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Ή  « Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η » διατελεΐ ύ πό  τήν έπί-  
βλεψ ιν  και τόν ελεγχον δω δεκαμελονς αυμβον-  
λίον εκ δικηγόρω ν έν Ά ϋ 'ήν α ις .

Έ κ ό π ι α ι  τ ή ς  ν λ η ς  κ α ί  ίτπείτβννοι
Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Θ Η Β Α ΙΟ Σ  
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Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά ^ ή ν α ι ς

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΑΙΚΑΙΟΝ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
’Ά ρ θ ρ ο ν  "Ελλ^νος ζπιστιήμ.ονος.

Έ ν  τω  τεύχει τής 1 Μ αίου τής έν Βερολίνω  « Έ φ η μ ερ ίδος  τώ ν Ν ομ ικώ νΆ 
/ J uristen-Z eitu ng) ό εν Κ ω νσταντινουπόλει "Ελλην δικηγόρος κ. Ι Ι ε ρ ι κ λ ί ] ?  
Β ι ζ ο υ * ί δ η ς  δημοσιεύει, έξ αφ ορμής τών τελευταίων έν Τ ουρκία  γεγονότων, 
περιληπτικόν άρθρον  περί τοΰ δ ικαίου  δπ ερ  διέπει έν τή Τουρκική Α υτοκρατορ ία  
τόπον τους Μ ουσουλμάνους δσον και τους λοιιτους υπηκόους Τ ούρκους και τονς  
υπηκόους τών άλλων Κ ρατώ ν . Ά ναδη μ οσίευσιν  έν μεταφ ράσει τοΰ ά ρ θ ρ ο υ  τού 
του έθεω ρήσαμ εν  ώ ς έπιβεβλημένην. ’ Α π. ροκ.α λ ύπ τοΐς πρέπει, νά όμολογήσωμεν  
δτι οί εν Έ λ λ άδ ι δικηγόροι και νομικοί εν γένει άσυγκρίτω ς τελειότερον γνω ρίζο- 
ιιεν τά τής νομ οθεσ ίας τών Ε υρω π α ϊκώ ν  Κ ρατώ ν , ένφ  έξ άλλον ούδεμ ίαν  κατά  
κυριολεξίαν όύδέ άπω τάτην  εχομεν γνώσιν τών συνθηκώ ν ύπδ  τάς οπ οίας  και έν 
ταΐς γενικωτάταις άκόμη γραμμαΐς άπ ονέμ εται τδ δίκαιον έντδς τοΰ Κ ρ άτου ς  δπ ου  
ό μέγας Ε λληνισμ ός ζή· Ί Ι  μελέτη τοΰ  κ. Τ Ι Β ιζουκίδου , ήν τόσον κολακευτι- 
κώ ς δ ι ’ αύτόν και διά την cΕλληνικήν νομικήν έπιστήμην φιλοξενεί νομικόν π ερ ιο 
δικόν τόσης σοβαρότητος δσης τό άνω  Βερολιναΐον, δεν εχει β εβαίω ς αξιώ σεις  
επιστημονικής άποκαλ.ύψεως, παρέχ ει δμ ω ς εικόνα σαφεστάτην τοΰ τρόπ ου  καθ  
όν λειτουργεί έν Τ ουρκία ή δικαιοσύνη και τοΰ δικαίου  δπ ερ  έν αύτή κρατεί, 
ακριβώ ς δε ενεκα τούτου εΐνε προω ρισμένη  νά μελετηθή άπ ό  ”Ελληνας κ α τ ’ έξοχήν  
επιστήμονας,

Κίς τό κατώφλιον τών δύο γηραιοτε- 
ρων ηπείρων δεινός διεξάγεται άγων, 
προσλαμβάνουν τόν χαρακτήρα παγκο
σμίου ιστορικού γεγονότος, Αντιμέτωποι 
Τστανται δύο πολιτισμοί: ό ’Ασιατικός, 
ούτινος γνώρισμα ύπήρξε πάντοτε ό άχα- 
λίνωτος δεσποτισμός, καί ό Ευρωπαϊκός, 
τοΰ όποιου ή έπικράτησις όφειλεται είς 
τήν ελευθερίαν τοΟ πνεύματος.Άπό της 
Άσίας προελθών άρχικώς ό πολιτισμός, 
άφοΰ έδέσποσε της Δύσεως, πειράται ήδη, 
άπολεπτυνθείς τήν μορφήν, νά έπανα- 
κάμψη πρός τήν Ανατολήν. Έ κπληκτος 
κατά τό παρελθόν έτος παρηκολούθει ή 
άνθρωπότης τήν άναίμακτον έπιδρομήν 
των άρχών τής ελευθερίας εις τό βασί- 
λειον του Κορανίου καί τής ήμισελήνου. 
Ή  νίκη έν τούτοις έκείνη υπήρξε παρο
δική. Οί νόμοι τής παγκοσμίου ιστορίας 
δέν ήτο δυνατόν ή νά άξιώσουν έφαρμο
γήν, έστω καί κατά τήν τελευταίαν 
ώραν. Έ πρεπεν ή έλευθερία νά βαπτι- 
σθή έν τφ αί’ματι τών προσκόπων αύτής.

Είς τοιαύτας στιγμάς, καθ’ ας τόσον 
μέγα προκαλεΐται τό γενικόν ένδιαφέ
ρον καί τό βλέμμα πάντων στρέφεται 
πρός τήν περίβλεπτον πόλιν, δέν είνε 
άσκοπον νά μεταδώση τις έν γενικαΐς 
γραμμαΐς εικόνα περί τοΟ κρατοΰντος έν 
τή Εδιορρύθμφ ταύτη Πολιτεία δικαίου.

"Οσον άφορα πρό παντός τήν έρώτη- 
σιν, ποιον τό έν Τουρκία ίσχΰον δίκαιον, 
ή άπάντησις είνε, δτι πάν δίκαιον κρα
τούν έν οί’αδήποτε γωνία τοΰ πεπολιτι- 
σμένου κόσμου, δύναται νά τύχη έφαρ
μογής καί έν τή ’Οθωμανική Αυτοκρα
τορία μέ μόνον τόν περιορισμόν, . δτι ή 
έφαρμογή αΰτη είνε πιθανόν νά μή έκ- 
δηλωθή έν μεμονωμέναις περιπτώσεσι, 
είτε διότι δέν ύπάρχουν τά υποκείμενα 
τού δικαίου τούτου είτε καί διότι τά δρ·» 
γανα τούτου δέν είνε τά κατάλληλα. 
Έπομένως δέν ισχύει έν Τουρκία τό 
Μουσουλμανικόν μόνον δίκαιον, άλλά καί 
παν έν γένει δίκαιον δπερ δύναται τις νά 
φαντασθή, ώς τό Βυζαντινορωμαϊκόν, τό 
Ελληνικόν δίκαιον τών έθίμων καί ή 
πρακτική τών Εκκλησιαστικών δικα
στηρίων, τό Άρμενικόν, τό δίκαιον τοΰ 
Ταλμούθ, οί νόμοι τής Γερμανικής Αύ- 
τοκ^ατορίας, τό Αγγλικόν δίκαιον, ό 
Γαλλικός Κώδηξ, ό Ιταλικός, ό ’Ισπα
νικός κλπ.

Τό φαινόμενον τούτο, παρά τάς άντι- 
θέτους διδασκαλίας τινών, άποδεικνύει, 
δτι δέν αποκλείεται ή πιθανότης, δτι 
πλείονα δίκαια διαφόρου καταγωγής καί 
περιεχομένου είναι δυνατόν νά ύφίσταν- 
ται καί νά ισχύουν έκ παραλλήλου έντός 
μιας καί τής αύτής έδαφικής περιφε- 

,ρείας. Τό θαύμα τούτο όφείλεται άφ’ έ
νός μέν είς τά προνόμια τοΟ Ελληνικού 
έθνους, άφ’ έτέρου δέ είς τάς μεταξύ τών

διαφόρων Κρατών συμβάσεις, δυνάμει 
τών όποιων  άνελάμβανεν έκάστοτε ή 
Πύλη τήν ύποχρέωσιν νά άνέχηται ξένην 
δικαιοδοσίαν. Βάσις τών συμβάσεων τού
των ήτο ή έν τώ Μεσαίωνι άναπτυχθεΐσα 
άντίληψις περί τών προσω π ικώ ν  δεσμών  
καθ’ οΰς ήτο είς πάντα έπιι'ετραμμένον 
cum lege p atriae suae circuni-an .bu- 
lare.

Ά πό Μουσουλμανικής άπόψεως, πασα 
χώρα κατοικουμένη υπό πιστών καί ά- 
νήκουσα είς τόν Καλίφην, μόνον ύπό τοΰ 
δικαίου τών Μουσουλμάνων, ύπό τοΰ 
Σερί, ύπό τοΰ Ν όμου  άπλώς εΐνε δυνα
τόν νά διέπηται. Τήν άρχικήν πηγήν τοΰ 
δικαίου τούτου άποτελεΐ τό Κοράνιον, 
δπερ περιέχει άπαντας τούς κανόνας τοΰ 
δικαίου καί τής σοφίας δι’ άπαντα τόν 
ιδιωτικόν καί δημόσιον βίον τών πιστών, 
κανόνας θρησκευτικούς, άστικούς καί 
ποινικούς, διατάξεις πολιτικάς καί διοι- 
κητικάς. Παρά τό Κοράνιον, ώς ίσης ά- 
ξίας πηγή δικαίου ίσχύει ή Σούννα ή 
Σουνέτ άποτελοΟσα είδός τι κωδικοποιη- 
μένης αυθεντικής έρμηνείας καί παρά 
ταύτην οί Φετφά, άποφάσεις δηλονότι 
περιωνύμων νομοδιδασκάλων, άς δέν α
πέχει τις τής άκριβείας χαρακτηρίζων 
R esponsa prudentium  λαβόντα δύνα- 
μιν νόμου.

Ή  ισχύς τοΰ δικαίου τοΰ Σερί είνε ά- 
πόλυτος. ΙΙέρα,ν τοΰ Σερί δέν ύπάρχει 
δίκαιον κατά τήν Μουσουλμανικήν άντί
ληψιν, παντός δέ δικαίου ή δπαρξις Οφεί
λεται είς τό Κοράνιον.

Κατά τόν τελευταΐον αιώνα, είς τήν 
άνάγκην μάλλον τών πραγμάτων ύπεί- 
κουσα ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, ά- 
πεπειράθη νά μορφώση ίδιον Τουρκικόν 
δίκαιον δυνάμενον νά άνταποκριθή είς 
τάς νέας οΰτως είπεΐν ιδέας. Καί τό δί
καιον δμως τοΰτο μόνον ώς άπορρέον 
άπό τό δίκαιον τοΰ Σερί ήδύνατο νά άν- 
τλήση ζωήν. 'ϊπ ό  τοιούτους δρους προέ- 
κυψεν ό Μετζελές (1869— 1876), ό 
Τουρκικός Άστυκός Κώδηξ. Α ρχική δ
μως πηγή παραμένει πάντοτε τό Σερί 
καί παρά τό γεγονός, δτι διά τοΰ Ό θω- 
μανικοΰ Ποινικοΰ νόμου (1858) πασάι αί 
τοΰ Σερί ποινικαί διατάξεις παρέμειναν 
κενόν γράμμα, ούδεις ποτε έσκέφθη δτι 
αί ποινικαί αύται τοΰ Σερί διατάξεις 
έξέλιπον τελικώς.

Μέχρι τής έπαναφοράς τοΰ Συντάγ
ματος ή νομοθετική έξουσία εύρίσκετο 
είς χεΐρας τοΰ Σουλτάνου. Τά νομοσχέ
δια ύποβαλλόμενά είς τήν έπεξεργασίαν 
τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρατείας, μετε- 
τρέποντο είς νόμους δι’ αύτοκρατορικοΰ 
Ίραδέ. Έ ν  τφ σημείφ τούτφ, τό νέον 
πολίτευμα, ή έπελθοΰσα διά τοΰ νέου πο
λιτεύματος μεταβολή είνε £ιζική, μετα- 
τραπέντος τοΰ Σουλτάνου είς έξουσίαν

συνταγματικήν καί μεταβιβασθείσης τής 
νομοθετικής έξουσίας είς τό Κοινοβού- 
λιον. 'Η πρωτοβουλία διά τινα νόμον ή 
διάταγμα ανήκει πλέον είς τό οίκεΐον 
ύπουργεΐον. Καί ή Γερουσία δμως ώς καί 
ή Βουλή κέκτηνται τό δικαίωμα τής 
προτάσεως νόμων. Ή  Γερουσία δμως 
έχει τό δικαίωμα, έν ή περιπτώσει νομο- 
σχέδιόν τι θίγη τά δικαιώματα τοΰ Σουλ
τάνου ή τάς έλευθερίας, ή τό πολίτευμα 
ή τήν άσφάλειαν τής χώρας ή τά χρη
στά ήθη κτλ. ή νά απόρριψη τοΰτο ή νά 
τό παραπέμψη έκ νέου είς τήν Βουλήν.

Ανάλογος πρός τήν ποικιλίαν τών 
ίσχυόντων δικαίων είνε καί ή πληθύς τών 
δικαστικών άρχών καί όργάνων.

Έ ν  πρώτοις είνε τά έκκλησιαστικά ή 
πνευματικά δικαστήρια, τά ,άρχέγονα οΰ
τως είπεΐν δικαστήρια τών Μουσουλμά
νων, Νόμφ (de ju re ). Τά δικαστήρια 
ταΰτα έχουσι καί σήμερον άκόμη άπε- 
ριόριστον δικαιοδοσίαν, πράγματι δμως 
(de facto) λύουσι τήν σήμερον τάς οί- 
κογενειακάς καί κληρονομικάς μόνον 
τών Μουσουλμάνων διαφοράς ώς καί τά 
τής έξ άδιαθέτου διαδοχής άπάντων τών 
’Οθωμανών ύπηκόων. Τά δικαστήρια 
ταΰτα δέν εΐνε πολυμελή. Οί διάδικοι 
έμφανίζονται πρό τοΰ μόνου' δικαστοΰ, 
τοΰ Καδή, η δέ διαδικασία ένώπιον αύ
τοΰ είνε προφορική καθαρώς. 'Ο Καδής 
αποφασίζει κατά τό δίκαιον καί τό έπι- 
εικές μή δεσμευόμενος άπό τήν γνώμην 
τοΰ Μουφτή.

Πλήν τοΰ Καδή υπάρχουν καί άλλοι 
δύο πνευματικοί δικασταί : Άναντολή- 
Καζασκερί καί Ρουμελή-Καζασκερί, οί- 
τινες είτε ώς πρώτου βαθμοΰ δικασταί 
είτε καί κατ’ έφεσιν άποφαίνονται, έπί 
έκτάκτως σοβαρών υποθέσεων τοΰ Σερί.

Ά παντα τά δικαστγ'ιρια τοΰ Σερί ύπό- 
κεινται είς τον Σεϊχ-ουλ-’Ισλάμ, τόν ά 
νώτατον πνευματικόν δικαστήν τής Αυ
τοκρατορίας.

Τά τακτικά δικαστήρια απο φαίνονται 
έπί πασών τών περιουσιακών διαφορών 
μεταξύ τών ’Οθωμανών ύπηκόων άνευ 
διακρίσεως θρησκεύματος ως καί έπί 
διαφορών μεταξύ άλλοδαπών, δταν αύ- 
ται άποβλέπουν άκίνητα. Τά δικαστήρια 
ταΰτα άποτελοΰσι τρεις βαθμούς δίκαιο 
δοσίας. Τά δικαστήρια τοΰ πρώτου βαθ
μοΰ έδρεύουσιν έν τή πρωτευούση έκά- 
στης έπαρχίας-Σαντζάκ-άποτελοΰνται δέ 
άπό τόν Καδήν ώς πρόεδρον καί άπό δύο 
παρέδρους. Τά Έ φετεΐα  έδρεύουσιν έν 
τή πρωτευούση έκάστου Βιλαετιού και 
άπαρτίζονται άπό ένα άνώτατον πνευμα
τικόν δικαστήν, τόν Ναιμπ ώς πρόεδρον 
καί άπό τέσσαρας δικαστάς έξ ών οί δ̂ύο 
κατ’ έπάγγελμα οί δε δύο λαϊκοί, ίπ ε- 
ράνω τούτων Γσταται το Ακυρωτικόν, 
έδρεΰον έν Κωνσταντινουπόλει καί διη- 
ρημένον εις τρία τμήματα, ήτοι τό πολι
τικόν, άποτελούμενον έξ έπτα οικαστών, 
τό ποινικόν, άποτελούμενον έξ έπτά επί
σης δικαστών καί τό τών άναφορών καί 
αιτήσεων έκ πέντε δικαστών.

Αί ποινικαί ύποθέσεις είσάγονται είς 
τά ποινικά τμήματα τοΰ δικαστηρίου, 
καθότι τό Τουρκικόν δίκαιον άγνοεΐ τό 
δικαστήριον τών ένορκων.

Τά τακτικά δικαστήρια ύπόκεινται είς 
τό 'Γπουργείον τής Δικαιοσύνης καί συ
νεδριάζουν δημοσία. ΟΕ δικασταί είνε 
άμετάθετοι. Πλήν τών δικαστηρίων τού
των λειτουργοΰν προσέτι καί τά Έ μπο- 
ροδικεΐα, άτινα άπαρτίζονται έκ τριών 
κατ’ έπάγγελμα δικαστών καί έκ διακε
κριμένων έμπορων, λύουσι δέ τάς μεταξύ 
’Οθωμανών ύπηκόων έμπορικάς διαφοράς.

Ά λ λ η ς κατηγορίας δικαστήρια είνε τά 
μικτά  καί δή τό μικτόν έμποροδικεΐον 
καί τό μικτόν δικαστήριον πρός έκδίκα- 
σιν ναυτικών ύποθέσεων.

Τά δικαστήρια ταΰτα λύουσι τάς έμπο

ρικάς, τάς περί πτωχεύσεων και τας 
ναυτικάς διαφοράς μεταξύ ’Οθωμανών 
καί άλλοδαπών, άπαρτίζονται δέ έκ τριών 
’Οθωμανών καί δύο δικαστών τής έθνι- 
κότητος τοΰ άλλοδαποΰ όριζομένων ύπό 
τοΰ οικείου προξένου. Είς τάς συνεδριά
σεις τούτων παρίσταται πάντοτε ό διερ- 
μηνεύς τοΰ Προξενείου τοΰ άλλοδαποΰ, ή 
δέ άπόφασις είνε τότε μόνον έκτελεστη 
δταν τεθή καί ή ύπογραφή τοΰ διερ- 
μηνέως.

'Β λ λ η ν ι χ ά  δ ιχ α β τ ή ρ ε ο ι
Τά έν τή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία 

λειτουργοΰντα ’Οθωμανικά δικαστήρια 
εΐνε έν μέρει καθαρώς έκκλησιαστικά καί 
έν μέρει μικτά έκ κληρικών καί λαϊκών. 
Έ κά σ τη  έπισκοπή καί άρχιεπισκοπή 
έχει καί έν πνευματικόν δικαστήριον, 
συγκείμενον έκ πέντε  μελών, δπερ άπο- 
φαίνεται έπί τών πνευματικών ύποθέσεων 
τών δρθοδόξων Ελλήνων π. χ . μνη
στειών, γάμων καί διαζυγίων. Ε φ έσεις 
κατά τών άποφάσεων τών Επισκοπικών 
δικαστηρίων είσάγονται είς τά ’Αρχιεπι
σκοπικά δικαστήρια. Είδος Άκυρωτικοΰ 
άποτελεΐ ή έν Κωνσταντινουπόλει Ιερ ά  
Σύνοδος, ένώπιον τής όποιας είσάγονται 
καί αί έφέσεις κατά τών άποφάσεων τών 
Αρχιεπισκοπικών δικαστηρίων.

Πλήν τούτων, έν τή έδρα έκάστης 
Επισκοπής ή Α ρχιεπισκοπής έδρεύει 
καί έτερον μικτόν Εκκλησιαστικόν δι- 
καστήριον, δπερ άποφαίνεται έπί τών 
περιουσιακών συνεπειών τοΰ Οικογενεια
κού δικαίου λύει δέ προσέτι καί τάς έκ 
τών διαθηκών διαφοράς. Αί έφέσεις κατά 
τών άποφάσεων τών μικτών Επισκοπι
κών δικαστηρίων δικάζονται είς τό μικτόν 
’Αρχιεπισκοπικόν δικαστήριον.Ακυρωτι
κόν δέ άποτελεΐ τό έν Φαναρίφ Μικτόν 
Εθνικόν Σώμα, δπερ έπίσης λύει άμετα- 
κλήτως καί ώς πρώτου βαθμοΰ δικαστή- 
ριον τάς έκ τών άνω λόγων περιόυσιακάς 
διαφοράς τάς έντός τής περιφερείας τής 
Επισκοπής Κωνσταντινουπόλεως άναφε- 
φυομένας.

"Απαντα τά Δικαστήρια ταΰτα έφαρ- 
μόζουσι τό Βυζαντινορωϊκόν καί τό Ε λ 
ληνικόν Κανονικόν Δίκαιον. Ή  διαδικασία 
διαγράφεται ύπό άτελοΰς τίνος πολιτ. 
δικονομίας έκδοθείσης ύπό τοΰ Πατριαρ
χείου έν ετει 1899. Όμοίαν δικαιοδο
σίαν άσκοΰσιν έπί οικογενειακών καί 
κληρονομικών ύποθέσεων καί αί λοιπαί 
έν τή ’Οθωμανική αύτοκρατορία ’Εθνι
κότητες.

Τ «  η ρ ο ξ ε ν ι * *  δ ι κ α , α τ ή ρ ε α .

Έ κ ά σ τη  ξένη Δύναμις, μεθ’ ής ή 
Πύλη έχει συνάψει τά καλούμενα προ
νόμια (C apitu lations) έχει τό δικαίωμα 
νά συντηρή έν τφ προξενείο) της ίδιον 
πολιτικόν καί ποινικόν δικαστήριον, έν 
φ δέν συμπράττουν Τοΰρκοι ύπάλληλοι 
πρός λύσιν τών διαφορών τών ύπηκόων 
της. Τά προξενικά ταΰτα δικαστήρια 
είνε άρμόδια πρός λύσιν διαφορών με
τα ξύ  μή δθωμανών ύπηκόων τής αύτής 
ή διαφόρου έθνικότητος, έξαιροΰνται δέ 
μόνον αί ύποθέσεις αί άφορώσαι άκί
νητα, αί'τινες ύπάγονται είς τά τακτικά 
Τουρκικά Δικαστήρια. Κατά Διεθνές έθι- 
μον έπί διαφορας μεταξύ μή δθωμανών 
ύπηκόων διαφόρου έθνικότητος άρμό- 
διον είνε τό Προξενικόν Δικαστήριον τοΰ 
έναγομένου.

Τά Προξενικά ταΰτα Δικαστήρια έφ- 
αρμόζουν τούς Νόμους τής πολιτείας είς 
ήν άνήκουν, σύγκεινται δέ έκ τοΰ Προ
ξένου ώς Προέδρου καί έκ δύο μελών 
προκειμένου περί πολιτικών ύποθέσεων, 
τεσσάρων δέ προκειμένου περί ποινικών. 
Κράτη άτινα έχουσι μεγάλα συμφέροντα 
έν Τουρκία ώς ή Ε λλ ά ς καί ή Αυστρία 
συντηροΰσι παρά τοΐς ΠροΗενικοΐς Δικα- 
στηρίοις καί ένα ή πλείονας Δικαστάς
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πρός άσφαλεσχέραν καί ταχυτέραν άπο 
νομήν τοΰ Δικαίου, γεγονός, δπερ έκ 
τών πραγμάτων κατεδείχθη ο>ς άναγ 
καΐον καθότι πλεΐσται δυσχέρειαι άνα- 
φέρονται έκ τής άπειρίας τών μή κατ 
έπάγγελμα Δικαστών.

Αί έφέσεις κατά τών άποφάσεων τών 
Προξενικών Δικαστηρίων είσάγονται είς 
τό άνώτερον Δικαστήριον τής πολιτείας 
είς ήν τό ΙΙροξενεΐον άνήκει, πλήν τής 
Αύστρίας, ή'τις συντηρεί ίδιον Έφετεΐον 
έν Κωνσταντινουπόλει.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας άνευρίσκει το 
Δίκαιον έν Τουρκία τό νέον πολίτευμα 
καί αί συνθήκαι αόται έπί μακρόν είσέτι 
χρόνον θά ύφίστανται. Σωβινισταί δέ 
Νεότουρκοι, οΓτινες ύπό τό πρόσχημα 
τής έλευθερίας, τής άδελφότητος καί 
τής ίσότητος (εννοιαι, άς αποκλείει τό Κο- 
ράνιον) έπιδιώκουσι παντουρκικάς Ιδέας, 
άναμφιβόλως όνειροπολοΰν ταχεΐαν κα 
τάργησιν τής ξένης δικαιοδοσίας. Τά τε
λευταία δμως γεγονότα άπετέλεσαν πί
κραν τών έλπίδων των διάψευσίν. Παρά 
τάς φιλικάς διαβεβαιώσεις τής Αυστρο
ουγγαρίας, έπί τοϋ παρόντος τούλάχιστον, 
δέν φαίνονται διατεθειμένα! αί Δυνάμεις 
νά παραιτηθώσιν έκουσίως τών προνο
μίων των, έτι δέ πλέον αί μή Μουσουλμα- 
νικαί έθνικότητες, έχουσαι έπί κεφαλής 
τόν Ελληνισμόν, δέν έσκέφθησαν νά πα- 
ραιτηθώσι τής ίδίας δικαιοδοσίας έπί τών 
οικογενειακών καί κληρονομικών υποθέ
σεων, έφ’ δσον τό Κοράνιον άποτελεΐ 
τήν μοναδικήν πηγήν πάσης σοφίας. Τό 
δόγμα δέ τοΰτο περί τοΰ Κορανίου 
θά ίσχυση έπί μακρόν, καθότι ή δύναμις 
τοΰ Δικαίου τοΰ Σερί, έάν τά φαινόμενα 
δέν άπατώσι,παραμένει άδιάσειστος.’Ανε
ξαρτήτως δέ πρός πάντα τά άλλα θά 
ήτο άκατάληπτον νά έδέχετό τις δπως 
αί μή Μουσουλμανικαί Έθνικότητες άνα- 
θέτωσι τόν διακανονισμόν τών οικογε
νειακών των υποθέσεων εις τούς Τούρ
κους, είς οΰς είνε τελείως άγνωστος ή 
παρ’ ήμΐν κρατοΰσα περί οικογενείας 
ίδέα καί οΓτινες, άναλόγως πρός τάς δια
θέσεις των, έξαποστέλλουν άνευ άλλης 
διαδικασίας τάς συζύγους των καί τόν 
πατρικόν των οίκον. 'Ένεκα τούτων κα
λόν θά ήτο νά άτενίζωσιν οί Νεότουρκοι 
πρός τά έκπαλαι δικαιώματα τών κατ’ 
ιδίαν έθνικοτήτων ώς πρός δικαιώματα 
αναγκαία καί άθικτα, νά μεριμνώσι δέ 
δπως α’ίρωσι, κατά τό δυνατόν, πάσαν έκ 
τών έθνικοτήτων τούτων παρεξήγησιν, 
ένοΰντες δέ τάς δυνάμεις των ν’ άγωνι- 
σθώσι πρός άνόρθωσιν τής Αύτοκρατο- 
ρίας καί τήν συντήρησιν τής μετά τόσας 
θυσίας κτηθείσης έλευθερίας.

Η ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΔΙΚΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

’Ε πισ το λή  τοϋ κ. Κωνστ. Βασιλείου.
Κ ύριε Σ νντάκτα .

Έ ν τω  τελευταίω  φύλλω της «Δ ι
καιοσύνης» ό κ. Σ . Ευκλείδης, λαμβά- 
νων αφορμήν εκ τοϋ έν « Ε φ ήμ εροι Ε λ 
ληνικής και ] αλ. Νομολογίας» (τεΰχος 
Μαρτίου —  ’Απριλίου 1 9 0 9  σελ. 3 5 2  
έπ .) καταχωριζομένου πρώτου μέρους 
μελέτης μου «Περί Δικηγορικής ’Αμοι
βής κατά τόν Γ Τ Λ Α '. Νόμον», αναμι
γνύει είς τήν άπό τών στηλών της Δι
καιοσύνης διεςαγομένην συζήτησιν καί 
τά  παρ’ έμοΰ γραφέντα περί τοΰ κύ
ρους της παρα δικηγόρου μετά τον είρη- 
μένον νόμον αναλαμβανόμενης έργολα
βίας δίκης.

Θα ητο πολυ λυπηρόν δι’ εμέ άν οί 
αναγνώσται της «Δικαιοσύνης» έλάυ.- 
βανον γνώσιν τών παρ’ έμοΰ γραφέντων 
εν τω  ειρημενω περιοδικω έκ τών όσων 
περι της έμής γνώμης έκτίθησιν Τ) κ. 
Ευκλείδης. Ουδαμοΰ της μελέτης μου 
αμέσως ή εμμέσως άναφέρεται, ώς άνέ- 
γνωσεν ο κ. Σ . Εύκλείδης, οτι «οί σχε
τικοί ορισμοί τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου ώς 
ονσιαστικοϊ δέν μετεβλήθησαν διά δια- 
ταςεων διαδ ικαστικώ ν , όποΐαι είνε αί 
τοϋ ( δργανισμοΰ τών δικαστηρίων καί 
τοΰ νομού περι δικηγορικών δικαιωμά
των»., Ουδ ητο δυνατόν ποτε ν’ αμφι
σβητήσω οτι εις διαδικαστικούς  νόμους 
εύρ/)νται και ουσιαστικοί διατάζεις, ώς 
υποστηρίζει μετατοπίζων τό ζήτημα ό 
κ. Σ . Ευκλείδης. Έ ν τή «Περί Άναι- 
οέσεως» μαλιστα πραγματεία μου (§ 24
II) ιδιαιτέρως τονίζω οτι είς δικονομι-

κου; νόμους κα τ’ εξοχήν ευρηνται δια
τάζεις άστικοΰ δικαίου.

Έκεΐνο τό όποιον άναφέρεται έν τη 
περί τοΰ νεωτέρου νόμου μελέτν) μου είνε 
τι δλως διάφορον. “Οτι δηλαδή ό ’Ορ
γανισμό; τών Δικαστηρίων ώς νεώτερος 
διαδικαστικός νόμος άπέβλεψεν έν άρθρφ 
145 «είς τούς δικηγόρους, οίτινες τυγ- 
χάνουσι περιβεβλημένοι δημόσιον λει
τούργημα ύπό τήν άντίληψιν τών νεωτέ
ρων νομοθεσιών καί ούχί είς τού; π ρ ο 
κ ο υ ρ ά το ρ ο ς» . ’Ακολούθως δέ πειρώμε- 
νος ίστορικώς νά έξηγήσω τάς σχετικάς 
περί έργολαβίας δίκης διατάξεις τοϋ 
Ρωμαϊκού Δικαίου υποστηρίζω, ότι αυ- 
ται έτέθησαν ασχέτως προς τήν ιδιότητα 
τοΰ εργολάβον. Φαίνεται μάλιστα καί ό 
κ. Ευκλείδης μή άμφισβητών, ότι διά 
πάντας έν γένει αποκλείεται κατά τό 
Ρωμα ΐκόν Δίκαιον ή έργολαβία δίκης. 
Έντεΰθεν συνάγω τό συαπέρασμα, ότι

' ί  η- · 1 1 . /αι οιαταζεις παρεμειναν εν ισχυϊ, του
άρθρου 1 4 5 , ασχέτως ολως πρός ταυτας, 
νέους περιορισμούς άναγράψαντος ώς πρός 
τάς μεταξύ δικηγόρου καί διαδίκου συμ
φωνίας. Άρθέντων νϋν τών μερικωτέρων 
τούτων περιορισμών /.αί θεωρηθείσης ί- 
σχυράς της περι άμοιβής συμφ ω νίας  
κρατοΰσιν ομοίως αί έκ παραλλήλου πρός 
τήν καταργηθεΐσαν διάταξιν ίσχύουσαι 
γενικαί διατάξεις τοΰ Ρω μ. Δικαίου. 
’Επαναλαμβάνω καί ένταΰθα, ότι ή ερ
γολαβία όίκης είνε Ιδιοποίησις  τοΰ κιν- 
όύνου της έκβάσεως άποκλειομένη ύπό 
γενικής διατάξεως ασχέτως προσώπων, 
και ούχί περί άμοιβής συμφ ω νία .

Τόν W a ch , έν V o rtra g e  σελ. 89 
έπ. έπεκαλέσθην γενικώς περί τοϋ θέ
ματος της συμβατικής ελ ευθερ ία ;, ήτις
διέπει κατ' άρχήν τάς σχέσεις μεταξύ 
πελάτου καί δικηγόρου ώς πρός τό ζή
τημα της αμοιβής έν Γερμανία, ώστε 
μάτην άνεζήτησε νά εΰρν] έκεΐ ό κ. Εύ
κλείδης άπάντησιν εΐδικώς είς τό ζή 
τημα της έργολαβίας, διότι καί ή έμή 
παράθεσις τονίζει ότι «έπί τοϋ προκει
μένου θέματος» παρατίθεται ό H ellw ig .  

Δεχθητε κ. Συντάκτα κτλ .
Κ ω ν . Α . Ι ί α ι ί ι λ ή ο ν

Η Τ Ϊ Χ Ο Α Ο Γ Ι Η Η Χ  Ο Μ Α Λ Ο Σ
Τδ ζήτημα τής διακρίσεως τρόπον τινά 

τών έξουσιών έν τοΐς δικηγορικοΐς συλ- 
λόγοις, δπερ μετά τόσης εύρύτητος έρ- 
ρίφθη υπό τοΰ κ. Ν. Δημητρακοπούλου 
έν τφ μέσφ μιας νυκτερινής κατά τήν 
παρελθοΰσαν έβδομάδα συνεδριάσεως τοΰ 
Δικηγορικοΰ Συλλόγου ’Αθηνών, έξηκο- 
λούθησε καί κατά τήν λήξασαν έβδο
μάδα, μέχρι τής παρελθούσης Τετάρτης, 
νά άπασχολή τόν αύτόν Σύλλογον . εΐς 
δύο ή μάλλον τρεις συνελεύσεις. Άφοΰ 
έτοποθετήθη ώς ζήτημα γενικόν καί διε- 
κρίθη κατόπιν^ είς ζήτημα τάξεως, μετε- 
τράπη μετ’ ολίγον είς ζήτημα πολεμι
κής καί ευθύς άμέσως, άν μή καί συγ
χρόνως, κατέληξεν είς ζήτημα.... φιλοτι
μίας τών συνταξάντων τό σχέδιον τοΰ 
Κανονισμού, υίοθετηθέν δέ καί ύφ’ όλο- 
κλήρου τοΰ Συμβουλίου, μηδέ τοΰ Προέ
δρου τοΰ δικηγορικοΰ Συλλόγου κ. Κ. 
Ε σσλιν  έξαιρουμένου, άνέκυψεν έν τέλει
ώς ζήτημα.... έμπιστοσύνης !

*
* *

Ήρωτήθη άρχικώς καί ήρωτάτο καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τών πλέον τών έξ 
προς συζητησιν τοΰ κανονισμοΰ συνε
δριάσεων : Αί άρχαί τών Δικηγορικών 
Συλλόγων, ιδίως δέ τά διοικητ'κά αύτών 
συμβούλια, εχουσιν έκείνα καί μόνον ά- 
φοριστικώς τά δικαιώματα, ά'τινα ρητώς 
παρέχονται είς αύτά ύπό τοΰ νόμου, ού
τως ωστε πασα άλλη έξουσία καί πάσα 
άλλη ένεργεια ή κίνησις είς μόνον τόν 
Σύλλογον παρέχεται, ή αί διατάξεις έκεΐ- 
ναι τοΰ νόμου είνε ένδεικτικαί άπλώς 
καί κατά συνέπειαν τά διοικητικά συμ
βούλια, πλήν έκείνων τών έξουσιών αί- 
τινες ρητώς τοΐς άπενεμήθησαν, έχουσι 
καί δικαιοδοσίαν άλλην, άγραφον, έκτει- 
νομένην ή συστελλομένην’ έκ τών κατ’ 
ιδίαν περιστάσεων καί έκ τής συρροής 
τών γεγονότων ;

5-ί 
* *

Περί τό ερώτημα τοΰτο, τό διατυπω-

θέ/ έπαναλαμβάνομεν ύπό τοΰ κ. Ν. Δη
μητρακοπούλου καί προωρισμένον κατ’ 
αύτόν νά ποδηγετήση τήν μέλλουσαν νά 
συζητήση τό σχέδιον τοΰ Κανονισμοΰ 
Συνέλευση/ καί νά εϊσαγάγη ταύτην είς 
τάς γενικάς γραμμάς έκ τών όποιων θά 
έξηρτάτο τό όμοειδές ή μή τοΰ Κανονι
σμού πρός τόν νόμον, ύψηλή πράγματι 
διεξήχθη κατ’ άρχάς συζήτησις, έξ ής 
ούκ όλίγα θά έδιδάσκοντο οί μετά τόσης 
προσοχής παρακολουθοΰντες αύτήν, άν 
μικρόν καί κατ’ όλίγον δέν κατήρχετο
τό έδαφος έφ’ ού άρχικώς είχε τεθή.

*·{· ΐ
’Ά ν είς τοΰτο συνετέλεσεν ή άδεξιό- 

της τινών, ύπολαβόντων δτι τοΐς ήτο έπι
βεβλημένον νά άναδεχθώσι καθήκοντα 
συνηγόρου είτε τοΰ κ. Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου είτε τοΰ Συμβουλίου, ί'σως δέν 
ύπάρχει άνάγκη κα! δημοσιώτερον νά 
έξετασθή, έν πάση δμως περιπτώσει, μετά 
τήν πράγματι άπό περιωπής άγόρευσιν 
τοΰ Προέδρου κ. Κ. "Εσσλιν καί τάς όλί- 
γας άλλά θετικάς παρατήρήσεις τοΰ άντι- 
προέδρου κ. Κ. Ρακτιβάν, ούτε τό ζή 
τημα θά ύφίστατο μείωσίν τινα, ούτε καί 
ή Συνέλευσις θά παρουσίαζεν έκεΐνο τό 
θέαμα δπερ έν τέλει παρουσίασεν εί- 
σελθοΰσα είς άτμόσφαιραν, δέν λέγομεν 
έπικίνδυνον, κεκορεσμένην έν τούτοις 
άπό μικροσκέψεις καί μικροβλέψεις καί 
προσωπικών έλατηρίων κινήσεις καί μι- 
κροπαθών προσωπικών, άτμόσφαιραν 
ύπό τήν όποίαν παρ’ όλίγον νά άνεφαί- 
νοντο καί αναστήματα μικρά ή μεγάλα 
έπιζητοΰντα διά τοΰ μεγέθους ή τής σμι- 
κρότητος νά έπιβάλλουν.. .  ούχί ταύτην
ή έκείνην τήν λύσιν.

*  *

¥
Ή  σύμπτωσις καθ’ ήμάς είνε εύτυχής. 

Οί όνειροπολήσαντες ένα Σύλλογον δι
κηγορικόν νομοθετικώς κεκυρωμένον, 
τοιοΰτοι δέ είνε άπαντες πλήν όλιγίστων 
έξαιρέσεων οί δικηγόροι, έλάβομεν τόίπρώ- 
τον τρόπον τινά βάπτισμα έν τφ θεσμφ. 
Ούδείς ήξίωσεν δτι όμάς οίαδήποτε καί 
δή τόσον πολυπληθής δσον ή τών έν Ά -  
θήναις δικηγόρων, εΐνε δυνατόν μέχρι 
καί τοΰ τελευταίου αύτής μέλους νά 
συλλάβη πάσαν έν γένει κατά τήν συζή- 
τησιν άνακύπτουσαν λεπτομέρειαν αντι
κειμενικούς , πάντες δμως έπείσθημεν, δτι, 
παραβλεπομένων στιγμιαίων τινών άνθρω- 
πίνων συναισθημάτων, άτινα ή θέρμη τής 
συζητήσεως καί ή παραφορά τής πολε
μικής κατ’ άνάγκην γέννα, έχομεν ήδη 
τήν ώριμότητα έκείνην, ήτις ήτο άπαραί- 
τητος δπως ό θεσμός ζήση. Τοΰτο δέ 
άκριβώς ένδιαφέρει πάντας, καί περί τήν 
έννοιαν ταύτην, άνεξαρτήτως πρός ταύ
την ή έκείνην έν ταΐς λεπτομερείαις τήν 
άντίληψιν, βλέπομεν συσπειρουμένους καί 
τούς άξιωματικούς καί τούς στρατιώτας 
τοΰ θεσμοΰ.

* *
*

Περί τοΰ ψηφισθέντος Κανονισμοΰ έν 
γένει καί περί τών κατ’ ιδίαν έν αύιφ 
διατάξεων δέν ύπάρχει καί σοβαρός λό
γος δπως καί αύθις άσχοληθώμεν. Ίσ ω ς  
άσήμαντοι ή καί σημαντικαι τινες έν αύτφ 
λεπτομέρειαι δέν εύρίσκονται έν πλήρει 
πρός τόν νόμον όμοφωνία, δπως έπίσης 
δέν άποκλείεται δπως διατάξεις άλλαι 
έν αύτώ καταδειχθώσιν έν τή έφαρμογή 
άστοχοι ή άτελεΐς.

Πάντα ταΰτα θά άνορθώση ή πείρα, 
πρό παντός δέ οί βραχίονες έκείνου πρός 
δν ό Σύλλογος ένεπιστεύθη άπό τών 
πρώτων τής ύπάρξεώς του στιγμών τήν 
ύπόστασιν του. Τοιοΰτος δέ ό Πρόεδρος 
κ. Κ. Εσσλιν. Εύκαμψία τις αύτοΰ, βε
βαίως ούχί μέχρις ύποκλίσεως, πολλά 
έχει νά προλάβη έν τφ μέλλοντι, άν δέ 
τις κρίνη έκ τοΰ γεγονότος δτι δέν ήθέ- 
λησεν, ύπείκων είς τήν άόριστον τοΰ 
Συλλόγου έπιθυμίαν, νά υίοθετήση μέχρις 
άκρων τάς ύπ’ αύτοΰ έκπονηθείσας προσ- 
θήκας έν τώ Κανονισμφ, πείθεται, δτι 
καί τήν άρετήν τοΰ ύποχωρεΐν έγκαί- 
ρως κατέχει ό κ. Κ. "Εσσλιν.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
"Αρειος Πάγος.

Αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα, άποβλέ- 
πον ώρισμένον μέν, ίκανώ; όμως εύρύν, 
κύκλον, οίος 6 τών ’Αξιωματικών, έ - 
λύθη διά της ύπ’ άριθ. 11 4 προσφάτου 
άποφάσεως τοΰ Άρείου ΙΙάγου, της δη- 
μοσιευθείσης τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν, 
είσηγουμένου τοΰ ’Αρεοπαγίτου κ. Γ . 
Φκσιλάκη. Έ ξ  όσων ήμεΐς γνωρίζομεν,

τό λυθέν ζήτημα, ύφ’ ήν παρέστη μορ
φήν, τό πρώτον ή'δη άπησχόλησε τό Ά 
νώτατον ήμών δικαστήριον, άφορα δέ τό 
πολυθρύλλητον ζήτημα τοΰ μητοωου 
τών άςιωματικών, δπερ άπό τοΰ 
έ'τους 1883  ταλανίζει καί τήν διοίκη- 
σιν καί τήν δικαιοσύνην. Μέχρι τοΰδε 
τήν μεταβολήν τοΰ μητρώου τούτου ε- 
πεδίωκον οί αξιωματικοί, άγωνιζόμενοι, 
συνηθέστατα δέ καί έπιτυγχάνοντες, 
οπως μεταβληθή ύπέρ αύτων ή έν αύτώ 
άναγεγραμμένη ηλικία των καί οΰτω 
παραταθή τό όριον της ήλικίας των καί 
άποσοβηθή οΰτως ό έκ της αποστρα
τείας κίνδυνος. ’Ή δη, διά της άνω ά- 
ποφάσεω:, τό ζήτημα εμφανίζεται ύπό 
τήν άλλην του δψιν, καθ’ ήν ούχί πλέον 
άξιωματικός, άλλάτό Δημόσιον, ή μάλ
λον ό 'Υπουργός τών Στρατιωτικών προ
βαίνει μονομερώς είς τήν τροποποίησιν 
τοϋ μητρώου έπί βλάβν) Αξιωματικού, 
οστις ενεκα τούτου κατέφυγεν εί; τήν 
τακτικήν δικαιοσύνην. Έ ν συνάψει τό 
ζήτημα έτέθη ώς έξής :

'Ο νόμος, όρίζων, ότι, έντός έξ μηνών 
άπό τής εγγραφής τοϋ Αξιωματικού έν 
τω μητρώω, δικαιοΰται ούτο; νά επι- 
διώξτ] διά δικαστικής άποφάσεως τήν 
μεταβολήν τούτου, έννοεΐ, ότι τοιαύτης 
δικαστικής άποφάσεως δέν ύφίσταται 
άνάγκη όταν τήν μεταβολήν Οελήσ·/) τό 
Δημόσιον, ή ορίζει ότι τό Δημόσιον κατ’ 
ούδένα λόγον δικαιοΰται νά μεταρρυ- 
θμίσνι τό άπαξ κκταρτισθέν μητρώον. 
Διά τής έν λόγω άποφάσεως του ό Ά -  
ρειος Πάγος έδέξατο ότι αί διατάξεις 
τοΰ είρημενου νόμου έτάχθησαν t/.όνον 
ύπέρ τών Αξιωματικών καί ότι τό Δη
μόσιον δεσμεύεται ύπό τοϋ μητρώου αή 
δικαιούμενον νά έπιδιώξτι ούδεμίαν τρο
ποποίησήν αύτοΰ. Ή  όρθοτάτη αυτη 
λύσις έχει κατά τούτο ίδιάζουσαν ολως 
καί εκτάκτως σοβαράν σημασίαν, διότι 
άν δέν ετίθετο ό διά τής άνω άποφάσεως 
φραγμό;, ή τύχη τών Αξιωματικών θά 
έξηρτάτο τελείως έκ τής διαθέσεω; τοΰ 
έκάστοτε Ύπουργοΰτών Στρατιωτικών, 
δστι; άνευ ούδεμιάς εύθύνης καί άνεξε- 
λέγκτως Οά ά^εστράτευε πάντκ ’Αξιω
ματικόν διάτων μεθόδων τή ; υ.ετκβολή; 
τής ήλικίας του έν τω μητρώω.

Ή  άπόφασις έχει ώς εξής :
« Ε π ειδ ή  τό άρθρον 1 τοΰ ΑΟΕ' νό

μου τής 21 Μαρτίου 1883 , άντικατα- 
στήσαν τό άρθρον 4 τοΰ νόμου ΛΛΙ'Γ 
τσΰ 1 8 8 2 , ορίζει, ότι ώ ; βάσιν ποό; 
ορισμόν τοΰ ορίου τή ; ηλικία; τών Ά -  
ξιωματικώνχρησιμεύει τό έν τώ Υπουρ
γείο) τών Στρατιωτικών κρατούμενον 
βιβλίον μητρώου, έν ω σ/,μειοϋτκι ή. 
ηλικία έκάστου τούτων. Ό  καθορισιιός 
δέ ούτος τής ήλικίας δεν δύναται νά μ ε-  
ταβλτβη  άλλως ή κ α ι  ’ αΐτηαιν τοΰ α
ξ ιω μ ατικόν  καί έάν ή αΐτησις στηρίζε
ται μόνον είς τό μητρώον τοϋ εί; ό κα- 
τετάχθη σώματος κατά τήν πρώτην έν 
τω στρατω είσοδόν του ή είς τό μη- 
τρωον τοΰ Στρκτιωτ'.κοΰ Σχολείου έν ώ 
έφοίτησεν ή τέλος είς έπίσημον ληξιαρ
χικήν τής γεννήσεώς του πραξιν. Ινατ’ 
άλλον δέ τρόπον διόρθωσις τή ; τυχόν 
λελανθασμένης αναγραφής τής ήλικίας 
έν τω  κρατουμένφ μητρώω τοΰ Υπουρ
γείου τών Στρατιο)τικών διά μονομε
ρούς πράξεως τοΰ Ύπουργοΰ διενεργου- 
μένη ούδαμοΰ τοϋ νόμου άναγράφετκι. 
Κ α τ’ άκολουθίαν δέ τούτων ή άπαξ ορι- 
σθεΐσα ήλικίκ τών Άζιωματικων έν τώ 
μνησθέντι μητρωω έπί τή βάσει τών 
ύποδεικνυομένων στοιχείων, ήτοι τής 
άρχής δηλώσεως τοϋ εισερχομένου έν 
τώ στρατω ή έν τή Στρατιωτική Σχολή 
ή τής ληξιαρχικής τής γεννήσεω; πρά
ξεως, δέν δύναται νά μεταβληθή άλλω; 
πρό; βλάβην τοΰ Αξιωματικού, άλλά 
μόνον πρός όφελος του καί επί τή αι
τήσει αύτοΰ κατά τά άνω είοημένα. 
Ύ πό τήν έ'ννοιαν δε ταύτην τοϋ άμετα- 
βλήτου τής βάσεως περί τής έν τώ μη
τρώω τούτω σημειουμένης ήλικία;, οί 
περί ορίου ήλικίας μνησθεντε; νόμοι, 
χρήσιμοι διά τήν έκ ταύτης άποστρά- 
τευσιν τών άξιωματικών, σκοπίμως δέν 
ώρισαν ιδιαίτερον τοόπον διορθώσεω; τή, 
πρωτοβουλία τοΰ 'Υπουργού. Ούτω δέ 
σκεφθέν καί τό Έφετεΐον καί δεχθεν μ ή
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μ.εταβλητέαν την έν τώ κρατουμ.ενω ρ.η- 
τρώω σημειουμ,ένην ήλικίαν τοΰ Αξιω
ματικού διά μ.ονομεροϋς κκί μ,εταγενε - 
στέρας πράξεως τοΰ ύπουργοΰ τών Στρα
τιωτικών, συνεμορφώθη πλήρως πρός τόν 
άνω μ,νησθέντα νόμον.»
 ---------

Α ί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
ειν ε  ε ις  τ?)ν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλον δι
καστικού προσώπον, ενρισκο- 
μένον είς τήν άνάγκην ή έπιϋν-  
μοϋντος νά άνακινήση πά ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

Έλπίζομεν, οτι εχει ολην την συναί- 
σθησιν τοϋ έπιβληθέντος αύτη μεγάλου 
καθήκοντος ή Άνακριτική Ά ρχή Α θ η 

νών. Ούδέν πλέον ού-
Ί Ι  τιιιίι δέν ήσσον ή ή  τ ι μ ή

τοΰ  Κράτονς. τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς  έξηο- 
τήθη άπό της ένεργείας 

αύτης. Πρόκειται περί τών ύπό τοΟ κ. 
Διευθυντοϋ τών «Καιρών» καταγγελ- 
θεισών αναρίθμητων καί μ.εγάλων εγ
κληματικών πράξεων κατ’ άνωτέρων ά-, 
ξιωμ-ατικών τοΰ Πολεμ.ικοϋ Ναυτικοΰ. 
Ή θελεν εΐναι άσύγγνωστον διά τήν ε 
φημερίδα ήμ.ών, εαν, καθ οίονδηποτε 
τρόπον, έστω καί διά του έλαφροτέρου 
ύπαινιγμοΰ, προαπεφκίνετο έπί της ύπό 
άνάκρισιν υποθεσεω;. Αλλ εν τούτοις 
άνέλαβεν ή Άνακριτικη Αρχή βαρυτα- 
την ύποχρέωσιν απέναντι τοΰ Εθνους, 
οπως μή άφήσν) ένταΰθα νά φαντάζων- 
ται οί πολΐται συκοφάντας, έκεΐ νά πι- 
στεύωσι λωποδύτας, έν πάσ·/) οέ περι- 
πτωσει ετοιμ.ον τό Κράτος να περικα- 
λύψη τούς μέν καί τούς δέ.Τά καταγγελ- 
θέντα καί έπί μ.ήνα ολόκληρον δημ,οσιευό- 
μενα, διαδιδόμ.ενα δέ μ.ετά πολλής θε- 
τικότητος άπό μακροϋ χρόνου, εινε τό 
σον τερατώδη, τόσον άσύστολα καί δύ- 
ναταί τις νά ει'πνι τοσον απροκαλυπτα, 
ώστε μ.όνον διότι άκριβώς ενεκα τούτων 
δέν προεκάλουν ύπονοίας — καθ’ όσον 
τίς όντως θά έφαντάζετο τοιαύτην ανα
φανδόν λεηλασίαν τοΰ δημοσίου χρήμα
τος καί μάλιστα τοιαύτην έπιβουλήν 
κατά τών ίερωτάτων τοϋ Έθνους— μό
νον, λέγομεν, διά τοΰτο θα εύρισκε δι- 
καιολογητικά συγγνώμης τό Κράτος ά- 
νεχόμ.ενον έπί τόσον χρονον η τα συμ.- 
βαίνοντα ή τάς διαδόσεις. Ο τε ομ.ως 
τά πράγμ.ατα ϋφθασαν έντός τών ορίων 
καί της ένεργείας της Δικαιοσύνης, ή 
τιμ.ή τοϋ Κράτους εύρίσκεται έν κινδύ- 
νω. Ή  άνάκρισις βέβαια επιβάλλεται 
προσεκτική, άκριβολόγος, διατακτική, 
έντεταμένη καί εκτεταμένη. Ά λ λ ’ έχο- 
αεν νά παραταξωμ.εν επανειλημμ.ενα 
παοαδείγμ.ατα, ότι ή πέραν χρονικού 
τίνος όρίου παράτασις τών ανακρίσεων, 
άν δέν προεκλήθη καί δέν έπεβληθη ευ. 
προθέσεως καί σκοπίμ.ως, πάντως συνε- 
σκότισε τά πράγμ-ατα και κατεκαλυψε 
τήν άλήθειαν πρός άνυπ'ολόγιστον μειω- 
σιν τοΰ γοήτρου της Δικαιοσύνης, προς 
σχημ.ατισμόν γνώμ.ης κοινής, οτι δεν υ
πάρχει πλήρης ή συναίσθησις τοΰ καθή
κοντος έκεΐ, δπου πρέπει ν άσφκλιζων- 
ται τά μέγιστα κκί άγιώτατκ τών ήθι- 
κών καί υλικών συμ.φερόντων.

Ούδεμίαν έ'χομεν άμ.φιβολίαν, οτι ά- 
περίγραπτον άνακούφισιν ήσθάνθημεν 
όλοι οί έν Αθήναις δικηγόροι έπί τή 

ψηφίσει τοΰ Κανονι- 
Ά ν α κ ο ύ^ ιιίιν  σμ.οΰ τοΰ Συλλόγου

άλλά .  - - μ·*?· Διότι μ-ΐΛροϋ δεΐν
νά παραταθή ή συζή- 

τησις πέραν παντός άνεκτοΰ όρίου. Ταΰ- 
τα είνε άναμ.φισβήτητα. Λλλ άν ανή- 
κνι μ έ τ ρ ο ν  [Λθ|/.φ/)ς χ .ατ  ε κ ε ίν ω ν , οι.τ?.νε; 
α ε τ ’ c£vu7jo[aov7)<jIocq κ α ι  α α ε τ ρ ο υ  ι σ ω ;  
σπουδής έπετέθησαν εύΟύς έξ άρχή; 
κατά τοϋ ύπό τοϋ Διοικητικού Συμ.βου- 
λίου σχεδιασθέντο; Κανονισμ.οΰ, ολο- 
κληρος ή εύθύνη βαρύνει τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, όπερ δέν έκρινεν άναγκαίαν 
μίαν έξήγησιν γενικήν τοΰ σχεδίου, 
εΐσήγν,σιν τών σκέψεων αύτοΰ, καθ’ ά; 
τοΰτο συνετάγη,άλλ’ εύθυς εζ αρχής επε- 
δείξατο νευρικήν αδημονίαν καί φιλαργυ-

ρικήν περιφιλαυτίαν ό'πως χωρήσν) ή συ- 
ζήτησις άλμ.ατικώς καί μ.ή περικοπή ή 
άντικατασταθή καί έν μονον λεςείδιον 
τοΰ σχεδίου των, καί άπό τοΰ - τελευ
ταίου τών όποίων έςήρτα την φιλοτι
μίαν τής σοφίας καί έμ.πειρίας του. Και 
οΰτως άναποφεύκτως έπη/Λεν ή αύτο- 
νόητος σύγκρουσις τής στιγμ,ής καί έκεΐ 
άκόμη όπου κατ' ούσίαν πάντες συνε- 
φώνουν καί τόν αύτόν σκοπόν επεδιω- 
κον. Έ κ  τής πάλης ταύτης δεν νομίζο- 
μ.εν ότι έξήλθε νικηφόρον το Διοικητικόν 
Συμ.βούλιον, μ.εθ’ ολην τήν κατά τό 
πλεΐστον ύπέρ τοΰ σχεδίου ψήφον τοΰ 
Συλλόγου, όπως κόψν) ώς ό Άλέζανόρος 
τόν Γόοδιον δεσυ.όν. Διότι δέν πρεπειk ι Λ
ποτέ νά λησαονηθη ότι ό κ. Πρόεδρος 
διέκοψε τήν συνεδρίασιν τρις κα τ’ έπα- 
νάληψιν καί κατά τήν στιγρ.ήν τής ψη
φοφορίας, δηλοτάτης ούσης τής έσχημ.α- 
τισμ.ένης γνώμ.ης τοΰ Συλλόγου. Διότι 
δέν πρέπει νά λησμ.ονηθή ότι κκί οί ώς 
άπό μ.ηχανής λυτρώσκντες τό Συμβού- 
λιον άπό τής αμηχανίας, είς ήν άοι- 
καιολογήτως έ'ρριψεν εαυτό,, ώμ.ολόγη- 
σαν τάς έλλείψεις καί τά σφάλμ.ατα τοΰ 
ψηφισθέντος σχεδίου. Καί κατεόείχθη 
κατά τήν συζήτησιν, δι’ δλουί τούς θέ
λοντας νά όμολογώσι τήν άλήθειαν ο
λην, ότι τό Συμβούλιον, συντάσσον τό 
σχέδιον τοΰ Κανονίσμοΰ, οεν ώρμ.ατο άπό 
τής ορθής έννοιας τών γενικών διατά
ξεων τοΰ θεσμ.οΰ περί τής όιακρισεως 
τών εξουσιών του. Ά λ λ ά  και εις τα 
καθ’ έ'κκστα έψηφίσθησαν διατάξεις 
μ.ηδ’ έπ ’ έλάχιστον έπιτρεπόμ.εναι είς 
Σύλλογον νομικών άνδρών, τών δικηγό
ρων τής πρωτευούσης. Διότι π. χ . εκεί
νη ή δευτέρα παράγραφος τοΰ άρθρου 
6ου, ή καί άνευ τούλάχιστον καθήκον
τος άναφορας πρός τό Υπουργειον θε- 
τουσα ύπό έ'λεγχον καί καταργούσα, ώς 
είπεΐν, τό δικαίωμ.α τοΰ Βασιλεως και 
τήν ενέργειαν τής ’Εκτελεστικής Ες,ου- 
σίας είς τό διορίζειν τούς δημ.οσίους ύ- 
παλλήλους, περιέχει διάταξιν, ή'τις βε
βαίως δέν έ'πρεπεν έπ ’ ούδενι λογω και 
επ ’ ο,ύδενί πείσμ,ατι νά μ.είνη έν τω Κα
νονισμέ τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλογου τής 
πρωτευούσης. Νομ.ίζομ.εν περιττόν νά εν- 
διατρίψωμεν είς άλλα; άτελείας καί ελ
λείψεις προφκνεΐς είς πάντας ήμας.

< η m  π ο λ λ ο ί ο -
μ ο ΰ  εχουαε το  5ικαι£ωμαι ν ’ ί -  
να,φέρωντας έγγράφω ς είς r /.c  

ά ρ χ ά ς , τ/ιροΰν- 
Ο ί {τ π α ξ ιω ^ α τ ικ ο ΐ  τες τούς νο

μ ο ύ ς  τοΰ  k p i -  
τους » - (’Άρθρον 9 του Συντάγματος).

Έάν αί κατά τών ύπαξιωμ.ατικών 
άνακρίσεις διετάχθησαν καί ένεργοϋνται 
διότι άναφερθέντες πρός την Βουλήν όεν 
έτήρησαν τούς νόμ.ους τοΰ Κράτους, ού 
μ.όνον άντίρρησιν δέν δύναταί τις νά έ'χνι, 
άλλά καί έπιβάλλεται είς πάντα πολί
την φιλοπάτριδα νά έπιδοκιμ.άση το μ.ε- 
τρον κκί ν’ άπαιτήση ταχεΐαν καί αύ
στηράν τήν λειτουργίαν καί έπιβολήν 
τοϋ νόυ.ου, διότι άλλοίμ.ονον καί τρις 
άλλοίμονον άν πα;ραβκίνωσι τούς νόμους 
τόσον δημοσία οί φέροντες ώς διακριτι
κόν τό έ'μ'βλημα τής πατρίδας, οί τετα γ - 
αένοι ύπό τήν στρατιωτικήν πειθαρχίαν, 
tva κυοίως διά ταύτης φρουρήσωσι τόν 
νόυ.ον καί ύπερασπίσωσι τήν Πολιτείαν. 
Έάν όμ.ως αί άνακρίσεις διετάχθησαν 
καί ένεργοϋνται άπλώς καί μ.όνον διότι 
πολλοί όμ.οΰ ύπαξιωματικοί άνεφερθη- 
σαν πρός τήν Βουλήν, δέν διστάζομ-εν 
καί έπ ’ έλάχιστον νά εί'πωμ-εν, ότι τό 
μέτρον είνε καταφώρως άντισυνταγμα- 
τικόν καί έλέγχει άντιλήψεις χρόνων 
λίαν εύτυχώς παρωχημένων καί άγαν 
άνελευθερων, καθ’ οΰς οί στρατοί.δέν 
άνήκον είς τήν πατρίδα καί οί στρατιω
τικοί δέν ήσαν πολΐται. Βεβαίως οί 
ύπαξιωματικοί δέν έδικαιοϋντο ν’ άπευ- 
θυνθώσιν άπ’ εύθείας πρός τάς διοική- 
σεΐζ τών <7(ι>̂ -̂ το>ν των ‘f\ ττρος 
αεράρχου: 'Ο I ενι/.ον Διο’/Λ'̂ τνιν, '/] 
τδν Τπουργδν τών Στρκτιωτιχ,ών, ·/] τον
Βκσιλέκ, δντκ ’Αρχηγόν τδν κατα ξη- 
οάν καί θάλασσαν δυνάμεων, διότι θά 
παρέβαινον τόν νόμον τής στρατιωτικής

ιεραρχίας, ρητώς καθοριζόμ.ενον ύπό τών 
στρατιωτικών νόμ,ων καί κανονισμ.ών. 
Ά λ λ ’ έκτός τής στρατιωτικής ιεραρχίας, 
καί έφ’ οσον δέν προσβάλλουσιν αύτόν, 
εχουσιν όλα τά δικαιώμ,ατα καί τά  κκ- 
θήκοντα τοΰ πολίτου, καί είχον πλήρες 
δικαίωμα έκ τοΰ Πολιτεύμκτος ν’ άπευ- 
θυνθώσ·., τ·/^ροΰντες τούς νό μ ου ς  
τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς ,  πρός τόν έτερον πα
ράγοντα τής Νομοθετικής Έ ;ο υ σ ί*ς ,

Ά λ λω ς τε δέ δ "Ελλην δικαστής,κατα-1 
λείπών τήν σχολαστικήν ερμηνευτικήν 
μέθοδον τοΰ V angerow  καί τοΰ W in d 
scheid  καί τήν στενότητα τής νομικής 
άντιλήψεως τοΰ L a u ren t καί παύων νά 
θεωρή τάς λύσεις τοΰ D ern b u rg  καί τών 
όμοίως εργαζομένων ώς αυθαιρέτους, θά 
εχη έν τή νέα έρμηνευτική πορεία ώς 
υπόδειγμα πρά παντδς τήν γαλλικήν νο
μολογίαν, τήν όποιαν μάλιστα ιδίως ώς 
πρδς τδ έμπορικδν δίκαιον καί ήδη τά 
μέγιστα συμβουλεύεται.

Ά ληθώ ς λίαν ένωρίς ή γαλλική νομο
λογία ήσπάσθη τήν θετικήν ερμηνείαν 
μετ’ έξαιρέτων άποτελεσμάτων. Κατά δέ 
τήν έορτήν έπί τή έκατονταετηρίδι τοΰ 
άστικοΰ κώδηκος, τήν γενομένην τώ 
1904, γενική έξεδηλώθη άγαλλίασις υπδ 
τών μεγαλειτέρων νομικών κεφαλών τής 
Γαλλίας έπί τή τοιαύτη πορεία τής γαλ
λικής νομολογίας, δ δέ κατά τήν έορτήν 
ταύτην άγορεύσας πρόεδρος τοΰ γαλλι
κού άκυρωτικοΰ B a u p ^  δέν έδίστασε 
νά καυχηθή έπί τή τοιαύτη ερμηνευτική 
πορεία τής νομολογίας. Καί δμως ή θέ
σις τοϋ γάλλου δικαστοΰ ήτο έξόχως 
δυσχερής έν τή διαχαράξει τής τοιαύτης 
πορείας, διότι πρδ αύτοΰ έτίθεντο νομο- 
θετήματα πρδ δλίγων έτών συνταχθέντα 
καί κατά πολλά σαφή, ένφ πρό τοΰ ήμε
τέρου δικαστοΰ τίθενται διατάξεις προ
αιώνιοι, συνηθέστατα δέ ασυγκρότητοι 
καί άσυνάρτητοι.

Πρδς επιστημονικήν δέ έμπέδωσιν τής 
'/ομολογιακής πορείας έν Γαλλία μεγί- 
στην παρέσχεν ώθησιν τδ περί έρμηνευ- 
τικής έργον τοΰ G eny, έκδοθέν πρδ δε
καετίας · άκριβώς, περιέχον δέ έργασίαν, 
ή δ ποία καί παρ’ αύτών τών γερμανών 
άνομολογεΐτχι ώς μεγίστας παρασχοΰσα 
τή έπιστήμη ύπηρεσίας, δυνάμενον δέ νά 
τάχθή παραπλεύρως τών έργων τοΰ 
Jh e r in g  καί τοΰ Stam niler. ’Αλλ’ έπί
σης δ έν Παρισίοιξ καθηγητής S a le illes  
μετά τοΰ έν L y on  τοιούτου L a m b ert 
δεινοί πολέμιοι έκηρύχθησαν διά τών βα
θύτατων έργασιών αύτών κατά τής παρα- 
δεδομένης ερμηνευτικής μεθόδου.

Ή  τάσις αΰτη τής νομολογίας θερμή 
έσχάτως έξεδηλώθη ώσαύτως καί έν 
Γερμανία. Μάλιστα δέ άπδ τής έκεΐ 
ισχύος τών κωδήκων μεγάλη άνησυχία 
ήρξατο έκδηλουμένη παρά τοΐς γερμα- 
νοΐς περί τής αξίας καί τής^έπιρροής τής 
έπιστήμης τοΰ δικαίου κατέναντι τοΰ θε- 
τοΰ δικαίου καί τής πρδς αύτδ θέσεως 
τοΰ δικαστοΰ. Έ ν  γένει δμως έξαίρεται 
ή θετική έρμηνεία, μετά διαφόρων βε
βαίως παραλλαγών, ύπδ πολλών δογμα
τικών, ιδίως δέ τοΰ Z ittelm ann, τοΰ 
K o h ler καί τοΰ K antorow icz, τοΰ ό
ποιου τδ πρωτοτυπώτατον φυλλάδιον, έ- 
πιγραφόμενον «D er K am p f um  die 
R ech tsw issen sch aft» , έκδοθέν πρδ διε
τίας, μεγάλην προυξένησεν έντύπωσιν, 
άν καί έβάδισε μετά τίνος ύπερβολής έν 
τή νέα πορεία. Πρδς τούτοις δέ ή τοιαύ
τη νέα έρμηνεία έπεκροτήθη καί ύπδ 
πολλών έν Γερμανία, έγγύς έχόντων πρδς 
τά δικαστήρια, ιδίως δέ τοΰ B r iitt (D ie 
K u n st der R ech tsan w en d u n g  1907), 
τοΰ R um pf (G esetz und R ich te r  1906) 
καί τοΰ Bozi (W eltan sch au u n g  der 
Ju risp ru den z 1907).— Πλουσιωτέρα δ
μως καί βαθυτέρα είναι ή μεθολογική 
έργασία τών αύστριακών, ιδίως δμως τοΰ 
E h rlich , τοΰ W u rtzel καί τοΰ K raus, 
άν καί ή αυστριακή νομολογία δέν φαί
νεται όμοθυμαδδν άποδεχθεΐσα τήν νέαν 
πορείαν. Ά λ λ ’ δ Jo se p h  U nger, διαση- 
μότης τής αυστριακής έπιστήμης, πρόε
δρος τοΰ R eieh sg erich t, κρίνων τδ φυλ
λάδιον τοΰ K antorow icz πρδ διετίας 
περίπου (D er K am p f um die R e ch ts 
w issenschaft έν Ju r is te n  Zeit. 1906 
n° 781), δμολογεΐ, αύτδς έπί κεφαλής, 
ώς είπεΐν, τοΰ αυστριακού δικαστικοΰ κό-

τήν Βουλήν τής πκτρίδος των. Οΰτε 
νομίζομ.εν οτι έποικοδομ.οΰσιν είς τήν 
νοι/.ιμ.οοοοσύνην κκί πειθκρχικότητα τών 
ύπαξιωμ.ατικών τά νευρικά καί σπα- 
σμ.ωδ’.Λα μ.έτρκ, τείνοντκ νά πείσωσιν 
αύτούς, δτι ήδη παρεξετράπησκν θρα- 
σέως τής λεωφόρου τοϋ νόμου, ενώ ίσως 
δέν παρεβ/ισκν παρά τόν νόμ-ον στενής 
εξεως καί μ.εσαιωνικής άντιλήψεως περί 
στρατού κκί πολιτείας.

σμου, δτι άνάγκη έπί τέλους μέχρι τινός 
βαθμοΰ νά άπορριφθή δ μέχρι τοΰδε 
σχολαστικός καί κατασκευαστικός τοΰ 
Ιρμηνεύειν τρόπος. .

Τί δέ νά εΐπω περί τής άγγλικής καί 
τής άμερικανικής νομολογίας ; Εύλόγως 
ό H a tsch e k  είς τό νεώτατον εργον αύ
τοΰ E n g lisc h e s  S ta a tre c h t (1905 , I 
§ 16 σελ. 101) λέγει, δτι διαρκώς έκεΐ 
δεσπόζει τδ πνεΰμα περί τής άνάγκης 
διαμορφώσεως δικαστικής νομοθεσίας, 
Ju d ic ia l leg isla tio n , καί έπί τοσοΰτον, 
ώστε παρά τάς γενναίας προόδους τής 
ήπειρωτικής νομολογίας, δύναται νά θεω
ρηθή ή τελευταία, ώς πολύ καθυστεροΰσα 
τής άγγλικής καί άμερικανικής τοιαύ
της. Α ληθές δμως, δτι ή προκοπή αΰτη 
τής νομολογίας ταύτης όφείλεται καί είς 
πολλούς φυλετικούς λόγους.

Τί δέ περί τής ιταλικής ; Περί μέν τής 
πορείας καί τών διαθέσεων τής ιταλικής 
πράξεως άρκοΰσι, νομίζω, αί άνωτέρω 
σημειωθεΐσαι γνώμαι τοΰ είσαγγελέως 
τοΰ ρωμαϊκοΰ άκυρωτικοΰ καί τοΰ έν 
Παλέρμψ νομικοΰ Κονγκρέσσου. Πρέπει 
δμως νά έξάρω τήν πλουσίαν φιλολο
γίαν τών Ιταλώ ν έπ ί τής έρμηνευτικής 
μεθόδου. Δύναμαι δέ νά εϊπω, δτι είς 
τούς ’Ιταλούς όφείλεται διά τοΰ φιλοσό
φου V ico  τό πρώτον ή νεωτέρα άντίλη- 
ψις περί τής δημιουργίας τοΰ δικαίου, ή 
έξελικτική θεωρία περί τοΰ δικαίου. 
Είδικώς δέ περί τής νέας έρμηνευτικής 
μεθόδου ήσχολήθησαν καί ύπέρ αύτής 
έξεφράσθησαν λίαν ένωρίς δ G ab b a  καί 
δ S a lv io li, δ φιλοσοφικώτατος καί νο
μικός κοινωνιολόγος C im bali καί δ 
V ad ala-Pap ale, δ Caldara, ό S c ia -  
loja, δ Fadd a, δ B ensa, δ B ru g i, ό 
D egno, δ M ortara, δ G ioven e, δ Mi- 
celi, δ Jo d ice  καί άλλοι δογματικοί ή μή.

θ ά  ήδυνάμην, ένταΰθα φθάς, νά ποιή- 
σωμαι παρέκβασιν, δι’ ής θά έτόνι- 
ζον, δτι πολύ κακώς παρ’ ήμΐν παρορά- 
ται ή αστική καί έμπορική νομική φι
λολογία τών ’Ιταλών καί πολύ χειρότε
ρον κρατεί δεινός γερμανισμδς παρ’ ή- 
μίν, δ δποΐος ιδίως κυριαρχεί έν τή νο
μοθετική έπιτροπή πρδς σύνταξιν τοΰ 
άστικοΰ κώδηκος.

Δέν σκοπώ, έν ώ άλλως άδυνατώ, νά 
θίξω τό κΰρος αύτής. Νομίζω δμως, 
δτι τό πρώτον προσόν παντδς έν γένει 
έπιστήμονος είναι ή άπροκάλυπτος έκ- 
δήλωσις τών πεποιθήσεων αύτοΰ. Ά λλά 
τό έπιχείρημα περί τής δήθεν παλαιό- 
τητος τοΰ ίταλικοΰ κώδηκος διά τήν ή 
μετέραν χώραν δέν φαίνεται σπουδαΐον.

Γνωρίζω τούς λόγους, δι’ οΰς έκτοτε 
παρ’ ήμΐν έπεκράτησεν ό γερμανισμδς 
ούτος, άλλά γνωρίζω κάλλιον τούς σπου
δαίους λόγους, δι’ ους δέν πρέπει νά 
παροραται μήτε ή ιταλική νομική φιλο
λογία παρ’ ήμΐν, μήτε ή ιταλική άστική 
νομοθεσία. ’Ίσω ς θά λάβω τήν τιμήν νά 
εΐπω άλλοτε τινα περί τούτων πρός ύμάς.

Παρατηροΰμεν άρα, δτι άπανταχοΰ 
τής Εύρώπης προοδευτική είναι ή πο
ρεία τής νομολογίας. Ταύτην έπομένως 
δύναται νά έχη ώς ύπογραμμδν δ "Ελ- 
λην δικαστής. Καί άρά γε ό φόβος περί 
τής αύθαιρεσίας τοΰ Έ λληνος δικαστοΰ 
δύναται νά ύπάρχη, έάν τυχόν καλήται 
ούτος έξ ίδιας πρωτοβουλίας νά ποιήση- 
ται χρήσιν τής θετικής έρμηνείας ; Δέν 
παραδέχομαι δέ, δτι, έπειδή ή ήμετέρα 
χώρα είναι μικρά, ή έλευθερία αΰτη τοΰ 
δικαστοΰ θ’ άποβή είς κακόν. Καί έν 
άλλαις μικραΐς χώραις ή νέα έρμηνευ- 
τική μέθοδος έγένετο άποδεκτή. Πρός 
τούτοις έν μικρά χώρα ή έκ τής έλευθε- 
ρίας ταύτης πάσα τυχόν δικαστική αύ- 
θαιρεσία καθίσταται ■) νωστο:έρα καί σχε
δόν σκανδαλώδης, ώστε καί έντύπωσιν 
κοινήν νά προκαλέση καί τήν έπανάλη- 
ψιν ν’ άποκωλύση.

Ούδέ περαιτέρω παραδέχομαι ώς όρ-

Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
[Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου και τέλος]
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θήν τήν άντίρρησιν, δτι, πανθ’ δσα είπον, 
δύνανται νά είναι δρθά de le g e  ferenda, 
fj κατ’ άλλας νομοθεσίας, ουχί δέ ώς άρ
χαί δυνάμεναι νά έφαρμοσθώσιν υπό τοΰ 
Έλληνας δικαστοΰ, έφ’ δσον κρατο^ριν 
αί έρμηνευτικαί διατάξεις τοΰ ρωμαϊκοΰ 
δικαίου. Καί άν οί είς τοΰτο μετ’ ιδιαι
τέρας στοργής έγκύπτοντες κατώρθουν 
νά ύποδείξωσιν ήμΐν σύστημα άρτιον έρ- 
μηνευτικόν τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου, δια- 
γραφόμενον ύπ’ αύτοΰ έν ταΐς έν χρήσει 
πηγαΐς, άρδην δέ άντικειμενον πρός τά 
ύπ’ έμοΰ είρημένα, δύναται τάχα τοΰτο 
νά κατισχύση άπέναντι τοΰ νέου έρμη- 
νευτικοΰ δόγματος, τό δποΙον άναστηλοΐ 
ή νεωτέρα έπιστήμη ώς θεμελιώδη άρ
χήν τής δρθής άπονομής καί έπεξεργα- 
σίας τοΰ δικαίου, ώς άρχήν σπουδαιοτά- 
την τής προσηκούσης λειτουργίας των 
νεωτέρων κρατών ; Παρατηρώ δ’ άλλως, 
δτι, έν ώ ό ιταλικός κώδηξ (άρθρ. 3) άνα- 
γορεύει ώς άρχήν έρμηνευτικήν, δτι ό 
νόμος εφαρμόζεται κατά τήν πρόθεσιν 
τοΰ νομοθέτου, έκτός των άλλων συγ
γραφέων, ους πρότερον άνέφερον καί οί
τινες αποδέχονται τήν νέαν έρμηνευτι
κήν μέθοδον κατά τήν Εσχύουσαν νομο
θεσίαν, καί αύτοί οί C hironi καί A bello, 
κατ’ άρχήν συντηρητικοί συγγραφείς, είς 
τάς Γενικάς αύτών Ά ρχάς τοΰ 1904 
(T ra tta to  di d iritto  civ ile  ita liano), τάς 
όποίας τολμώμεν νά συστήσωμεν είς 
πάντα.μή άποθαυμάζοντα μόνον τάς τοΰ 
W indscheid , έξαίρουσιν ιδιαζόντως (σελ. 
64) τήν κοινωνικήν άνάγκην ώς έρμη- 
νευτικόν στοιχεΐον καί δή κατά τήν ί- 
σχύουσαν νομοθεσίαν αύτών.

Αί σκέψεις δέ αδται δέν άντιτίθενται 
ούδέ πρός τήν δικονομικήν άρχήν, δτι 
διά ψευδή έρμηνείαν ή κακήν έφαρμο
γήν τοϋ νόμου χωρεΐ άναίρεσις, διότι 
καί κατά τήν νέαν έρμηνευτικήν μέθο
δον ή μή προσήκουσα Ιξαρσις τής κο ι
νωνικής άνάγκης, λαμβανομένης ώς έρ- 
μηνευτικοΰ στοιχείου, θ’ άποτελή άναγ- 
καίως ψευδή έρμηνείαν.

Πρέπει δμως νά όμολογήσω, δτι άπαι- 
τεΐται, δπως ό δικαστής !χ η  γενικωτέ- 
ραν τινά μόρφωσιν πρός χρήσιν τής θε
τικής έρμηνείας. Παρ’ ήμΐν δυστυχώς 
καί κατά τάς είς τόν δικαστικόν κλάδον 
είσαγωγικάς έξετάσεις τοιαΰται γενικώ- 
τεραι γνώσεις δέν άπαιτοΰνται, άλλά 
συνήθως καί μετ’ άδικαιολογήτου έμμο- 
νής περί μικρας ειδικότητας έλέγχονται 
οί έξεταζόμενοι, καί είς τόν μετέ- 
πειτα δικαστικόν βίον ύπάρχουσι καί οί 
μή μεριμνώντες περί κτήσεως τών γνώ
σεων τούτων. Βεβαίως ή ελλειψις καταλ
λήλου νομικής φιλολογίας μεγάλως ση
μαίνει. Καί ευχής εργον θά ήτο ή μετά- 
φρασις τοΰ έξοχου περί έρμηνείας έργου 
τοΰ G en y , ού άνωτέρω έμνήσθην.

Πρέπει δμως έξ έτέρου νά παρατη
ρήσω, δτι τήν κατάλληλον χρήσιν τής 
νέας έρμηνευτικής μεθόδου δέν καλείται 
μόνον ό δικαστής νά έξεύρη, άλλά καί ό 
συγγράφων ερμηνευτικόν σύστημα, δπερ 
κατ’ άνάγκην ό δικαστής θά έχη ύπ’ 
οψιν. Έ φ ’ δσον δέ ό δογματικός έρμη
νευτής δέν άπομακρύνεται τών κοινωνι
κών αναγκών, έφ’ δσον επισκοπεί τά 
λυτέα προβλήματα ού μόνον διά νομικοΰ, 
άλλά καί δι’ οίκονομικοΰ δφθαλμοΰ, βε
βαίως παρασκευάζει εργον πολύτιμον διά 
τόν δικαστήν.

Πρός τούτοις καί άν ό κατώτερος δι
καστής θεωρηθή, δτι άδυνατεΐ άκινδύ- 
νως νά χειρισθή αύτοβούλως τόν νέον 
έρμηνευτικόν γνώμονα, δύναται τις δμως 
νά άξιώση τήν κατάλληλον χρήσιν αύ
τοΰ παρά τοΰ άνωτάτου δικαστοΰ. 
Ά λ λ ’ έφ’ δσον παρ’ ήμΐν άκόμη, ώς 
μέχρι πρό τίνος άλλαχοΰ, ή ίδέα τής δι
καστικής τηβέννου καί ή τής ύπερ'βολι- 
κής συντηρητικότητος τοσοΰτο στενώς 
συνάπτονται, βεβαίως τό δόγμα τής θετι
κής έρμηνείας καί εύκόλως θά συναντά- 
ται μετά τής πιθανότητος τής αύθαιρε- 
σίας καί τής τών καθηκόντων υπερβα
σίας, καί δυσκόλως θά εδρη ήχώ παρά 
τώ άνωτάτω δικαστηρίω, δπερ αί δύο έ- 
κεΐναι συναφείς ίδέαι τοσοΰτον. ίσχυρώς 
άπό πολλοΰ δεσπόζουσι.

Ά λλά τό ζήτημα περί τής κρείττονος 
έρμηνευτικής μεθόδου είναι έξ έκείνων, 
τά όποια τότε κατανοοΰνται βαθύτερον, 
δταν ό καταρχόμενος τής μελέτης αύτών 
άπο^ασίση έξ άρχής νά καταλείπη πά
σαν έπ ’ αύτών προκατάληψιν, ίδίως δέ 
τήν τοϋ νομικοΰ μισονεϊσμοΰ.

Ή  διαρκής προσκόλλησις είς τά δε- 
δογμένα είναι έκεΐνο, δπερ έδημιούργησε 
καί άλλαχοΰ τό μέν τήν Ιλλειψιν θάρ
ρους έπιστημονικοΰ παρά τοΐς δογματι- 
κοΐς, τά δέ τήν άταβιστικήν συντηρητι- |

κότητα τής μέχρι τοΰδε νομολογίας.
Πάσης δμως άλλαγής τής δικαιονο- 

μικής πορείας κατ’ άνάγκην πρέπει νά 
προηγήται γενικωτέρα τις έπίγνωσις τών 
νέων τούτων καί ύγιών έρμηνευτικών ι
δεών. Πρός ταύτην όπωσδήποτε τείνει ή 
ήμετέρα διάλεξις. Δύναται δμως νά έκ- 
φράση τις τήν πεποιθησιν, δτι διά πολ
λούς λόγους αί με'μονωμέναι νΰν ίδέαι 
περί έλευθεριωτέρας τοϋ δικαστοΰ π ο
ρείας θά έπικρατήσωσιν, ουτω δέ καί 
παρ’ ήμΐν ό άνώτατος δικαστής έπί τή 
βάσει καθολικωτέρας τών ζητημάτων 
κατόψεως καί γενικωτέρας μορφώσεως 
θά διαγράφη τήν νέαν δικαιονομικήν πο
ρείαν τφ κατωτέρω δκαστή.

Οΰτω δέ, κύριοι, θά ύποβοηθήση καί 
ή έλληνική νομολογία τό μέγα εργον, τό 
όποιον καλείται νά έπιτελέση ή παγκό
σμιος νομολογία. Ό  έτέισκοπών γενίκώ- 
τερον τήν σύγχρονον πορείαν αύτής δια
βλέπει, δτι αυτη βαίνει ύπεράνω τής δογ
ματικής. Καί ένώ ή τελευταία διέγραφε 
τήν έπιστήμην τοΰ δικαίου ώς έπιστήμην 
μαθηματικήν, συλλογιστικήν, ή παγκό
σμιος νομολογία καθίστησιν αύτήν έπι
στήμην κοινωνιολογικήν, ώς πράγματι 
είναι. Είσήλθομεν οϋτω, κύριοι, είς τήν 
πραιτωρικήν έρμηνευτικήν περίοδον,άλλ’ 
έν μείζονι περιμέτρφ, είς τήν περίοδον 
τοΰ corrigendi ju r is  civ ilis g ratia .

Οί αιώνες άντιγράφουσιν άλλήλους !

ΗΛ· ΑΝΑΙΤΑΣΙΑΔΗΣ
* Υφηγητήί τον Έ μ π ο ρ ικ ο ϋ  Δ ικαίου

ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Κ ύ ρ ιε  Σ νντάκτα .

Ευχαρίστως άπαντώ εί: τό έρώτηυ.ά 
σας. Εινε άληθές οτι εν τφ  ύποβληθέντι 
είς την Βουλήν προϋπολογισμοί του 
1 9 0 9  έ'χει αναγραφή ή έξης δαπάνη :

«Διά φωτισμόν τών φυλακών καί 
θέρμαν<ην τών φυλακείων δρ. 5 0 ,0 0 0 » .

Καθώς έπίσης, ώς υποθέτω περί φυ
λακών, εν συνεχείαά ναγραφομέντι, καί ή 
£ f '7. Γ *

«Διά τήν άγοράν σκευών, κ λ « .  (;) 
δραχ. 2 0 ,0 0 0 » .

Έ π ί τγί ευκαιρία ταύτνι πληροφορώ 
ύμα:, οτι, έκ της έπιμελεστέρα: μ ελέ
της τών προϋπολογισμών, έπείσθην, οτι 
είς προηγούμενα φύλλα σας έγραψα ση
μαντικήν ίσως ανακρίβειάν τινα, δεόμε
νη ν διορθίόσεως. Σας είχον γράψει, δτι 
π ρ ο ς  ετΐεσ κ εϋ α .ς τοϋ φρενοκοαείου 
Κερκύρας έόαπκνηΟησκν δραχμαί :

Κατά τό 1 9 0 0  δραχ. 1 0 0 ,0 0 0  
» » 19 0 7  » '  4 0 ,0 0 0
» » 1 9 0 8  » 5 3 ,0 0 0
» » 19 0 9  » 1 0 3 ,0 0 0

Έ ν  έπομέν·/) έπιστολνί μου δέ σας έ
γραφαν οτι έν τώ  ύποβληθέντι ποοϋπο- 
λογισμώ τοϋ 1 9 0 9  αναγράφονται δραχ. 
7 8 ,0 0 0  πρός «κατασκευήν διαμερίσμα
τος τώνμαγειρείων καί αποθηκών τοΰ 
καταστήματος τοϋ έν Κέρκυρα Φρουραρ
χείου», διότι τοΰτο άναγράοεται έν σε
λίδι 2 2 3  τοΰ προϋπολογισμού τούτου. 
Έ ν  σελίδι ομως 2 6 2  τοϋ αύτοΰ προϋπο
λογισμού ή δαπάνη αυτη φέοει άντί 
«Φρουραρχείου» τήν λέξιν «φρενοκο
μείου», πράγματι δέ περί του Φρενοκο
μείου πρόκειται, διότι άν έπρόκειτο περί 
Φρουραρχείου θά άνεγράφετο ή δαπάνη 
έν τω είδιχ.ω προϋπολογισμω τοϋ ύπουρ- 
γείου τών Στρατιωτικών καί ούχί τών 
Εσωτερικών ώς έν προκειμένφ.

Κ α ι ουτω.εχομεν προς έπισκευήν τοϋ 
Φρενοκομείου :

Έ το ς  1 9 0 6  δραχ. 1 0 0 ,0 0 0
» '  1 9 0 7  » * 4 0 ,0 0 0
» 1 9 0 8  » 5 3 ,0 0 0
» 1 9 0 9  » 1 8 1 ,5 0 0

Τό δλον δραχ. 3 7 4 ,5 0 0

Και έχετε  ΰπ οψιν ότι έν τώ τοΰ 
1 9 0 6  προϋπολογισμώ άνεγράφετο «έζα- 
κολούθησις τών έπισκευών Φρενοκομείου 
Κέρκυρας». Ά λ λ ά  καί έν τώ  τοΰ 19 0 5  
άνεγράφετο έπίσης «Έξακολούθησις 
τών έπισκευών κλπ. δραχ. 4 0 ,0 0 0 » . 
Ωστε τό ολον δραν. 4 14 ,5 0 0  αενοι 

τοϋ 1 9 0 9 .
Τόν τοϋ 1 9 0 4  δέν είδον, ά λλ’ άφοΰ 

-■: τα  1 9 0 5  «ε^ακολουΟησις . . ,»  άπό 
πότε άρά γε νά έξηκολούΟησαν καί έως 
ποτε θα εξακολουθήσουν : α>χ αδερφ έ !

Ό  Ι Κ ι ο α τ η ο ι ι τ ί κ ;

j Ά ριθ .  82 .
Κν Άθ/,ναις σήμερον τήν εικοστήν εβδό- 

F V '  (27)  ’Απριλίου 1 9 0 9  ένεακοσιοστού έν
νάτου έτο υ ς , .ήμέραν Δευτέραν καί ώοαν 5 α. 
[X. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήο τών 
ετν Αθήναις Ιίρωτοδικών Γ .  Γιαννόπουλος τη 
εγγράφω παραγγελία τοϋ δικηγόρου κ, Ίω ά ν .  
I Ιαπαβασιλείου πληρεξουσίου τών α')  ’Αντω
νίου Ν. Κατσώνη, ο ι ’ έαυτόν καί άς έκοο- 
χ εω ς  τών κληρομικών μεριδίων τών άδελοών 
του Ίωάννου καί Ε λ έ ν η ς  καί 2) ’Ε μμα
νουήλ, Άνδρέου καί Ευαγγέλου Ν. Κοτσώνη 
κατοίκων απάντων Πειραιώς ώς έξ αδιαθέτου 
κληρονοων του αποβιο^σαντος πατοός των Ν. 
Κοτσώνη, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ 
Ιν.σαγγελεα των εν Αθήναις Ιίρωτοδικών κα- 
τοικοεδρεύοντα ένταΰθα διά τόν Θεοιο. Βασι- 
λόπουλον κάτοικον πρώην Αίγιου καί ήδη ά
γνωστου διαμονής τήν. άπό 5 ’Απριλίου έ. 
ε.  άγωγήν κ α τ ’ αύτοΰ άπευθυνομένην ένώ
πιον τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών ένο>πιον τοϋ 
όποιου καλοϋν τόν άντίδικον έμπροθέσμως πρός 
συζήτησιν καί έξαιτοΰνται νά γείνη δεκτή ή 
αγωγή tg jv ,  νά ΰποχρεωθή ό έναγόμενος διά 
προσωπικής αύτοΰ κρατήσεως καί προσωοινής 
τής  αποφασεοις εκτεΛ εσ εω ς, νά πληρώση 
πρός αυτούς δραχμάς τετρακόσια; πεντήκοντα 
τεσσαρας και -°/00 ( 454  καί 20/00) έντόκως άπό 
σήμερον ά/ρις έξοφλήσεως, νά καταδικασΟή 
είς τά έξοδα καί τέλ η .
Ό  λαβών Είσαγγελε ύς Ό  Δ. Κλητήρ

Α .  Σ π ιιΧ ιά δ η ς  Γ .  Γ ια ν ν ό π ο ιν .ο Γ  
Διά τό ακριβές τής  άντιγραοή; Άθήναι 

τή  2 Μαιου Ί 90 9 .
Ό  πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Ί ω .  ΙΙα π ιιβ α ό ιλ ε ίο ιτ

Ά ριθ . 8 3 .  ”
Έ ν  Άθήναις σήμερον τήν εικοστήν έβδό- 

μην (27)  Α πριλίου 1909  ένεακοσιοστού έν- 
νάτο ι έτους, ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 5 μ. 
μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών 
έν ΑΟηνάις Πρωτοδικών Γ .  Γιαννόπουλος τή 
εγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ίωάν'. 
[Ιαπαβασιλείου πληρεξουσίου τής  έν Πειοαιεΐ 
εδρευουσης όμορρύθμου ’Εμπορικής Έταιοίας  
ΰπό την επωνυμίαν «Ν. Ε .  Κοτσώνης» έκ- 
προσωπουιχενης υπο του oia'/sipcdToiJ αύτγ|ς 
Α ντωνίου X .  Κοτσώνη, κατοίκου ΙΙειοαιώς 
μετεβην και επεδωκα πρός τόν κ. Εισαγγελέα 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών κατοικοεδοεύ- 
οντα ένταΰθα οια τον Παναγιώτην Σπαγαδώ- 
ρου κάτοικον Αίγιου καί ήδη αγνώστου δια
μονής τήν άπό 26  Νοεμβρίου 1 9 0 8  άγωγήν 
κ α τ ’ αυτοΰ απευΟυνομένην ένώπιον τοΰ Νο
τίου Ειρηνοδικείου ΙΙειοαιώς, ένο)πιον τοΰ 
όποιου καλεί  τόν άντίδικον έμπροθέσμως πρός 
συζήτησιν καίΤεξαιτεϊται νά γίνη δεκτή' ή 
άγωγή τη ς ,  νά ΰποχρεωθή ό άντίδικος καί 
διά προσωπικής του κρατήσεως νά πληρώση 
δραχμάς εκατόν εξήκοντα τέσσαρας καί 4 0 ) 0 0  
( 164  καί 40 )00 )  πρός δέ τά έξοδα τοΰ δια
μαρτυρικού δραχ. 1 0 .  νά κηρυχΟή προσιοοινώς 
εκ τελ εσ τ ή  ή έκδοθησομένη άπόαασις καί νά 
καταδικασΟή ουτος είς τά έξοδα καί τέλη .

Καί είς ενδειξιν.
Ό  Λαβών 

Λ . Ε π η λ ι ά δ η ς  Ό  Δικ. Κλητήρ 
Γ .  Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς  

Δια τό ακριβές τής  αντιγραφής 
Αθήνα: τή  2 Μαιου 1 9 0 9 .

'Ο  ΙΙληρεξ. Δικηγόρος 
Ί ω .  Ι Ι α η α Λ α ί ι λ ε ί ο υ

ΙΙερ β λ ν ιψ ες
Τ ή ς  ΰ π ’ άριθ. 2 1 0 9  (1 9 0 9 )  άποφάσεως 

τοΰ Δικαστηρίου τών έν Άθήναις Πρωτοδι
κών έκδοθείσης έπί διαφ&οας μεταξύ. Τοΰ 
ένάγοντος Πέτρου Κοϋμς ' κατοίκου ΙΙειοαιώς 
παρασταντος οια τοΰ πληρεξουσίου δικηγό
ρου Ν. Λαφη καί τής  έναγομένης συζύγου 
του Σόφιας I I .  Κούμς τό γένος Άνδρουλή 
κάτοικου Πειραιώς καί ήδη οιαμενούσης έν 
Σμύρνη μή παραστάσης.

Διά ταΰτα
Δικάζον έρήμην τής έναγομένης Σοοίας 

I I .  Κούμς τό γένος Άνδρουλή. Δέχεται τήν 
κ α τ ’ αύτής άγωγήν τοΰ ένάγοντος 4 ς  βάσιμον. 
Κηρύσσει οιαλελυμενον τον μεταξύ τοΰ 
ένάγοντος καί τής  έναγομένης συζύγου του 
υφιστάμενον νόμιμον γάμον καί συμψηφίζει 
την μεταςύ αυτών δικαστικήν δαπάνην ώς 
καί τά τέλ η .

Εκριθη, απεφασίσθη καί έδημοσιεύθη έν 
Ά θήναις  τή  11 Απριλίου 1 9 0 9 .  '

* 0  ΙΙροεδοεύων 
/.. ’ Α ν τω ν » ά δ η ς

Ό  ΰπογραμματεΰς 
’ Αποότ. Ά ηο(!ΐολό«οι·λος

"Οτι άκριβής περίληψις 
Ά θήνησι  τ ή  25 Απριλίου 1 9 0 9 .

Ό  πληρεξούσιος δικηγόοος
Κ . Λ ά ό ιις

Ά ριθ . 1 0 6 4 .

Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν
^ ’Εν Άθήναις σήμερον τήν εικοστήν ό- 

γδόην (28)  Απριλίου τοΰ 1 9 0 9  έννεακοσιο- 
στοϋ έννάτου^ ’έτους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 
11 II .  Μ. ό ύποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ 
των έν Άθήναις Πρωτοδικών Κωνστ. Στερ- 
γιου τ/} εγγράφω παραγγελία τοϋ δικηγόρου 
κ. Ν . Λάφη πληρεξουσίου τοΰ Ί ω .  Γ .  Λάοη 
κατοίκου ’Αθηνών, μετέβην καί έπέδωκα πρός 
τόν Κον Εισαγγελέα τών έν Ά θήνα ις  Πρω- 
τοδικών, διά τον αγνώστου διαμονής Ιΐέ^ρον 
Ν. Χρηστίδην κάτοικον πρώην ’Αθηνών, άν- 
τίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής  ΰ π ’

αριθ- 3351 τοϋ 190 8  άποφάσεως τοΰ Α ' .  
Ειρηνοδικείου Βορείου πλευράς Αθηνών κλπ. 
προς γνώσίν του καί έπιτασσόμενον οπως τώ 
πληρώση 1 ) διά κεφάλαιον δραχμάς εκατόν 
( 100)  έντοκο.ς πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής 
επιδόσεως -ή ς  άγωγής μέχρις έξοολήσεως- 
2) δ ι ’ πιδικασθέντα δικαστικά έξοδα καί 
τ ε λ η  εκ οραχ_. 13 καί 3) δι’ άπόγραιοον, άν
τίγραφον, έπιταγήν, παραγγελίαν καί έπί- 
δοσιν δραχμάς έννέα (9) ήτοι έν δλω δικα
στικά έξοδα καί τέλη  δραχμάς είκοσι δύο (22)  
καί ταύτας έντόκως μέχρις έξοφλήσεως, άλλως 
κλπ.

Ό  Λαβών Είσαγγελεύς 
Α .  Σ π η λ ι ι ίή η ς

Ό  Δικ. Κλητήο 
Κ .  Σ τ ε ρ γ ίο ΐΓ

Ό τ ι  ακριβέ? άντίγραφον οπεο δημοσιευ- 
θητω οιά τής  ένταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος 
ή «Δικαιοσύνη».

’Εν Άθήναις τ ή  6 Μαιου 1909.
IV. Α ά ύ ιι ς

Ά ριθ .  '8 0 .
Έ ν  Άθήναις σήμερο) τήν εικοστήν έβδό- 

μην ( 27)  Απριλίου 1909 ένεακοσιοστού έν
νάτου ’έτους, ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 5 
Μ. Μ. ό υποφαινόμενο; δικαστικός κλητήο 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών Γεωρ. Γιαννό
πουλος τή  έγγράφω παραγγελία τοϋ Δικηγό
ρου κ. Ίω ά ν .  I Ιαπαβασιλείου πληρεξουσίου 
τής  έν ΓΙειραιεΓ εδρευούσης όμορρύθμου ’ Ε μ 
πορικής Έταιρίας ύπό τήν έπωνυαίαν «Ν. Ε .  
Κο τσώνης» έκπροσωπουμένης ύπό τοΰ διαχει- 
ριστοΰ αύτής Αντωνίου Ν. Κοτσώνη, κά
τοικου Πειραιώς, μετέβην καί έπέδωκα πρός 
τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Άθήναις ΙΙρο>το- 
δικών κατοικοεδρεύοντα ένταΰθα διά τόν Δη- 
μήτοιον X .  Δαούλη κάτοικον πρώην Ναυ
πλίου καί ήδη άγνώστου διαμονής τήν άπό 5 
Α πριλίου έ. ε. άγωγήν κ α τ’ αύτοϋ άπευ- 
Ουνομένην ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθη
νών, ένώπιον τοϋ οποίου καλεϊ  τον άν.-ίδι- 
κον έμποοθέσμιος πρός συζήτησιν καί έξαι- 
τεϊται νά γεινη δέκτη ή αγωγή της νά ύπο- 
χρεωθή ό έναγόμενος διά τε  προσωπικής αύ 
τοϋ κρατήσεως καί προσωρινής έκτελέσεως 
τής έκδοθησομενης άποφάσεως νά τώ  πλη- 
ριόση δραχμάς πεντακοσίας δεκατέσσαρας καί 
7 0 )0 0  ( 514 καί 7 0 )00) έντόκως άπό 18 Σ ε 
πτεμβρίου 1 9 0 8  (ήμέρας τοΰ διαμαρτυρικού' 
μεχρις έξοφλήσεως, νά καταδικασΟή είς τά 
τής  δίκης ’έξοδα καί τέ λ η  καί τά τοΰ διαμαρ
τυρικού έκ δραχμών έννέα.

Καί εις ενδειξιν.
Ό  Λαβών Είσαγγελεύς 

Λ .  ϊ π ι ι λ ι ά ό ι ι ς
Ό  Δικ. Κλητήο 

Γ .  Γ ι α ν ν ό π ο ν ί λ ο ς
Δ:α τήν άντιγραφήν 

Άθήναι τή  2 Μαιου 1 909 .
Ό  Πληρεξ. Δικηγόρος 

Ί ω .  Π α π α 6 α < ίιλ ε ίο ν

Ά ριθ . 8 1 .  ■
Έ ν  Άθήναις σήμερον τήν εικοστήν έβδο

μη ν (27)  Απριλίου I 9 υ 9 ένεακοσιοστοΰ 
έννάτου ’έτους ήμέραν Δευτέραν καί ό’>ραν 5 
Μ. Μ. Ό  ύποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ 
τών εν Άθήναις Πρωτοδικών Γεώργ. Γ ιαν
νόπουλος τ ή  έγγράφω παραγγελία τού Δικη
γόρου κ. Ίω α ν .  I Ιαπαβασιλείου πληρεξου
σίου τών α) Αντωνίου Ν. Κοτσώνη δι’ έαυ
τόν καί ώς έκδοχέως τών κληρονομικών μερι- 
Οιων τών αδελφών του Ίωάννου καί Ε λ έ ν η ς  
καί β) Ε μ μ α ν ο υ ή λ ,  Άνδρέου καί Εύαγγέλου 
Ν. Κ οτίώ νη  κατοίκων απάντων Πειραιώς ώς 
ες αοιαθετου κληοονόμων τού άποβιώσαντος 
πατρός των Νικολάου Κοτσώνη, μετέβην καί 
έπέδωκα πρός τόν κ. Είσαγγελέατών έν Ά -  
θήναις Πρωτοδικών, κατοικοεδρεύοντα έν
ταΰθα οιά τόν Νικόλαον Γαζήν, κάτοικον 
πρώην Καλαβρύτων και ήδη άγνώστου δια
μονής τήν άπό 5 Απριλίου έ.  ε.  άγωγήν 
κατ αυτού, απευθυνομένην ένώπιον τοϋ Β ο 
ρείου Ειρηνοδικείου Πειραιώς ένώπιον τοΰ 
όποιου καλούσι τόν άντίδικον έμπροθέσμως 
πρός συζήτησιν καί έξαιτοΰνται νά γίνη δε
κτή ή αγωγή των, νά ύποχρεωθή ό έναγό
μενος διά τε  προσωπικής αύτοΰ κρατήσεως 
και προσωρινής έκτελέσεως τής έκδοθησομενης 
άποφάσεως νά πληρώση πρός αυτούς δραχμάς 
έκατόν τεσσαράκοντα έννέα καί 8 0 )0 0  ( 149 
καί 8 0 )0 0 )  έντόκως άπό σήμερον μέχρις έξο- 
φ λησεω ς καί νά καταδικασΟή είς τά δικαστικά 
’έξοδα καί τέλ η .

Καί είς ένδειξιν.
Ο Λαβών Είσαγγελεύς

Α .  Σ π η λ ι ά δ η ς  Ό  Δικ. Κλητήρ 
Γ .  Γ ι α ν ν ό π ο ν λ ο Γ  

Διά τήν άντιγραοήν 
Άθήναι τή  2 Μαιου 1909·

Ό  Πληρεξ . Δικηγόρος 
Ί ω .  Ι Ι α η α β α ί ι λ Ε ί ο υ

Π ερ ίλη ψ ις άποφάσεοις
Τό δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρωτοδι

κών δεχθέν τήν άπό 21 Ά π ρ ι λ ί ο υ Τ 9 0 9  αί'- 
τησιν περί διαζεύξεως τής  Στυλιανής συζύ
γου Εύαγ. Αντωνίου τό γένος Ά λ ε ξ .  Σταυ- 
ροπούλου κατά τοΰ συζύγου της  Εύαγ. Α ν 
τωνίου, διέταξε διά τής ύ π ’ άριθ. 2 6 9 0  (1 9 0 9 )  
οριστικής αποοάσεώς του τήν έν περιλήψει 
δημ.ο<Μευσιν καί τοι·/οκόλλησιν αύτής εις τά 
ύπό τών άρθρ. 677  καί 6 8 6  τής  Πολ. Δικο
νομίας οριζόμενα μέρη.

Άθήναι τ ή  7 Μαίου 190 9
Ό  πληρεξ. δικηγ. τής αίτούσης 

Δ . Κ α ιιά οικ ;


