρεστον καί έπιβλαβεστά- 
την διά τά συμφέροντα τών άτυχών δια- 
δίκων τών άντιδικούντων μέ τό Δημό
σιον. Ακριβώς δέ έν τώ σημείω τούτφ 
άπορώ πώς δέν ύπέπεσε μέχρι τοΰδε είς 
τήν άντίληψιν ύμών τό άτοπον τοΰτο, 
διότι είνε πλέον ή κοινώς γνωστόν, δτι 
κατά κανόνα σχεδόν τό τμήμα τοΰτο 
τών υποθέσεων τοΰ Δημοσίου τοΰ Έφε- 
τείου Αθηνών, τά κατ’ έθος πλέον άπο- 
τελούμενον ύπό έφετών ύποψηφίων κατά 
τά πλεΐστον Νομικών συμβούλων, έχει 
μεταβληθή είς συνήγορον κατά κυριολε
ξίαν τοΰ Δημοσίου καί άληθή διεξάγει 
άγώνα, δέν λέγω πρός καταπάτησιν τών 
ιδιωτικών συμφερόντων, πάντως δμως 
πρός περίθαλψ'.ν τών συμφερόντων τοΰ 
Δημοσίου, πρός δ, διά λόγους εύνοήτους, 
υπάρχει έκ μέρους αύτών άνάγκη προ- 
σηλώσεως. Τοιαύτη κατά σύστημα δι
καστική προκατάληψις, είσθε νομίζω είς 
θέσιν νά κρίνητε είς πόσα δύναται νά 
άγάγη καί είς πόσα άτυχώς ήγαγε μέ
χρι τοϋδε άτοπα.

Ύμέτερος, Μεμψίμοιρος

Φίλε Κύριε οννάδελφε,
Χαρακτηριστικόν τής έν γένει κατα

στάσεως καί τής ιδέας, ήν έ'χουσιν οί 
πολΐται περί τής δικαιοσύνης καί των 
λειτουργών αύτης είνε καί τό εξής :

Ό  έν Ναυπάκτω έμπορος Νικ. Σι- 
σμάνης, ανεψιός τοΰ ομωνύμου βουλευ- 
τοΰ, έκηρύχθη δι’ άποφάσεο^ς τών έν 
Μεσολογγίω Πρωτοδικών είς κατά- 
στασιν πτωχεύσεως καί έπειδή ό έν 
Ναυπάκτο> Εΐρηνοδίκης ήθέλησε νά 
σφράγιση τό κατάστημά τ .υ  συμφώνως 
τω  νόμφ καί τή ήν είχε διαταγή, ό 
πτωχεύσας ένηργησε καί έπετυχε τήν 
μετάθεσιν τοΰ έκτελέσαντος τό καθήκον 
του Είρηνοδίκου. Δέν αρκεί δμως τοΰτο· 
ό πτωχεύσας έγραψεν έπιστολήν πρός 
τούς έν Αθήναις δανειστάς του καυχώ- 
μενος διά τό κατόρθωμα.

Τήν έπιστολήν έχω είς τήν δ',άθέσιν 
τοΰ Κου Ύπουργοΰ της Δικαιοσύνης, 
δο τις, έάν εύκαιρήση νά λάβη γνώσιν 
τοΰ πράγματος, υποθέτω ότι θά έπικα- 
λεσθή τήν σύμπτωσιν τών αναγκών της 
υπηρεσίας μέ τά πείσματα τοΰ πτω- 
χεύσαντος, ό'στις πτωχεύσας πάλιν κατά 
σύμπτωσιν είνε ανεψιός βουλευτοΰ, 
κτλ., κτλ.

Ύμέτερος 
Γ . Κ . ΙΤετρόπουλος
Δικηγόοοζ εν Ά&ήναις

Κ ύριε Ι ν ν τ ά ν .τ α ,
Επιτρέψατε μοι νά ανορθώσω μίαν 

ανακρίβειαν παρεισφρύσασαν είς τό προη- 
γούμενον φύλλον της «Δικαιοσύνης». 
Έγράφη έν αύτώ οτι έκ της κατά τό 
παρελθόν θέρος μεταθέσεως τοΰ πρωτο
δίκου κ. Καφοπούλου, ή'τις άνεκλήθη, 
ήπειλήθη ή ματαίωσις της συζητήσεως 
όιακοσίων τόσων υποθέσεων είς άς ό έν 
λόγω πρωτόδικης είχε λάβει μέρος καί οτι 
ή ματαίωσις αΰτη άπεσοβήθη /άρις είς 
τήν.έγκαιρον άνάκλησιν της μεταθέσεως. 
Ούδέν τούτου άναληθέστερον, άφοΰ ή 
άληθεια είνε ό’τι καί αί υποθέσεις εκεΐ- 
ναι παρεπέμφθησαν εΐ; άνασυζήτησιν, 
οπερ σημαίνει ό'τι ή συζήτησις τούτων 
έματαιώθη, καί ό πρωτόδικης κ. Καφό- 
πουλος, διατρέξας διά δύο μόνον ημέρας 
τό στάδιον της μεταθέσεως, έτοποθε- 
τήθη καί αύθις έν ’Αθήναις.

Ταΰτα χάριν της αλήθειας, αν μή καί 
της ιστορίας.

Φ ιλα λ ή θ η ς
4 -

Κ ύρ ιε  Σ νντάκ τα ,
Λαβών αφορμήν έκ τίνος έπιδόσεως 

γενομένης, συμφώνως τώ άρθρω 145 έδ. 
6 Ιίολιτ. Δικόν., πρός τόν κ. Εισαγγε
λέα τών έν ’Αθήναις Πρωτοδικών διά 
πελάτην μου, διαμένοντα έν τή αλλο
δαπή, μετέβην είς τά γραφεία της Εισ
αγγελίας ΐνα πληροφορηθώ περί τε τοΰ 
είδους τοΰ κοινοποιηΑέντος δικογράφου 
καί περί τοΰ χρόνου της έπιδόσεως αύ
τοΰ- άτυχώς δέν κατώρθωσα νά λάβω 
τάς αίτουμένας πληροφορίας, καθόσον τά 
παρά τή Εισαγγελία τηρούμενα βιβλία, 
έξ ών καί μόνον δύναται νά λάβη τις 
πληροφορίας καί έπί τή βάσει τών οποίων 
ή είσαγγελική αρχή δύναται νά έκδώση, 
έάν τή ζητηθώσι, πιστοποιητικά, δέν 
είνε ό'σον έ'πρεπεν ακριβή, διότι έν αύ- 
τοΐς σημειοΰται ού'/ί ή ημέρα καθ’ ήν 
έγένετο ή έπίδοσις, τοΰθ’ ό'περείνε άπο* 
λύτως άναγκαΐον διά τούς διαδίκους, 
άλλ’ ή ήμέρκ καθ’ ήν ή είσαγγελική 
άρχ ή άποστέλλει πρό; τό έπί τών ’Ε
ξωτερικών Τπουργεΐον δι’ έγγράφου, τά 
κοινοποιηθέντα α.ύτή δικόγραφα, πρός 
'τούτοις δέ, προκειμένου περί άποφά-χ 
σεων, δέν σημειοΰται ό άριθμός αύτών, 
άλλ’ άπλώς μόνον τό είδος τοϋ δικογρά
φου (ήτοι: άπόφασις)· ή τοιαύτ/ι ατα
ξία, οΰτω; εΐπεϊν, τών βιβλίων δύναται 
πολλάκις νά έπιφερη ζημίας είς τούς 
διαδίκους, καθότι, άφ’ ένός μέν είνε π ι
θανόν, ώς συνέβη είς τόν πελάτην μου, 
νά έχη πολλάς δίκας μετά τών αύτών 
άντιδίκων του καί νά κοινοποιηθή είς 
ιόν Εισαγγελέα μία τών έκδοθησομένων 
άποφάσεων, ό δέ διάδικος (ή ό πληρε
ξούσιός του) νά μή δύνηται νά λάβη έγ- 
καίρως γνώσιν περί τοΰ ποία άπόφασις 
τώ έκοινοποιήθη, άφ’ έτέρου δέ νά μή



Δ I K A I Ο Σ r  Ν Η

και παρα τγ  
'  τά βι-

-γνωρίζϊ) τ η ν  ημέραν ακρ ιβώς κ α θ  Λ,ν 
έχοινοπα ιήθη  α ύ τη  κ α ί  σ υ νεπ ώ ς  ^νά μή  
δύνητοα νά  συμμορφωθή πρός τή ν  δ ια τα -  
ξ ιν  α ύ τή ς , δ ιδω ν εγκ α ίρ ω ς  ορκον ή αρ- 
χόμενος τ ι ς  δ ιε ξ α γ ω γ ή ς  μαρτυρ ικώ ν α π ο 
δ ε ίξεω ν κ λ π .  — Ε κ τη ς α υ τή ς  α ίτ ια ς  
λα β ώ ν άφορμήν, μ ετέβ η ν 
Ε ισ α γ γ ε λ ία  τώ ν  ’Ε φ ε τώ ν , ής 
<βλία περιέχου-σι π α σ α ν  ακρ ίβ ε ια ν σ χ ε τ ι-  
κώ ς Τνρος τ ά  κο ινοπο ιούμ ενα  τ ω  κ . Ε ισ- 
α γ γ ε λ ε ΐ- τ ώ ν  Ε φ ετώ ν  δ ικό γρ αφ α .  ̂

Τ η ν  παρούσαν α π ευθ ύ νω  πρός τη ν  δ ι-  
εύθυνσ ιν  τη ς  « Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς » , οπω ς κ α τ α -  
χωρίσ·/|, ε ί δ υνα τό ν , ε ις  τ α ς  σ τη λ α ς  τ/^ς, 
δ ιό τ ι ίσω ς η άρμοδία άρχη προοή εις 
τη ν  διόρθωσιν τοΰ ά το πο υ  το υτο υ  εν τ ώ  
α έ λ λ ο ν τ ι.

Λ . Ά Ο .

σεως συζητήσεω,ς εκείνων τών ύποθε- 
σεων, ας οί δικηγόροι, εί'τε ές έπαγγελ- 
ματικών άναγκών είτε καί πραγματι 
έ'νεκα του επείγοντες, κρίνουσιν ώς συζη- 
τητέας κατά προτίμησιν. Διά τούτων 
δέν θέλομεν ούδέ κατ’ έλάχιστον νά 
αειώσωμεν τό κυριαρχικόν δικαίωμα του 
κ. Προέδρου τών έν Άθήναις ΙΙρωτοδι- 
κών, νομίζομεν όμως ότι καθισταμεθα 
διερμηνείς πραγματικές δυσφορίας τών 
δικηγόρων, έάν ύποδείξωμεν οτι πολλοί 
συντρέχουν λόγοι οπως άνοιχθή η θυρα 
τών προτιμήσεων, ήτις άπό τών αρχών 
τοϋ δικαστικού έτους εκλεισθη σχεδόν 
ερμητικώς.

ανασταλτικήν δύναμιν, όπως ές άναλο- 
γου εφαρμόζεται η άνασταλτικότης και 
έπί αποφάσεων τελεσιδίκων περι δια- 
ζεύξεως, καθ’ ών ένησκήθη το ένδικον 
μέσον της άναιρεσεως.

Αί άπλαΐ αυται σκεψεις θα ηρκουν 
νά προλάβουν τάς έ'ριδας τών σοφών 
συγκλητικών καί τάς θεωρίας τοΰ κ. 
ύπουργοΰ τών ΈσωτερΓ/.ών, ο οποίος 
ού-' ηττον συμπεοασματικώς κατεληξεν 
εις την ορθοτεραν λυσιν, ισως οιοτι... 
δέ  ̂ είνε Νομικός Σύμβουλος.

>1ι στήλαι της « Δικαιοσύνης» 
ε ιν ε  ε ις  τή ν  διάϋ'εσιν παντός δ ι
κηγόρον, δικαστοϋ η άλλον δ ι
καστικού προσώπου, ενρισκο- 
μένον εις την άνάγκην η έπ ιϋ 'ν-  
μοϋντος να άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
την άπονομήν τοϋ δίκαιου.

'Άς παραβληθούν οί αριθμοί τους 
οποίους, έν σχέσει προς τ&ν Ιταλι
κόν θεσμόν τών συμβιβαστών έν ταΐς 

μικροΰ άντι-
·4 .ατο«τί>ισΟώι».εν κειμένου δια- 

φοραΐς (Con- 
ciliatori), παραθέτομεν έν έτέρα 
στήλη, πρ£ς τήν έν έτέρα έπίσης 
στήλη παρατιθεμένην εικόνα ένος 
"Ελληνος δημοσίου κατηγόρου, έκ- 
πέμποντος κλητήριον θέσπισμα καί 
καλοϋντος ένα υποτελή του ένώπιον 
ποινικού δικαστηρίου, δπως δώση λό
γον περί τής τύχης έν&ς άλέκτορος 
αξίας δραχμών δύο.'Όσην δήποτε κω
μικήν χροιάν καί αν έχη ή είκών, 
είνε κατά βάθος εις άκρον τραγική, 
προς πλήρη δέ κατανόησιν ταύτης 
δέν έχει τις ή νά φαντασθη τον αγρό
την "Ελληνα γαστρίμαργον, κατα- 
φεύγοντα είς δικηγόρον καί αποδε- 
χόμενον πιθανόν τήν συμβουλήν να 
δικασθή έρήμην καί μετά τοΰτο προσ- 
βάλλοντα δι’ άνακοπής τήν έρήμην 
καταδικαστικήν άπόφασιν καί κατό
πιν ριπτόμενον είς τάς χεΐρας τοΰ βου- 
λευτοΰ ή τοΰ κομματάρχου πρδς απο
φυγήν τών συνεπειών τής κατ’ αντιμω
λίαν καταδίκης καί έπί τέλους έμπί- 
πτοντα είς τούς όνυχας τοΰ δημοσίου 
είσπράκτορος διά τά έξοδα τής έρή
μην καί κατ’ άντιμωλίαν δίκης κ«ί 
τ& ποσδν τοΰ προστίμου, άτινα πάντα 
θά ύπερβαίνουν τδ ποσον τών πεντή- 
κοντα δραχμών κατ’ έλάχιστον δρον, 
πλήν τών ημεραργιών καί τών άλ
λων ζημιών καί τών έξευτελισμών, 
ους άναμφιβόλως θά ύποστή έν τφ 
μεταξύ ό ποθήσας τον άλέκτορα τοΰ 
πλησίον του. Αυτά δέ πάντα δι’ άδί- 
κημα, έστω, περιουσιακόν δραχμών 
δύο!! καί διά νά καυχοψεθα οτι έχο
μεν λειτουργούσαν λαϊκήν ποινικήν 
δικαιοσύνην μέ λοφία καί πολιτικήν 
λαϊκήν δικαιοσύνην μέ—  καθ’ ήν 
στιγμήν κράτη ώς ή ’Ιταλία, τάς μέν 
τοιούτου εί'δους πταισματικάς παρα
βάσεις έξομαλύνουν απ’ ευθείας διά 
τών άστυφυλάκων, τάς δέ μικροΰ 
αντικειμένου περιουσιακάς διαφοράς 
διά συμβιβαστών.

Άναγνωρίζομεν οτι διά τοΰτον η τόν 
άλλον, τόν έπιδεκτικόν η μη δικαιολο
γίας λόγον, δέν είνε ευχερές εύθυς αμέ

σως νά καταστώσιν 
Δ τκα ία  δ νόφορ ίιι ενήμερα τα πινάκιά 

.τοΰ Πρωτοδικείου 
’Αθηνών καί ιδία τό τών συνήθων καί 
εμπορικών. Τοΰτο όμως δέν φρονοΰμεν 
ότι είνε λόγος νά αποκλεισθεί, και δη 
κατ’ αρχήν, ή οδός τής διά προτιμη-

Τό ύπό χρονολογίαν τής 3 ’Ιουλίου 
1835 δικόγραφον έφέσεως. τοΰ όποιου 
άποσπάσαατα δημοσιεύομεν έν άλλ·/) 

στήλη], παοέ- 
yii άνδρες διν.αιίταί ! χει ήμΐν εικόνα 

τινά τοΰ κρα- 
τοΰντος κατά την εποχην εκείνην οικα- 
νικοΰ ύφους. Η μεγαλοπρεπής φρασις, 
διά της οποίας ό Δημοσθένης ώμίλει 
πρός τούς ’Αθηναίους, καί ό Αίσιας, ό 
Ίσαιος καί οί άλλοι δικανικοι ρήτορες 
προσεφώνουν τούς. δικαστάς, άνεζητήθη 
έκ τοΰ άπωτάτου παρελθόντος, δπως 
ύπηρετήση τήν δικανικήν γλώσσαν τής 
άναγεννηθείσης Ελλάδος.

’Αλλ’ είς τών νέων ήθών τήν επιρροήν 
δέν ήδυνήθη νά άντίσχτ). Ταχέως και έκ 
τών δικογραφιών έξηφανίσθη καί έ'παυ- 
σεν άκουομενη. Έζελιπον δε ταυτης και 
τά τελευταία λείψανα, άφ ης απεθανεν 
ό Δηλιγιάννης, ό προσφωνών τούς «άν-
tv . . / ίν \ f νι'    -I J   · * :  \ '»
δρας Άρκάδας» καί ό Στεφανιδης 
στέντωρ, ό μέχρις εσχάτων όμιλών πρός 
τούς «άνδρας δικαστάς».

Ή  Πολιτεία καί ’Εκκλησία καί πά 
λιν έ'στησαν αντιμέτωποι καί πάλιν πα- 
τερίτσαι ήρθώθησαν απειλή ι ικαί καί έ-

πανωκαμηλαυ- 
Ό πόλεμος άπείίοΟήθη. κα ηρωίκώς ε- 

κυμάτισαν, όχι 
πλέον διά τήν κατάκτησιν ψαλτών καί 
νεωκόρων, άλλά διά τήν όρκισιν έκ νέου 
τών δύο συνοδικών, οΐτινες δέν άντικα- 
τεστάθησαν. Εύτυχώς άπεσοβηθη η α- 
πείληθεϊσα νέα σύρραξις καί ή ειρήνη 
άποκατεστάθη καί οί δύο συνοδικοί δέν 
ώρκίσθησαν.

Οί συγκλητικοί τοΰ Νομικοΰ Συμ
βουλίου κατώρθωσαν νά διαφωνήσουν έπί 
στοι/ειώδους θέματος, άν 6 κηρυχθείς 

είς κατάστασιν πτω- 
Πολΐτς Οόρνβος χεύσεως βουλευτής
διά ΐό τίποτε έκπίπτη αύτοδικαί-

ως τοΰ βουλευτ1
κοΰ άξιώματος ή άπαιτεϊται άπόφα- 
σις περί τούτου τής Βουλής. Καί τή εύ- 
μ.ενεϊ συμπάξει διαφόρων «επειδή», τών 
μικροβίων τούτων τοΰ ό( (
στάλη μέχρι διαρρήξεις τό άρθρον 73
τοΰ Συντάγματος διά νά έκταθή ή δι
καιοδοσία τής Βουλής, ήτις κατ’ αύτό 
«εξετάζει τά πληρεξούσια τών βουλευ 
τών» τούτέστιν ελέγχει τό κύρος της 
εκλογής αύτών,' καί είς διάγωσιν περί 
τών έπερχομενων λόγων έκπτωσεως 
μετά τήν έξέλεγξιν. Ά λ λ ’ εινε γνωστό- 
τατον, ότι τό ελληνικόν Σύνταγμα δέν 
περιέχει ειδικήν περί τούτου διάταξιν, 
οίαν άντιθέτως περιέχουν άλλα Συν-
τάναατα καί συνεπώς ούδέν ζήτημα 

•1 \ ~ '  ̂ ' > γενναται περι της αυτοοικαιως επερ-
y ομένης εκπτώσεως άπό της άποφά-
σεως, έξ ής απορρέει ή άνικανότης.

"Αλλη βατραχομυιομαχία, κρατερά

ΔΙΚΗ ΓΟ ΡΟ Ι 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΜΟΒΕΜ

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ

καί αυτη, συνήφθη περί τοΰ άν ή άπό- 
φασις περί πτωχεύσεως, περιέχουσα 
ρήτραν περί προσωρινής έκτελέσέως, 
έπάγεται άμεσον τήν έκπτωσιν ή ώς 
πρός ταύτην ή έ'φεσις άναστέλλ·/) τήν 
ίσ'^ύν τής άποφάσεώς.

’Εφ’ όσον ή άμεσος έκπτωσις καί ή 
συνεπείΕ»; ταύτης νέα εκλογή άποβαίνει 
ανεπανόρθωτος καί μετά έπιτυχη ένά- 
σκησιν της έφέσεως, εινε προφανές οτι 
θά έφαρμοσθή έξ άναλόγου ή περί κα
ταστροφής έγγραφων ως πλαστών θεω
ρουμένων διάταξις τή? πολ. Δικονομίας, 
καθ’ ήν έξαιρετικώς ή άναίρεσις έχει

’Ολίγοι ίσως γνωρίζουν ότι άπό τοΰ 
έτους 1892 λειτουργεί έκτάκτως εύδο- 
κίυ.ως έν ’Ιταλία θεσμός διά τοΰ όποιου 
άφηρέθη της δικαιοδοσίας τών Εΐρηνοδι- 
κών άριθμός ύποθεσεων οχι μικρός. Ο 
θεσμός ούτος, περί τοΰ οποίου ικανα ε- 
,ραψεν έν τή Θέμιδι πρό δύο περίπου 
έτών ό ήδη έν Άθήναις .Πρωτοόίκης κ.
1̂ J\αννοπουλος. εινε ο των ονί-ίβιβο.- 
o t o j v  έν τα ΐς οικ·
y οραΐς (C o n cilia to ri) . ’Εν τή περιφε- 
οεία δηλαδή έκαστου Ειρηνοδικείου διο
ρίζονται είς ή πλείονες τοιοΰτοι συμβι- 
βασταί, ώς έπί τό πλεΐστον δικηγόροι, 
άυ.ισθοι, οΐτινες άνευ πολλών διατυπώ
σεων λύουσι όιαφορας μεχρις α»ιας εκα
τόν φράγκων, άνεκκλητως δε μεχρις 
άξίας πεντηκοντα φράγκων. Ποιας επι- 
τυ/ίας έσ/εν ό θεσμός ούτος κατανοεί 
τις έκ της τελευταίας στατιστικής, καθ’ 
ήν άπό τοΰ έτους 1898 μέχρι ?οΰ 1907 
αί κατ’ έτος ύπό τών συμβιβαστών τού
των έκδοθεΐσαι κατά μέσον όρον άπο- 
φάσεις ανέρχονται είς 794.761 άπέναντι 
200.754 αΐτινες κατά τά αύτά έτη 
έξεδόθησαν ύφ’ απάντων τών Ειρηνοδι
κείων τής Ιταλίας. Εν μόνν) τή πολει 

ου Μιλάνου έχει άναιεθή τό άξίωμα 
τοΰτο τοΰ συμβιβαστοΰ εις τεσσαρακοντα 
δικηγόρους .οΐτινες εκδιδουσι κατ ετος 
30,000 άποφάσεις, έξ ών τάς 14732
όριστικάς.-’Άν ύποτεθή ότι παρέμειναν 
καί παρ’ ήμΐν επιστήμονες ή πολιτευ- 
Tocl αερψ.νώντες -ευρυτερον ττερι ττις 
νομής τής δικαιοσύνης, είμεθα τής γνώ
μης ότι έκ τοΰ ’Ιταλικού τούτου θεσμοΰ 
τών συαβιβαστών δύνανταί νά άρυσθώσι 
διδάγματα άνεκτίμητα. Ό  θεσμός τών 
παρ’ ήμΐν παρέδρων παρά τοΐς Είρηνοόι- 
κείοις, συστηματικώτερον διαρρυθμιζόμε
νος. δύναται έν πολλοΐς μέν ν’ άντικατα- 
στήσ·/ι τούς Είρηνοδίκας, πάντοτε δέ νά 
άποσπάσ·/) παρ’ αύτών όριστικώς καί νά 
λύη διά διαδικασίας άπλής ύποθέσεις 
τόσον μικροΰ άντικειμενου οιαι αι με- 
y ρις εκατόν -ή και πεντηκοντα έστω 
όραχμών.

-Ϋ-
Μία διάκρισις τών δικηγόρων είς δύο 

τάξεις, τήν όποιαν έδήλωσεν ότι μελετά 
τό "Υπουργεΐον τής δικαιοσύνης τής 
Αυστρίας, εύρε ζωηράν άντίδρασιν έκ 
μέρους ό'λων τών Αυστριακών καί Ι'ερ- 
αανικών δικηγορικών συλλόγων. Πας έν 
Αύστρία δικηγόρος, διανύσας εύδοκίμως 
καί άμέμπτως είκοσι πεντε ετη δικη
γορίας, έπρόκειτο νά άποκτα αύτοόι- 
καίως τόν τίτλον τοΰ συμβουλου της 
Δικαιοσύνης. Τοιούτου όμως είδους δια
κρίσεις, αΐτινες, κατά τούς άντιφρονοΰν- 
ττίζ, άντίκ.ειντ5α εΐ  ̂ ttjv έννοιχν izutoO 
τούτου του δι/.'/ιγορι/.ου _ ε7υΰζγγεΧ[Λ0ίΤ0ζ 
ώς επαγγέλματος έλευθερίου καί τελείως

νεται ό κύριος τοΰ αυτοκίνητου, όταν 
έπήλθεν έκ τούτου δυστύχημα καθ’ ήν 
στιγμήν ό σωφέρ ώδήγει τοΰτο έν άγνοια 
τοΰ κυρίου δι’ ίδιας εργασίας ή πρός 
ιδίαν τέρψιν. Ή  περίπτωσις άνεφάνη 
καθότι'είς Γάλλος Σωφέρ, διαταχθείς νά 
άναμείνν) μετά του αύτοκινητου τόν κύ
ριόν του είς τι μέρος, έκρινε καλόν ού 
μόνον νά μεθυσθή άλλά καί μέ ταχύτητα 
τις οίδε πόσων χιλιομέτρων νά δίασχίσν) 
αίαν οδόν της πόλεως, οπότε συνεκρού- 
σθη πρός ίππον φορτηγού άμάξης όν διε- 
αέλισε. Τής έκ τούτου εύθύνης άπηλ- 
λάγη ό κύριος τοΰ αυτοκινήτου, κατεδι- 
κάσθη δέ ό σωφέρ, άφοΰ προηγουμένως 
έξηκριβώθη, ότι ούτε ή γνωστή εύθύνη 
της διατάξεως τοΰ Ρωμ. δικαίου περί 
την έκλογήν τοΰ προσώπου ητο όυν/.τον 
νά καταλογισθή είς τόν κύριον τοΰ αυ
τοκινήτου.

-Ψ
Ζηλώτριαι τών σωφραζετ της Αγ

γλίας, πολλαί κυρίαι καί δεσποινίδες 
τοΰ δουκάτου της Βάδης άνήκουσαι είς 
διαφόρους συλλόγους κυριών, υπέβαλον 
αναφοράν πρός τό 1 πουργειον της Δι
καιοσύνης δι’ ής, επι τή βασει επιχει
ρημάτων, άκαταμαχήτων, ώς λέγουν, 
υποδεικνύουν τήν άνάγκην τής καταρ- 
γήσεως της διατάξεως τοΰ σχετικού άρ
θρου τοΰ ’Οργανισμού τών δικαστηρίων, 
καθ’ ήν τό έπάγγελμα τοΰ δικηγόρου 
δύναται νά μετέλθτ, εκείνος οστις κ .λ .π . 
Αύτό τό έκεΐνος δοτις αποτελεί κατα 
τάς έν τώ δουκατω της Βαόης εκκλ/]- 
σιαζούσας καί άναφερομένας κυρίάς την 
πέτραν τοΰ σκανδαλου ενεκα της οποίας 
άποβαίνει απρόσιτος καί είς αύτάς ή 
δικηγορική τήβεννος. ) ποσχομεθα να 
τηρήσωμεν ένημέρους τούς άναγνώστας 
υ.ας έπ ί τών λεπτομερειών ένδεχομένων 
συλλαλητηρίων τών είς τό μέλλον θη- 
λέων συναδέλφων των.

1 1 ' Γ ’ανεξαρτήτου, δεν εινε σκοπιμον νά εισα- 
χθώσι καί τοιουτοτροπως αι σκεψεις τοί 
Αύστριακοΰ Υπουργοΰ δέν θα πραγμα- 
τοποιηθώσι.

4 -
Μικρόν καί κατ’ ολίγον άπετελεσθη 

ολόκληρον κεφάλαιον ιδιαιτέρας νομολο· 
γίας τών δικαστηρίων τν5ς Εύρωπης, 
ή'τις άοορα τήν ευθύνην τών έζ, αυτοκι
νήτων δυστυχημάτων. ’Επ’ έσχατων, 
έπί τή βάσει τών άρχών τοΰ προστη- 
σαντος. έλύθη τό ζήτημα, ότι δέν εύθυ-

Τ Ε Λ Ε ΙΑ
Ό  έπ ίλ ό γ ο ς  ΐΛ ς ό ρ θ ό ιη το ς  τ ϋ ς  3329 

(1908) ά π ο φ ά ίε ω ς  τοΟ π μ ω το δ ίκο ν 
κ .  Α .  Γ εω ^ γ ο π ο ίίλ ο ν , ώ ς  Ιΐμο ίδμου, 
δ ε ινώ ς  έ π ικ ρ ιθ ε ί^ η ς  ύπό  τοΟ « ΊΗ ίο - 
($πά<ίτου » .

Λ ία ν  άτόπ ω ς, ιορονοΰμιεν, δτι ήγίρΟη θόρυ
βος. σκοπόν ’έχων τή ν  έπ ίκρ ισ ιν τής άνωτέρω  
άποοάσεως ύπό τ ίνος « Ρ ιζο σ π α σ τικ ο ί»  υίο- 
θετηΟεΐσαν κα ί Οπό τ ο ί  δ ιεο θυντο ί τή ς  εφ η -  
μερίδος κ. Γ . Φ ιλαρέτου άμβλυω πήσαντος  
ποό τή ς άσαλεύτου όρθάτητος ταύτης.^ Ό  
’έλεγ/ος τή ς  -π ροκειμένης άποωάσΐως απο
τ ε λ ε ί νομικόν ζη τη μ α  και λ, επ ι - α υ 
τή ς  κρίσις εδει νά ήτο  ακρ ιβοδίκαια, ό
ταν υπό τώ ν άσ/ολουμένων είς τά  νομ ικά  εκ- 
φέρεται. Τό ζή τη μ α  τ ο ίτ ο  π ρόκειτα ι: ΊΙγερθή  
α γ ω γ ή  έξώσεως, η τ ις  έγένετο  δεκτή δ ι ’ άπο- 
ωάσεως, ο ι’ η ς διεταχδη. η εζω σις, ι^ετα τα -  
/θεΐσαν προθεσμίαν πρό τή ς  έςοδου τή ς όποιας 
α ΰτη  έξηφανίσθη δ ι’ έτέρας άποφάσεώς τ ο ί 
Έ β ετε ίο υ , έρήμην τ ο ί  ύπέρ ού ή εξω σις, 
συνεπεία  έφέσεως τ ο ί  καθ ’ ο ! α ίίτη  απορρ:- 
Ί/άσης τή ν  ά γω γ ή ν . Κ α τά  τή ς  έρημη» άπο- 
α>άσεως ές υπ ο λο γ ισ μ ο ί γεννηΟ είσης, ησκήΟη 
ανακοπή ύπό τ ο ί  έρήμην δικασΟέντος μέ τή ν  
καταφανή  ενοιαΟετον σκεψ ιν τουτου. ινα , πκρα- 
λύων' δήθεν τή ν  άνακοπτομένην άπόφασιν διά 
τή ς  άνακοπής, έ κ τελ έσ η ^ τή ν  μηδενισΟεϊσαν 
διά τα ύ τη ς  πρωτόδικον, άμα τ ή  εςόοω τή ς  
ποοΟεσμίας πρός εςω σ ιν, προ τή ς όποιας ηδυ- 
νάτο και ώ φειλε νά έπ ιζη τή σ η  ά ν τ ’ α ύ το ί 
κατά  τή ν  σ υζή τη σ ιν  τή ς  εφέσεως τή ν  κατ  
α ντ ιμ ω λ ία ν  κρίσιν περί τ ο ί βάσιμου καί υπ ο 
σ τα το ί τή ς  άγω γή ς του. Μ ετά τή ν  το ια ύτη ν  
α ν α κ ο π ή ν ,  έπ ιδ ιω κομένης τή ς  έκτελέσεω ς τή ς  
έξα® ανισθείσης περί έξώσεως κ α τ ’ άκολουθίαν 
καί ποός π ραγμ άτω σιν  τή ς  σκέψεω ς τα ύτη ς , 
ϋπεβληθησαν α ιτη σ ις  καί άντιρρήσεις υπό 
χο ί ύπέρ ου ή  άπόφασις τ ο ί Έ φ ετε ίου  περί 
μή  έκτελέσεω ς τή ς  πρώ της, ίσ/υριζομένου ο ι’ 
αύτώ ν άπαράδεκτον τή ς άνακοπής δπερ ήρ- 
νε ιτο  ό άντίδ ικος του. Ή μφισβητήθ-η το ύτέσ τ: 
πα& εαπιπτόντως ένώπιον τ ο ί  προεδρευοντοί . 
κ. Γεωργοπούλου τό άνασταλτικόν α π ο τέ 
λεσμα τή ς άνακοπής, εξ ου 6ά εκρίνετο ή 
ένέργεια  ή ή αναστολή  τή ς άνακοπείσης άπο- 
οάσεως. Ό  προεδρείων, καλούμενος διά τή ς  
ά ίτή σεω ς νά λάβη  προσωρινά μέτρα έπ ικε ιμ έ-  
νης έκτελέσεω ς, κ α θ ’ ής κα ί άντιρρήσεις, έπ ί 
τω  λόγω ο τι ή  άνακοπή είνε απαράδεκτος 
καί ή  άνακοπτομένη επομένως άπόφασις τε 
λεσίδ ικος, μ ή  δ ικαιούμενος νά κρίνη τό π α 
ραδεκτόν τή ς  ανακοπής (αρθρ. 76 2  Ι ίο λ . Δ ι
κονομίας! όρθώς άπεφάνθη μή  εκτελεστή ν  
τή ν  περί έξώσεως άπόφασιν διά τή ς έπικρ ι- 
Οείσης άποοάσεώς του,^ άναντιρρητω ς ορθής 
διά τούς εξής λόγους. Αον δ ιότι κατά  τόν 
νόαον άρθρ. 507 Π ολ. Δ ικόν. Ο ίκονομ, έγ/ειρ.
§ 17 4  σημ . 19  έδ. 7 Ν. § 2 . 8  σημ  5. R a n 
ter σελ. 2 7 4 . C arre  ζ' 6 6 1 ,  ή  άνακοπή, καί
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προσηκόντως καθ’ ύπόθεσιν άσκηθεΐσα, καθ’ 
έαυτήν είνε άπλοΰν μέσον άντιστάσεως, έναν- 
τιώσεως κατά τής άποφάσεως άναχαιτίζον 
την έκτελεσιν διατηρούμενης άκεοαίας τής 
ισχύος αύτής. Βον διότι έγεννήθη ένώπιον 
τοΰ Προέδρου παρεμπίπτον ζήτημα πεοί τοΰ 
άν έπήλθε τό ανασταλτικόν αποτέλεσμα τής 
ανακοπής μετά τήν προβληθεΐσαν ενστασιν ά- 
παραδέκτου ταύτης. Κατά τόν νόμον δέ μό
νον ή προσηκόντως γενομένη άνακοπή έπιοέ- 
ρει αναστολήν τής έκτελέσεως τής άποφάσεως. 
Πο_λ. Λ'.κον. αρθρ 507. Οίκον. § 228 σημ. 4 
DalloK άρ. 333 Carre ζ ' 674 καί ού'/ί μηδέ- 
νισιν ταύτης. Ή  ενστασις δέ τοΰ άπαοαδέκτου 
δέν ήδύνατο νά κρίθή ύπό τοΰ Προέδοου, 
α λ λ ’ ύπό τοΰ έκδόντος τήν ερήμην άπόφασιν 
Δικαστήριο». Ό Πρόεδρος έπομένοις, εχων 
ύ π ’ δψει έοήμην άπόφασιν άνακοπτομένην δ ι’ 
άπαοαδέκτου ανακοπής και άκύοως έπιδοθεί- 
σης κατά τούς ισχυρισμούς τοΰ αίτοΰντος καί 
ότι τό προτεινόμενον άμφισβητούμενον καί 
τεκμαιρόμενον άπαράδεκτον κρινόμενον βάσι- 
μον ύπό τοΰ αρμοδίου Δικαστηοίου Οά καθί- 
στα την αναακοπήν ώς μηδέποτε γενομένην, 
ώφειλε ν ’ άναβάλη πορσωρινώς καί νομίμως 
ανέβαλε τήν έκτέλεσιν τοΰ Πρωτοδίκου άπο
φάσεως μέχρι τής ύπό τοΰ αρμοδίου Δικαστη
ρίου λύσεως τοΰ παρεμπίπτοντος ζητήματος 
περί απαραδέκτου τής ανακοπής, οπερ προεΐχε 
καί έκ τοΰ βάσιμου ή μή τοΰ όποιου θά έ-κρί- 
νετο ή ισχύς τοΰ άνασταλτικοΰ τής ανακοπής 
αποτελέσματος κατά τάς άνωτέρω διατάξεις 
τώ ν νόμιον. Ή το δέ έπιβεβλημένη ή εκδοχή 
αύτη , διότι ή ενστασις τοΰ άπαρο,δέκτου άμ- 
φισβητουμένη άπετέλει πρόκριμα διά τό άνα- 
σταλτικόν τής ανακοπής κατά τόν νόμον. 
Διότι άν έκρίνετο ύπό τοΰ άομοδίου Δικαστη
ρίου ή ενστασις τοΰ απαραδέκτου βάσιμος καί 
δέν είχεν έμποδισθή ή έκτέλεσις τής πρωτο
δίκου αποφάσεως καί έξετελεΐτο αΰτη δέν Οά 
ήτο δυνατόν πλέον νά έπέλθη έπανόρθωσις 
τών πραγμάτων μετά τήν κύρωσιν τής άα®ι- 
σβητήσεως τοΰ άνασταλτικοΰ τής ανακοπής 
αποτελέσματος έξ ύ ΐαρχής καί μετά τήν 
αναδρομήν τοΰ παραδεκτού τής ένστάσεως περί 
απαραδέκτου τής ανακοπής εις τόν χρόνον 
τής άσκήσεως ταύτης. Ή  δέ άπόφασις τοΰ 
Ε φετείου , η τις είχεν εξαφανίσει τήν έκκλη- 
θεΐσαν καί ε ίχεν άπορρίψει τήν άγωγήν π ϊρ ί 
εςώσεως, ένώ θα διετήρει άκεοαίαν τήν δύνα- 
μίν της, ώς νά μή είχεν άσκηθή κα τ ’ αύτής 
ανακοπή θά έμενεν άνευ άποτελέσματος ένώ 
θά είχεν έκτελεσθή ή έξ ύ π ’ αρχής έξηφανι- 
σμενη πρωτόδικος καί ή εξωσις θά ε£χε συν- 
τελεσθή άνευ τίτλου, άνευ άγωγής. Ό  δέ διά 
τής περί εςώσεως άγωγής καταδιωκόμενος 
καίτοι θά είχεν ύπέρ αύτοΰ τελεσίδικον τοΰ 
τοΰ Έ φετειου απόφασιν άπορρίπτουσαν τήν 
περί έςυ>σεως άγω γήν, θ ’ άπέμενε μέ τά απο
τυπώματα τών πελμάτων τοΰ καταδιώκοντος 
αι/τιδίκου του έπί τής οάχεώς του. Ουτοι δέ 
θά εδημιουργειτο εν δικονομικον εκτροπον διά 
την πρόληψιν του οποίου τιμ,ή και έπαινος 
οφείλεται εις τον δίακεκριμ,ένον δικαστήν κ. 
Α. Γεωογόπουλον.

Έ ν ’Αθήναις τή  7η 8)βρίου 1908.
Β . Α . Ι ία ^ λ ιώ τ η ς  

Δικηγόρος εν Ά&ήναις

Η ΕΙΙΠ ΡΑΞΙΣ
τ ι  u m i  Ε ;θ ίΡ Ν  ο ι  τ ε λ β ν

Ε Ν  Ε Λ  Λ  Α  Δ  I
‘Α ξιότιμε Κ ύριε Σ νντάκτα τής «Δ ικαιοσύνης/»
Μεταξύ τών ζωτικωτάτων ζητημά- 

των τοΰ δικηγορικού κόσμου προέχουσαν 
καταλαμβάνει θέσιν τό' τοΰ διακανονι
σμού της εκ τοΰ νόμου διατιμήσεως τών 
δικηγορικών δικαιωμάτων κατά τάς άρ- 
χάς της εμμίσθου εντολής.

Και η μέν επί άνθρωπινωτέρων καί 
πρός τήν δικηγορικήν αξιοπρέπειαν μαλ- 
κον εμπρεπουσών βάσεων άναθεώρησις 
τοΰ οικείου παμπαλαίου Β. Διατάν7.α- 
τος, επεχοντος παρ ημιν ισχυν νοαου, 
φαίνεται οί'κοθεν ένδεδειγμένη καί προ- 
ωρισμένη νά συντελεσθή τ·?3 μεσολαβήσει 
καί συμπράξει τών δικηγορικών συλλό
γων, αποτελούσα αναγκαίως τό πρώτι
στον μέλημα αύτών—όψέποτε θασσον η 
βραδιον ηθελεν επιψηφισθή ό περί της 
συστάσεώί των νόμος. — Ή  νομοθετική 
δμως άντίληψις έπείγει ήδη ώς πρός 
τον διακανονισμόν τουλάχιστον τοΰ τρό
πον  της εισπραξεως καί τής καταβολής 
τών δικηγορικών δικαιωμάτων κατά 
την ύφεστώσαν διατίμησιν.— Το ζή
τημα δέ τοΰτο, ό'περ καί. άλλοτε πόρ- 
οωθεν ανεκινησεν ή «Δικαιοσύνη» προα- 
γομεθα ηόη εν τοΐς έπομένοις νά έπισκο- 
πησωμεν όιά βραχέων.

I. Η εν ισχύϊ Ελληνική νομοθεσία 
έχεται άπρίξ δυσμενούς μάλλον στά
σεως πρός τήν ταχείαν επιδίωξιν τών, 
καθ ά επεκράτησε «όμου μετά τών δι
καστικών εςοδων καί τών τελών» συνε- 
πιδικαζομενων δικηγορικών δικαιωμά

των. Προβλέπει πλείστας σχετικάς δια
τάξεις τοΰ Νόμου ιδία άρθρ. 187 Πολ. 
Δικονομίας.

Ως προς τά δικαστικά έξοδα (νοοΰν- 
»ται τά έπιδικασθέντα ή'δη) εις καμ- 
'Άμίαν περίπτωσιν δεν δύναται νά δια- 
ίιταχϋη προσωρινή έκτέλεσις ουδε δι ’ 
»ej’γυήσεως'»’ άρα μήτε καν ειχε δια- 
ταχθγί προσωρινή έκτέλεσις περί τή; ά- 
παιτησεω; έφ’ η έξεδόθη η σχετική ά- 
πόφασις ! !  ; ; έν ω πολλα-χώ; εύλογον θά
τ  ̂ ’ \ ^* \ vr’  ̂ 1 ,ητο οια τε τα οικαστικα εζοοα και τα
δικηγορικά δικαιώματα νά καθορισθή 
προνομιακή τ ι; εί'σπραξις. ΙΙρβλ. έπίσης 
αρθρ. 2 [ 2 Πολ. Δικονομίας άποκλεΐον 
κατ άρχην ού μόνον τήν «άλληλέγγυον 
ϋύποχρέωσιν πλειόνων ήττα>μένα>ν δια- 
»δικων πρός καταβολήν των δικαστικών 
»εξόδων, άλλ ’ ετι καί την ϋποχρέωσιν 
»κατ αναλογίαν τών αντικειμένων τής 
»διαφοράς», έν ω κατά τάς γενικά; τοΰ 
Δίκαιου διατάξει;, συνεπέστερον ηθελεν 
εισθαι τά δικαστικά έξοδα, ώς άνα 
γκαΐον έκ τοΰ Νόμου παρακολούθημα 
τή; κυρία; ύποχρεώσεω; τών ήττωι/.ένων 
διαδίκων, νά έπιδικάζωνται καί είσπράτ- 
τωνται καθ’ ον τρόπον καί ή κυρία ά- 
παιτησι;. ’Ιδία δέ, άν άλληλεγγύω; 
συνοφειλεται άπαιτήσεώ; τινο; ήττηθώ- 
σιν έν τ·̂  δίκη, νά διατάσσηται ή κατά 
τούτων άλληλεγγύω; εί'σπραξις καί τών 
δικαστικών έξόδων, έν οΐς έπεκράτησε 
νά περιλαμβάνεται καί ή δικηγορική 
αντιμισθία, άτε τούτων άποτελούντων 
έκ τοΰ Νόμου παρακολούθημα τής κυ
ρίας οφειλής, ε ΐ; τήν άλληλέγγυον κα
ταβολήν τή ; οποίας ύπεχρέωσεν αυτούς 
ή έκδοθεΐσα άπόφασις.

II. Είοικώς έπί τής διαδικασίας τής 
κατασγέσεως καταφαίνεται, ό'τι έν Έλ- 
λ.άδι ούδεμ ία διαδικασία άκοπωτέρα 
τής συντηρητικής κατασνέσεως είς νεΐ-'  ̂ / J / - \ρας τρίτου ουναμει έγγραφου ανα χεΐρας 
τοΰ κατάσχοναος-* διαδίκου. Οΰτω δέ 
αυτόχρημα ύπό τήν αιγίδα τοϋ Νόμου 
ένεργοΰνται ούδέν ητΐον ή έκπιέσεις καί 
έκβιάσεις, παραλειπομένης καί οίασδη- 
ποτε πρός τόν τρίτον, παρ’ ω ή κατά- 
σχεσις κοινοποιησεως κεκυρωμένου αντι
γράφου τοΰ έγγράφου, έπί τή βάσει τοΰ 
οποίου συντηρητικώς ένεργεΐται τοιαύτη. 
Πρός τί δέ οί τρίτοι, παρ’ οΐς ή ,κατά- 
«χεσις ες ίόιο>ν των νά ύφίστανται δλως 
άναιτίως τήν δαπάνην τής έπιτακτικώς 
έκ τοΰ Νόμου έπιβαλλομένης είς αυτούς 
έντός τοΰ οκταημέρου δηλώσεως έπί 
τών κατασχέσεων ώς καί τής γνωστο
ποιήσεων τών μεταγενεστέρων τοιούτων 
εις τόν αίτήσαντα τήν πρώτην κατά- 
σχεσιν ;

’Επειγόντως άναγκαΐον τυγχάνει ΐνα 
νομοθετικώς καθοοισθή ό τρόπος τ^ς 
προκαταβολής τών τής δηλώσεως έξό
δων πρό; τόν παρ’ ω ή κατάσχεσι;, 
τρίτον εκ μερου; τοΰ κατάσχοντος συγ- 
χρόνω; τή ένεργουμένη κατασχέσει· καί 
τοΰτο δέ ατε κατά τά ; γενικά; τοΰ Δί
καιου άρχά; «τοΰ κατάσχοντος δντος 
έπιοπενδοντος διαδίκου και ωφελούμε
νου έκ τής κατασχέσεως». Οΰτω δέ διά 
τή ; υποχρεωτικής προκαταβολής πεντα- 
όράχμου λ.χ . τέλου; δηλώσεω;, κατα- 
τιθεμενου διά γραμματίου παραλαβής 
παρα τοΰ επισπεύ-δοντος, συνεπιδιδομέ- 
νου δέ κατά τήν ένέργειαν τής κατα- 
σχεσεως παρά τοΰ δικαστικού κλητήρος, 
θά δ.εκανονιζετο πως καί καθίστατο 
ελασσον φορτική και επαχθής ή ύπο- 
χρέωσις τών τρίτων προς δήλωσιν έπί 
τών κατασχεσεων, ών άλλως ή ένέργεια 
θά εδει νομίμως νά έξαρτηθή αείποτε 
έκ τής προκληθεισης σχετικής άδειας 
τοΰ Προεδρείου τοΰ Πρωτοδικείου.

III. Τι δε να ειπωμεν καί περί τών 
δυσχερειών ώς έκ τής πληθύος τών έπι- 
βαλλομενων διατυπωσεων πρός άπόκτη- 
σιν τών πενητικών δικαιωμάτων ; Έν ώ 
ή δ ιαδικασία αϋτη  έ'δει νά ή άπλή, τα
χεία καί ευπρόσιτος, 'τυγχάνει ήδη πο
λυσύνθετος καί άπαιτεΐ διάρκειαν ούχί 

δαπανην ου σμικράν μέχρις 
ου έκόοθώσι τά υπό τοΰ άρθρου 220 καί 
επομ. τ /;ς Πολ. Δικονομίας όρίζόαενα 
..ολυαριθμα και πολυώνυμα πιστοποιη
τικά, ουσα ολως άντίστροφος τώ ύπ’ 
αυτής προτιθεμένω κοινωνιστικώ σκοπώ· I

' ι  ■>  ̂ ~ .τουτου ό ενεκεν, αποτολμωαεν ειπεΐν 
δτι, ό θεσμ-ός τής δικηγορικής άντιλη- 
ψεως τών πενήτων ούδαμώς έκπληροΐ 
εν Έλλαδι τόν προορισμόν του, ευεργε
τών έκείνους ύπέρ ών τέτακται.

IV . ’Απαραίτητος παρίσταται άνάγ
κη έν αύτώ τούτω τώ καλώς νοουμένω 
συμφεροντι τής Πολιτείας, τών διαδίκων 
και τοΰ δικηγορικού κόσμου ΐνα, οσάκις 
καταδικάζεται όριστικώ; διάδικός τις 
ώς πρός τήν κυρίαν άπαίτησιν έν όλω ή 
και επι μέρος, εν ταις κατ αντιυ.ωλιαν 
δικαις ή έν ταΐς έρήμην μέν, καθιστα- 
μεναις όέ όριστικαΐς λ. χ. μετ’ άνακο- 
πην^ τά δικαστικά έξοδα έκάστης το ιαύ 
της αποφάσεως νά έπ ιδικάζωνται άεί- 
ποτε εις τον νικώντα διάδικον ε ισπρα
κτέα και διά προσωρινής έκτελέσεως.

V . Ωσαύτως λυσιτελές φωραται δ
πως έν έκαστη έ'στω καί προδικαστική 
άποφάσει έκκαθαρίζωνται κατά ποσόν 
τά τής έν λόγω—έφ’ ·/] ή άπόφασις — 
συζητήσεως, δικαστικά έξοδα, καν έτι 
το Δικαστήριον έπί τών μή οριστικών 
άποφάσεων δέον βεβαίως νά επέχη τήν 
άπόφασιν του είς τίνα έκ τών διαδίκων 
θελει έπιβάλν) τήν πληρωμήν αύτών.

VI. Τελευταΐον δ’ ειπεΐν φρονοΰμεν 
ότι εύκταΐον ή'θελεν εισθαι οπω: αεί
ποτε μεταςύ τών έπιόικαζομένων δικα
στικών έξόδων Μ.ή συμπεριλααβάνωνται' ' 5» k >  ̂ k / 1
κ κ ι  τοε ο ικ η γ ο ρ ικ α  ο ικ κ ίο ψ ,α τ α , συνυττο- 
λογιζόμενα άθρόως, άλλ’ . έκάτερα αύ
τών να καταγιγνωσκωνται κεχωρισμέ- 
νως άπ ’ άλλήλων, ΐνα δύνηται τού7^ά- 
χιστον νά γίνηται έξωτερικώς καί έκ 
πρώτης οψεως άντιληπτόν καί κατάφο- 
ρον έν τίνι μέτρω  έγένετο ή έπιδίκασις 
αύτών. υποκειμένου δέ οΰτω καί εΐς τόν 
οικεΐον κατά νόμον έ'λεγχον.

Έκ τής έπιλύσεως καί διαρρυθμίσεως 
καθ’ δλου τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου 
ζητήματος τών δικαστικών έξόδων, ή 
κοινωνία πολλαχώς άπεκδέχεται τήν 
άποτροπήν τής παρελκύσεως τών δικών, 
την μετρίασιν τής ύπό τούς ύφεστώτας 
όρους άναποφεύκτου καθισταμένης άνάγ- 
κης δσον οΐόν τε συχνοτέρας έργολαβι- 
κής αυτών άναληψεως, καί τήν άπο- 
τόλμησιν τών δεομένων τής δικαστικής 
άντιληψεως ό'πως προσφύγωσιν είς τήν 
δικαστικήν οδόν πρός προστασίαν και 
ίκανοποίησιν τών δικαιώντοον.

Μετ’ ά'/.ρα; ϋπολήψεοις 
Ά λφ ρεδο ς  I . ’ Α {) α ν α ο ο ν λ α ς  

Δικηγόρος εν Ά Ρήναις

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΙΕΛΙΙΙΕΙ
[Φίλος τής «Δ ικαιοσύνης» εστειλεν ήμΐν 

πρός δημοσιευσιν ακριβές άντίγραφο« μακρο
σκελούς έφετηρίου δικογοάιοου τών πρώτων 
χρόνων τοΰ δικαστηριακού βίου τής 'Ε λλά
δος. Διά τούς παρακολουθοΰντας τήν ιστορικήν 
αναπτυςιν τοΰ ουσιαστικού καί τοΰ οικονομι
κού δικαίου, αλλά καί τήν έμφάνισιν καί τήν 
ιστορικήν έςελιξιν τοΰ παρ’ ήμΐν δικανικοΰ 
βιου, αποσπώμεν τάς ακολούθους ένδιαιοερού- 
σας περικοπάς, η^ηροΰντες καί τήν όρΟογοα- 
οιαν τοΰ πρωτοτύπου :]

«Π ρός το  Έ φ ετε ΐο ν  τ ή ς  Π ελοπ όν νη σό ν  
νΕψεοις τοϋ Ν. X. I. Μ. κατά τής νπ  άρ ιϋμ .

143 αποφάσεως τον Π ρωτοδικείου Ά ργολΐδος. 
κάτοικος Σπετσών.

«Νόμιμα α’ίτια δπηγόρευσαν τήν άνάγ
κην είς τόν άδελφόν μου Θεόδωρον νά 
ζητήση τήν δοάζευξιν τής συζύγου του 
Καλομοίρας- περί τής διαζεύξεως δέν 
έμεσολάβησεν ούδεμία δικαστική άπό- 
φασις, άλλά μόνον υπήρχε τοπική διά- 
στασις μέχρι τοϋ 1830 έτους, δτε ό άδελ- 
φός καί έπίτροπος αύτής εδωσεν Ινώ- 
πιον τοΟ Πρωτοκλήτου τών Δυτικών 
Σποράδων άγωγήν κατά τοΰ άοελφοΰ 
μου, έξαιτούμενος έν όνόματι τής άδελ- 
φής του διατροφήν, άφ’ ής ήμέρας τήν 
έγκατέλιπε, μέχρι τής ήμέρας τής περί 
τοΟ άντικειμένου τούτου άποφάσεως τοΰ 
(5ηθέντος δικαστηρίου.

« ’Ιδού ή πρώτη καί κυρία άγωγή τοΰ 
Β. ην έδωσε κατά τοΰ άδελφοΰ μου, ήτις 
δέν άπέβλεπεν είμή τό περί διατροφής.

«Τό Πρωτόκλητον δικαστήριον όπε- 
χρέω«ε τόν άδελφόν μου διά παρεμπι- 
πτούσης άποφάσεως νά δίδη- ήμερούσιον 
προσωρινήν διατροφήν είς τήν Καλο- 
μοίραν, φοίνικας: 1 καί 40 : 'έως ού 
άποφασισθή όριστικώς ή άνω [5ηθεΐσα 
αΐτησις αύτής.

«Ό  έπίτροπος αύτής Β. μή άρκούμε- 
νος μέ τό προσκαίρως οιορισθέν ποσόν

περί τής ήμερουσίου διατροφής,έκκάλεσε 
τήν παρεμπίπτουσαν ταύτην άπόφασιν 
ενώπιον τού άνεκκλήτου, τό όποιον τήν 
έτροποποίησε, καί άπεφάσισε διά τής 
ύπ άριθμ. 187 : άποφάσεώς του νά δίδή 
φοίνικας 3 άντί ένός καί λεπτ. 40.

«Τήν άπόφασιν ταύτην θεωρήσας ό 
άδελφός μου ώς άδικον, έκκάλεσεν ένώ
πιον τοΰ άνωτάτου Δικαστηρίου’ άλλά 
προτοΰ νά έκδοθή καμμία παρ’ αύτοΰ 
άπόφασις, έμεσολάβησεν άπόφασις τής 
Εκκλησιαστικής άρχής, ητις διαζεύξασα 
αύτούς, έθεώρησε κατ’ έπιείκειαν καί 
ώς χρέος της νά φροντίσή καί περί τής 
μελούσης τύχης τής Καλομοίρας. Καί 
ούτω τόν ύπεχρεωσεν είς τήν. κατάθεσιν 
καί προκαταβολήν 10.500: φοινίκ. έν 
τφ Ταμείφ τοΰ κράτους έξ ών νά τρέφε
ται ή (5ηθεΐσα Καλομοίρα.

« Ή άπόφασις αΰτη έλαβε πλήρη ένέρ- 
γειαν καθ’ δλα τά μέρη, καθότι καί τά 
χρήματα κατετέθησαν καί ό δεύτερος 
γάμος ένηργήθη.

Έ π ετα ι ή έκΟεσις μα/ΐράς καί πολυσχιδούς 
διαδικαστικής πορείας, πρό τής όποιας θά ώ- 
χρια και ό σύγχρονος δικαστικός λαβύρινθος. 

Η ουσία ήτο οτι η σύζυγος, έπιτυχοΰσα διά 
τής άποφάσεως τής Έ κκλ. αρχής τήν έπιδί- 
κασιν τής ό(_η«<τικής διατροφής, έπεδίωξε καί 
τήν πληρωμην τής ποο<ίω(>ινηΓ διατοοοής 
τής έπιδικασθείσης διά τής ύ π ’ άριθ.' 187 
χτο'φάσζως. Τήν άπόφασιν ταύτην έκήρυξεν 
εκτελεστήν τό I Ιρωτοοικείον Άργολίδος διά 
τής ύ π ’ άριθ. 143 άποφάσεως, καθ’ ης ό έκ- 
καλών παραπονεΐται ούτω:

’ Ανδρες δ ικ α στα ί,
Η υπ άριθ. 187 άπόφασις τοΰ άνεκ

κλήτου οέν δύναται νά θεωρηθή παρά 
τοϋ Πρωτοδικείου ’Αργολίδος έκτελεστή 
καί τελεσίδικος διά τούς έξης λόγους:

«Διότι καί ή Κυβέρνησις δέν δύναται 
να ούδετερώση δι’ έγγράφου αύτής δι
καστικήν άπόφασιν ώς μή χαίρουσα παρά 
τών θεμελιωδών νόμων άλλο δικαίωμα 
παρα το τής έκτελέσεως αύτών δπερ καί 
εγεινεν (δρα Σύνταγμα άρθρ. 116 Τροι-
ζήνι)·

«Διότι πρό τοϋ νά κηρυχθή τελεσίδι
κος ή,(5ηθεΐσα 187 άπόφασίς, άνάγκη νά 
νά άκυρωθή τά διαζύγιον τά όποιον είνε 
άδύνατον, δθεν κατά συνέπειαν τών άρ
θρων τούτων, λέγων.

Έςαιτοΰμαι 
«Α' τήν άκύρωσιν τής ύπ’ άριθμ. 143 

άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου.
»Β Νά κηρυχθή δέ ώς μή ύπάρχουσα 

καί άκυρος ή ύπ’ άριθμ. 187 άπόφασις 
τοΰ άνεκκλήτου, καί ύποχρεωθη ό Γ. είς 
τήν επιστροφήν τών δσων χρημάτων 
προσωρινώς καί δι’ έγγυήσεως Ιλαβε, 
δυνάμει τής άκυρου·ταύτης άποφάσεως 
και καταδικάσεως είς τά δικηγορικά καί 
λοιπά έξοδα.

»ΠαραχωρεΤται 8 ήμερ. προθεσμία, 
ί'να άπολογηθή.

Τή 3 ’Ιουλίου 1835 Ναύπλιον». 
»ΠαραγγεΛλεται ό κλητηρ Καράδης 

νά έπιδώση τήν παροΰσαν κατά τούς 
τύπους».

% Ι Ι ε ρ ίλ ^ ψ ις
Τό Δικαστήριον τ<υν εν ’Αθήναις Πρωτοδικών 

Διά τής ύπ αριθ. 5949 (1908) άποφάσεώς 
του δέχεται τήν άπό 18 Σεπτεμβρίου' 1908 
αΐτησιν τοΰ Πέτρου Κούμς κατοίκου ’ Λ.θη— 
νών, παρασταντος διά του πληρεςουσίου του 
δικηγόρου Νίκ. Αάοη κατά τή·: συζύγου του 
Σοφίας τό γένος Άνδρουλή κατοίκου Πει- 
ραιώς και tj6yj οιαιχενουσης έν Σ1{Αΰρν7|, μ,ή 
παραστάτης.

Λιατάσσει τήν εν περιλήψει δημοσίευσιν 
και τοι/οκόλλησιν αυτής «’»ς τά ύπο τών 
άρθρων 677 καί 686 τής Πολιτικής Δικονο
μίας όριζόμενα μέρη.

Έκρίθη, άπεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 
’Αθήναις τή  27 Σεπτεμβρίου 1908.

'Ο Προεδοεύων 
Α . Λ υγδ ό π ο ν5 .ο ς

Ό  Ύπογραμματεύς
I . Ι Ια π π α ϋ η { ΐα κ ό π ο νλ ο ς

’Ακριβές άντίγοαοον 
Έ ν ’Αθήναις τή  8 ’Οκτωβρίου 1908.

Ό  Ύπογραααατεύς 
(Τ. Σ .) Ί ω .  Ι Ι α π π α ιίη μ α κ ό π ο ν λ ιις  
Οτι ακριβής πεοιληψις έν ’Αθήναις τή 8 

’Οκτωβρίου 1908.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος' 

_____________ Ν ίκ . Λ ά φ η ς_________

ΑΝΤΙ ΙΙΟΝΟΝ 4ΡΗΙΙ0Ν 2C
0IMIHPM ΤΟ ΪΪΓΤΗΜΑ TOirgililDTIIUIOr

Τ Ο Υ  Α Ε Ι Μ Ν Η Σ Τ Ο Υ  Π .  Κ Α Λ Λ Ι Γ Α
Δια τ ας επαρχίας έλεν&ερον ταχυ

δρομικών τελών.
Διά τό έξωτερικόν άντί φρ. χρ. 2 2 .
Πρόκειται περί άληβοΰς ευκαιρίας, διότι 

ολίγα μόνον σώματα παραμένουν.
(Βιβλιοπωλειον I. Σαλιβέρου ό « 'Ε ρμ ής».

Όδός Σταδίου, 38).


