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01 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙ0ΑΡΧ1ΚΟΪ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ Υ κ. Α Ν Τ .  Μ0ΜΦΕΡΡΑΤ0Υ
Τό ϊοτορικόν τής κατά τήν λήξασαν εβδομάδα δημοο ιευϋε ίπης άποφάαεως τον 

Π ειθαρχικόν Σ υμβουλ ίου  τον Δ ικηγορικού Σύλλογον 'Α θηνών εινε γνωστόν είς τους 
αναγνώστης ήμών. 'Ο  κ. έπι τής Δ ικαιοσύνης '  Υπουργός, ύπολαβών οτι έϋίγετο έν 
τή ενασκήσει τών καθηκόντω ν του έξ αρθρ ιδ ίου  δημοοιευθέντος εν τινι τών προη- 
γονμένων φύλλων, οντινος τήν ευθύνην ανέλαβεν ό έκ τών υπευθύνω ν τής «Δίκαιο 
σύνης» κ. Πέτρ. Θηβαίος, άπηύθννεν ύπό τύπον μηνύσεως, έγγραφον πρός τόν Δι
κηγορικόν Σύλλογον ’Αθηνών, ύποδεικνύω ν δτι ύφ ίσταται περίπτω σις δπω ς έπιλη- 
φ θή  τό Π ειθαρχικόν Συμβούλω ν. ’Από τής πρώ της στιγμής κ α θ ’ ήν έλάβομεν γνώ 
σιν τον γεγονότος τούτον, έχαρακτηρίσαμεν αυτό ώς σύμπτω σιν ευτυχή , καθότι, ώς 
καί τότε παρετηρήσαμεν, παρέχεται αφορμή , έστω κα ί εις βάρος ήμών, νά καθορ ι- 
σθώ σ ι τά δρια τών Πει θαρχ ικώ ν Σ υμβουλ ίω ν τών Δ ικηγορικών Σνλλόγων κα ι νά 
δ ιαγραφή ή δ ικαιοδοσ ία  αυτών έπι τών περιπτώσεων κ α θ ’ ας άναζητείται ευθύνη  
παρά δ ικηγόρων έκ τοϋ γεγονότος δτι ούτοι κατ’ ευκαιρίαν ή κα ί κατ έπάγγελμα κ ύ 
ρ ιον ή παρεπόμενον δημοσιογραφονν.

’Ή δη τό ζήτημα  τοϋτο, ίσως όχι τόσον ευρέως δσον άνεμένομεν κα ί ούχί μετά  
τόσης άκρ ιβολογίας οΐα έπεβάλλετο έπί ζητήματος τοσοϋτον ουσιώ δους καθ ' ήμάς, 
λύεται διά της κατωτέρω  παρατιθεμένης άποφάσεως τοϋ Π ειθαρχικού Σ υμβουλ ίου  
τοϋ Δ ικηγορικού Συλλόγου, ή όποια, ας μάς έπ ιτραπή νά παρατηρήσω μεν, παρά  τό 
ατενώς νομ ικόν τής μορφ ής της κα ί τό πανηγνρ ικώ ς ο/.ιγάλογον τοϋ διατακτικού της, 
δι ον τό Π ειθαρχικόν Σ υμβούλ ιον  κηρύσσεται αναρμόδιον, λησμονεΐται πρός στιγμήν 
καί φαίνεται δχι μόνον δτι άνέγνωσε τό έπ ά ήψ ιμ ο ν  κατά τόν καταμννύσαντα  κ. έπί 
τής Δ ικαιοσύνης ' Υ πονργόν άρθρ ίδ ιον , άλλ' δτι κα ί πειράται νά τό έπ ικρίνη, αν μή  
καί νά τό κατ ακρινή.

Διότι ή έν τή πρώ τη αυτής σκέψει περικοπή κ α θ ' ήν τό δημοσίενμα ήμώ ν  
«νπερέβη τά δρια τοϋ προσήκοντος έν τή έκφράσει» , άν δεν έτέθη δι άλλον τινά 
λόγον, Άγνωστον βεβαίως εις ήμάς, δεν δύναται, νομ ικώ ς τουλάχιστον έξεταζομένη, 
νά Ι’χιι άλλην τινά σημασίαν ή δτι τό Π ειθαρχικόν Σ υμβούλ ιον , τό αναρμόδ ιον κ ή 
ρυξαν εαυτό ,. έλησμονήθη πρός στιγμήν κα ί ανέλαβεν έργον κριτοϋ, άφοΰ έκφέρει 
γνώ μας έπί τής ουσίας τοϋ ζητήματος διά τήν λύσιν τοΰ όποιου αύτό τοΰτο άποφα ί- 
νεται δτι στερείται άρμοδιότητος:

Έχει δμω ς κα ί τήν φαεινβτέραν οψ ιν τό έπεισόδιον έξ ού προεκλήθη ή Άνω άπό- 
φασις, διότι δ ί  αντοϋ παρεσχέθη ή ευκαιρία είς περιφανές τοϋ ΙΙειθαρχιχοϋ Σ υμβου 
λίου μέλ,ος, τόν δικηγόρον κ. Ά ντών. Μ ομφερρατον, ν άντιπροσωπεύση ύπό τύπον 
μειοψηφ ίας τάς έλ-ευθεριωτέρας έπί τοΰ αύτοΰ μεγάλου ζητήματος γνώμας, αΐτινες 
καθ ' ήμάς κα ί έκράτησαν κα ί εινε π ροω ρ ισμ ένα ι νά κρατήσουν έπ ί παντός ούχί 
ολιγαρχικού πολιτεύματος. Δ ημοσιογράφος, ώς μετά τόσης σαφήνειας κα ί μετά  
τόσου θάρρους έν τή έκφράσει παρατηρε ί ό κ. Α. Μ ομφερράτος, δέν δύναται νά 
νοηθή, δταν ύπεράνω  τούτου κρέματα ι εις πέλεκυς. θ ά  ήτο δέ δχι πλέον λυπηρόν, 
άλλ.’ ικανόν νά έμπνεύση άκρην άπογοήτευσιν τό φαινόμενον νά ΐσταται ύπεράνω  τοϋ 
δικί/γόρου—δημοσ ιογράφ ον—έν Π ειθαρχικόν Σ υμβούλ ιον  δπερ νά κρίνη Άν τόν δ η 
μόσιον ή τόν ιδ ιω τικόν βίον έλέγχη ό γράφω ν δικηγόρος, αν νπερέβη τά δρια τοΰ 
προσήκοντος έν τή έκφράσει κα ί τά παρόμο ια . Χ ειροπέδαι τοιούτου είδους δεσμεύουν 
μ ικρόν  κα ί κατ ολίγον τόσον τό πνεύμα κα ί ϋποσκάπτουν τήν γραφ ίδα  todov, ώστε 
τό κέρδος δπερ ή ευπρέπεια είνε π ιθανόν  νά προσεπορίζετο δεν δύναται νά άντισταθ- 
μ ηθ ή  πρός τήν ασφαλή έκ τής δεσμεύσεως απώλειαν.
Ί 1  ά « ό φ α α ις  τ ο ΰ  Ϊ Ι ε ιθ α ρ χ ικ ο ΰ  

Χ υ μ ,β ο υ λ ίο υ .
’Επειδή,κατά τά ύπό την κρίσιν τοΰ 

Συμβουλίου τελοΰντα πραγματικά γ ε 
γονότα, πρόκειται περι δημοσιογραφικού 

ρθρου εν έφημερίδι έκδιδομένη *παρά
δικηγόρων γραφεντος, δι’ ού επικρίνεται 
η πολιτεία τοΰ υπουργείου τής Δικαιο
σύνης έν τή άναφερομένν) πεοιστάσει, 
προσαπτομενης αύτω άορανείας περι 
τήν προστασίαν του άςιώματος τοΰ ποίρ’ 
Άρείω ΓΙάγω είσαγγελέως, θιγομενου 
διά τίνος έγγράφου τοΰ Νομάρχου Εύ
βοια,-. Εκ τής έν λόγω δέ διατριβής 
άληθώ; προκύπτει οτι ό άρθρογοάφος,. 
όμιλών περί τοΰ ύπουργείου τής Δ ι
καιοσύνης, ύπερέβη τά  όρια τοΰ ποοσή- 
κοντος έν τ -p έκφράσει καί δτι τάς κρί
σεις αύτοΰ άπροσέκτως έστήριξεν έπί 
γεγονότων άτινα προφανώς, δέν ανάγον
ται εις τον έπικρινόμενον υπουργόν ά λλ ’ 
είς έτεραν δημοσίαν άρχήν, ά λλ ’ δμως 
έπίσης προκύπτει οτι ή έπίκρισΐ; δέν 
καθαπτεται τοΰ ύπουργοΰ ώ ; ατόμου, 
άλλά περιορίζεται άποκλειστικώς είς 
τήν ενέργειαν αύτοΰ τήν καθαρώς υπη
ρεσιακήν.

Έπειοη ή όιά τοΰ τύπου ή έν δημο- 
σιαις συνελεύσεσιν ή καθ’ οίονδήποτε 
έ'τερον τρόπον έκδήλωσις πολιτικών φρο

νημάτων και γνωμών και άσκησις πο- 
λιτικοΰ έλέγχου έπί τών πράξεων τών 
δημοσίων αρχών, είναι δικαίωμα παντός 
πολίτου ύπό τοΰ άρθρ. 1 4 τοΰ Συντάγ
ματος περιφρουραύμε'-ον, ώς άπαρτίζον- 
μέρος τοΰ δημοσίου δικαίου τών ’Ελλή
νων. Συνάδει δέ πρός ταΰτα καί τό άρ
θρον 95 τοΰ Συνταγματος, ύπάγον είς 
εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν τά άδ:κήαατα 
τοΰ τύπ,ρυ τά μή  άφορώ ντα τόν ιδ ιω τ ι
κόν β ίον. Τοΰ δικαιώματος άρα τούτου 
ή άσκησις καθ’ έαυτήν, έφ’ δσον περιο
ρίζεται ε ί; τήν έρευναν καί τόν έ'λεγχον 
τοΰ δημοσίου, β'ίου καί δέν έκτρέπεται 
είς προσωπικάς προσβολάς ή άλλας ά- 
ξιοποίνους ή έπιμέμπτους πράξεις άνα- 
φερομένας είς τήν σφαίραν τοΰ ϊδιωτι- 
κοΰ δικαίου, δέν δύναται νά τεθή ύπό 
τήν έπίκρισιν τοΰ Πειθαρχικού Συμβου
λίου καί δώσν) χώραν είς έφαρμογήν τής 
έπ ί τών δικηγόρων ειδικής αύτοΰ δι
καιοδοσίας.

’Επειδή άλλως τε καί κατά τήν διά- 
ταςιν τοΰ άρθρ. 23 τοΰ περί δικηγορι 
κών Συλλόγων ΓΤΙΖ νόμου τής 23 
Δεκεμβρίου 1908 ή άρμοδιότης τοΰ π ε ι 
θαρχικού Συμβουλίου ύφίσταται έ'νθεν 
μέν έπ ί παραβάσεως τών έπιβεβλημέ- 
νων τοΐς όικηγόροις έκ τοΰ λειτουργή
ματος αύτών καθηκόντων, έ'νθεν δέ έπι

διαγωγής άναξιοπρεποΰς ή άσυμβιβά- 
στου πρός τό άςίωμα αύτών. Καί είς 
μέν τήν πρώτην κατηγορίαν ή έξεταζο· 
μένη περίπτωσις δέν υπάγετα ι, διότι τό 
δτμοσιογραφειν δέν είναι εκ τών έ'ργων 
τοΰ δικηγόρου ούδέ .δύναται νά θεωρηθή 
οπωσδήποτε σχεζιζόμενον πρός τά  δι
κηγορικά καθήκοντα.

Αί διατάξεις δέ τοΰ άρθρ. 1 47 τοΰ 
δικαστ. Όργαν. καί τών συναφών αύτώ 
περ ί τη ρήσεως τοΰ πρός τό δικαστήριον 
καί τούς δημοσίους υπαλλήλους οφειλο- 
μένου σεβασμού καί σεμνότητας καί με- 
τριότητος περί τάς έκφράσεις, καθά προ
κύπτει έκ τ ε  τοΰ περιεχομένου τοΰ άρ
θρου 147 καί εκ τοϋ 149 άρθρου τοΰ 
Όργαν. άπαγγέλλοντος ώς κύρωσιν τήν 
παραχρήμά πειθαρχικήν τιμώρησιν ύπό 
τοΰ έπιλ.αβΟμένον τής ύποθέσεω ς  δικα
στηρίου, άφορώσι τήν έν τη έπ ι δικα
στηρίου παραστάσει, ταΐς προφορικαΐς 
καί έγγράφοις έκθέσεσι καί λοιπή) σειρά 
τών επαγγελματικών αύτοΰ ένεργειών 
προσήκουσαν συμπεριφοράν τοϋ δικηγό
ρου, ουτω δ’ ήρμηνεύθη καί ύπο τής νο
μολογίας τοΰ Άρείου Πάγου, άποφηνα- 
μένου οτι αί διατάξεις αυται δέν εινε 
έφαρμοστέαι ούδ’ έπ ί δικηγόρου ιδίαν 
έαυτοΰ ύπόθεσιν ύπερασπιζομένου ώς 
διαδίκου έπ ί δικαστηρίου, άλλά μόνον 
ή τούς ίδιώτας άφορώσα ■ διάταξις τοΰ 
άρθρου 132 Όργ. καθ’ ήν άφαιρεΐται 
ά π ’ αύτών ό λόγος (Ά ρ. Παγ. άπ. 122 
του 1871).

Ύ πό τόν ορον δ’ έτέρωθεν τής άνα- 
ξιοπρεποΰς ή άσυμβιβάστου διαγωγής 
περιλαμβάνεται άναντιρρήτως ή δλη 
συμπεριφορά τοΰ δικηγόρου κατά τόν 
ιδιωτικόν ή κοινωνικόν αύτοΰ βίον, παν 
δ’ εν αύτω παράπτωμα εί'τε ποινικώς 
κολάσιμον εί'τε ηθικώς έπιλήψιμον δια- 
τελε ΐ ύπό τήν νόμιμον έποπτείαν τοΰ 
πειθαρχικού Συμβουλίου. Ά λ λ ’ ή τοΰ 
δικηγόρου ενέργεια ώς πολίτου έν τ'/j 
σφαίρα τοΰ δημοσίου δικαίου καί ή ένά- 
σκησις τών πολιτικών αύτοΰ δικαιω
μάτων δέν δύναται κατά τά έν τή σκέ
ψει II έκτεθέντα ν’ άποτελέσνι α ντικεί
μενου όμοιου έλέγχου.

’Επειδή έντεΰθεν ύπό τά άνωτέρω 
πραγματικά δεδομένα δέν ύφίσταται 
περίπτωσις τής άρμοδιότητος τοΰ Πει
θαρχικού Σσμβουλίου.

Διά ταΰτα 
Ίδόν καί τά  άρθρα 23 καί 30 τοΰ 

ΓΤΙΖ' νόμου
Άποφαίνεται εαυτό άναομόδιον νά 

έπιληφθή τής προκειμένης εις τούς άνω 
δικηγόρους άποδιδομένης πράςεως.

Έκρίθη, άπεφασίσθη καί έξεδόθη έν 
Αθήναις τι) 16 Ιουνίου 1909.

Τά μέλη τοΰ Πειθ. Συμβ.

- i -
Ί Ι  μ ε ιο ψ η φ ία  

τ ο ΰ  κ . 'Ά ,ν τ .  Μ ομ.φερράτο\>
Τάς κατωτέρω σκέψεις, αί'τινες Ιλα- 

βον θέσιν έν τω πρακτικφ ώς μειοψηφία, 
έσχε τήν εύμένειαν νά μας έπιτρέψη δ- 
πο ς̂ δημοσιεύσωμεν & κ. Ά ντ. Μομφερ- 
ράτος.

Κατά τάς εν τή άποψάσει σκέι|ιεις τής 
πλειοψηφίας, εξάγεται δτι κατά τήν κρα- 
τήσασαν εν τφ  συμβουλίω γνώμη·\’, ώς 
πρός τήν αρμοδιότητα αύτοΰ έπι τών 
εγκλημάτων τοϋ τύπου, δταν ό δικηγό
ρος έλέγχη τον δημόσιον βίον, δσονδή- 
ποτε βαρεΐαι και αν εινε αι φράσεις 
αύτοΰ δέν υπάγεται εις πειθαρχικήν κα- 
ταδίωξιν, διότι ασκεί δικαίωμα συνταγ
ματικόν. "Οταν δμως έκτρέπηται είς

προσωπικάς προσβολάς και ύβρεις στρε- 
φομένας είς τόν ιδιωτικόν βίον, τότε αρ
μοδίους δΰναται νά  καταδιωχθή καί πει- 
θαρχικώς.

Ε πειδή  ή διαστολή αυτη φαίνεται έκ 
πρώτης ό'ψεως εύλογος, ένέπνευσε δέ 
αύτήν ή γαλλική νομολογία. Έ ν  τή γαλ
λική νομολογία τφόντι ευρηται απόλυ
τος αρχή, δτι ό δικηγόρος ύπόκειται εις 
τόν έλεγχον τοϋ πειθαρχικού σομβουλίου 
ού μόνον δταν περιπίπτη είς πταίσματα 
έν τή ένασκήσει τοΰ έπαγγέλματος, άλλά 
καί δταν αί κατ α γ γ ε λλό μ ε ν α ι πράξεις 
ένέχωσι χαρακτήρα έντελώς πολιτικόν, 
διότι έθεωρήθη, δτι ούδεμία πρέπει νά 
γίνετα ι διάκρισις μεταξύ τών παραπτω
μάτων τοΰ δικηγόρου, άλλ’ δτι πάσα πρά- 
ξις αύτοΰ έν γένει άντιβαίνουσα εϊς τήν 
όφειλομένην αξιοπρέπειαν εινε πειθαρ
χικούς τιμοορητέα (Pandectes francaises 
έν λ. ayo cat 1384, ΐ 4ΟΙ> ΐ 4° 2· Dalloz 
91— 2— 1x6. Cass. 9 ’ Ιουνίου 1890. 
Bordeaux 11 Δβρίου 1889)·

Έ π ί τή βάσει τοιαύτης αρχής έθεω
ρήθη δτι επιτρέπεται μέν εις τόν δικη
γόρον νά γράφη είς εφημερίδας άλλ’ δτι 
οφείλει πάντως νά άποφεύγη τήν χρήσιν 
απρεπών φράσεων (Paris 20 A o u t i848. 
21 Δβρίου 1858— 13 Δβρίου 1864—17 
Μαρτίου 1885 Pandectes francaises 
αύτ. 1397)·,

Ά λ λ ’ αί έν τώ Έ λληνικφ Συντάγματι 
θεμελιώδεις άρχαι άποκροΰουσι τούς 
περιορισμούς ούς τό πειθαρχικόν συμ- 
βοΰλιον ώς πρός τούς δικηγόρους τείνει 
νά είσαγάγη διά τής έν ταΐς σκέψεσι τής 
πλειοψηφίας διαστολής.

Ε πειδή ή διαστολή αυτη έν τή έφαρ- 
μογή μάλιστα παρουσιάζει τήν σαθρό- 
τητα αύτής, διότι, ώς έν προκειμένω, τό 
πειθαρχικόν συμβούλιον δικαιούται νά 
ύποβάλλη εϊς έ'λεγχον οίονδήποτε δημο
σίευμα. Ά λ λ ’ ή ενέργεια αυτη δέν είνε 
άσφαλής, ή διάγνωσις δέν εινε πάντοτε 
σταθερά άλλά τουναντίον άμφίβολος, 
άναλόγως τής άντιλήιμεοις τοϋ Συμβου
λίου καί επομένως αύθαίοετος καί έπι- 
κίνδυνος, δ δ ’ έλεγχος τοιουτοτρόπως 
πιθανόν πράγματι νά θίξτ| δόγμα ύψ ί-  
στης σημασίας τοϋ δημοσίου δικαίου, δτι 
ό τύπος είνε έλεύθερος καί πας τις δι
καιούται νά δημοσιευη διά τοΰ τύπου 
τούς στοχασμούς του (Συντ. άρθρ, 14). 
Έ άν έπετρέπομεν εϊς τό πειθαρχικόν συμ
βούλιον τοιοΰτο δικαίωμα, νά άνιχνεύτ) 
δηλαδή παν άρθρον ού συντάκτης έτυχε 
νά εΐνε δικηγόρος, νά ζυγίζη τάς λέξεις, 
ν ’ άνακαλύπτη έν φρασιδίοις καί λέξεσι 
τήν έννοιαν καί τόν σκοπόν αύτών μή
πως ύπάρχη τις παράβασις τού δικηγο
ρικού καθήκοντος, ήθέλομεν καθιερώση 
είδος μυστηριώδους λογοκρισίας, ήν έτε
ρον αξίωμα τοΰ Συνταγματίκοϋ ήμών 
χάρτου ρητώς άπηγόρευσε στηριζόμενον 
έπί τής απολύτου ελευθερίας τοΰ τύπου 
(άρθρ. 14). Πλήν τούτου, έν ω πρό τοϋ 
βωμού τής Θέμιδος άξιοΰμεν παρά τοΰ 
δικηγόρου θάρρος άκαταμάχητον καί χα
ρακτήρα άπτόητον άπέναντι οϊουδήποτε 
καί τοΰ ίσχυροτέρου άντιδίκου, διά τής 
λογοκρισίας έν τή δημοσιογραφία, ένθα 
έξυπηρετοΰνται ούχί ιδιωτικά άλλά δη
μόσια συμφέροντα, παρεισάγομεν καί 
έπισείομεν τό μορμολύκειον φόβου καί 
άπειλής πειθαρχικού συμβουλίου, καθ ’ 
δν χρόνον σήμερον παρ’ ήμΐν μετά σο- 
βαρωτάτων έπιχειρημάτων υποστηρίζε
ται, δτι ή άχαλίνωτος έλευθερία τοϋ τύ
που εινε μάλλον ευεργετική εϊς τά συμ
φέροντα τής τε κοινωνίας καί τής πο
λιτείας.

'Ο δικηγόρος διά τής άσκήσεως τοΰ 
έπαγγέλματος του, έν τφ  μέσω τών κοι
νωνικών καί πολιτικών πα-θών, διά τής 
πείρας καί ίκανότητος, τής έπιστημονι- 
κής άμίλλης, διά τοΰ καλάμου καί τής 
γλώσσης, ούχί σπανίως τρέρεται εϊς τά 
ύψιστα αξιώματα.Ή  σταδιοδρομία αΰτη
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προϋποθέτει θάρρος και πεποίθησιν κα! 
πρό πάντων ανεξαρτησίαν και χαρακτή- 
ρος κα! βουλήσεως. Ή διφ πειθαρχι
κών ποινών απόπειρα χαλιναγωγήσεως 
χάριν δήθεν τοϋ ασπίλου τής δικηγορι
κής έφεστρίδος, δέν εινε ουτε πρακτική 
ουτε σύμφωνος πρός τούς παρ’ ήμΐν 
κρατούντας θεμελιώδεις φιλελευθέρους 
θεσμούς.

Διά τούς λόγους τούτους, κατά τήν 
μειοψηφίαν, τό πειθαρχικόν συμβούλιον 
οφείλει νά κηρυχθή απολύτως αναρμό
διον άνευ τινός διαστολής προκειμένου 
περ! τών εγκλημάτων τοϋ τύπου.

C E J V S O F y E S !
“Οτε κατά τάς έπ ! του Εσωτερικού 

Κανονισμού συζητήσεις τοΰ Συλλόγου 
ήμών έπέκρινον τάς διατάξεις αύτοΰ κα! 
έχαρακτγιρισα αύτάς ώς άπό πνεύματος 
απολυταρχία?, δέν έπίστευον, δτι τό 
τοιοϋτο πνεύμα υπήρχε βουλώσει κα! 
έπιγνώσει. 'Η πεποίθησίς μου δμως 
αυτή διαψεύδεται όλοκλήρως κα ! ρητώς 
ύπό της έν άλλ·/) στήλτ] δημοσιευόμενης 
άποφάσεως τοΰ Πείθαρχικοΰ Συμβου
λίου, προκειμένου τοΰ ζητήματος αν οί 
δικηγόροι έχωμεν τό δικαίωμα νά έκ- 
φράζωμεν έλευθέρως τούς στοχασμούς 
μας. Λυποΰμαι πολύ, διότι, άναγνούς 
την άπόφασιν έν τω  Τυπογραφείο) μό
λις κα ! διακοπτομένης Γης έκδόσεως 
της «Δικαιοσύνης» έ'νεκα τοΰ θέρους, 
δέν έ'χω δλην την άπαιτουμένην εύκαι- 
ρίαν ν ’ αναλύσω την έν λόγω άπόφασιν 
ένπάση ττί προσηκούσ·/) εύρύτητι. Υ π ο 
λαμβάνω δμως ώς παράβασιν αύτόχρημα 
καθήκοντος νά μη διαμαρτυρηθώ δι’ ο
λ ίγω ν λέξεων.

Κα! πέρ! τοΰ ποία μέν έ'χει κκτα- 
σταθη παρ’ ήμΐν ύπό τοΰ Π ολιτεύμα
τος ή έλευθερία τοΰ Τύπου, σοφώς κα! 
σαφώς διδάσκει ή μειονοψηφία της άπο
φάσεως, φερουσα τήν σφραγίδα τοΰ νο- 
μικοΰ κύρους κα! τής δικηγορικής εμ
πειρίας τοΰ σεβαστού συναδέλφου κ. Α. 
Μομφερράτου. Ά λ λ ’ άτυχώς ή πλειο
νοψηφία τής άποφάσεως δέν περιωρίσθη 
στενώς είς τό ζήτημα, έζιτάθη εις δόγμα 
εύρυτάτης έννοιας, τό έξή ς :

«Ύ π ό  τόν δρον δ’ έτέρωθεν τής ανα
ξιοπρεπούς ή ασυμβιβάστου διαγωγής 
περιλαμβάνεται ά ν α ν τ ιρ ρ ή τ ω ς  ή δλη 
συμπεριφορά τοΰ δικηγόρου κκτά τόν 
ιδιωτικόν κα! κοινωνικόν αύτοΰ βίον, 
■πα,ν δ’ έν αύτώ παράπτωμα εί'τε ποι- 
νικώς κολάσιμον εί'τε ηθικώς έπιλήψι- 
μον δ ιατελεΐ ύπό την νόμιμον έποπτείαν 
τοΰ πειθαρχικού συμβουλίου. Ά λ λ ’ ή 
τοΰ δικηγόρου ένέργεια ώς πολίτου έν 
τή σφαίρα τοΰ δημοσίου δικαίου κα! ή 
ένάσκησις τών πολιτικών αύτοΰ δικαιω
μάτων δέν δύναται κατά τά  έν τή II 
σκέψει έκτιθέμενα ν’ άποτελέση άντι- 
κείμενον όμοιου έλέγχου».

Ούό'έν πλέον ούδέν ήσσον ή κατεστά- 
θησαν πέντε CeilSOreS δικαίωμα έ'χον- 
τες νά κατα-σκοπεύωσι τόν βίον ήαών, 
κατά τό ί'διςν έαυτών κριτήριον, έντός 
τών οικογενειών μας, κατά τάς συναλ- 
λαγάς μας, κατά τάς διασκεδάσεις μας, 
καθ’ δλας τάς κοινωνικάς σχέσεις μας. 
Νομικο! δέ τοΰ ύ’ψους τού Έ σσλιν κα! 
τής περιωπής τοΰ Ρακτιβάν ύπογρά- 
’φουσιν άπόφασιν, κατά τήν όποιαν τά  
ατομικά δικαιώματα καθίστανται μάλ
λον περιωρισμένα τών πολιτικών. Κα! 
δέν άντεληφθησαν, δτι δόγμα τοιοΰτον 
άνατρέπει όύ μόνον τό άλλως φιλελευ- 
θερώτατον ήμών Πολίτευμα ά λλ ’ άρδην 
τάς βάσεις δλας τής νεωτέοας π ο λ ιτ ι
κής έπιστήμης, δλου τοΰ νεωτέρου πο- 
λιτισμοΰ. Κχ! δμως εινε πλέον ή στοι
χειώδες δτι μόναι αί πολίτικα ! ελευθε
ρία! διοργανοϋνται κα ! παρέχονται ύπό 
τών νόμων, ένω αί άτομικα! έλευθεοίαι 
ύπάρχουσι κατά φύσιν κα! εινε άναφαί- 
ρετοι κα! άπεριόριστοι., άπλώς άναγνω- 
ριζόμεναι κα! μόνον π.ροστατευόμεναι 
ύπό τών νόμων.

Τό άρθρον 4 έδ. α ’ τοΰ νόμου περ! 
Δικηγορικών Συλλόγων έ'χει ουτω: «Είς 
τά έ'ργα τοΰ Συλλόγου ύπάγονται: α ’) 
Ή  μέριμνα περ! τής άξιοπρεπείας τών 
δικηγόρων x sti τοΰ πρός αύτούς όφειλο- 
μένου σεβασμοΰ κατά τήν ένάσκησιν' 
τών έ'ργων των, ώς έπίσης ή μέριμνα 
περ! τών κοινών συμφερόντων τών δικη

γόρων» "Αν ή διάταξις αύτη άνεγινώ- 
σκετο άνευ κηνσορικών διαθέσεων, θά 
κατενόεΐτο εύχερώς δτι έκ της δλης 
έννοιας αύτη<, κα! μάλιστα έκ τής συμ
πλεκτικής διατυπώσεώς της πρόκειται 
περ! δικαιώματος τών Συλλόγων νά ύ- 
περασπίΓωσι τήν προσβαλλομένην τυχόν 
ύπό άλλων δικηγορικήν αξιοπρέπειαν, 
ούχί δέ περ! δικαιώματος τών πειθαρ
χικών συμβουλίων ν ’ άναγορεύωσι θεπ 
σφατα δικηγορικής άξιοπρεπείας. Ή  
δικαιοδοσία αύτών έκτείνεται μόνον έπ ! 
παραβάσεων νομίμων διατάξεων, ούχί 
έπ ί παραβάσεων αΐτινες ύπάρχουν άπο- 
λύτως κατά τήν έαυτών άντίληψιν κα> 
κρίσιν. Κ αίεπρεπε νά κατανοήσουν, δτι 
δέν παρερμηνεύουν άπλώς τόν νόμον, ά λλ ’ 
ύπερβαίνουσι τολμηρώς τά  έσκάμμένα, 
έάν άσκήσωσι δικαιοδοσίαν κα! « π ε ρ ί  
άσ\>μ.β&6ά.<ϊτο\>»,ένώ ό νόμος περ! Δι
κηγορικών Συλλόγων ού'τε ύπαινιγμόν 
έ'χει περ! τούτου, άρκούμενος είς τάς 
διατάξεις τών δικ,ονομικών νόμων κα! 
τοΰ Δικαστικοΰ ’Οργανισμού, έάν τοιαΰ- 
τα ι διατάξεις ύπάρχωσιν ή Οά ύπάρξωσι, 
διότι « τό  α.σ\>μ.6ί6:/..ατον» άποτελεϊ 
περιορισμόν ούσιώδη της έλευθερίας χά
ριν τής πολιτικής ιάςεω ς κα! τοϋ κοι
νωνικού συμφέροντος, δν βεβαίω: δέν δύ- 
ναται άλλος νά κανονίση ή ή Πολιτεία 
διά τής Νομοθετικής ’Εξουσίας καί κατά 
τρόπον ρητόν.

Έάν οί Δικηγορικοί Σύλλογοι κρίνω- 
σιν δτι δέον νά όρισθώσιν, ύπό νόμου π ε 
ριπτώσεις πειθκρχικών παραβασεων καί 
άσυμβιβάστου, θα συζητήσωσι κατά τά 
συνελεύσεις αύτών καί θά έπιζητήσωσι 
τήν κύρωσιν ύπό της ΙΙολ*τείας τής 
γνώμης των. Πού δμως εύρε τό Πειθαρ
χικόν Συμβούλιον δι’ έαυτό δικαιώματα, 
ατινα ούτε ό μάλλον αχαλίνωτος Μο
νάρχης τής εποχής μας θά έφαντάζετο 
δ ι’ εαυτόν ;

Τώρα έξηγοΰμεν διατί τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον δέν άντελήφθη δτι καί 
κατά τό άρθρον 15 § 2 καί 3 δέν έ'χει 
έπιβλητικά άλλά μόνον συμβουλευτικά 
δικαιώματα, άφοΰ δέν δύναται ν ’ αμ
φισβητηθώ ύπό παντός νοαικοΰ δτι 
«συμβιβασμός επιβλητικός» εινε δρος 
ακατανόητος.

Τό άνωτέρω δόγμα τής πειθαρχικής 
άποφάσεως έ'χει φυσικά καί έσωτείικήν 
άντίφασιν καί εντελή παρεννόησιν τών 
δικαιωμάτων τοΰ πολίτου, ώς τοιούτου 
καί ώς ανθρώπου, ά λ λ ’ άτυχώς, τό γε 
νΰν έχον, δέν έχει ή «Δικαιοσύνη» ε 
παρκή χώρον πρός εύρυτέραν άνάλυσιν.

Εύστρ. Κ ουλουμβάκη ς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Καλούνται τά μ έλη  τοΰ Λικηγορικοΰ Σ υλ 

λόγου Α θηνών ε ί ;  τακτικήν συνεδρίασιν τή ν 
27ην ’ Ιουνίου 1909 ήμέραν Σάββατον καί ω- 
ροίν 6ην μ. μ. έν t t j  αίΟοόσ/] τοΰ ΙΙοω-οδι- 
κείου ’Αθηνών.

© έμ ατα  ό υ ν ε δ ρ ιά ύ ε ω ς
1) ’Ανακοινώσεις.
2) Πρότασις τών κ. κ. Δ. Άντωνιώδου, 

Λουκά Νάκου καί ’Α γγ. Σταυροπούλου πεοί 
ανεγέρσεως καταστημάτων-δ ι’ Εφετεΐον κλπ . 
παραπλεΰρως τοΰ Πρωτοδικείου.

3) Πρότασις τοΰ κ. Θ. Μα ριολοποΰλου 
περί ίδρύσεως Ταμείου έκτακτων πάοων.

Συ μ π  λήρου μέν ου διά τοϋ π α 
ρόντος φύλλου τοΰ Δ’ έτους, ή 
«Δ ικαιοσύνη > δ ιακόπτει την εχ- 
δοοίν της κατά τους θερ ινούς  
μήνας τώ ν  δ ιακοπών, επ α να 
λαμβάνει δέ ταύτην άπό τοΰ 
πρώτου Σαββάτου τοΰ ’Ο κτω
βρίου .

Έ πI τη ευκαιρία ταύτη παρα- 
καλοΰνται οι καθυατεροΰντες  
την συνδρομήν τω ν  ν ' άποστεί- 
λω σ ι ταύτην.

Ι ί ε ρ ί λ η ψ ι ς
Τό δικαστήριον τών εν Ά θήναις Πρωτοδι

κών διά τής ύ π ’ άριθ. 722 (1909) οριστικής, 
τελεσιδίκου και αμετακλήτου άποικχσεώς του 
δεξάμενον τήν άπό 27 Δεκεμβρίου 1907 ά- 
γω γήν περί διαζεύξεως τοΰ Νικολάου Ί ω . 
Ίγγλέση  κατοίκου ’Αθηνών κατά τής Ά οτέ- 
μιδος τέως συζύγου Ν. ’ΙγγΛέση Ουγατρός 
’Αναστασίου ΆρνοπουΛου χατοίκου επίσης, 
έκήρυξε διαλελυμένον τόν άπό 11 Νοεμβρίου 
1902 ένταΰθα τεΛεσθέντα γάμον αύτών.

’ΑΟήνησι τή 22 ’Ιουνίου 190.9
Ό  τού ένάγοντος πληοες. δικηγόρος

Ι ΐα ν .  Ε . Ί (JaJwOtioiK;

Ι Α  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΙΚΗΣ
Δ ΙΚ Ο Γ Ρ Α Φ Α
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Τ ά  π ε ρ ιθ ώ ρ ια . τώ ν  
έ π ί  χ α ρ τ ο ο ή μ ο ο  δ ικ ο γ ρ ά φ ω ν .

Κατά τό άρθρ. 53 τοΰ περί Χαρτο
σήμου νόμου «"Εγγραφα γεγραμμένα 
κατά παράβασιν τοΰ άρθρ. 5 (ήτοι φέ- 
ροντα έν τοΐς περιθωρίοις τοΰ χαρτοσή
μου λέξεις μή έμφαινούσας άπλήν δια
γραφήν λέξεων ή προσθήκην τοιούτων 
ώς παραλειφθεισών έν τώ  σωματι τοΰ 
έγγράφου), ύπόκεινται είς πρόστιμον ισό
τιμον τοΰ τέλους τοΰ σφραγιστού χάρ
του, έφ’ ου έγράφησαν, κα! προ της Επι
βολής αύτοΰ  είναι άπαράδεκτα ένώπιον 
τών δικαστηρίων καί πάσης άρχηςο.

Ή  τοιαύτη διατύπωσι; τής διατά- 
ξεω ; ταύτης έκφράζει τήν αύτήν άπα- 
ραλλάκτως έ'ννοιαν, ή π ς , ώς εί'όομεν έν 
τω προηγουμένω φύλλω, προκύπτει έκ 
τοΰ συνδυκσμοΰ τών άρθρ. 51 καί 53 
ώς πρός τά  προσαγόμενα μέν άλλ ’ ούχί 
έπ ! τριδράχμου χαρτοσήμου εισαγωγικά 
δίκης δικόγραφα. Καθώς έκεΐ ή ύπό τοΰ 
ένάγοντος π .χ . προσαγομένη άγωγή του 
έπί χαρτοσήμου έλάσσονος τιμής τών 
δρ. τριών είναι άπαράδεκτος κατά τό 
άρθρ. 51, καθ’ ο τά δικαστήρια αδεν 
Επιτρέπεται νά δ εχ ίΐώ ο ι» τοιαΰτα έ γ 
γραφα «έάν μή έπιτεθή τό νόμιμον έπ ί
σημα διά τε τό τέλος καί τό πρόστι- 
μον»,' ουτω καί ένταΰθα, προκειμένου 
περί τών περιθωρίων τοΰ χαρτοσήμου, 
αί λέξεις τοΰ νόμου: «πρό τής έπιβολής 
αύτοΰ (τοΰ προστίμου) είναι απαράδε
κτα ένώπιον τών δικαστηρίων», ού'τε 
έ'χουσιν, ούτε δύνανται νά έ'χωσιν άλ
λην έννοιαν είμή τήν άρνη τ ικ ή ν : δτι τά 
δικαστήρια δέν δύνανται νά δεχθώσι 
και δικάσωσι τό περιε/όμενον τών τοι
ούτων έγγράφων Ecp’ οαον δέν προσάγε- 
τα ι έπ ’ αύτοΰ τού εγγράφου ή νόμιμο: 
άπόδειξις δτι τοΰτο ύπεβλήθη είς το 
νόμιμον πρόστιμον. Πρόδηλον έντεΰθεν 
δτι ό νόμος δημιουργεί ένταΰθα έπ ιτα - 
κτικήν καί δημοσίας τάξεως έ'νστασιν, 
ούχ ί ακυρω τικήν  κατά τοΰ έγγραφου, 
ά λλ ’ αναβλητικήν, της σύζητήσεως, αύ- 
τεπαγγέλτω ς άντιτασσομέν/ιν κ α τ ’ αύ
τοΰ, έ'νστασιν έπομένως, τής όποιας ή 
έφαρμογή λαμβάνει ύπόστασιν έν τή 
διατάξει της άποφάσεως: «Α π έχ ε ι ή 
άναβάλλει νά δικάσ·/) μέχρις ού ό έ π ι - ' 
καλούμενος τό τοιοΰτον έ'γγραφον προσα- 
γάγν) αύτό φέρον δ·.ά τοΰ νομίμως έπι- 
τεθειμένου ^έπισήματος τήν βεβζίωσιν 
δτι ύπεβληθη ε ί; τό νόμιμον πρόστιμον.»

Έάν ό νόμος έκηρυττε τό έ'γγραφον 
άπλώς άπαράδεκτον άνευ όρου τινός, 
τότε τό δικαστήριον ώφειλε νά κηρύξν) 
αύτό άπαράδεκτον ώς άκυρον. Ά λ λ ’ ό 
νόμος δηλοΐ ρητώς δτι δέν θέλει τοΰτο- 
θέλει νά /.αταβληθ·?) τό πρόστιμον ΐνα 
φορολογηθώσι τά  έν τώ περιθωρίω γε- 
γραμμένα.

Ή  μόνη κατά τοΰτο διαφορά μεταξύ 
τής περιπτωσεως ταύτης · κα! της περί 
τοΰ τριδράχμου χαρτοσήμου τών εισα
γωγικών δίκης δικογράφων, άνωτέρω 
έξηγηθείσης, είναι δτι έπ ! μέν τών τ ε 
λευταίων τό τέλος και τό πρόστιμον
ύπονρεοΰται νά καταβάλη μόνος ό.έκδούς

’ > ■ ί  · ‘ !> ' ϊτο εισαγωγικόν οικογραφον όιαοικος,
διότι αύτός ύποχρεοΰται νά τηρ·  ̂ κα! 
προσάγνι τά τοιοΰτον δικόγραφον. Έ π ! 
της παραβιάσεως δμως της περί τών 
περιθοιρίων άπαγορεύσεως, οΐοσδήποτε 
κα! άν καταβάλν) τό πρόστιμον νομιμο
ποιεί τό έ'γγραφον, διότι κυρίως είπεΐν 
δέν πρόκειται περί ποινής άλλά περί 
ζημίας τοΰ Δημοσίου, καί δέν πρόκειται 
περί δικονομικής άλλά περί φορολογι
κής ύποχρεώσεως.

Διά τοΰτο θά ήτο ένταΰθα έ'τι μάλ
λον περιττή καί άσύμφωνος πρός τόν 
νόμον ή άπόφασις, ή'τις ή'θελεν ύπο- 
χρεώσνι τόν έ'να ή τόν έτερον τών δια
δίκων νά καταβάλν) τό πρόστιμον, διότι 
ή τοιαύτη ύποχρέωσις προϋπάρχει τής' 
άποφάσεως έκ τοϋ νόμου καί δέν βαρύ
νει τούς διαδίκους Οετικώς, ώς άπλή 
πρός αύτό άπκγόρευσις τοΰ νόμου, έπ ι- 
τάσσοντο; τοΐς δικκστηρίοις τοΰτο κα!

ι ' ' ^ ’ η, νj^ovov, νκ [Λ7) οεχωνται τοιαυτκ εγγρκφκ 
προ  της έπ ιβολής τοϋ προστίμου .

Καθώς π . χ. τά δικαστήρια οφεί- 
λουσι νά μή δικάσωσι πολιτικήν τινα 
ύπόθεσιν έγγεγραμμένην μέν έν τώ π ι- 
νακιω ά λλ ' άνευ τοΰ νομίμου έπισήαα- 
τος (Ν. Χαρτ. 39 καί 56), ή καθώς 
δύνανται νά μή έκδώσωσιν άπόφασιν 
(«πρό πάσης ένεργείας» άρθρ. 32) μέ- 
χρις ού ποοκαταβληθώσ' τά νόμιαα τέλη^. 
ούδεμία δέ άνάγκη υφίσταται νά ύπο- 
χρΐωσωσι τους οιχοι χ.ους '/.ατα τας πε- 
ριπτώσεις ταύτας εις καταβολήν τοΰ τέ
λους, οΰτω καί κατά τήν προκειμένην 
περίπτωσιν όφείλουσιν άπλώς ν’ άπό— 
σχωσι τής έκδικάσεως οσάκις τό δικό
γραφον, έφ’ ου πρόκειται νά δικάσωσι, 
προσάγεται φέρον έν τοΐς περιθωρίοις 
αύτοΰ έγγραφάς κατά παραβίασιν τοΰ 
άρθρ. 5 τοΰ νόμου περ! Χαρτ. Ή  μόνη 
διαφορά είνε δτι τότε μέν ουδέ συζήτη- 
σις έπιτρέπεται άρα ούτε άπόφασις έκ- 
δίδεται, ένταΰθα δέ γίνεται ρ.έν συζή- 
τησις, έκδίδεται δέ άπόφασις περ! ά- 
ποχης.

'Ένεκα τής ίδιαζούσης ταύτης φύ- 
σεως τής διατάξεως ταύτης, επειδή ή 
παραβίασις αύτης δύναται νά έμφανισΟνί 
ύπά διαφόρου; περιπτώσεις, τά δικα
στήρια πολυτρόπως άπεφγιναντο έκά
στοτε, ά λλ ’ ούχί πάντοτε όρθώς.

Ύ'πόθες δικόγραφον γεγραμμένον ο
λόκληρον έπ ί μόνων τών περιθωρίων, 
ν.ατά δέ τον κύριον αύτοΰ έν τώ μέσω 
χώρον τελείως ή έν μέρει μόνον άγοαφον, 
ούτως ώστε τά έ’ν τε τοΐς περιθωρίοις 
καί έν τώ μέσω αύτίίν γεγραμμένα νά 
ώσιν όμοΰ ολιγώτερα τών δσα θά ήδύ- 
ναντο νά γραφώσιν έπ ί τών γραμμών 
τοΰ κυρίου χώρου. Τά δικαστήρια έν 
τοι: ι'·τ·/) περιπτώσει, κρίνοντα έπιεικώς 
(ούχί δμως διά τοΰτο καί άκριβοδικαίωί), 
τήν διάταξιν τοΰ νόυ.ου, ώς άπλώς Φο
ρολογικήν, δέν Οεωροΰσιν άπαράδεκτον· 
τό έ'γγραφον, διότι τό δλο~ν περιεχόμε- 
νον αύτοΰ, άλλως γραφόμενον, Οά έχώ- 
ρει έν τα ΐ; γραμμαΐς μόνον τοΰ κυρίου 
χώρου τών τεσσάρων σελίδων τοΰ χαρ
τοσήμου. Έποαένως έκ τής τοιαύτης 
γραφής, μή γενομένης πρός κχταδολίευ- 
σιν τοΰ νόμου, δέν ζημιοΰται τό Δημό
σιον (ΑΠ 441) 1905 έν Ηέμιδι τόμ. 
ΙΖ' σελ. 477).

Έάν δμως αί τέσσαρες σελίδες δέν· 
είνε έπαρκεΐς οπως περιλάβοίσι πάντα 
τά γεγραμμένα, τό έ'γγραφον είνε βε
βαίως άπαράδεκτον ιχέχρις ού ύ,τοβληθτ, 
είς τό ισότιμον τώ τέλει πρόστιμον, κ*ί 
διά τοΰτο τό δικαστήριον οφείλει πρό. 
τούτου ν ’ άπόσχη της έκόικάσεως αύτο·< 
(Ίί©ετ. ΓΙατρών 92 (1896 Αθηνών 836
(1897) 1259 (1868) καί 1705 (19Θ3( 
έν θέμ ιδ ι τόμ. Ζ' σελ. 610, θ '  σελ .72, 
I' σελ, 73 καί ΙΕ' τελ. 299).

Έ ννοίΐται, δτι άπεχοντος τοΰ ό.κκ-
ι Π Ν >/ »/στηρ',ου, οστις των εχει συαφε-

ρον νά έπισπεύσν) τό πέρκς τής δίκης δύ- 
ναται νά νομιμοποίηση τό έ'γγραφον /.■/.- 
ταβάλλων τό πρόστιμον, έστω καί άν 
δέν είνε αύτός ό παραβάτης τ?!ς διατά- 
ξεως, καί αί'ρων ουτω τό πρός πρόοδον 
της δίκης πρόσκομμα. Ά λλά  πρός τοΰτο 
φυσικώ' τώ λόγω πρέπει νά η ναι κάτο
χος των έγγράφων ό ’ έπισπεύοων τήν 
δίκην, ΐνα, προσάγων αύτό πρός τόν 
Ταμίαν καί καταβάλλων τό πρόστιμον,. 
προκαλέστ) τήν έπίθεσιν τοΰ έπισήμα- 
τος: Έάν δμως τό έ'γγραφον .προσηχθη 
κατεχόμενον ύπό τοΰ ετέρου διαδίκου 
καί ούτος, μή έχων συμφέρον πρός έπι- 
σπευσιν, άρνηται ή άναβάλλ·/ι νά '<π"ο- 
βκλν) αύτό είς σήμανσιν (π. χ. έγγρα
φον προτάσεων ή πρωτότυπον εισαγω
γικού δίκης δικογράφου παραβιάζον μό
νον τήν περί περιθωρίων διάταξιν), ή έ- 
πισήαανσις δύναται νά ποοκληθή ύπό 
τοΰ έπισπεύδοντος έντός αύτοΰ τοΰ γρα
φείου τοΰ δικαστηρίου ένθα είνε κκτα- 
τεθειμένον τό έγγραφον, μεταβαίνοντος 
τοϋ Ταμίου έκεΐ πρός έπιθεσιν τοΰ έπι- 
σήματος, ή τή συμπράξει τοΰ γραμμα
τέως προσάγοντος τό έ'γγραφον-τώ Τα
μία πράς τοΰτο. Τό Έφετεΐον Αθηνών· 
έν παραπλήσια περιπτώσει διά τή ; 983 
(1903) άποφάσεώς του (Θεμιδος ΙΕ', 
σελ. 70) άπεφηνατο κατά πλειονοψη
φίαν ό'τι τό κοινοποιηθέν , ελλιπές κατά 
τό τέλος έφετήριον δικόγραφον δύναται.



και ο μη κατεχων πλέον αύτό έχ.κα- 
λών διαδικος νά λάβη προσωρινώς έκ 
τοΰ δικαστικοΰ γραφείου πρός συμπλή- 
ρωσιν τής σημάνσεως καί καταβολήν 
τοΟ προστίμου, ίνα τό έπαναφέρν) πάλιν 
έκεΐ οθεν τό έ'λαβε,· καί δέν δύναται τό 
Εφετεΐον νά δικάστ) έπί του έπ ί τρι- 
δράχμου χαρτοσήμου προσαγομένου πρω
τοτύπου, καίπερ όμοιοι» κατά τό πεοιε- 
χόμενον πρόί τό κοινοποιηθέν.

Αλλ άφοΰ τό διά παράβασιν τής 
περί περιθωρίων διατάςεως πρόστιμον 
είναι ισότιμον τοϋ τέλου; καί δύναται 
νά καταβληθή παρ’ όΐουδήποτε, διότι 
τό Κρώτο; ένδιαφερεται μόνον νά λάβ·/) 
το τελο; καί τω  είνε άόιάφορον τίς Οά 
καταβαλγ, τοϋτο, άφοΰ κυρίως δέν πρό
κειται περί ποινής άλλά μόνον περί ζη
μίας, έρωταται, δύναται άρά γε ή άξίω- 
σις αύτη τοΰ Κράτους νά πληρωθή κα τ ’ 
άλλον άπλούστερον τρόπον, ή'τοι διά 
νέας γραφής τοϋ έγγράφου ε ί; άλλο φύλ
λον χαρτοσήμου, εί'τε έν εί'τε πλείονα, 
κατά τρόπον μή παραβιάζοντα πλέον 
τήν περί περιθωρίων διάταξιν ;

"Οταν ό έκδούς τό πρώτον παράνο
μον έ'γγραφόν συναινή νά έκδώση νέον νό
μιμον τοιοϋτον, κατά τό περιεχόμενον 
όμοιον τοΰ πρώτου, είς άντικατάστασιν 
αύτοΰ, τό δέ τέλος ουτω καταβάλλεται 
έξαφανιζομένου τοΰ πρώτου έγγράφου, 
δέν ζημιοΰται βέβαια τό Κράτος ώστε 
ν’ άπαιτηθή και πάλιν ή δ ι’ έπιθέσεοις 
έπισήματος έπ ί τοΰ πρώτου έγγράφου 
καταβολή τοϋ προστίμου. Έν τούτοις 
τό Εφετεΐον ’Αθηνών διά τής 1705 
(1903) άποφάσεως του (θέμιδος ΙΕ', 
σελ. 299), έκρινε κατά πλειονοψηφίαν 
δτι, έάν τό μέν δικαστήριον δι’ άποφά
σεως ,άπέσχε νά δικάσνι ?π ί έφετηρίου 
παραβιάζοντας μόνην τήν περί περιθω
ρίων διάταξιν, μέχρι; ού τοΰτο νομιαο- 
ποιηθή διά τοΰ προστίμου, ό δέ παρα- 

, βάτης έκκαλών αντί τούτου προσαγάγ·/) 
ύστερον έ'τερον νόμιμον έφετήριον, τό 
δικαστήριον δέον διά νέας άποφάσεως 
ν’ άπόσχνι καί πάλιν της ουζητήσεως 
μέχρις ού σημανθή τό πρώτον έ κείνο 
έφετήριον ! Ως ορθώς δμως παρατηρεί 
έν σημειώσει (αύτόθι) ό συντάκτης τής 
Θέμιδος, τά δικαστήρια δέν έτάχθησαν 
ΐνα καταδιώκωσι τάς φορολογικας περί 
τοϋ χαρτοσήμου παραβάσεις, άλλά μό
νον νά δικάζωσιν έπ ί τή βάσει δικογρά
φων νομίμως έπί χαρτοσήμου γεγραμ· 
μενών. ΙΙροσθετεον δέ εις ταΰτα καί 
ότι, έάν ό παραβάτης, ώς εδικαιούτο, 
κατεστρεφε το πρώτον εκείνο δικόγρα
φον, άφοΰ ήτο εκδότη: κύριος καί κά-
τοχος αύτοΰ, πώς θά ήτο πλέον δυνα
τόν νά ύποβλήθή έ κείνο είς τό πρόστι- 
ρ.αν, ΐνα ή δίκη προβή ;

Αλλην όδον έτράπη τό Εφετεΐον 
Ναυπλίου διά της 402 (1896) άποφά
σεως του (Θευ.. Η σελ. 189), άποφ·/)- 
νάμενον παμψηφεί δτι, έάν τό αέν κοι- 
νοποιηθεν άλλα μη προσαγόμενον δικό
γραφον αγωγής παραβιάζ·/) την περί 
περιθωρίων διαταξιν του νόμου, προσά- 
γ ε τ & ι  o jx c jc  ε τ ε ρ ο ν  vojaliaov ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν  

αύτοΰ, τό όικαστήριον δύναται νά δικά- 
σ·/) επ ι τοΰ τελευταίου τούτου, έστω 
καί άν όέν ήναι αύτό τό κοινοποιηθέν 
χωρίς να κηρυξν) άπαράδεκτον τήν συ- 
ζήτησιν.

Ή  λύσις είνε βεβαίως ορθή, διότι 
αφοΰ ή μέν έπ ί τών περιθωρίων γραφή 
δέν επάγετα ι ακυρότητα, άρα δέν πα
ράγει τώ έναγομένω δικαίωμα άκυοω- 
τικής ενστάσεως, τό δέ παραβιάζον τήν 
διάταξιν έγγραφον, οσάκις εννοείται δέν 
εινε εισαγωγικόν δίκης, δέν εΐνε απα
ραίτητον πρός τήν συζήτησιν, διότι προ- 
σάγεται άντ’ αύτοΰ άλλο δμοιον, τό δι- 
καστήριον δέν παααβιάζει τόν νόυ.ον δι-> Υ ’ ' ~ * / 1κα ,̂ον επ ι του προσαγομένου.

Τοιαύτη ήτο ή έπ ί τούτου νομολονία 
των δικαστηρίων τής ούσίας δτε ό Ά -  
ρειος Ιίαγος διά της ύπ ’ άριθ. 9 0 (1 9 0 9  
άποφάσεως του (έν «Δικαιοσύνη» έ'τος 
Δ αρ. 131) άπέρρηρεν ώς άπαράδεκτον  
όικογραφον προσθέτων λόγων άναιρέ- 
σεως φερον άπηγορευμένας έν τοΐς πε- 
ριθωρίοις έγγραφάς, έπ ί τή αιτιολογία 
δτι «κατά  τό άρθρ. 53 τοΰ περί Χαρτ. 
νόμου τά  τοιαΰτα έγγραφά είσιν άπα- 
ραόεκτα πρίν ή ύποβληθώσιν είς πρόστι- 
μον ισότιμον τοΰ τέλους τοϋ σφραγιστού I

χάρτου, έφ’ ού έγράφησαν, 
τό άνωτέρω δικόγραφον δεν υπεβλήθη  
είς τό νόμιμον πρόστιμον, 
να εξετασθώσιν οί έν αύτω λόγοι ώς ά- 
παράδεκτοι.»

Ά διστάκτως πρέπει νά όμολογηθή 
ότι η αιτιολογία αΰτη είνε τελείως σύμ
φωνος προς τόν νόμον κατά τε τό γράμμα 
και τήν ε'ννοιαν αύτοϋ, διότι τωόντι 
τοϋτο άκριβώς διατάσσει καί τοϋτο σκο
πεί ο νόμος νά μή δέχωνται τά  δικα
στήρια έγγραφα γεγραμμένα κατά πα- 
ραβασιν τής περί περιθωρίων του χαρτο
σήμου άπαγορεύσεως μέχρις ού ταΰτα  
ύποβληθώσιν είς τό νόμιμον πρόστιμον. 
Α λλ ’ έπίσης άόιστάκτως πρέπει ν’ άνα- 

γνωρισθή δτι τό διατακτικόν μέρος τής 
άποφάσεως ταύτης τοΰ Άρείου ΙΙάγου 
διατελεΐ έν άπολύτω άντιθέσει πρός τε 
τον νόμον καί τήν παρατεθεΐσαν ορθήν 
αιτιολογίαν τής άποφάσεως. Ή  όλεθρία 
όε άληθώς συνέπεια, ήν καθιέρωσεν ή 
άπόφασις αύ'τη, κεΐται άκριβώς έν τή 
άντιθέσει ταύτ·/) τοΰ διατακτικοΰ πρός 
τό αϊτιολογικόν αύτης καί πρός τόν 
νόμον.

Διότι ούόαμοΰ ό νόμος διατάσσει τά 
όικαστηρια ν '  άπορρ ίπ τω α ιν  ώς άπαρά- 
δεκτα τά τοιαΰτα δικόγραφα ή, δπερ 
τό αύτό, ν’ άπορρίπτωσιν ώς άπαραδέ- 
κτους διά τοΰτο τούς έν αύτοΐς λόγους. 
Τό άπορρ ίπ τε ιν  δικόγραφον ενδίκου τ ί 
νος μέσου, οιον καί ή άναίρεσις, ώς ά
παράδεκτον, προϋποθέτει ακυρότητα αύ
τοΰ θανάσιμον, αί'ρουσαν αύτήν τήν νό
μιμον ύπόστασιν τοΰ δικογράφου ώς τοι
ούτου, εί'τε δι’ έλλειψιν τύπου τινός έπί

> ι Λ : , ,ποιν/] ακυρότητας οιατεταγμενου, ειτε 
δι’ αναρμοδιότητα, εί'τε δι’ έκπροθεσμον, 
εί'τε ώς άνευ έννόμου συμφέροντος ή 
ώριμου όικαιώματος άσκηθέντος, εί'τε 
κ α τ ’ άποφάσεως μή ύποκειμένη; ε ί; τό 
έ'νδικον τοΰτο μέσον, εί'τε τέλος δπως 6 
νόμος ρητώς κηρύττει δικόγραφον τ ι ώ ' 
άπολύτως, καί ούχί ύπό όρων καί προσ- 
καίρως, άπαράδεκτον. Ά λ λά  τοΰ νόαου 
ρητώς ορίζοντας ότι τό έγγραφον είναι 
πρόσω ρινώς μόνον άπαράδεκτον ρ.έχρις 
ού ύποβληθή είς τό πρόστιμον, έ'πεται 
δτι ή άπόρριψις αύτοϋ ώς άπαραδεκτου, 
κατά τρόπον μάλιστα άνόητον πλέον, 
άντιβαίνει είς τόν ρητώς δηλωθέντα σκο
πόν τοΰ νόμου.

Διά νά ήναι σύμφωνον τό δ ιατακτι
κόν της άποφάσεως ταύτης πρός τήν 
αιτιολογίαν αύτής καί πρός τόν νοαον, 
έπρεπε ν’ άποφαίνηται. τό δικαστήριον 
άπαράδεκτον τό όικογραφον μέχρ ις  ου 
~τ ροοαχ iff] τοΰτο φέρον τήν νόμ ιμ ον  βε- 
βα ίω ο ιν  δτι υπεβλήθη  εις τό πρόστιμον, 
διότι ή θελησις τοϋ νομοθέτου σκοπεί 
τόν έξαναγκασμόν είς πληρωμήν τού 
ισοτίμου τέλους διά προσωρινής έ'ως τότε 
τοΰ δικαστηρίου άποχής, καί τοΰτο έ- 
δέχθησαν, ώς είδομεν, τά  τής ούσίας' 
οικασΐηρια. Άπορριπτομένου δμως τοΰ 
δικογράφου, άφ’ ένός μέν τό τέλος δέν 
θά καταβληθή πλέον ώς πεοιττόν, καί 
ουτω τό Κράτος Οά στερηθή αύτοΰ, 
άφ’ έτέρου δέ 6 διάδικος θ’ άπολέση διά 
πα,τός τά έκ τής κοινοποιήσεως τοΰ 
δικογράφου δικαιώματά ταυ τιμωρούμε
νος διά ποινής, τήν οποίαν αύδείς νόμος 
άπαγγέλλει. Ό  ’Άρειος Πάγος, άποο- 
ρίψζς τό δικόγραφον ώς άπαράδεκτον, 
μετέβαλε τό άπλοΰν μέσον τοΰ έξαναγ- 
κασμαΰ, δπερ ό νομοθέτης έθέσπισεν, 
είς ποινήν άπωλείας δικαιωμάτων, ήτοι 
μετεβαλε την αναβλητικήν ένστασιν εί: 
άκυρωτικήν, διότι κατά τά άρθρα 830 
καί 837 τής Ιίολ. Δικ. έάν ή περί 
άναιρέσεω; αίτησις άπορριφΟή ύπό τοϋ 
Άρ. Πάγου ώς άπαράδεκτος, δέν έπι- 
τρέπεται πλέον άλλα έ'νδικον μέσον, ή 
δέ προσβλήθεΐσα έπ ί άναιρέσει άπόφα- 
σις καθίσταται άμετάκλητος καί ό άναι- 
ρεσείων καταδικάζεται είς τά  έξοδα καί 
είς τό παράβολον. Ούδέ κατά φαντα
σίαν θά ήτο δυνατόν νά συλλάβ·/) ό νο
μοθέτης τοϋ άρθρ. 53 τοΰ περί Χαρτο
σήμου νόμου οτι ήτο ποτέ δυνατόν νά 
τώ  άποδοθή τηλικαύτη σκληρότης, ώστε 
διά τέλος μιας δραχ'μής έπ ί δικογράφου 
άναιρέσεως ή προσθέτων λόγων άναιρέ- 
σεως νά έσκόπει πανωλεθρίαν είς τά 
δικαιώματα τών διαδίκων, τό δέ Κρά
τος νά χάσ7) καί τήν δραχμήν διά παντός.

Κατεκοίθη όοθώς ώς δημευτική καί

δρακόντεια ή διάταξις τοϋ άρθρ. 47 τοϋ 
περι Χαρτ. νόμου, ή κηρύτταυσα άκυρα 
τα ίάιωτικά έ'γγραφα, τά  είς άναλογι- 
κον τέλος ύπακείμενα γεγραμμένα δέ 
εφ άπλοΰ χάρτου ή μή άναλόγου χαρ
τοσήμου, εαν μή ταΰτα εντός τριών 
μηνών άπό τής έκδόσεώς των ύποβλη
θώσιν εις τό έλλεΐπον τέλος καί εις τό 
όεκαπλοΰν αύτοΰ πρόστιμον καί δμω; 
ή όιαταζις αυτη είνε άσυγκρίτως έπιει- 
κεΛέρα τής έννοιας, ήν ό ’Άρειος Πά
γος άπέδωκεν είς τό άρθρ. 53 τοΰ αύ
τοΰ νόμου, όιότι εκείνη τούλάχιστον 
άφορα ώς έπ ί τό πολύ είς μεΐζον ποσόν 
προστίμου δέν πλήτει δέ ά π ’ εύθείας τό 
δικαίωμα, άλλά μόνην τήν άπόδειξιν 
αύτοΰ, καί ταύτην έν μέοει καί μετά 
προθεσμίαν, άφήνουσα διέξοδον είς τήν 
ό ι ’ ορκου άπόδειξιν καί σώζουσα τήν 
ποινικήν έπ ί ψευδορκία ά γω γή ν  ά λλ ’ ή 
συνέπεια, ήν ό ’Άρ. Πάγος έφήρμοσεν 
είς τήν παράβασιν τής περί περιθωρίων 
διατάζεως, άποκόπτει πρόρριζον τό δι
καίωμα άνευ μετριασμαΰ τίνος ή προσ
φυγής, διά παράβασιν μάλιστα, ήτις δυ
νατόν νά προήλθε καί έξ άπροσεξίας ή 
σπουδής είς προσθήκην λέξεών τινων έν 
τώ περιθωριω έλλείψει άλλου χαρτοσή
μου κατά τήν τελευταίαν στιγμήν.

Είνε άόύνατον, νομίζω, νά ύποτεθή 
δτι α Ά ρ . Πάγος διά τής άποφάσεοις 
του ταύτης ήθέλησε νά σημάνη δτι 
κατά τό άρθρον 53 τοϋ περί χαρτ. νό
μου πάντα τά  δικαστήρια έν γένει ό- 
φειλουσιν έπ ί όμοιας παραβάσεως r ’ 
άπορρ ίπ τω α ιν  ώς άπαράδεκτα τά  τοιαΰ- 
τα  δικόγραφα.

Τοιαύτην προδήλως άντίθετον πρός 
τό σαφές γράμμα καί πνεϋμα τοΰ νόμου 
έρμηνείαν βεβαίως ό ’Άρειος Πάγος δέν 
ήδύνατο καί δέν έσκόπει νά καθιερώστ). 
Καίτοι ή άπόφασις έν τή δημ,οσιευθείσν) 
αιτιολογία αύτης δέν έκφράζει τόν κύ
ριον λόγον δστις ή'γαγεν αύτήν είς τήν 
άπόρριψιν τοΰ δικογράφου τών προσθέ
των λόγων άναιρέσεως (διότι βεβαίως 
καί έν τώ άναιοετηρίω δικογράφω άν ύ- 
πηρχεν ή τοιαύτη παράβασ.ς πάλιν 
έκ τοΰ αύτοΰ λόγου ή'θελεν άπορρίψη 
καί τοΰτο), έν τούτοις ή δυνατή έξήγη- 
σις τής τοιαύτης άπορρίψεως δέον, νο
μίζω, νά ζητηθή άλλαχοΰ, ένδεικνυο- 
μένη ύπό σταθερας μέν ά λλ ’ έξ ίσου 
πλημμελούς νομολογίας του.

Ό  ’Άρειος ΙΊάγος, δικάζων ώς ακυ
ρωτικόν δικαστήριον, φρονεί δτι, ώς έκ 
της παρ’ αύτω ιδιορρύθμου διαδικασίας, 
οΰτε δικαίωμα έ'χει οΰτε ύποχρέωσίν 
νά έκδιδη προπαρασκευαστικάς άποφά- 
σεις άναβαλλουσας τήν οριστικήν αύτοϋ 
άπόφασιν έπ ί τής περί άναιρέσεως α ί
τήσεως, ΐνα προσαχθώσιν έλλείποντα 
δικόγραφα εί'τε περιέχοντα εί'τε άποδει- 
κνύαντα τούς λόγους της άναιοέσεως· 
άρα ατι πάντα τά τοιαΰτα όικόγραφα 
πρέπει ά τ ι’ άρχης  έπ ί ποινή άϊδίου απο
κλεισμού να προσάγωνται ένώπιόν του 
έν νομίμω καί παραδεκτή ύποστάσει.

Πόσον ή γνώμη αυτη είνε πρός τόν 
νόμον αντίθετος καί έπάγετα ι άδικον 
άμα καί σοβαρόν κίνδυνον είς τά  δικαιώ
ματα τών διαδίκων, θά πειραθώ ν’ άπο- 
δείξω βραδύτερον.

Ί ω .  Γ . Φ ραγν.ιας

Έ ν ’Αθήναις τήν δεκάτην έννάτην ’Ιου
νίου 1909 χιλιοστού έννεακοαιοστοΰ έννάτου 
έτους ] Ιαοασκευήν καί ώραν 3 tx. μ.,
ό υποφαινόμενος Ί ω . Με-ρκούρης κλητήρ τών 
έν ’Αθήναις Ιίρωτοδ’.κών τϊ) έγγράφω παραγ
γελία  τοϋ διαδίκου Γ εω ρ γ ίο υ  Δ υο δ ο υν ιώ - 
το υ , κατ&ίχχυ ’Αθηνών καί τοΰ πληρεξου
σίου αύτοΰ Πέτρου Θηβαίου δικηγόρου έπέ
δωκα πρός τόν κύριον Β ίβ α γγελέα  τ ώ ν  έ ν  
’Α θ ή να ις  Π ρ ω τοδ ικώ ν δ ιά  τό ν  Γ εώ ρ γ ιο ν  
Λ α γ α ν ό π ο υ λ ο ν  κ ά το ικ ο ν  ’Α θ η νώ ν  κ α ί 
ή δ η  άγνώΟ τοκ δ ια μ ο νή ς , άντίγραφον ές 
άπογράφου έκτελεστού έκ τής ύ π ’ άρι8. 4650 
τοΰ 1909 άποφάσεω? τοΰ Πρωτοδικείου ’Α
θηνών πρός γνώσιν του καί έπιτασσόμενον δ
πως έμ,προθέσμιως παραλείψη τήν κατοχήν καί 
παραδώστ] ε ί <  αύτόν τήν εν τή  άποαάσει καί 
τή ύ π ’ άριΘ. 1 1499 τού 1908 περιλήψει κα- 
τακυρωτίχής έκθέσεως τού Συμβολαιογρα
φείου ’Αθηνών Α. Μητζοπούλου περιγραφο- 
μένην οικίαν μ,ετά τών παραρτημάτων, παρα
κολουθημάτων καί τοΰ οικοπέδου αύτής, προς 
δε δπως έμπροθέσμως τω  καταβάλη τά έπι- 
δίκασθέντα έξοδα δρ. 25 τά τέλη δρ 1 1 καί 
διά τό άϋγραφο·' άντίγραοον έπ ιταγήν καί 
έπίδοσιν δρ. 8 , ήτοι έν δλω δρ. 44 έντόκως 
καί είς έν&ειξιν.

Ό λαβών Ό κλητήρ
ί Α . Σπηλιάόης I. Μερκονρης

Αί στήλαι τής «Δ ικα ιο σύνη ς» 
ε ινε  ε ίς  τήν διάΰ'εσιν παντός δ ι
κηγόρον, δικαστοϋ ή άλλου δ ι
καστικόν προσώπον, ενρισκο- 
μένον ε ίς τή ν άνάγκην ή έπ ιϋ 'ν -  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Ό θ=δς τ(]ζ δυστυχισμένης της 
Ελληνικης Δικαιοσύνης τόσον φει

δωλός εινε καί τόσης ευαισθησίας στε
ρείται, ώστε

T i  χ υ κ λ ο φ ο ρ ο ΰ ν τ α  καί δταν μα-
γειρεύωνται

δικαστικαί προαγωγαί δέν αισθάνεται 
τήν ύποχρέωσίν νά έκπέμψη ολίγον 
πνεΰμα πόνου πρ6ς το σώμα είς τούς 
μαγειρεύοντας τάς προαγωγάς καί 
νά μεταδώση ολίγον τρόμον είς τάς 
χεΐράς των;

Είς το σώμα το δικαστικόν πλειο
ψηφούν ευτυχώς οί εύπροσώπως δυ- 
νάμενοι νά διεκδικήσουν άνωτέρας 
θέσεις, μειοψηφούν δέ οί προωρισμέ- 
νοι νά έγκαινιάσουν τδ Ιργον των μέ 
το αξίωμα τού Πρωτοδίκου καί νά zb 
τερματίσουν μέ τδ αύτο αξίωμα.' ΙΙρδς 
τί άρα ό κλήρος της προαγωγής νά 
πίπτη, καί δή κατά σύστημα, έπί τούς 
τελευταίους, παρηγκωνισμένοι δέ οί 
πρώτοι ή νά ποτίζωνται μέ τδ χειρό
τερον τών δηλητηρίων, οιον ή άπο- 
γοήτευσις, ή νά άγωνίζωνται δπως 
άφομοκοθώσι μέ εκείνους οϊτινες ώς 
γέρας τής άνικανότητός των ή τοΰ 
Ιλαστικοΰ τοΰ χαρακτήρός των λαμ
βάνουν έκάστοτε τήν προαγωγήν;

Ένταΰθα κυριολεκτεί τδ άπο- 
φθεγμα «τών φρονίμων ολίγα», έκτδς 
άν ύποτεθή δτι οί συσκευάζοντες τούς 
ψιθυριζομένους προβιβασμούς δέν είνε 
φρόνιμοι, οπότε θά μάς έννοήσουν 
α,έν θά κωφεύσουν δέ.

Ποια τις δέον νά είνε ή πρακτι- 
κτική τών δικαστηρίων;

Γενικώτερον είνε ό καθαρισμδς 
τής έννοιας τών

Χ ά  opto. δικονομικών διά
τα ς  Ι Ι ρ α κ τ ικ ^ ς  τάξεων έν μα- 

κρα εφαρμογή. 
Είδικώτερον δέ καί συγκεκριμένως 
είνε ό καθ’ εξιν άνετος καί συνεπώς 
εύχερής χειρισμός τών δικονομικών 
διατάξεων έν τή εκπληρώσει τών 
καθηκόντων του ύπδ δικαστικοΰ τίνος 
λειτουργοΰ,ωστε, άνευ δισταγμών περί 
τής νομιμότητος πάσης του ένεργείας, 
νά προβαίνη είς τήν ερευνάν τών 
πραγματικών περιστατικών κατά 
πάντα τρόπον ύπαγορευόμενον ύπδ 
τής ανθρώπινης λογικής, χωρίς, λέ- 
γομεν, νά δαπανά χρόνον καί δυνά
μεις είς τήν άδιάλειπτον προσοχήν 
περί τοΰ άν έκάστη Ινέργειά του είνε 
σύμφωνος πρδς τδν νόμον. Ή έκ τής 
πρακτικής επομένως ωφέλεια είνε 
πρόδηλος καί σημαντικωτάτη. ’Άνευ 
αύτής έπίπονος θά καθίστατο ή επί 
τών πραγμάτων κρίσις, διότι δέν θά 
ήτο συνεχής ή άδίστακτος άντίλη- 
ψις, αύτή τής διανοίας ή διαύγεια.

Έν τούτοις καθώς πάσα μακρά 
έξις, τελειοποιούσα τήν δεξιότητα, 
άπαμβλύνει τήν συναίσθηση/ περί 
τής σπουδαιότητος τοΰ συντελουμέ- 
νου έργου, ουτω καί ή δικαστηριακή 
πρακτική, όπλιζομένη μέ περισσήν 
αφέλειαν, καθιστά τάς δίκας πεζάς 
καί προχείρους συνομιλίας, έν αίς τά 
πάντα διαπράττονται εύχερώς καί 
άνέτως, ώστε νά μή παρατηρήται δλη 
ή άπαιτουμένη προσοχή προκειμένου 
νά δοθή μάθημα νόμου καί δικαίου.

Πρδς τάς σκέψεις ταύτας δέν έ- 
δωκεν ήμΐν αφορμήν μόνη ή τελευ
ταία μεγάλη δίκη έν τψ ένταΰθα 
Κακουργιοδικειω. Άπαράμιλλον βέ
βαια υπόδειγμα άφελείας θά παρα-
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μείνη το < σώθ)ωωπα Άντώνη» κατά 
μίαν των δικών έπί τοΰ φόνου τοΰ 
Δηλιγιάννη. Ά λ λ ά  καί κατά τήν τε
λευταίαν δίκην έκινδυνεύσαμεν ν’ 
άπαμβλυνθη πάσα άλλη άντίληψις έκ 
της προκαλουμένης διαρκώς τούλά
χιστον θυμηδίας συνεπεία τοΰ κατά 
πάσαν στιγμήν άκουομένου «ή Πόπη, 
τής Πόπης, την ΙΙόπην», ώς έάν 
θέμα τοΰ δικαστικώς άναπαραστα- 
θέντος φρικτοΰ κοινωνικοΰ δράματος 
ήτο νά γνωρίσωμεν καί οίκειωθώμεν 
μέ τήν ΰπαρξιν καί δλας τάς τοιαύτας 
ή τοιαύτας ιδιότητας μιάς γυναικός.

Τά πρόσωπα τών ατομικών πρά
ξεων, αίτινες άποτελοΰσι γεγονότα 
κοινωνικά καί διά τοΰτο τίθενται ώς 
προβλήματα δικαστικά, έρευνώνται 
καί διεξετάζονται κατά τάς συνήθειας 
καί ιδιότητας αύτών, μόνον καθ’ δσον 
αί συνήθειαι καί ιδιότητες αυτών 
)φησιμεύουσιν είς τήν διερεύνησιν καί 
λύσιν τοΰ δικαστικοΰ προβλήματος, 
καθ’ ολα δέ τά άλλα τά πρόσωπα έ- 
κεΐνα δικαιούνται ν’ άξιώσωσιν δλον 
τον σεβασμόν καί τήν ακεραιότητα 
της ηθικής των ύποστάσεως καί έν- 
τδς τοΰ δικαστηρίου, καθώς καί έκτος 
αύτοΰ, άπαραλλάκτως, καί μάλιστα 
κατά μείζονα λόγον καθ’ οσον κινείται 
ή κοινή προσοχή καί ή περιεργία. 
Τδ έναντίον δέν θ’ άπετέλει έλλειψιν 
προσηκούσης συμπεριφοράς μόνον, 
άλλά καί παράβασιν τοΰ νόμου κατά- 
φωρον, αποτελεί αυτόχρημα έξύβρι- 
σιν έπί πλέον δέ δυσχεραίνει σημαν- 
τικώς τήν προσήκουσαν τοΰ προβλή
ματος λύσιν. Τά πρόσωπα έν ταΐς δί- 
καις καλοΰνται «παθόντες, ένάγον- 
τες, πολιτικώς ?νάγοντες, ίδιώται 
κατήγοροι, κατηγορούμενοι, διώκον- 
τες, φεύγοντες, διάδικοι». Τά δνό- 
ματα καθ’ δσον είνε δυνατδν άποφεύ- 
γονται, πάντως εινε άδιάφορα, σκό- 
πιμον καί εύπρεπές εινε νά μή έπα- 
ναλαμβάνωνται— τόσον δέ συχνά— 
ιδίως δταν κατέστησαν τόσον περί
εργα καί έν πάση περιπτώσει ού- 
δεμίαν προκαλοΰσιν έννοιαν χρήσιμον 
διά τήν δίκην, πάν τούναντίον μάλιστα.

Τδ είπομεν πολλάκις· κυρίως έν 
τφ Κακουργιοδικείφ κραταιοΰται ή 
περί δικαίου ιδέα, άνυψοΰνται τά η 
θικά συναισθήματα καί ρυθμίζεται ή 
ύψηλή εκείνη νομιμοφροσύνη, ήτις 
άγει είς τήν υπερηφάνειαν τοΰ πολί
του δτι ζη έν μέσιμ Κοινωνίας έξα- 
σφαλιζούσης τήν έλευθερίαν καί πρό
οδόν του. Έκεΐ, δπου τοιαύτη τελεί
ται λειτουργία καί τοιαύτη γίνεται 
έμπρακτος άλλά καί θεωρητική δι
δασκαλία ύπο τών πεφωτισμένων δι- 
κανικών ρητόρων, δύναται νά έπι- 
τραπη αφέλεια τρόπων καί προχει- 
ρότης έκφράσεων, δύναται νά έπι- 
τραπ^ ταπεινόν τι έστω καί άκομψον, 
δύνανται νά μή νοηθώσι στενώτατα 
τά opta δσης δήποτ’ άν τύχη δικα
στικής πρακτικής;

Τοιαύτην, ώς άνωτέρω περιγράφομ.εν, 
έ'χοντες γνώμην περί του Κακουργιοδι- 
κ,είου, άνάλογον νοοΰμεν /αί τήν έν 

αύτώ ρητορικήν. Ούχί
'II Ρητρρικη άπλώς καί ζ/ρώς ά- 

παριΟμ.οΰσαν καί κατα- 
τάσσουσαν τά περιστατικά καί συμβάν- 
- α, άλλά καί άναλύουσαν αύτά καί 
έςετάζουσαν καί έρευνώσαν αύτά, πρίν 
ή τά ϋποτάζη εις τόν νόμον, άπό'της 
κοινωνικής των άπόψεως. Διότι σήμερον 
πλέον αποτελεί κοινοτάτην κοινοτοπίαν 
οτι τ αν έγκλημα έχει τοσαύτην ή το- 
σαύτην βαρύτητα, κατά τά σταθμά πάν
τοτε του ν'ρ.οΰ, άναλόγως της κοινωνι
κή; του σημασίας καί σπουδαιότητος. 
Το έναντίον μ.όνον κατά τους χρόνους 
σχολαστικής μεταφυσικής έόιόάσκετο. 
Ά λ λ ’ ακριβώς ή θετική αϋτη άποψις 
τοϋ Ιίοινικοΰ Δικαίου καΟιστα άναγ- 
καιοτέραν τήν εύρυτεραν μόρφωσιν και 
ρητορικήν1* δύναμ-ΐν. εισαγγελέων καί συ
νηγόρων, καθιστα άναγκαιοτέραν τήν 
προσεκτικήν αύτών άκρόασιν. Εύτυχώς

οί σηαερινοί έ’νορκοι εινε εντελώς εις 
θέσιν νά ψαλλιδίζωσι- τάς υπερβολάς 
της ρητορικης. ' Ά λ λ ’ είνε επιπόλαιος 
— δικαστής ασυνείδητος— ό μ.ετά κομ.- 
πασμοΰ δηλών δτι δέν έ'χει άνάγκην 
τών φώτων τοΰ μ.ετά έπιστημ.ης και 
έμ.πειρίας μ.ελετήσαντος έπ ί ήμ.ερας 
κατά πλάτος καί βάθος μίαν ύπόΟεσιν.

Κυριολεκτοΰμεν δέν είνε μόνον 
ειδεχθές καί άπρεπέστατον το πράγ
μα, άλλ’ άποτελοΰσι κίνδυνον κ^ί 

μέγαν καί άναμ- 
Τί> ν ε ό τε υ κ το ν  φισβήτητον οίβό- 

(ΐ-έγαρον! θροι του Πρωτο
δικείου. Δέν χρει

άζεται, ή νά πατήση τις τήν πρώ- 
την βαθμίδα της εξωτερικής κλίμακος 
τοΰ Καταστήματος, διά ν’ άναγκα- 
σθη νά συλλάβη τήν ρίνα του, κατά 
τδ λεγόμενον, καί νά αίσθανθη πνι- 
γομένην τήν άναπνοήν του. Ή δυσω
δία εινε άφόρητος. Άποροΰμεν πώς 
ό Δικαστικδς Σύλλογος μετά τών 
ύπογραμματέων καί γραφέων καί 
κλητήρων δέν έξηγέρθη είς άμυναν 
ύπέρ τής ύγιείας του, άποροΰμεν 
άκόμη περισσότερον πώς τδ ζήτημα 
δέν έθεωρήθη οΐουδήποτε άλλου μάλ
λον έπεϊγον καί σπουδαιότερον ύπο τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Δικηγο
ρικού Συλλόγου. Τδ θεωροΰμεν δ’ 
άπίστευτον δτι ή άμεσος διόρθωσις θά 
συνάντηση έμπόδιον έν τη συνειδή- 
σει "Γπουργοΰ, δστις παραχρήμα διέ- 
ταξεν έπισκευάς καί συμπληρώσεις 
άσυγκρίτως δλιγώτερον έπειγούσας 
καί ήσσον σημαντικάς.

’Έχομ.εν ύπ ’ δψ'ιν δλας τάς παρατη
ρήσεις, ενστάσεις, προτάσεις παράπονα 
καί διαμαρτυρίας έ'τι περί τοΰ έ'ργου 

της έφημ.εριόογρα- 
Anuodioypuotv.ii φιας κατα τάς ποι- 

©έόις ; νικάς ύποΟεσεις εκ-
κτος τοΰ άκοοατη- 

ρίου κατά τήν προανάκρισιν καί κατά 
τάς δίκας. Ά λ λ ά  πάντως δέον νά τεθή 
πλέον ώ̂ ς άναπότρεπτον δεόομενον, δτι, 
ώς πανταχοΰ, καί παρ’ ήμΐν η έφημερι- 
δογραφία κατά έ'να τινά τρόπον καί 
κατά μ.ίαν αναλογίαν πρός τό σύνολον 
τοΰ περιβάλλοντος έχει καί Οά έ'χη καί 
πρέπει νά εχν) μ.εταξύ τών θεμάτων αύ
της τάς ποινικά; ύποθέσεις, άφοΰ και 
παρ’ ήμΐν εύτυχώς άνεπτύχΟη εύοιωνως 
ή κοινωνική συνείδησις μέχρι τοΰ (ωη- 
ροΰ διαφέροντος ύπέρ της ταχείας καί 
προσηκούσης καταδιώζεως τών έγκλη- 
μ.ατούντοιν. Έπομ.ενως εινε αδικαιολό
γητος ή καί έν τώ νέ<ο καταστήματι 
τοΰ Κακουργιοδικείου έ'λλειψις ειόικης 
θέσεως διά τούς δημοσιογράφους, ΐνα ά- 
νετώτερον καί κα τ ’ ακολουθίαν πληρε- 
στερον καί άκριβέστερον έ/.πληρώσι τό 
εργον, τά καθήκον αύτών. Διότι ή ση
μερινή των Οέσις, έν μ.έσω άφορητου καί 
άποπνικτικοΰ συνωστισμ.οΰ, είνε τόσον 
άζία οίκτου, ώστε Οά ήτο άξιοθαύμα- 
στον καί έντελώς ΰπεράνθρωπον άν κα- 
τώρΟουν νά έπαρκώσιν είς τά εργον π λή 
ρους καί άκριβοΰς περιγραφής της δια
δικασίας. Πρόκειται περί πρώτης τάξεως 
κοινωνικής ανάγκης.

Πρέπει νά εινε τόση ή πείρα δλων 
μ.ας, ώστε νά μ.η περιμενωμ,εν πρακτικα 
άποτελέσμ.ατα έκ της πράς τήν δημο

σιότητα άναγγελΟεί- 
Σ το ατο ό ιν .ε ΐα  σης ώς ταχθείσης ’Ε

πιτροπής νομ.ικών καί 
στρατιωτικών άνόρών περί μεταρρυΟμ.ί- 
σεως της Στρατιωτικής Ποινικής Νο
μοθεσίας. Αλλά τέλος πάντων άς τεθή 
καί τά μεγα/ωστί μ.έγα ζήτημα τοΰτο 
έπ ί τάπητο ;. Διότι οΐαν δήποτε καί άν 
τις έ'χγι γνώμην περί της αναγκαιό
τατος τών Στρατοδικείων, δέν θα τολ- 
μ,ήοη, ν’ άρνηθή, οτι, ώς λειτουργοΰσι 
παρ’ ημϊν, άποτελοΐσι συχνά ειρωνείαν 
καί ούχί σπανίως σαρκασμ.ον κατά πά
σης στοιχειώδους άντιλήψεως περί νό 
μου καί δικαίου καί κοινωνικής συνειδή- 
σεως καθ’ ήν δίον νά κανονίζηται ή έ- 
νέργειά των.

’Εκείνο δέ, οπερ άποτελεϊ αύτόχρημα 
άρνησιν πάσης ούχί δικαιοσύνης άλλά 
καί στοιχειώδους λογικής καί αΐδοΰς έ'τι 
εινε τά καλούμ.ενον ΆναθεωρητικονΣτρα-

τοδικεΐον; έν ω άνθοωποι εντελώς ανίδεοι 
έπιστήαης νομ-ΐκης, ενίοτε ααθηται τού 
δηαοτικοΰ σχολείου, κρίνουσι ‘/.αί άπο- 
φασίζουσι έπ ί άφτιρημ.ένων νομ-ικών ζη
τημάτων — i « ο τ ε λ ο ΰ β ι ν Ά κ υ ρ ο ι -  
τ ικ ό ν  !

Ά ριθ. 4065.
Ά ποδεικτικΑ ν κ ο ιν ο π ο ιικ ίε ω ς .

Έ ν Άργοστολίω σήμερον τήν 6 τοΰ μη
νός Μαρτίου 1009 έννάτου ’έτους ήμέραν 11α- 
οασκευήν /.αί ώραν 3 μ. μ. ό ύποφαινόμενος 
δικαστικός κλητήρ τών έν Κεφαλληνία Πρω 
τοοικών Παναγής Ά μ πά της. Κ ατ’ εγγοαοον 
παραγγελίαν τού δικηγόρου Κωνσταντίνου 
Στελακάτου Λοβέρδου πληοεςουσίου τοΰ Μι- 
'/αήλ Γ. Λιβαόα κατοίκου Ληςουρίου καί 
διαμένοντος είς ’Αθήνας, [/.ετέβην καί έπε- 
δωκα προ?  τόν κ. ε’ισαγγελεα τών έν Κεφαλ
ληνία Πρωτοδικών κάτοικον ένταΰθα, διά τον 
Σπυοίοωνα Γοργορίνην ποτέ ’Αναστασίου κά
τοικον Χιονάτα Έ ληοΰ άλλά νΰν άπόντα καί 
άγνωστου διαμονής, τήν άπο 5 Μαρτίου 1900 
άγωγήν κ α τ ’ αύτοΰ καί κατά τών ΙΙαναγή 
Γοργορίνη ποτε ’Αναστασίου καί Ε λένη ς χή 
ρας ’Αναστασίου Γοργορίνη ώς νομίμου έπι- 
τοόπου τοΰ ανηλίκου· υιού της ’Αναστασίου, 
κληοονόαων απάντων τοΰ πατρός των ’Ανα
στασίου Γοργορίνη κατοίκων Χ ιονάτων, απευ- 
Ουνομένην ένώπιον τών έν Κεφαλληνία Πρω
τοδικών. ε/ουσαν δέ ώς έξή ς'— « ’Αγωγή Μι
χαήλ Γ. Λ'.βιδα κατοίκου Ληξουρίου καί 
δ'.αμένοντος είς ’Αθήνας. Κατά ΙΙαναγή καί 
Σπυρίδωνος αδελφών Γοργορίνη ποτέ ’Αναστα
σίου, καί Ε λένη ς χήρα; ’Αναστασίου Γοργο
ρίνη, ώς νομίμου επιτρόπου τοΰ ανήλικου 
υίοΰ της ’Αναστασίου Γοργορίνη, κληρονό- 
αο)ν απάντων τοΰ πατρός των 'Αναστασίου, 
κατοίκων Χιονάτα Έλγ,οΰ Κεφαλληνίας τοΰ 
δέ Σπυρίδωνος άγνωστου διααονής. Έ νώπιον 
τώ ν έν Κεφαλληνία Πρωτοδικών. Κυριεύω 
καί ά νεπ ιλήπτω ς νέμομαι οικίας μετα συν
εχομένου κήπου, κειμένης έν τη  πόλει Λη- 
ςουοίου τοΰ. ομωνύμου Δήμου συνοικ’.ιι Τα
ξιαρχών τιον μέν ί!/.| αύτής έκ κληρονομιάς 
τοΰ πάππου μου Μιχαήλ Λιβαδα, καί τοΰ 
Οείρυ μου Θεαγένους Λιβαδα, τοΰ δε ετερου 
τρίτου έξ άόιαϊρέτου τίτλω  άγορασια: νομιμως 
μεταγοαοέντος άπό ’Αριστείδη Λ'.βαοά καί 
ή τις όοοΟετεΤται άνατολ'.κομεσημβρινώς ύπό 
δημόσιός όδοΰ, δυτικώς κληρονομιάς Δημη-, 
τρίου Ξύδια καί άρκτικώς κληρονομίας ΙΙα- 
ναγή Γοργορίνη. Πρός τό αρκτικόν μέρος 
της άνωτέρω οικίας υπάρχει γήπεδον συνεχό
μενόν, καί οπερ τυγχάνον τής άποκλειστι- 
κής κυριότητός μου ώς παρακολούθημα, ε- 
νοΰται μετά τής οικίας κληρονομιάς ΙΙαναγή 
Γοργορίνη, κατά δέ τήν 2Ί Μαρτίου 1870, 
διά τοΰ ΰ π ’ άριθ. 20108 συμβολαίου τοΰ 
συμβολαιογράφου ΓΙάλλης Γεωργίου Α. Λου- 
κέοη, ό πάππος μου Μιχαήλ Λιβαοας, ώς 
άπόλυτος κύριος τής ανο> περιγραφε'.σης οι
κίας μετά τοΰ πρός τό αρκτικόν μέρος γ η 
πέδου, συνεβλήθη μετά τοΰ ΙΙαναγή Γοργο- 
οίνη πάππου έκ πατρός τοιν νΰν εναγόμενων 
καί έπέτρεψε έκείνω κατά παράκλησιν και 
προσωρινώς ν ’ άνοιξη άχο τό μεσημβρινόν 
μέρος τής οικίας του έν τ.αράθυρον σιοηρο- 
ορακτον μέ έσωτερικά παραθυρόφυλλα, . β/.ε- I 
πον πρός τό άρκτικόν μίρος τής οικίας μου | 
μέσον τών  όποιων, οικιών, κειται τό ανωθι 
γήπεδον, έπέτρεψε δέ καί έκείνος εις τον 
έμόν πάππον νά άνοιξη τοιοΰτον παράθυρον 
είς τον πρός δυσμάς τοίχον τής οικίας του, 
καί ό μεν Γοργορίνης ήνοιςε τό έπιτραπεν 
αύτώ παράθυρον ϋπάρχον ετ ι' ό δε πάππος 
αου καί οί αύτώ διάδοχοι ουδεποτε. Έ πειοη 
δέν άνέχομα; έπί πλέον τήν ΰπαρξιν τοΰ πα 
ραθύρου. Ε πειδή  δικαιούμαι δυνάμει τής α
νωτέρω συμβάσεως ού μήν, αλλά και ταΰ νο 
αου νά κλείσω τόν αωταγο>γον έκείνον. Ε 
πειδή ό κατά παράκλησιν εκείνος φωτισμός 
προσωρινώς δοθείς είς τήν γειτονικήν οικίαν' 
δύναται παρελεύσει τοΰ νομίμου /ρόνου να 
τραπή είς πραγματικήν δουλείαν φωτός προσ- 
βαλλομένης ουτω μερικώς τής έλευθερας κυ
ριότητός μου. Ε πειδή  ούδενί τό εμον κτήμα 
οπως δήποτε δουλεύει. Έ πειδη κύριοι και 
κάτοχοι τής οικίας Παναγή Γοργορίνη τυγ- 
χάνουσι ο'ι νΰν έναγόμενοι ώς κληρονόμοι 
τοΰ πατρός των ’Αναστασίου, τούτου δε κλη
ρονόμου τοΰ πάππου των Παναγή. Δια ταΰτα 
καί τά έν κα’.ρω προστεθησόμενα. Καλών 
τούς έναγομέ\ους ποός έμπρόθεσμον απολο
γίαν καί συζήτησιν τής παρούσης ένώπιον 
τοΰ άνωθι δικαστηρίου έξαιτοΰμαι' νά γινη  
δεκτή ή παροΰσα ώς νόμιμος και βάσιμος. 
Ν ’ άναγνωρισΟή ή έλευθέρα πασης δουλειάς 
κυοιότης μου, έπί τής έν τώ ίστορ’.κω τής 
παρούσης περιγραφείσης οικίας, έπιτραπή εις 
έμέ or.ωε οι’ εξόδων τών έναγομενων κλεισω 
τ ο πρός τό άρκτικόν τής άνωτέρω οικίας μου 
παράθυρον. Κηουχθή προσωρινώς ^ ίκ τελεσ τή  
ή έκδοθησομένη άπόφασις καί καταδ'.κασθώ- 
σιν είς ~ά δικαστικά δαπανήματα καί τελη . 
— Ληξούρι ον τή  5 Μαρτίου 1909— ό πληρε
ξούσιος τοΰ ένάγοντος δικηγόρος. Κ. Στελα- 
κάτος Λοβέρδος. 'Αρμόδιος δικαστικός κ λη 
τήρ έπιοότω τήν παρούσαν πρός τόν κ. Εισ
αγγελέα τών έν Κεφαλληνία ΙΙρωτοδικών οια 
τον Σπυρίδωνα Γοργορίνην ποτέ ’Αναστασίου 
κάτοικον Χιονάτα Έληού καί /ύν άγνώστου 
διαμονής. Δημοσιευθήτο> δε δια τής έν Αθή- 
ναις έκδίδομένης έφτμερίδος «Δικαιοσύνη» 
διά τάc νομίμους συνεπειας. Ληςούριον αυ
θημερόν—ό παραγγέλων πληρεξούσιος δικη- 
νρρος Κ. Στελακάτος Λοβέρδος».-—Εύρων δέ 
προσωτικώς τόν κ. Ε ισαγγελέα εις τό εν
ταύθα κατάστημα τής εισαγγελίας, έπέοωκα 
πρός αύτόν τήν άνωτέρω μνημονευομενην

I άγωγήν ’κήί συνυπέγραψε μ ετ ’ έμοΰ ~'ο πα
ρόν, ό λαβ^ον Ε ίσαγγελεύς—Κ. Τσοϋκαλας— 
ό δικαστικός κλητήρ Παναγής ’Αμπάτης. 
"Οτι άληθές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεϊρας 

I μου εύρισ'ίΰμένου πρωτοτύπου.
’Αργοστόλιον τ·ξ 6 Μαρτίου 1909.

Ό Λικαστικός κλητήρ Π α ν α γ ή ς  Ά μ π ά τ η ς
Ε π ιχ ν ρ ο ν τ α ι τ ό  γ ν ή σ ιο ν  τ ή ς  α νω τ έ ρ ω  υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ ο ν  

δ κ α σ τ ικ ο ν  κ λ η τ ή ρ ο ς  τώ ν  έν  Κ ε , α λ η ν ία  Π ρω το δ ικ ώ ν  
Ι Ια να γ ή  Α μ π ά τη .

’Αργοστόλιον τί) 7 Μαρτίου 1909.
Ό Προεόρεύιον τών έν Κεφαλληνία Πρωτόδικων 

Α .  Π α π α ν ο ρ έο ν

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην όγδόην 
(1.8) ’Ιουνίου 1900 έννεακοσιοστοΰ έννά το » ’ 
έτους, ήμέραν Πέμπτην καί ώραν ο Μ. Μ. 
ό ύποοαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών Γεωρ. Γιαννόπουλος, 
τή  εγγράφω παραγγελία τοΰ Δικηγόρου κ. 
Ίω ά ν . Παπαβασιλίίου πληρεξουσίου τής έν 
Πειραιει έδοευούσης όμορρύθμου Εμπορικής 
Ε ταιρ ίας ύπο τήν έπωνυμίαν «Ν. Ε. Κο- 
τσώνης» έκπροσωπουμένης ύπό τοΰ δ'.α/ειρι- 
στού αύτής Α ντωνίου Ν. Κοτσώνη, κατοί
κου Πειραιώς, μετέβην καί έπέδωκα πρός τον. 
Κον Εισαγγελέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών, κατο'.κοεδρεύοντα ένταΰθα, διά τόν Δη- 
μήτριον, Ε. Καρέλην, κάτοικον Καρβασσαρα 
καί ήδη άγνώστου διαμονής, τήν άπό 2 Μαΐου 
ε. ε. άγωγήν κα τ’ αύτοΰ. άπευθυνομένην 
ένώπιον τού Πρωτοδικείου ’Αθηνών, ένώπιον 
τοΰ όποιου καλει τόν αντίδικον πρός συζήτη- 
σιν μετά τριάκοντα πέντε (3ό) ήμέρας άπό 
σήμερον καί έξαιτείται νά ύποχρεωθή ό ένα- 
νομενος διά τε προσωπικής αύτοΰ κρατήσεως 
καί προσωρινής έκτελέσεως τής έκδοθησομε- 
νης άποοάσεως νά τώ πληρώση δραχ. τριακο- 
σίας δεκαπέντε καί 50)00 (315 καί 50)00)
έντόκως ποός 0 ο)ο ετησίως άπό τής I I 
Α πρ ιλ ίου  1009 μέχρις έξοφλήσευκ καί τά 
έξοδα τοΰ διαμαρτυρικού έκ δραχ_. οκτώ. καί 
νά καταδικασθή είς τά έξοδα καί τελν .

Ό  Λαβών Ε ίσαγγελεύς Λ .  Σ π η λ ιά δ ι ις  
Ό  Δικ. Κλητήρ Γ . Γ ια ν νό π ο ίΓ λ ο ς  

“Ο ,τι άκριβές άντίγραφον 
Ά θήναι τή  23 ’ Ιουνίου 1900.

Ό  Πληοεξ.Δικηγόρος Ί ω .Π α π α β α ϋ ιλ ε ίο ν

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην όγδόην 
(18) ’Ιουνίου 1009 έννεακοσιοστοΰ έννάτου 
’έτους, ήμέραν Πέμπτην, καί ώραν 5 μ μ. 
ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν 
Ά θήνα ις Πρωτοδικών κ. Γεωρ. Γιαννόπουλος 
τή έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου 'κ . 
’ ϊω . Παπαβασιλείου πληρεξουσίου τής έν 
ΙΙειραιεϊ έδοευούσης όμορρύθμου εμπορικής 
εταιρείας ύπο τήν έπωνυμίαν «Ν . Ε. Κοτσώ- 
νης» έκπροσωπουμένης ύπο τού διαχειριστού 
αύτής Ά ν τ . Ν. Κοτσώνη, μετέβην καί έπέ
δωκα ποος τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά θή- 
ναις Ποωτοδικών κατ,οικοεδρεύοντα ενταύθα, 
διά τόν Δημήτριον Καρέλην. κάτοικον Καρ- 
βασσαρα. καί ήδη άγνωστου διαμονής, άντί- 
γοα-ρον έξ'άπογράφου έκτελεστοΰ έκ τής ύ π ’ 
άριθ. Ί 88 (1009) άποφάσεοις τού ειρηνοδι
κείου Βορείου Πλευράς Πειραιώς πρός γνώσιν 
του κα! έπιτασσόμενον ι’να έμπροθεσμως τή 
πληοώση διά κεφάλαιον δραχ. 208 καί · ° 00, 
δ ι’ έπιδικασθέντα εςροα δικαστικά δραχ. 15 
καί διά το άπόγραφον, άντίγραφον, έπιταγήν 
καί έπίδοσιν δραχ. 15, ήτοι εν όλο) δραχ. 
διακοσίας τριάκοντα ·κτώ  και 50;00 (238 
καί 50)00) καί ταύτας έντόκως προς 8 ο)ο 
έτησίως άχρις έξοφλήσεως. Καί είς ενδειξιν. 

Ό  Λαβών Ε ίσαγγελεύς Λ . Σ π ιιλ » ά ό η ς  
Τ) Δικ. Κλητήρ 1’ .  Γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς  

"Ο,τι άκριβές άντίγραφον 
Άθήναι τή  23 Ιουνίου 1009.

Ό  Πληοεξ. Δικηγόρος 
’ ϊ ω .  Π α π α δ α Ο ιλ ε ίο υ

Ά ριθ. 1310 Ά π  ο ό ε ιν .τ ικ ύ ν
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην έκτην 

’Ιουνίου 1909 έτους ήμέραν Τρίτην καί ώ
ραν 10 π . μ. ό ύποφαινόμενοί -δικαστικός 
κλητήρ τών έν Ά θ ή ν ιις  Πρωτοδικών Λύγου- 
στής Ηλάτων τή έγγράφω παραγγελία τοΰ 
έν Σύοω δικηγόρου Φρίτσου Βάλληνδα. πλη
ρεξουσίου τού Νικολάου Εενάκη κατοίκου 
'Άνδρου δ'.αμένοντος εν Ινωνσταντινουπόλει, 
μετέβην εις τό ένταΰθα κατάστημα τής Εισ
αγγελίας τών έν Ά θήναις Έ φετών καί έπέ
δωκα πρός τόν κύριον Ε-.σαγγελεα των έν 
Ά θήναις Έ φετώ ν.δ ιά  τόν άγνώστου διαμονής 
Δημήτριον Μωράίτην κάτοικον 'Άνδρου τήν 
κα τ’ αύτοΰ καί κατά τών Καλημέοη Καλημέρη 
διευθυντού τοΰ έν Σύρω'Υποκαταστήματος τής 
Ε θνικής Τραπέζης τής Έλ/άδος. κατοίκου 
Έρμουπόλεως, Νικολάου Εμπειρικού κα
τοίκου 'Άνδρου και Δημητρίου Κιχρέλλα κα
τοίκου Α θηνών ώς οριστικών συνδίκο)ν τής 
τιτω/εύσεως Δημητρίου Μωραίτου, καί κατά 
τής ύ π ’ άριθ. 505 τοΰ 1000 άποφάσεως τών 
έν Σύο<ο Πρωτοδικών. άπό~9 ’Ιουνίου 1000 
έοεσιν τοΰ ρηθέντος Νικολάου Ξενάκη, ά- 
πευθυνομένην ένοϊπιον τών έν Ά θήναις Έ - 

.φ ε-ώ ν , δ ι’ ής καλεϊ τούς άντιδίκου^ πρός συ- 
• ζήτησιν έμπροθέσμοις ένώπιον τού ανωτέρω 
δικαστηρίου καί έξα ιτεϊτα ι' Χα έξαφανισθή 
ή μεταρρυθμισθή ή έκκαλουμένη άπόφασις. 
νά γείνη δεκτή ή άπό 30 Α πριλίου 1009 
ανακοπή του κατά τών άντιδίκων καί τού δι’ 
αύτής άνακοπτομένου δικαστικού συμβιβα
σμού. να άκυρωθή ή άλλως μή έπικυρωθή ό 
άνακοπτόμενος συμβιβασμός, νά διαταχθή ή 
έπιστοοοή τοΰ νομίμου προστίμου, νά έπι- 
βληθώσι τά έξοδα κάί τέλη άμφοτέρων τών 
βαθμών είς βάρρς τής πτωχεύσεως. Είς βε- 
βαίωσιν συνέταξα τό παρόν όπερ . ύπεγράφη 
νομιμως.

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς Ό  Κλητήρ
A . X . Τ ό έ λ λ ο ς  Α. Π λάτω ν


