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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Περί δ ιο ρ ισ μ ο ύ  έ μ μ ισ θ ω ν  παρέδρων.

"Αρθρον 1 .— Ιΐρος τοΐς κατά τό άρθρον 6 
τοΰ οργανισμοί τών Δικαστηρίων άμίσθοις 
■διοαζονται διά Β. Διατάγματος καί ’έμμισθοι 
Πάρεδροι, ών ό αριθμός ορίζεται ’ίσος προς τά 
ΙΙρωτοδικίΐα τοΰ Κράτους. Τοποθετούνται δέ 
παρά τοΐς Πρωτοδικείοις τοΐς έδρεύουσιν,οπου 
καί τό Έ οετεΐον ή τοΓς άποτελουμένοις έξ ε
πτά τουλάχιστον δικαστών.

“Αρθρον 2 .— Εϊς θέσιν έμμισθου Παρέδρου 
■διορίζεται ό εύδοκιμήσας έν διαγωνισμω, δι- 
εξαγομένω ένώπιον ’Επιτροπής, προεδρεύο
με .η ς ΰπό τοΰ Προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου 
καί άποτελουμένης έκ τοΰ Προέδρου, Είσαγ- 
γελέως καί Άντιπροεδοου αύτοΰ, τοΰ Προέ
δρου καί Ε ίσαγγελεως τών έν Άθήναις Έ φ ε 
τών, καί δύο καθηγητών τής νομικής τοΰ 
’Εθνικού Πανεπιστημίου Σχολής, ύπό ταύ- 
της δριζομένων, κα τ ’ ’ Ιανουάριον έκάστου 
έτους, έπί εν έτος.

Ώ ς εύδοκιμήσας έν διαγωνισμω θεωρείται 
ό λαβών τόν βαθμόν τούλάχιστον «καλώ ς», 
μεταξύ δέ πλειόνων εύδοκιμησάντων προτι- 
μάται ό λαβών άνώτερον βαθμόν, οστις πάν- 
•τοτε προηγείται κατά τόν διορισμόν. Μεταξύ 
δέ τών λαβόντων τόν αύτόν βαθμόν, αποφασί
ζει ό κλήρος.

Δεκτός εις διαγωνισμόν είνε ό άσκήσας έπί 
τριετίαν τό δικηγορικόν έπάγγελμα ένώπιον 
πολυμελοΰς δικαστηρίου, πιστοποιούμενης 
τής συνεχούς τοιετοΰς ένασκήσεως ύπ? τοΰ 
Προέδρου καί Ε ίσαγγελεως τοΰ παρ’ ω υπη
ρέτησε δικαστηρίου, ή ό λαβών τήν άδειαν 
τοΰ δικηγορεϊν καί ύπηρετησας έπί τριετίαν 
ώς γραμματεύς πολυμελοΰς δικαστηρίου, ή 
ώς είρηνοδίκης.

Δέν είνε δεκτοί είς διαγωνισμόν ό μή συμ- 
πληρώσας τό εικοστόν πέμπτον ούδ ’ ό ύπερ- 
βάς τό τριακοστόν πέμπτον έτος τής ηλικίας 
του; ό κωλυόμενος κατά τό άρθρον 16 τοΰ 
πα όντος νόμου νά διορισθή καί ό τιμωρηθείς 
πειθαρχικώς.

Οι διαγωνιζόμενοι όιοείλουσι ποιν ή ύπο 
βληθώσιν είς έξετάσεις, νά καταθέσωσι παρά 
τώ  γραμματεΐ τοΰ Άρείου Πάγου δραχμάς 
εκατόν, αΐτινες διανέμονται μεταξύ τών με
λών τής Έ πιτροπής διά τή'· έκτακτον αύτών 
έργασίαν.

'Άρθρον 3. — Ό  διαγωνισμός πρός πλήρω- 
σιν κενών θέσεων έμμισθων παρέδρων προκη 
ρύσσεται ύπό τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης 'Υ 
πουργού, ισχύει δε μόνον δι’ ας προεκήρύ 
χθη θέσεις.

Αί λεπτομερειαι τοΰ διαγωνισμού καί ί 
τρόπος τής βαθμολογίας τών διαγωνιζομένων 
κανονίζονται κατά τά άπο 14 ’Οκτωβρίου 
1892, 24 Α πριλίου καί 10 Μαΐου 1893 Β 
Δ ιατάγματα, ατινα ομως δύνανται νά τροπο 
ποιηθώσι δ ι’ έτέρου Β. Διατάγματος έφ 
άπαξ έκδιδομένου, καθιερουμένης πάντως τής 
φανερας ψηφοφορίας, τής καταχωρίσεως έν 
τοΐς πρακτικοΐς τής ψήφου ένός έκάστου τών 
μελών τής Έ πιτροπής, τής κληρώσεως τών 
θεμάτων καί τής έξαγωγής τών κλήρων, κατά 
τήν έξέτασιν, ύπό τοΰ διαγωνιζομένου.

’Άρθρον 4. — Οί έμμισθοι ΙΙάρεδοοι προη
γούνται τώ< αμίσθων κατά τήν συγκρότησιν 
τού Δικαστηρίου, έχουσι βαθμόν καί μισθόν 
άντεισαγγελέως παρά ΙΙρωτοδίκαις, ύπόκειν- 
ται εις τάς περί ίδιαζούσης δικαιοδοσίας καί 
πειθαρχικής έξουσίας διατάξεις τοΰ οργανι
σμού τών Δικαστηρίων καί τής πολιτικής δι- 
κννομίας, χαί είς τάς διατάξεις τοΰ άπό 11 
Νοεμβρίου 1875 ύπό στοι/. ΦΜ' νόμου, δί.- 
δουσι δέ οϊίτοι, ώς καί οί άμισθο: πάοεδροι 
παντός Δικαστηρίου, τόν νενομισμένον τής 
ύπηρεσιας όρκον ένώπιον τοΰ παρ’ ω τοπο
θετούνται Δικαστηρίου.

Οί έμμισθοί ΓΙάρεδροι δέν μετατίθεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Π ερί δ ιο ρ ισ μ ο ύ  Π ρω τοδ ικώ ν κ α ι ’ Α ν 

τ ε ισ α γ γ ε λ έ ω ν  παρά ΙΙρ ω το δ ίκ α ις
Άρθρον 5 .— Πρωτόδικης διορίζεται ό οια- 

τελέσας έπί τριετίαν τούλάχιστον ώς έμμισθος 
.Παρεορος καί μετά προηγουμένην ύπέο τοΰ

οιοοισμοΰ του αποιοασιν του δια τού παροντος 
νόμου συνιστωμένου Ά νω τάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου, στηόιζομένην είς γνωμοδότησιν 
τοΰ αρμοδίου Έ φετείου. Διορισμός έμμισθου 
παρέδρου ώς πρωτοδίκου δέν δύναται να γίνη 
πρίν ή παρέλθη έτος άπό πειθαρχικής τίνος 
τιμωρίας αύτου.

Οί πρό τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου δι- 
ωρισμένοι έμμισθοι πάοεδροι δύνανται νά διο- 
ρισθώσι -ρωτοδίκαι αν συνεπλήοωσαν ετος ύ- 
πηοεσίας, έίίαρμοζομένων κατά Λοιπά τών δ
ρων τοΰ παρόντος άρθρου.

Ή  γνωμοδότησις αδτη, έπιστάσης περι- 
πτώσεως διορισμού, προσκαλείται ύπό τού 
παρά ΙΙρωτοδίκαις Ε ίσαγγελέως, δια τού παρ’ 
Έ ίέ τα ις  τοιούτου, τό οε Έ φετεΐον έντός 
δεκαπέντε ήμερών άποφα νεται έν όλομελεία, 
διά ψηφοοορίας κατά πλειοψηφίαν, παρευοι- 
σκομένου καί έ/οντος ψήφον καί τοΰ Είσαγ
γελέως. Ή  διορία τών δεκαπέντε ημερών 
παοατείνεται έν περιπτώσει καθ’ ήν κωλύον
ται νά μετάσ/ωσιν απαντες οί Έ φέτα ι.

Έ ν τώ  Έ φετείω  Α θηνών ή όλομελεία 
άποτελεΐται έκ δώδεκα τούλάχιστον δικαστών 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Προέδρου.

Άντίγραφον τοΰ πρακτικού τοΰ Συμβου
λίου τών Έ οετών ύποβάλλεται, διά τού Ει- 
σαγγελέως, πρός τό έπί τής Δικαιοσύνης 
‘Υπουργεΐον, οπερ προκαλεΐ τήν περί τοΰ διο- 
οισμοΰ τοΰ έμμισθου παρέδρου άπόφασιν τοΰ 
άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δφείλοντος 
νά έκδώση αύτήν έντός μηνός.

’Έμμισθος πάρεδρος, κατά τού διορισμού 
τοΰ όποιου άπεϊιάνθη τό Ά νώτατον Συμβού
λιον, απολύεται έντός μηνός τό βραδύτερον.

’Άρθρον 6 .— Αί κεναί θέσεις τών Πρωτο
δικών πληροΰνται διά των κατά τό προη- 
γούμενον άρθοον, εις πρωτοδίκας προαγομε- 
νων έμμισθων παρέδρων, κατά την σειράν τού 
διορισμού αύτών. Έ ν  περιπτιόσει συγχρόνου 
διορισμοΰ, άρ7_αιότερος λογίζεται ό τυχών 
άνωτέρου βαθμοΰ κατά τόν διαγωνισμόν, με
ταξύ δέ ισοβαθμίων άρχαιότερος λογίζεται ό 
ποοηγούμενος έν τώ  Διατάγμααι.

’Άρθρον 7 .— Ά ντεισαγγελεύς παρά Πρωτο- 
δίκαις διορίζεται ό εύδοκιμήσας έν διαγωνι- 
σμώ, προκηρυσσομένω ύπό τοΰ Ύπουργου 
τής Δικαιοσύνης είδικώς πρός πλήρωσιν κε
νών θέσεων αντεισαγγελέων, διεξαγόμενα) Οε 
κατά τά άρθρα 2 καί 3 τοΰ παρόντος νόμου.

Α ντεισαγγελείς Πρωτοδικών διορίζονται 
κατά τάς άνάγκας τής ύπηοεσίας, μή δυνα- 
μένου τοΰ όλου αύτών άριθμοΰ νά ύπερβή 
τούς δεκαοκτώ, τοποθετούνται δέ αναλόγως 
τών αναγκών τής ύπηρεσιας.

Οί κατά τήν ίσχύν τού παρόντος νόμου έκ- 
πληροΰντες καθήκοντα άντεισαγγελέως έμμι
σθοι πάοεδροι.απαλλάσσονται τών καθηκόντων 
τούτων. Οί δέ διωρισμένοι παρά ΙΙρωτοδίκαις 
αντεισαγγελείς διατηρούνται έν τή  ύπηρεσια" 
έντός ομως τριών μηνών άπό τής ισχύος τοΰ 
νόμου τούτου, ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης 
όοείλει νά προκαλέση άπόΰασιν τοΰ ανωτά- 
του Δικαστικοΰ Συμβουλίου, αν ύπάρχη περι 
ένός έκάστου αύτών περιπτωσις έφαρμογής 
τοΰ άρθρου 15, έδ. ε ',  τοΰ παρόντος νόμου 
Τό Ά νώτατον Συμβούλιον άποφαίνεται περί 
ένός έκάστου, μετά γνωμοδότησιν απάντων 
τών παρ’ Έ φέταις Ε ισαγγελέων, συνερχομέ- 
νων έν Ά θήναις, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ αο- 
χαιοτέρου έξ α ύτΰν , κατά πρόσκλησιν τοΰ 
'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης. Οί τυχόντες 
τοιαύτης άποφάσεως άντεισαγγελεΐς απολύον
ται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Π ερί π ρ ο α γω γή ς τώ ν  δ ικ α σ τ ικ ώ ν  

λ ε ιτο υ ρ γ ώ ν  
Α

Άρθρον 8 .— Πρόεδρος Πρωτοδικών διορί
ζεται ό ύπηρετησας τούλάχιστον έπί όκτοε- 
τίαν ώς Πρωτόδικης. Έ φέτης διορίζεται δ 
ώς Πρόεδρος Πρωτοδικών έπί εν τούλάχιστον 
έ;ος ύπηρετησας. Α ρεοπαγίτης διορίζεται ό 
έπι πενταετίαν ώς Έ φέτης ύπηρετήσας. Α ν 
τιπρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου ή Πρόεδρος 
Έ φετών διορίζεται ό έπί έξαετίαν ώς Αρεο
παγίτης ή έπί διετίαν ώς Έφέτης ύπηρετή

σας. Πρόεδρος Άρείου Πάγου διορίζεται δ έπί 
τριετίαν ώς άντιπρόεδρος αύτοΰ. ή έπί δεκαε
τ ία ν , ώς Α ρεοπαγίτης, ή ώς Πρόεδρος Έ φε
τών έπί έξαετίαν, η έπί οκταετίαν, έν συνό
λω , είς άμφοτέρας τάς θέσεις Προέδρου Έ φε
τών καί Αρεοπαγίτου ύπηρετήσας.

'Φ Είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου δύνα- 
ται νά γίνη  καί Πρόεδρος αύτοΰ, αν συνε- 
πλήαωσε τριετίαν ώς Α ρεοπαγίτης.

Ή  δικαστική υπηρεσία τών έκτός τοΰ Κρά
τους ύπηρετούτων δικαστικών λειτουργών 
προσμετρεΐται καί διά τήν εφαρμογήν τοΰ άρ
θρου τούτου, ύπολογιζομένη έπί τώ  τελευ- 
τα ίψ1 βαθμώ δν έκέκτηντο πρό τής αναλή- 
ψ εω ; τής έκτός τοΰ Κράτους ύπηρεσιας.

Β ' .
Άρθρον 9.·—Είσαγγελεύς Πρωτοδικών διο

ρίζεσαι δ ύπηρετήσας επί πενταετίαν ώς αν- 
τε ισαγγελεύς Πρωτοδικών, η έπί δεκαετίαν 
ώς δικηγόρος παρά πολυμελεΐ δικαοτηριω, 
έγκΑθείς διά γνωμοδοτησεως τοΰ Ά νωτάτου 
Δικαστικού Συμβουλίου.

OR κατά τήν ίσχύν τού παρόντος νόμου 
διωρισμένοι Ε ισαγγελείς Πρωτοδικών διατη
ρούνται, έφαρμοζομένης τής διατάξεώς τοΰ 
άοθρ(9υ 7 § 3 τού παρόντος νόμου.

’Άρθρον 10 .— Αί κενούμεναι θέσεις Ε ίσαγ
γελέως Πρωτοδικών δύνανται έξαιοετικώς 
κατφ τήν πρώτην πενταετίαν από τής ισχύος 
τού παρόντος νόμου, νά πληρωθώσι, διοριζό
μενων τοιούτων καί πρωτοδικών, τη  αιτήσει 
αύ^ών, προηγουμένης ύπέρ τοΰ διορισμού α- 
ποοάσεως τού 'Ά νω τάτο υ  Δικαστικοΰ Συμ
βουλίου, άποοαινομένου μετά γνωμοδότησή 
τής όλομελείας τοΰ Έ φετείου είς δ ύπάγεται 
τω παρ’ ω ύπηρετοΰσι Πρωτοδικεΐον. Έ φ ’ ί 
σον δέν διορίζονται Ε ισαγγελείς έκ τών Πρω
τοδικών, άνατίθενται προσωρινώς διά Β. Δια
τάγματος τά καθήκοντα τοΰ παρά Πρωτοδί- 
καις Ε ίσαγγελεως είς ΙΙρωτοοίκας.

Μετά τήν λήξιν τής πενταετίας, είς τάς κε- 
νάς καί τάς έοεξής κενουμένας θέσεις Ε ισαγ
γελέω ν, διορίζονται οί κατά τό άρθρον 9ον τοΰ 
παρόντος νόμου έ/οντες τά διά τήν θέσιν 
ταύτην άπαιτούμεν* προσόντα. Κατά τό α ' 
έτος τής ίσ/ύος τοΰ παρόντος νόμου αί γνω 
μοδοτήσεις πρός πλήρωσιν θέσεα
εισαγγελέων άρχονται άπό τού μηνός Αύ- 
γούστου.

Άρθρον 1 1 .— Ά ντεισαγγελεύς Έ φετών 
διορίζεται δ ύπηρετήσας έπί τριετίαν ώς Ε ίσαγ
γελεύς Πρωτοδικών. Ε ίσαγγελεύς Έ φετών ή 
άντεισαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου διορίζεται 
δ ύπηρετήσας έπί έξαετίαν ώς άντεισαγγελεύς 
Έ φετών η έπί οκταετίαν ώς Είσαγγελεύς 
Πρωτοδικών η έπί οκταετίαν έν συνόλω είς 
άμοοτέρας τάς θέσεις ταύτας. Ε ίσαγγελεύς 
τού Άρείου Πάγου διορίζεται δ ύπηρετήσας 
έπί τριετίαν ώς αντιπρόεδρος αύτοΰ, η έπί 
δεκαετίαν ώς Α ρεοπαγίτης, η έπί έξαετίαν 
ώς άντεισαγγελεύς τού Ά ρείου Πάγου, ή 
Πρόεδρος Έ φετώ ν, η Ε ίσαγγελεύς Έ φετώ ν, 
αν πρός τούτοις δ'.ετέλεσε καί ώς Α ρεοπαγί
της έπί τριετίαν. Κατά τήν πρώτην π ενταε
τίαν άπό τής Ισ/ύος τοΰ παρόντος νόμου δύ- 
ναται νά διορισθή Ε ίσαγγελεύς Έ φετών ή 
Ά ντεισαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου καί Έ - 
οέτης έπί οκταετίαν ύπηρετήσας ώς τοίοΰτος.

Περί τών κατά τήν ίσχύν τοΰ παρόντος 
νόμου διατελούντων είς τήν εισαγγελικήν 
ύπηοεσίαν, άπό τής θέσεως τοΰ παρ’ Έ φεταις 
άντεισαγγελέως καί άνω, πλην τοΰ παρα τω 
Ά ρείω  Πάγω Ε ίσαγγελέως, έφαρμόζεται ή 
διάταξις περί διατηρήσεως ή μή τού άρθρου 7 
§ 3 τού παρόντος νόμου, πλήν τής γνωμοδο- 
τήσεως τών παρ’ Έ φέταις Ε ισαγγελεων.

Ε ισαγγελείς καί αντεισαγγελείς Έ φετών ή 
άντεισαγγελεΐς Άρείου Πάγου είσί δεκτικοί 
ποοαγωγής κατά τούς δοους τοΰ παρόντος άρ
θρου, μόνον αν διετηρήθησαν έν τή  είσαγγε- 
λ ική  ύπηοεσία δυνάμει τού προηγουμένου 
έδα-ίίου ή δυνάμει τού άρθρου 9 § 2 τού πα
ρόντος νόμου, ή αν είσήλθον εις την ειταγ- 
γελικήν ύπηρεσίαν κατά τούς όρους τού άρ
θρου 7 § 1.

’Άρθρον 1 2 .— Αί κενούμεναι θέσεις αντ
εισαγγελέων καί εισαγγελέων Έ φετών, 
αντεισαγγελέων τοΰ Άρείου Πάγου δεν π,άντεισαγγελέι 
ροΰνται, έφ ’ δσον

Άρείου Πάγου δέν πλη- 
έλλείπουσιν οί εχοντες τά

ά τό προηγούμενον άρθρον πρός προαγω
γήν είς τάς θέσεις ταύτας άπαιτούμενα προ
σόντα. Α νατίθεντα ι δέ τά Ε ίσαγγελικά καθή
κοντα διά Β. Διατάγματος προσωρινώς, τά 
μέν τοΰ Ά ντεισαγγελέω ς τοΰ Άρείου Πάγου 
εις τινα τών Α ρεοπαγιτών, τά δε τοΰ Είσαγ

γελέως Έ φετώ ν , ώς καί τά τοΰ παρ’ Έ φέ- 
τα ις άντεισαγγελέως εϊς τινα τών Έ φετώ ν .

Γ '
Άρθρον 13. — Διά τήν κατά τά άρθρα 8 

καί επόμενα προαγωγήν τών Πρωτοδικών, 
Προέδρων Πρωτοδικών, Έ φετώ ν , Ε ισαγγε
λέων καί Α ντεισαγγελέω ν Έ φετώ ν , εις θε- 
σιν άνωτέραν, άπα ιτεΐτα ι προσέτι νά προη- 
γηθή άπόοασις τοΰ Ά νω τάτου Δικαστικοί 
Συμβουλίου. Διά δέ τήν προαγωγήν τών Προ
έδρων καί Ε ισαγγελέων Έ φετώ ν , Α ρεοπαγι
τώ ν, Ά ντεισαγγελέω ς καί Αντιπροέδρου τοΰ 
Ά ρείου Π άγου, είς θέσιν ανωτεραν, απαιτεί
ται προηγουμένη γνωμοδότησις τοΰ 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου.

’Άρθρον 14*.— Οί καθηγηταί τής Νομικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου δύνανται νά διο- 
οισθώσιν είς θέσιν Αρεοπαγίτου μετά πεντα
ετή έν τω  Πανεπιστήμια) διδασκαλίαν, αν συ
νάμα διετέλεσαν ε ίς  δικαστικήν ύπηρεσίαν 
άπό τοΰ βαθμού τοΰ Πρωτοδίκου καί άνωτέρω 
έπί πενταετίαν ή δικηγόροι παρά τω  Ά ρείω  
Πάγω έπί δεκαετίαν.

Οί συμπληρώσαντες είκοσιπενταετή ύπη
οεσίαν ώς Πρωτοδίκαι, εχοντες δ’ έν συνόλω 
συνεχή τριακονταπενταετή δικαστικήν ύπηρε
σίαν χαί ύπερβάντες τό εξηκοστόν έτος τής 
ηλικ ίας των κατά τήν έπ ιψήφ ισ ΐν τοΰ παρόν
τος νόμου, άποχωροΰντες τής ύπηρεσιας έντός 
τριών μηνών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος 
νόμου, λαμβάνουσι σύνταξιν κανονιζυμένην 
έπι τή  βάσει τοΰ μισθοΰ τοΰ Προέδρου Πρω
τοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
Π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις  π α ύ σ ε ω ς  κ α ι  κ ω λ ύ μ α τ α  

διορισμοί?
"Ο παρά τώ  Ά ρείω  Πάγω Ά ντεισαγγε- 

λεύς. οί παρά Πρωτοδίκαις καί παρ’ Έ®έ- 
ταις Ε ίσαγελεις καί Α ντε ισα γγελε ίς , οί ειδι
κοί Πταισματοδίκαι, οί συμβολαιογράφοι, οί 
ίδικοί ύποθηκοφύλακες καί οί δικαστικοί 

έν γένει γραμματείς, παύονται δριστικώς 
τής ύπηρεσιας, α) εις τας περιπτώσεις 
τώ ν άοθρων 21, 22 καί 24 τοΰ ποινικοΰ 
νόμου, ή έάν κατεδικάσθησαν έπί τιν ι τών
έν τοΐς άρθροις 456, 457-, 461 , 462 και 482
§ 1 τοΰ ποινικοΰ νόμου πλημμελημάτων, β’ ) 
αν άπόσχωσιν τής έκπληρώσεως τών καθη
κόντων αύτών έπί μήνα άνευ αδείας, ή ανευ 
δεδικαιολογημένης α ιτίας, γ ”) αν ένεκα νόσου 
καταστώσιν άνίκανοι πρός έκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων αύτών κατά τήν ένορκον ένώπιον 
τοΰ Πρωτοδικείου πιστοποίησιν δύο ιατρών, 
κα ί έπί πλέον τών εξ μηνών δέν έςεπληρω- 
σαν ένεκχ ταύτης τά καθήκοντά τω ν , δ') αν 
τιμωρηθώσι πειθαρχικως κατα τας διαταξεις 
τοΰ δικαστικού όργανισμοΰ οις εντός τοΰ έτους, 
διά παραβάσεις έντός αυτού τελεσθεισας, απο- 
οανθή οέ ύπέρ τής παύσεως αύτών τό Ά ν ώ 
τατον Δικαστικόν Συμβούλιον, ε ') αν κατα- 
δειχθώσιν άνίκανοι ή αμελείς περι^ την εκ- 
πλήρωσιν τών καθηκόντων των ή αποδειξω- 
σιν αναξιοπρεπή ή ασυμβίβαστον πρός την 
θέσιν των δ ιαγωγήν, αποφανθη οε υπερ της 
παύσεως αύτών τό ανωτατον Δικαστικόν Συμ
βούλιον, ζ") αν καταργηθή, ή θέσις είς ην 
δ ιατελούσιν, ζ ')  αν στερηθώσι τών πολιτικών 
αύτών δικαιωμάτων.

'Ο παρά τω  Ά ρείω  ΙΙάγω Είσαγγελεύς 
παύεται αόνον εις τάς περιπτώσεις τών στοι- 
χείων α'\ β ', γ '  καί ζ' τοΰ παρόντος άρθρου- 
έν τή  περιπτώσει πειθαρχικής τιμωρίας, εφαρ
μόζονται' ώς πρός τήν παΰσιν αύτοΰ αί δια
τάξεις τοΰ νόμου περί άποχωρήσεως τών ισο
βίων δικαστών.

Οί έμμισθοι πάοεδροι, πλήν τής περιπτώ- 
σεως τοΰ* άρθρου 5 έδαφ. τελευταίου, παύον
ται δριστικώς τής ύπηρεσιας εις τάς περι- 
π τώ τεις καί ύπό τάς εγγυήσεις τοΰ παρόντος
άρθρου. ,

’Άρθρον 16. —Είς τάς έν τώ  προηγούμενοι 
άρθρω 15 άναφερομένας θέσεις, ως καί εις 
θέσιν έμμισθου παρέδρου, Πρωτοδίκου η ανω- 
τέραν τούτων, δέν δύναται νά οιορισθή α 
καταδίκασθείς έπί κακουργήματι, καίτοι ά- 
ποκατα ιταθείς, ή έπί πλημμεληματι έκ τών 
τοΰ άρθρου 22 τοΰ ποινικοΰ νόμου, οίαοηπο- 
τε καί αν είνε ή έπιβληθεΐσα ποινή, ή έπί 
τ ιν ι τών έν τοΐς άρθροις 456, 457, 461, 462 
καί 48 2 παράγραφος 1 τοΰ ποινικού νόμου 
άναοερομένων πλημμελημάτων, β ) δ παυθείς 
δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ ποινικοΰ νόμου, 
έ®’ οσον διαρκεί ή στέοησις, έκτός τών πε
ριπτώσεων τοΰ προηγουμένου στοιχείου, γ ')
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δ παυθείς διά τινα τών έν τώ  προηγούμενο» 
άρθρω 15 χαί ύπο στοιχεία β ', δ' καί ε ' πε
ριπτώσεων, πρό τής παρελεύσεως διετίας άπό 
τής παύσεως' δ') δ στερηθείς τών πολιτικών 
αύτοΰ δικαιωμάτων, έφ ’ οσον διαρκεΐ ή στέ- 
ρησις, ε ')  ό παυθείς κατά τάς διατάξεις τοΰ 
Υ Μ Γ ' τοΰ 1871 νόμου περί άποχωρήσεως 
τών ισοβίων δικαστών.

Έ ν ούδεμια δμως περιπτώσει δύναται τις 
παυθείς νά διορισθή έκ νέου είς τήν δ ικαστι
κήν ύπηρεσίαν, αν προηγουμένως δέν άπο- 
ψανθή ύπέρ τοΰ διορισμοΰ του το άνώτατον 
δικαστικόν συμβουλιον.

Άρθρον 1 7 .— Ό  ύπογραμματεύς ή γρα- 
φεύς Πρωτοδικείου, Έ φετείου η Ά ρείου Πά
γου, καθώς καί ό άρχειοφύλαξ, παύεται ύπό 
τοΰ γραμματέως, μετά προηγουμένην ύπέρ 
τής παύσεως αύτοΰ γνωμοδότησιν τοΰ διχα
στικού συμβουλίου, οπερ άποφαίνεται, ε ίτε έξ 
έπαγγέλματος είτε έπί τή  έγγράφω τοΰ γραμ- 
ματέως έκθέσει, καί μ ετ ’ άκρόασιν τοΰ Είσ
αγγελέω ς . Απαγορεύεται δ’ είς τούς γραμ
μ α τε ίς  νά μεταβάλλωσι τάς έν τώ  έτησίω 
προϋπολογισμώ άναφερομένας μηνιαίας μ ι
σθοδοσίας τών ύπογραμματέων καί γραοέων.

Οί παρά ταΐς Ε ίσαγγελίαις ύπηρετοΰντες 
δικαστικοί 'Υπογραμματεΐς καί Γραφείς διο
ρίζονται καί παύονται ύπο τοΰ Γραμματέως 
τοΰ οίχείου δικαστηρίου κα τ’ έγγραφον αΐτη- 
σιν τοΰ Ε ίσαγγελέω ς- ό δέ μισθός αύτών ορί
ζεται ύπό τών Ε ισαγγελέων, έπί τη  βάσει τής 
διδόμενης διά τοΰ έτησίου προϋπολογισμού 
π ίστώ σεω ς διά το βοηθητικόν προσωπικόν έκά
στης τών Ε ισαγγελιών- ά λ λ ’ ούδενός τών 
‘Υπογραμματέων ό μισθός δύναται νά δρισθή 
ανώτερος τοΰ μισθού τοΰ παρά τώ αύτώ δικα- 
στηρίω Γραμματέως.

Έ κ  τών παρά ταΐς Ε ίσαγγελίαις ύπηοε- 
τούντων δικαστικών ύπογραμματέων είς ονο
μ άζετα ι γραμματεύς Ε ισαγγελίας.

Άρθρον 18 .— Εις τό άρθρον 9 τοΰ νόμου 
Υ Μ Γ ’ 1871 περί άποχωρήσεως ισοβίων δικα
στών κ τ λ . προστίθεται έν τέλει ή έξής παρά
γραφος.

«Έ ντός δύο τό πολύ μηνών άπό τής κατα
δίκης ταύτης, οφείλει ό έπί τής Δικαιοσύνης 
'Υπουργός νά προκαλέση τήν περί παύσεως 
απόφασιν τού Άρείου ΙΙαγου, χατά τό επόμε
νον άρθρον».

' ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Π ερί ( ΐε τ α θ έ ίε ω ς  τώ ν  δ ικ α ό τ ικ ώ ν  

ν π α λ λ ή λ ω ν ·
Άρθρον 1 9 .— Οί Πρόεδοοι χαί οί Εισαγ

γελείς ή αντεισαγγελείς Πρωτοδικών ή Έα>ε- 
τώ ν, οί Έ φέτα ι, οί Πρωτοδίκαι καί οί Γραμ
ματείς τών Έ φετείω ν καί Πρωτοδικείων, δέν 
μετατίθεντα ι έκ τής έδρας αύτών, πρίν ή 
συμπληρώσωσιν έν αύτή τριετή συνεχή ύπη
ρεσίαν, οί. δέ Είρηνοδίκαι, οί Πταισματοδίκαι 
καί οί Γραμματείς Ειρηνοδικείων καί Π ται
σματοδικείων δέν μετατίθενται πρίν ή συμ- 
πληρώσωσι διετή συνεχή ύπηρεσίαν.

Άρθρον 2 0 .— Κ ατ’ έξαίρεσιν τοΰ προη
γουμένου άρθρου, επιτρέπεται μετάθεσις καί 
έ/τός τή ς  τριετίας ή διετίας είς τάς έξής μό
νον περιπτώσεις : α ') έάν ύπάρχη κενή θέσις, 
καί μόνον ε ίς  πλήρωσή ταύτης διά μιας μ ε
ταθέσεως : β ') έάν ύποβληθή έγγρααος αί'τη- 
σις περί αμοιβαίας μεταθέσεως καί γ ') έάν ή 
μετάθεσις ώρισ μένου προσώπου έπιβάλληται 
έξ άναποφεύκτου ανάγκης τής ύπηρεσιας, δτε 
δ μετατιθέμενος αντικαθίσταται παο’ έκείνου, 
ούτινος καταλαμβάνει τήν θέσιν.

Πάσης τοιαύτης μεταθέσεως δέον νά προη- 
γηθή απόφασις τοΰ Α νώ τατου Δικαστικού 
Συμβουλίου, δρίζουσα τά μεταθετέα πρόσωπα.

Άρθρον 2 1 .— Πλήν τών έν τώ  άρθρω 20 
περιπτώσεων έπιτρέπεται προσωρινή μετάθε- 
σις Πρωτοδικών ή Έ φετώ ν, δταν ύπάρχη ά 
νάγκη ν ’ αύξηθή δ αριθμός τών παρά τιν ι Δι- 
καστηρίω ύπηρετούντων Δικαστών, προηγηθή 
δέ περί τοΰ μεταθετέου προσώπου άπόιασις 
τοΰ Ά νω τάτου Δικαστικοΰ Συμβουλίου.

Ή  διάρκεια τής προσωρινής μεταθέσεως 
δέν δύναται νά ύπερβή τούς έξ μήνας, μεθ’ 
ους δ μετατεθείς δέον νά έπανέλθη είς τήν 
θέσιν του. Είς τήν κατά τό άρθρον l a  τοΰ πα
ρόντος νόμου συνεχή ύπηρεσίαν συνυπολογίζε
ται καί δ τής προσωρινής μεταθέσεως χρόνος.

Άρθρον 2 2 .— Οί έν τώ  άρθρω 19 δικαστι
κοί ύπάλληλο ί μετά τήν συμπλήρωσιν τής 
διετίας ή τριετίας μετατίθενται αν άποαιανθή 
ύπέρ τής μεταθέσεως τούτων τό Ά νώ τατον 
Δικαστικόν Συμβούλιον.

Έ κ  τών συμπληρωσάντων έν Ά θήναις 
συνεχή τριετή ύπηρεσίαν έφετών καί πρωτο
δ ικών,μετατίθετα ι κα τ ’ έτος ύποχρεωτικώς τό 
τρίτον αυτών, προηγουμένων είς τήν μετάθε- 
σιν τών αρχαιότερων κατά τήν τελευταίαν 
αύτών τοποθέτησιν έν Ά θήναις.

Οί είς τά πρωτοδικεία Εύρυτανίας, Γυθείου, 
Ά ρ τη ς , Λευκάδος καί Παρνασίδος έπί τρ ιε
τίαν ύπηρετήσαντες δικασταί μετατίθενται 
έκεΐθεν ύποχρεωτικώς καί δέν έπιτρέπεται νά 
τοποθετηθώσιν εις ουδέν τούτων έο* δσον 
ύπάρχωσιν όμοιόβαθμοι δικαστικοί λειτουργοί 
μή ύπηρετήςαντες έν αύτοΐς, έκτός έάν ζητή- 
σωσιν τοΰτο οί ίδιοι.

Αι μεταθεσεις γίνονται έντός τοΰ ποώτου 
ΙΟημερου τοΰ μηνός Αύγούστου τοΰ τελευ 
ταίου τής διετίας ή τριετίας έτους.

Δια τους κατά τήν ίσχύν τοΰ παρόντος νό
μου δικαστικούς ύπαλλήλους,ή  διετής ή τριε- 
τής υπηρεσία λογίζεται άρχομένη άπό τής 
χρονολογίας τοΰ Β. Διατάγματος τής τελευ
ταίας, πρό τής ύπό τής Βουλής ψηφίσεως τοΰ 
παρόντος νόμου, τοποθετήσεως αύτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Π ερί ’ Α ν ω τ ά τ ο ν  Δ ικ α σ τ ικ ο ύ  Strti- 

β ο ν λ ίο υ
Άρθρον 23 .— Καθίσταται παρά τώ  Ά ρείω  

Πάγω Ά νώ τατον Δικαστικόν Συμβούλιον έν- 
νεαμελες, αποτελούμενον *έκ τοΰ Προέδρου 
τοΰ Ά ρείου Πάγου, ώς Προέδρου, τ<·ΰ παρ’ 
αύτώ Ε ίσαγγελέως, τοΰ Αντιπροέδρου τοΰ 
Άρείου Πάγου καί έξ ’Αρεοπαγιτών, έκλε- 
γομένων έκ τής όλομελείας τού Άρείου Πάγου 
διά κληρώσεως, ένεργουμένης κατά τήν 
πρώτην αύτοΰ δημοσίαν συνεδρίασιν πολι
τικών ύποθέσεων τοΰ μηνός Ίανουαρίου 
έκάστου έτους. Καθήκοντα γραμματέως παρά 
τώ  Συμβουλίω έκπληοοΐ δ Γραμματεύς τοΰ 
Ά ρείου Πάγου, δστις διεξάγει τήν μετά τοΰ 
'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης αλληλογραφίαν, 
καί τηρεί τό Άρχεΐον τοΰ Συμβουλίου.

Οί οΰτω εκλεγόμενοι Ά ρεοπαγΐται διορί
ζονται μέλη τοΰ Ά νω τάτου Δικαστικοΰ Συμ
βουλίου έπί έν ετος διά Β. Διατάγματος, 
«ροκαλουμένου ύπό τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης 
'Υπουργοΰ καί έκδιδομένου τό βραδύτερο ν 
μέχρι τής 31 Ίανουαρίου. 'Η ύπηρεσια τοΰ 
Συμβουλίου άρχεται άπό τοΰ κα τ’ Ιανουάριον 
έκάστου έτους διορισμοΰ του.

Έ ντός δέκα ήμερών άπό τής ισχύος τοΰ 
παρόντος νόμου, θέλουσιν “έκλεγή καί διο- 
ρισθή τά μέλη πρός συγκρότησιν τοΰ πρώτου 
Συμβουλίου, ούτινος ή ύπηρεσια λήγει τόν 
Ιανουάριον 1911 άμα τώ  διορισμώ τού έπο- 
μένου Συμβουλίου.

Άρθρον 2 4 .— Τόν Πρόεδρον, τόν Α ν τ ι
πρόεδρον καί τόν Ε ισαγγελέα, κωλ.)ομένους, 
αΝαπληροΰσίν έν τώ  Ά νω τά τω  Δικαστικώ 
Συμβουλίω οί αρχαιότεροι τών Α ρεοπαγι
τώ ν. Είς άναπλήρο σιν. δέ τών λοιπών μελών 
κωλυομένων, εκλέγονται καί διορίζονται κατά 
τόν έν τώ προηγουμένω άρθρω δριζόμενον 
τρόπον καί τρεις Ά ρεοπαγΐται ώς άναπλη- 
ρωτικά μέλη.

Άρθρον 2 5 .— Τό Ά νώ τατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον, προσκαλούμενον ύπό τοΰ έπί τής 
Δικαιοσύνης 'Υπουργοΰ διά τοΰ Είσαγγελέως 
τοΰ Άρείου Πάγου, αποφασίζει α ') περί διο
ρισμού β ') περί. προαγωγής γ ')  περί μεταθέ 
σεως καί δ') περί παύσεως τών δικαστικών 
ύπαλλήλω ν, κατά τάς έν τω  νόμω δριζομέ- 
νας περιπτώσεις.

Αί άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου έκδίδονται 
κατά πλειονοψηφίαν μετά ψηφοφορίαν φανεράν 
καί πάντοτε ήτιΛ ογημένα ι. Είσί δ’ ύποχρεω- 
τ ικα ί διά τόν 'Υπουργόν, δστις οφείλει νά 
έκτελέση ταύτας, τάς μέν περί διορισμοΰ άμα 
ώς ύπάρξη κενή θέσις, τάς δέ λοιπάς έντός 
μηνός άπό τής πρός αύτόν ύποβολής των ύπό 
τοΰ Ε ίσαγγελέως τού Άρείου Πάγου, τηρού
μενης έν περιπτώσει μεταθέσεως καί τής δία- 
τάξεως τοΰ άρθρου 22 τοΰ παρόντος νόμου.

"Αρθρον 26 .— Περί διορισμού δικαστικών 
ύπαλλήλων άποοαίνεται τό Ά νώτατον Δ ικα
στικόν Συμβούλιον, έν μέν τή  περιπτώσει τοΰ 
άρθρου 5 έπί τή  στελλομένη αύτώ παρά τοΰ 
'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης γνωμοδοτήσει 
τοΰ κατά τό άρθρον τοΰτο συμβουλίου τών 
Έ φετώ ν. Έ ν ταΐς περιπτώσεσι τών άρθρων 
9 καί 10 έπί τή  στελλομένη αύτώ ύπό τοΰ 
'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης γνωμοδοτήσει 
τής όλομελείας τοΰ Έ φετείου διά τούς τών 
Πρωτοδ κών διοριστέους Ε ισαγγελείς έπί τή 
παρά τοΰ αύτοΰ 'Υπουργ-ΰ στελλομένη α ι
τήσει τοΰ έκ δικηγόρων διοριστέου Ε ίσαγγε
λέως, έν δέ τή  περιπτώσει τοΰ άρθρου 16 § 
τελευταίας, έπί τή  δμοίως πεμπομένη αύτώ 
γνωμοδοτήσει, τής όλομελείας τού Δ ικαστη
ρίου, είς 3 ή είς τήν περιφέρειαν τοΰ όποιου, 
ύπήγετο δ δικαστικός ύπάλληλος οτε έπαύθή. 
Τοιαύτη γνωμοδότησις δέν απαιτείται προ
κειμένου περί άναδιορισμοΰ Ε ίσαγγελέως, Ά ν- 
τεισαγγελέως, η Γραμματέως παρά τώ  Ά 
ρείω ΙΙάγω.

Άρθρον 27 .—  Προκειμένου νά προαχθώσι 
Πρωτοδίκαι, Πρόεδροι Πρωτοδικών καί Έ®έ· 
τα ι, Α ντεισαγγελείς  καί Ε ισαγγελείς Πρωτο
τοδικών καί Α ντεισαγγελείς Έ φετών είς 
άνωτέρας θέσεις κενάς, δ 'Υπουργός τής Δ ι
καιοσύνης πέμπει διά τοΰ παρά τώ  Ά ρείω  
Ε ίσαγγελέως είς τό Ά νώ τατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον κατάλογον τών έχόντων τά πρός 
προαγωγήν νόμιμα προσόντα δικαστικών ύπαλ
λήλων, όπως αποφανθή τίνες τούτων είσί προ
ακτέοι είς πλήρωσιν τών κενών θέσεων. Μετά 
τοΰ καταλόγου τούτου συναποστέλλεται ση- 
μείωσις τοΰ χρόνου τής ύπηρεσιας έκάστου, 
καί πάσα πρός φωτισμόν τοΰ συμβουλίου αναγ
καία πληροφορία. Ίδίω ς δ’ ή ύπάοχουσα τυ 
χόν ήτιολογημένη περί τής ικανό τητος τοΰ 
πρός προαγωγήν ύπαλλήλου γνωμοδότησις 
έπιτροπής, άποτελουμένης ύπό τοΰ Προέδρου 
καί τοΰ Ε ίσαγγελέως τοΰ Έ φετείου, είς τήν 
περιφερειαν τοΰ δποίου ύπηρετεΐ ουτος.

Έ κ  τών έχόντων τά πρός προβιβασμόν νό
μιμα προσόντα, τό Ά νώτατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον έκλέγει τούς προακτέους, λαμβά- 
νον τά μέν δύο τρίτα τούλάχιστον κ α τ ’ άρ- 
χαιότητα έκ τοΰ βαθμοΰ έξ ου οί προακτέοι 
προάγονται, δυνάμενον δέ νά λάβη καί μέχρις 
ένός τρίτου κατ’  έκλογήν κατά τόν διά Β. 
Διατάγματος είδικώτερον περί τούτου δρισθη- 
σόμενον τρόπον.

'Η περί προαγωγής άπόφασις τοΰ Συμβου
λίου δεον ρητώς νά όνομάζη τούς δικαστικούς 
υπαλλήλους, οί'τινες παραλείπονται προαγό- 
μενοι τοΰ προτεΐνομένου έν τή  σειρά τής άρ
χαιότητος. Δύναται δ’ δ 'Υπουογός τής Δι
καιοσύνης νά δημοσίευση ταύτην μετά τοΰ

σχετικού Διατάγματος έν τή  Έφημερίδι τής 
Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2 8 .— Περί τών μή ισοβίων δικα
στικών λειτουργών τό Ά νώτατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον άποφαίνεται, κατά μέν τάς περι
πτώσεις τοΰ άρθρου 7 § 3 καί τοΰ άρθρου 9 
§ 2 έπί τή προηγούμενη γνωμοδοτήσει τοΰ 
Προέδρου καί Ε ίσαγγελέως τού Έ οετείου, 
είς ου τήν περιφέρειαν ύπηρετεΐ δ Είσαγγε
λεύς ή Ά ντεισαγγελεύς.— Κατά δέ τάς περι
πτώσεις τοΰ άρθρου 1 5 στοιχ. δ' καί ε ' έπί 
τή βάσει τών δικαιολογητικών τών παραβά
σεων έγγράφων καί προσέτι α) διά μέν τήν 
παΰσιν Ά ντεισαγγελέω ς ή Ε ίσαγγελέως Ποω 
τοδικών, γνωμοδοτησεως τής όλομελείας τοΰ 
αρμοδίου Έ φετείου, προκαλουμένης ύπό τοΰ 
'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης διά τών αρμοδίων 
παρ’ Έ οέτα ις Ε ισαγγελέων, κατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος νόμου, 
β ') διά δέ τήν παΰσιν τών λοιπών κατωτέ
ρων δικαστικών ύπαλλήλων, γνωμοδοτησεως 
τών αρμοδίων Ε ισαγγελέων τών Πρωτοδικών 
καί τών Έ φετώ·.

Κατά τήν περίπτωσιν τού άρθρου 15 στοιχ. 
δ' δ 'Υπουργός οφείλει έντός δύο τό πολύ 
μηνών, άφ ’ ής κατέστη άμετάκλητος ή δευ- 
τέρα καταδίκη, νά προκαλέση τήν περί παύ
σεως άπόφασιν τού Συμβουλίου.

Άρθρον 2 9 .— Περί μεταθέσεως δικαστικού 
ύπαλλήλου άποφασίζει τό Ά νώτατον Δικά 
στικόν Συμβούλιον κατά μέν τήν περίπτωσιν 
τού άρθρου 21 έπί τή βάσει τών κατά νόμον 
ΑΦ 'ιΔ ' τοΰ 1887 γνωμοδοτήσεων" χατά δέ 
τάς περιπτώσεις τοΰ άρθρου 20 στοιχ. α ' καί 
β' έπί τή βάσ ι τών παρά τοΰ 'Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης χορηγουμένων πληροφοριών καί 
τών αιτήσεων τών ένδιαφερομένων’ κατά τήν 
περίπτωσιν τοΰ άρθρου 20 στοιχ. γ ' έπί τή 
βάσει α ') προκειμένης μέν μεταθέσεως Π ρω
τοδίκου ή Προέδρου Πρωτοδικών, Ά ντεισαγ- 
γελέως ή ΕίσαγγελέωςΙΙρωτοδικών καί Γραμ
ματέως Έ φετών, ήτιολογημένης γνωμοδοτή- 
σεως έπιτροπής άποτελουμένης έκ τού Προέ
δρου καί Ε ίσαγγελέως τοΰ Έ φετείου, είς τήν 
περιοέρειαν τού δποίου ή παρά τώ δποίω ύ
πηρετεΐ δ μετατεΟησόμενος, β ') προκειμένης 
δέ μεταθέσεως Είρηνοδικών καί ΙΙταισματο- 
δικών, τών παρ’ αύτοΐς καί τών παρά ΙΙρω- 
τοδίκαις γραμματέων ήτιολογημένης γνωμο- 
δοτήσεως έπιτροπής, άποτελουμένης έκ τού 
Προέδρου καί Είσαγγελέως τού Πρωτοδικείου, 
είς τήν περιφέρειαν τοΰ όποιου ή παρά τω 
δποίω ύπηρετεΐ δ μετατεθησόμενος.

Άρθρον 30 .— Περί μεταθέσεως είς τάς π ε 
ριπτώσεις τού άρθρου 22 άποφαίνεται τό Ά 
νώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον έπί τή  βάσει 
τών παρεχομένων ύπό τού 'Υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης πλ-ηροφοριών. Δύνανται έν τού- 
τοις καί οί ενδιαφερόμενοι δικαστικοί ύπάλ
ληλοί νά ύποβάλωσιν είς τό ‘Υπουργεΐον τής 
Δικαιοσύνης διχαιολογητικούς τής μεταθέ- 
σεως λόγους δ ι’ άναφορόίν, α ΐτινες παραπέμ- 
πονται είς τό Ά ν . Δικαστικόν Συμβούλιον 
δταν τό 'Υπουργεΐον προκαλέση τοΰτο, δπως 
άποοανθή έπί τ ! ν  ένεργητέων μεταθέσεων.

’Άρθρον 3 1 .— Τό κωλυόμενον ή μή ύπάρ
χον μέλος έκ τών διά τοΰ παρόντος νόμου 
πρός γνωμοδότησιν συνισταμένων επιτροπών, 
άναπληοοΰται κατά τάς διατάξεις τού οργανι
σμού τών Δικαστηοίων.

Πασαι αί πρός τό άνώτατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον ύποβαλλόμεναι γνωμοδοτήσεις 
είσίν άπλώς συμβουλευτικά!’ μή ύποβαλλό
μεναι δέ έντός εικοοιν ήμερών άφ’ ής προκλη- 
θώσι, δέν παοακωλύουσι τήν άπόφασιν τοΰ 
Ά νω τάτου Δικαστικοΰ Συμβουλίου.

'Αρθρον 32. — Τό Ά νώ τατον Διχαστικόν 
Συμβούλιον προσκαλούμενον νά άσκηση τά 
κατά τ ’ άρθρα 25 καί επόμενα καθήκοντα 
αύτοΰ, δικαιοΰται καί οΐκοθεν νά ζητήση τάς 
άναγκαίας πληροφορίας παρά τών Είσαγγε- 
λέων καί τών Προέδρων τών Πρωτοδικών καί 
Έ φετώ ν, ώς έπίσης καί προφορικάς ή έγ- 
γράοους έξηγήσεις καί παο’ αύτών τών ένδια- 
οερομένων διχαστικών ύπαλλήλων.

Προκειμένου δμως περί παύσεως δικαστι
κών ύπαλλήλων χατά τάς περ ιπτώ ιεις τού 
άρθρου 15 στοιχ. δ' καί t '  ύποχρεοΰται πάν
τοτε νά καλέση τόν κατηγορούμενον είς απο
λογίαν.

Τά μέλη τοΰ άνωτάτου δικαστικού συμβου
λίου λαμβάνουσιν έ· αστόν άνά δραχμάς πεν- 
τακοσίας κα τ’ έτος διά τήν ανατιθεμένην α ύ 
τοΐς δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου έκτακτον 
έργασίαν, δ δε παρ’ αύτώ Γραμματεύς δραχ
μάς διακοσίας πεντήκοντα κα τ’ έτος.

Αί περί έξαιρέσεως τών μελών τού Άρείου 
Πάγου διατάξεις τής Π ολιτικής Δικονονομίας 
ίσχύουσι καί διά τά μέλη τοϋ Ά νωτάτου Δ ι
καστικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Γ ε ν ικ α ΐ δ ια τ ά ξ ε ις

’Άρθρον 3 3 .— Οί παρά τάς διατάξεις τού 
παρόντος νόμου διορισμοί, ώς καί προαγωγαι, 
ούδέν είς τόν διοριζόμενον ή προαγόμενον 
παρέχουσι δικαίωμα έπί τού βαθμού, τών συν
τάξεων καί τών άποδοχών.

Αί δικαστικαί πράξεις αί ένεργηθεϊσαι ύπό 
τήν ιδιότητα τοΰ δικαστικού ύπαλλήλου τοΰ 
κατά παράβασιν τοΰ νόμου διορισθέντος η προα- 
χθέντος, δέν είνε διά τόν λόγον τοΰτον άκυροι.

’Άρθρον 34 .— Διά Β. Διατάγματος θέλου- 
σιν δρισθή αί λεπτομέοειαι τής λειτουργίας 
τοΰ άνωτάτου . δικαστικοΰ συμβουλίου καί 
παν δ ,τι άοορα τήν έκτέλεσιν ' τού παρόντος 
νόμου.

’Άρθοον 35 .— 'II Ισχύς τοΰ παρόντος νό
μου άρχεται άπό 1 Ίανουαρίου 1910,· άπό 
τής ισχύος δέ τούτου καταογούνται 1) ό νό
μος ,BXNC' τού 1899 2) ‘ δ νόμος ,ΒΤΚΗ' 
τοΰ 1895; 3) δ νόμος ΑΩΟΔ' τ °ΰ 1830' 5) 
τά άρθρα 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 
1 3, 19 χαί 20 τοΰ νόμου XE?" τοΰ 1877* 
ώς έτροποποιήθησαν διά τού νόμου ΑΦΝΓ' 
τής 30 Ιουνίου 1887‘ 6) Ή  § 2 τοΰ άρθρου 
9 τοΰ περί νομικών συμβούλων νόμου ΑΚΑ' 
τοΰ 1882 καί 7) πασα διάταξις άνπκειμένη 
είς τόν παρόντα νόμον.

ΑΡΒΡΑ ΤΗΙ Ί Μ Ι Μ ΐ '
ΕΝ A0HV4IS τ·ξ) 21-irj Νοεμβρίου

Ο ί  μεθ’ ήμώ ν τρίβοντες έξ έκ- 
πλήξεως άπο τή ς προχθές τούς οφ
θ α λμ ο ύς έπι τή δημοσιεύσει τοϋ 
κα νονίζοντος τή ν κατάρτισιν τή ς έ
πιτροπής πρός σύνταξιν τού Ά σ τ υ -  
κοΰ Κω δικός Βασιλικού Δ ια τά γ μ α 
το ς, είνε δχι ολίγοι. Π α ρ ά  τή ν κυ- 
ριεύουσαν άρχήν τής σκοπιμότητος, 
μέ τή ν όποιαν έρευνώνται άπό πολ- 
λοϋ τά  π α ρ ’ ή μ ΐν , παρά τό κρατούν 
έν τή έννοια τή ς διανομής τοΰ πλού
το υ σοσιαλιστικόν πνεύμα, ύπάρ- 
χουν καί τιν α — άς μή εϊπωμεν ιδε
ώ δη— πάντω ς ομως προσχήματα, 
τή ν  τή ρη σ ιν τών οποίων πάντω ς ο
φείλει νά  σέβηται εν Κ ρ ά το ς . " Ο τ α ν  
δέ εν Κ ρ ά το ς , δπως τό ήμέτερον, 
δέχεται νά  μετατρέψη είς Δ ιά τα γ μ α  
Β α σιλικό ν μίαν έκ τώ ν εύχών έκεί
νω ν τά ς οποίας, άπό χρηστής βε
βαίως συνειδήσεως, άναπέμπουν έν 
ώρα άργίας τοϋ πνεύματος οί α 
πλοϊκοί πατριώ ται, άπλώς καί μό
νο ν διότι ή εύχή συνοδεύεται καί 
διά φακέλλου περιέχοντος δεκάδας 
τινό ς χιλιάδω ν δραχμώ ν, τότε τό 
Κ ρ ά το ς  αύτό διά τοϋ πανηγυρικω - 
τέρου τώ ν τρόπω ν, οϊος εινε έν Β α 
σιλικόν Δ ιά τα γ μ α , άνομολογει, δτι 
καί τά  π ροσχήματα αύτά συνέλαβε 
τή ν άπόφασιν νά  μή σεβασθή.

Φιλογενής τις δω ρητής, δπως τό 
έν λόγω Δ ιά τα γ μ α , άρκετά έπαξίως 
άλλως, τό ν ονομάζει, έ'σχε μίαν έμ- 
πνευσιν, νά  ύποβ οηθήση χρηματι- 
κώς τή ν  π α τρίδα  του έν τω έ'ργω 
πρός κατάρτισιν Ά σ τ υ κ ο ύ  Κ ω δ ι
κός καί Π ο λ ιτικ ή ς Δ ικονο μίας. Φ αί
νεται δμως δτι ό φιλογενής ούτος 
δω ρητής δέν είχε μόνον έμπνεύσεις, 
άλλά καί αξιώσεις, ών ή μέν πρώτη 
ή το  δ τ ιτ ό  εργον έδει έντός ώρισμέ- 
νου μαθηματικώ ς χρόνου νά  συνετε- 
λεΐτο, ή δέ δεύτερα δτι το ά νά σ τη μα  
τού Κ ρ ά το υ ς έν τή  διευθετήσει καί 
τώ ν άδρών γραμμώ ν καί τώ ν λε
πτομερειών, έδει νά συνεστέλλετο 
πρό τοϋ μεγέθους τοϋ περιέχοντος 
τά  διώβολα φακέλλου. Ο ΰ τω  δέ πα- 
ριστάμεθα πρό ένός κατόπτρου δπερ 
ονομάζεται Βασιλικόν Δ ιά τα γ μ α , 
διά τοΰ οποίου, έκχωροΰν έν Κ ρ ά 
το ς δλα του τά  δικαιώ ματα καί ά 
π α ντα  τά  καθήκο ντα του, μηδέ τή ς 
άξιοπρεπείας του έξαιρουμένης, είς 
ένα έκ τώ ν πολιτώ ν το υ, έστω καί 
τό ν άριστο ν κατά τά ς εμπνεύσεις ή 
τά  όνειρα ή καί τό ν πλοϋτον, έπι- 
τρέπει είς αύτόν κ α ίνέ ο ν αύτός, διά 
μόνης τή ς ύπογραφής του νά  έκδώση 
Δ ιά τα γ μ α , διά τοϋ οποίου : «ώ ς πρός 
τά ς λοιπάς λεπτομερείας, τά ς μή κα- 
νονιζομένας διά τού π α ρόντος Δ ια 
τά γ μ α το ς, : σ χ ύ ο υ σ : ν  ο ί  ο ρ .ο :  !  
τούς οποίους θέλει διαγράψει δ φι- 
λογενής δω ρητής ! !  έν τή πράξει τή ς 
πρός τή ν ’ Ε θ ν ικ ή ν  Τ ρ ά π ε ζα ν τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  γενησομένης καταθέσεως 
τοΰ πρός τό ν άνωτέρω σκοπόν προσ- 
φερομένου ποσοΰ» ! ! !

Π ο ι ο ι  δέ οί δροι ούτοι, οΐτινες 
πρόκειται νά  ΐσχύσουν δταν τούς ά - 
ναγράψτ) ό φιλογενής δω ρητής έν 
τή  πράξει τή ς καταθέσεως, μετατρε-
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πόμενος οίονε'ι εις έν λευκφ έντο- 
λοδόχον τώ ν κυριαρχικών ένός Κ ρ ά 
τους δ ικ α ιω μ ά τω ν;

Τ ο ύ ς  δρους τούτους τούς α να 
γράψει λεπτομερέστατα τό αύτό 
Δ ιά τα γ μ α , έκ τούτου δέ άντιγράφο- 
μεν ένα κα ! μόνον, έκεΐνον, κ α θ ’ ον, 
τ ό  ζ ι χ χ ί ω μ , α  τ η ς  ά ν τ ε κ α τ α -  
σ τ ά σ ε ί ο ς  τ ώ ν  μ ,ε λ ώ ν  τή ς διά 
το ϋ  αύτοϋ Δ ια τά γ μ α το ς συγκροτου- 
μένης έπιτροπής παραφυλάσσει δ ι’ 
έαυτόν ακέραιον και απεριόριστον 
ό φιλογενής δω ρητής.

Ε ι ν ε  δέ τι τά  μέλη τή ς έπιτρο
π ής τα ύ τη ς, ή τις συγκροτείται διά 
Β α σ ιλικο ύ Δ ια τά γ μ α το ς, κα'ι τά  ό 
π οια δ ιο ρίζοντα ι διά τοΰ αύτού 
Δ ια τ ά γ μ α τ ο ς ; Ε ΐ ν ε  ή δέν εΐνε δ η μό
σιοι ύ π ά λ λ η λ ο ι; ’Ά ν  ναί· και άναμ- 
φ ισβητήτω ς ναί· τότε τό δικαίωμα 
το ϋ διορίζειν υπάλληλον έξεχωρήθη 
p a r delegation κατά κυριολεξίαν, 
και δή άπεριόριστον, είς έναάπλοϋν 
π ο λ ίτη ν, δστις, δσον δήποτε και άν 
ονομασθ?) φιλογενής, δέν παύει νά 
εΐνε π ολίτη ς άπλοϋς.

Π έ ρ ιξ  ήμώ ν διακρίνομεν κ α θ α 
ρ ό τ α τ α  μειδιώντας τούς άναγινώ - 
σκο ντας τοιούτου είδους μικρολο- 
γ ή μ α τα , ίσως δέ κα'ι οίκτείροντες 
ή μ α ς διά τά  το ιαΰ τα  σοφιστεύματα. 
Έπανα?ι.αμβάνομεν δμως, δτι τη ν 
αξιοπρέπειαν ένός Κ ρ ά το υ ς άπόλυ
τος ύπάρχει άνάγκη νά  τάσσωμεν 
ύπεράνω  π άσης φιλογενείας, κ α θ ’ ήν 
δέ σ τιγ μ ή ν εις ομοεθνής τόσον φα
νερά και τό σ ο ν κ α θ α ρ ά  κα'ι τόσον 
έπισήμως εΐπεν είς τό επίσημον 
Κ ρ ά τ ο ς , δ τι δέν έμπιστεύεται είς 
αύτό ούτε το ΰ το  ούτε τό  άλλο, άλλ’ 
δ τι αύτός θ ά  κανονίση τά  τή ς διεκ- 
περαιώσεως μιας δημοσίας κ α θ α - 
ρώς ύ^ηρεοίας, κ α τά  τή ν αύτήν 
σ τιγμ ήν τό  επίσημον αύτό Κ ρ ά το ς , 
ά ν δέν εΐχεν αποφασίσει νά  μείωση 
ούσιω δέστατα τή ν ύπόστασιν του, 
ύπεΐχε τή ν ύποχρέωσίν νά παύση 
κ α τά  τοιοΰτον μετά τοΰ υπηκόου 
το υ  συναλλαττόμενον τρόπον. Π α 
ράδειγμα δέ παρεμφερές, δίδαγμα 
μάλλον, εΐχεν άρκετά πρόσφατον, 
τή ν  άπόρριψ ιν ύπό τών φιλανθρω
πικών Κ α τα σ τη μ ά τω ν  τής Κ ω ν 
σταντινουπόλεω ς τή ς δωρεάς ’Α θ η 
ναίου μεγαπλούτου πρός άνέγερσιν 
οφ θαλμιατρείου.

Θ ά  παρέμενεν ϊσως ώς ζή τη μ α  
και τό έτερον, άν οί όνομασθέντες 
ώς μέλη τώ ν δύο επιτροπών επι
στήμονες, οϊτινες, κατά τεκμήριον 
το ύλάχιστον, άντιπροσω πεύουν τό 
ά νθ ο ς τή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  νομικής επι
σ τή μ η ς, ά ν οί επιστήμονες έκεΐνοι 
θ ά  εΐνε εϊς θέσιν νά  ύποστηρίξουν 
έν τώ μέλλοντι δτι, πλήν τοΰ κα- 
θαρώ ς συνα λλά γμα το ς τής μισθώ 
σεως τώ ν ύπηρεσιών των έπ'ι χρή- 
μασι, έπεδίωξαν κα'ι άλλο τι δεχθέν- 

τες ύπό τοιούτους δρους νά π α ρά 
σχουν τά ς δντω ς πολυτίμους υπη
ρεσίας τω ν. Τ ό  ζή τη μ α  δμως τοΰτο 
ε ΐνε κ α θ α ρ ώ ςζή τη μ α  άτομικής ιδιο
συγκρασίας έπ'ι τοΰ οποίου ή δ η μο
σία συζήτησις δέν έχει κα'ι τόσον 
τόν τόπον της.

ϋ ε ρ ί λ η ψ ε ς

Τά Δικαστήριον των έν ΆΘήναις Πρωτοδικών 
8ιά τής &π’ άριθ. 7623 έτους 1909 άποφάσεώς 
του, ϊϊχθέν τήν άπό 25 ’Οκτωβρίου 1909 αϊτησιν 
του Γεωργίου Ν. Κωνσταντινίδου κατά τής συ
ζύγου του 'Ελένης Γ. Κωνσταντινίδου τό γένος 
Άνδρέου Μ ιχαλοπούλου κατοίκου ’Αθηνών περί 
διαζεύξεως, διέταξε τή ν ένέργειαν τών διά τοϋ 
άρθρ. 687 Πολιτ. Δικονομίας δριζομένων νομί
μων διατυπώσεων.

ΆΟήναι 20 Νοεμβρίου 1009

Ό πληρεξ. δικηγόρος τοϋ Γεωργίου Ν. Κω ν- 
σταντινίδου 

Γ . Μ α< 5τρογιαννόπονλος

’Αξιότιμε κ . Σ υντάκτα ,
Πολύς θόρυβος εγένετο κατ’ αύτάς εν 

τε τή Βουλή κα'ι τφ  τύπφ περ! τής ατυ
χούς ύποθέσεως τοΰ έν Μεγαλουπόλει δι
κηγόρου κ. Ν. Παπανδρέου, αλλ’ έξ 
δσων άνέγνωσα μοι φαίνεται δτι τό ζή
τημα δέν έτέθη είς τήν θέσιν του, έ φ ’ ώ 
σας παρακαλώ νά μο! έπιτρέψητε νά 
γράψω κα! έγώ όλίγας λέξεις διαφωτι- 
στικάς περι τής ύποθέσεως ταύτης.

Ό  Ν. Παπανδρέου, δικηγορών έν 
Μεγαλουπόλει εύδοκίμως, ήγειρε κατά 
τοϋ Δημοσίου τήν άπό 15 Μαίου 1897 
άγωγήν του, δ ι’ ής έζήτει άποζημίωσιν 
δραχ. 700 τόν μήνα έπ! τώ λόγω δτι τό 
άπό 24 Μαΐου 1895 Β. Δ., δ ι’ οΰ διω- 
ρίσθη συμβολαιογράφος Μεγαλουπόλεως, 
άνεκλήθη διά'τοϋ άπό 3 ’Ιουνίου 1895 
ετέρου Β. Δ. Ή  δέ άγωγή του αύτη 
εγένετο δεκτή ύπό τοΰ Έ φετείου ’Αθη
νών διά τής ύ π ’ άριθ. 1843 (1905) άπο- 
φάσεώς του μετά δόσιν δρκου κα! ύπε- 
χρεώθη τό Δημόσιον νά πληρώση τώ 
ένάγοντι δραχ. 200 κατά μήνα άπό τής 
2 ’Ιουνίου 1895 κα! έφεξής μέχρις επα
ναφοράς αύτοΰ εις τήν θέσιν τοΰ συμβο
λαιογράφου Μεγαλουπόλεως κα! έντόκως 
πρός 8 °/0 διά τάς καθυστερουμένας πλη- 
ρωμάς,δπερ ποσόν άνέρχεται μέχρι τοΰδε 
εις δραχμάς 36,000 κύριος δέ οιδεν είς πό · 
σον ποσόν θ ’ άνέλθη μέχρι τέλους τοΰ 
τοΰ βίου τοϋ κ. Παπανδρέου, καθόσον 
βεβαίως τό Δημόσιον δέν θά  έπαναφέρη 
αύτόν εις τήν θέσιν τοΰ Συμβολαιογρά
φου Μεγαλουπόλεως.

Κα! ταΰτα, κ. Συνάκτα, έν φ  μικρά 
προσοχή άν έδίδετο εις τήν ύπόθεσιν 
καυτήν, είτε έκ μέρους τών ύπερασπι- 
στών τοΰ Δημοσίου, είτε μέρους τών 
δικασάντων αύτήν δικαστών, θ ’ άπερί- 
πτετο ή άγωγή ώς νόμω άβάσιμος δυ
νάμει τοΰ νόμου ΧΣΕΤ' τής 31 Δεκεμ
βρίου 1877 περ! προσόντων τών δικα
στικών ύπαλλήλων, έν οις κα! οί συμ
βολαιογράφοι, όρίζοντος έν άρθρω 24 
αύτοΰ δτι «ούδέν έκ τών περ! παύσεων 
ορισμών τοΰ νόμου τοΰτου δύναται νά 
πηγάση δ ικ α ίω μ α  ά π ο ζ η μ ιώ σ ε ω ς  κ α τά  
το ϋ  Δ ημοσ ίου» .

Σημειωτέον δέ δτι ό ένάγων μετέρχε
ται τό έπάγγελμα τοΰ δικηγόρου έν Με- 
γαλουπόλειλίαν έπιτυχώς, εινε δέ κα! πλη
ρεξούσιος τοΰ αυτόθι 'Υπο)ματος τής 
Ε θνικής Τραπέζης, τοΰ Δημοσίου κα! 
τής έταιρίας τών σιδηροδρόμων Πελο- 
ποννήσου και έκ τής έξασκήσεως τοΰ δι
κηγορικού έπαγγέλματος άποκερδαίνει 
πλείω τών δσων θά έκέρδαινεν ώς συμ
βολαιογράφος αυτόθι, έξ’ οΰ έπεται, δτι 
έκ τής παύσεως του ώς συμβολαιογρά
φου, ώφέλειαν μάλλον άπεκόμισεν και 
ούχ! ζημίαν, και τφ  λόγω τούτω έδει 
έπίσης ν ’ άπορριφθή ή άγωγή τοΰ κ. Ν. 
Παππανδρέου.

Τελευτών προσθέτω, δτι βεβαίως δέν 
είναι έλάσσων ή εύθύνη τών οργάνων 
τοΰ Δημοσίου διά τήν αμέλειαν αύτών 
τοΰ νά έπισυνάψωσι τή δικογραφία τό 
πρακτικόν ορκοδοσίας, δπερ μάλιστα εί
χε κοινοποιηθή κα! Δημοσία κατά τήν 
ένώπιον τοΰ Ά ρ . Πάγου συζήτησιν, 
καθόσον έν τοιαύτη περιπτώσει ύπήρχε 
μεγάλη πιθανότης νά διίδη δ ’Ά ρ . Π ά
γος τό άβάσιμον τής αγωγής κα! έξετά- 
ζων αύτό ο’ίκοθεν, καθόσον δέν ύπεβάλ- 
λετο περ! τούτου λόγος άναιρέσεως, ν ’ 
άναιρέση τήν προσβληθεΐσαν άπόφασιν 
τοΰ Δημοσίου, κα! ουτω τό Δημόσιον 
ν ’ άπαλλαγή τής άδικου πληρωμής τό
σου μεγάλου ποσού.

Μεθ’ ΰπολήψεως
I. Μ. Κ υ ρ ιά κ ό ς

Δικηγόρος εν ‘Α ΰήναις

ΓΡΑΙΥΙΙΥΙΜΟΚΙΒΩΤίΟΝ ..ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!"

Σ τρε^ οδ ίκω . Π ύργον. Το ζήτημά σας 
εύρίσκεται ad hoc περίπου εις τήν Γερμανι
κήν νομολογίαν. Έ κει προσήχθη έν πολιτική 
δίκη ύπό τίνος τών διαδίκων μάρτυς διατελών 
έν τελεία  μέθη καί σι^επως ανίκανος παντελώς 
οπως καταθέση τ ι. Το οικαστήριον'τόν άπέ- 
βαλε κα ί, προχώρησαν, έξέδοτο έπι τή βάσει 
τών λοιπών καταθέσεων τήν άπόοασίν του. 
Έ π ί τή  αναιρέσει δέ τής άποφάσεως τδ ακυ
ρωτικόν απεφήνατο ώς έξής έπί λέξει: «Μάρ
τυς μή δυνάμενος νά καταθέση, έξομοιοΰτα: 
π;ός μή έμφανισδέντα μάρτυοα».

Π ρ ω το π ε ίρ φ . Το ζήτημά σας άναμοιβό- 
λως είνε διά πρωτόπειρον. Άφοΰ σας έκοινο- 
ποιήθη ή διατάξασα τάς αποδείξεις άπόοασις 
τοΰ Ειρηνοδικείου μετά έςάμηνον άπό τής δη- 
μοσιεύσεώς της, ήτοι μετά τήν συμπλήρωσιν 
τοΰ χρόνου τής άνατροπήι:, σείς δέ άνευ ούδ:-

μιας έπιφυλάξεως έγνωστοποίήσατε μάρτυρας 
καί παρέστητε κατά τήν διεξαγωγήν, ασφα
λώς άπωλέσατε τήν ένστασιν πεοί άνατροπής 
ή όποια προφανώς έκαλΰφθη. Τό α ΐττο δ ι»  
κ α ίω ς  ήρμνεύθη ήδη «κ α τ ’ ενστασινη καί 
οΰ/ί «αύτεπαγγέλτω ς» , οπότε ή ενστασις βε
βαίως δέν θά έκαλύπτετο. Περί παντός άρα 
άλλου πρόκιιται ή περί δικαστικού σκανδάλου.

------------- — » Θΐίi  -------------

Αί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης» 
εΐνε ε ίς τήν διάϋ·εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοϋ ή άλλον δι
καστικού προσώπον, ενρισκομέ- 
νον ε ίς τή ν άνάγκην ή έπ ιϋ 'ν -  
μοϋντος νά  άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιξόμενον μέ 
τήν άπονομήν τον δικαίου.

Ύπδ οΐους δήποτε καί αν έπροτάθη 
δρους ή μεταβάλλουσα τί» σύστημα 
της μυστικής άνακρίσεως τροπολογία, 

δσον προχείρως 
' I I  άποτίναξις καί αν συνετά- 
τ ο ΰ  έ φ εά λ το ο  χθη καί δσον έ- 

πιπολαίως καί 
άν συνεζητήθη καί μετετράπη ε£ς νό
μον, ούδεμία χωρεΐ αμφιβολία δτι έ- 
γένετο ύφ’ άπαντος τοϋ νομικού καί 
μή κόσμου δεκτή μετ’ άνακουφίσεως 
τοιαύτης ητις τρανότατα μαρτυρεί, δτι 
ό κόσμος εσχε τήν έντύπωσιν δτι άπε- 
τίναξεν άληθη δουλικδν ζυγόν. Τά 
μειονεκτήματα τοΰ έκλιπόντος συ
στήματος υπήρξαν, έπί μακρδν άτυ
χώς, τόσον κατάφωρα, ώστε καί ή συν- 
τομωτάτη άκόμη νεκρολογία περιτ
τεύει, παρ’ δλα δέ τά έλαττώματα, ά
τινα δέν εινε δυνατδν η  νά άνακύψουν 
έκ της έφαρμογης τοΰ νέου συστήμα
τος, μένει πάντοτε έν πλεονέκτημα 
ίκανδν νά κάλυψη πάσαν άτέλειαν, 
δτι παρέχεται πλέον καί είς τδν κα
τηγορούμενον τδ δικαίωμα νά δια- 
τελη έν γνώσει κατά τδ̂ στάδιον της 
άνακρίσεως της κατηγορίας, ήτις ά- 
ποδίδεται εις αύτόν!

Ή  έφημερίς ήμών, ή'τις άπό προορι
σμού είνε ύπόχρεως νά ΐστατα ι μακράν 
τής ενεργού πολίτικης κα! τών χειριζο- 

μένων ταύτην προσώ- 
ΕΙς τ ίν α ς  πων, αισθάνεται, παρά

A τ ιμ ή . την άρχήν ταύτην, την
ύποχρέωσίν νά έξάρν) 

την έν τή Βουλή κατά την έπιψήφισίν 
του άνω νομοσχεδ'ου πρωτοβουλίαν τό
σον του κ. Πρωθυπουργοΰ οσον και την 
τών Βουλευτών κ. κ. X. Βοζίκη, Ίω . 
Ρώλλη και Σ. Μαοκέτη. ’Ιδ ια ίτατα δέ 
πρός τούς βουλευτάς τούτους και τούς 
άλλους, τούς ένεργότερον άναμιχθέντας 
κατά την συζήτησιν τών άφορώντων την 
Δικαιοσύνην νόμων, ό δικηγορικός έν γέ- 
νει κόσμος οφείλει καί μίαν έ'τι ύπο- 
χρέωσιν, οτι, χάρις εις την φωνήν αύ
τώ ν, τό δικηγορικόν έπάγγελμα δέν 
παρέμεινεν άνευ προασπιστών.

Έν κυριολεξία κοινόν σκάνδαλον άπο
τελε ΐ ή υβριστική ΐταμότης ανθρώπου 
τινός, είσελαύνοντος εις τά  δικαστικά 

της πρωτευούσης 
Κ ο ιν ό ν  ( ίν ά ν δ α λ ο ν  γραφεία, μετά 

θρασύτητος ην 
δέν θά έδικαιολόγουν οσοι δηποτε τ ί 
τλοι. Είνε αδύνατον νά μεταβΐ) τις είς 
την Ε ισαγγελίαν η τά άνακριτικά γρα
φεία, καθ’ οίανδηποτε ώραν άπό πρωίας 
μέχρι νυκτός, κα! νά μη τόν ΐδν) έκεΐ 
έπιτάσσοντα, άπαιτοΰντα, κομπάζοντα 
. . . μαστίζοντα την Δικαιοσύνην διά 
μόνης της παρουσίας του. Υποκρίνεται 
τόν δικηγόρον! Δέν λέγομεν « ά ν τ ι-  
π ο ι ε ι τ α ο ) ,  διότι άπόκειται είς τόν κ. 
Ε ισαγγελέα νά έξετάσν) καί βεβαιώστ) 
τοΰτο. Είνε ό'μως βέβαιον δτι έ'χει με- 
γάλην πελατείαν, ην εκμεταλλεύεται 
είς βάρος τής Δικαιοσύνης. Έν πάσν) δέ 
περιπτώσει, ή άνά πασαν στιγμήν θρα- 
συτάτη είσπηδησις αύτοΰ είς τά  δικα
στικά γραφεία άποτελεΐ αυτόχρημα ο- 
νειδος. Και δέν έπ ιτρέπετζι είς τόν κ. 
Ε ισαγγελέα νά μη άνζκουφίσ·/) αυτούς

τούς ήγανακτημένους κατά τό πλειστον 
δικαστικούς ύπαλλήλου:, νά μη έπ ι- 
βάλν) τούλάχιστον ε ί. αύτούς, οπως τόν 
έκδιώκωσιν έφεξής καθώς τοϋ α ξ ίζ ε ι.— 
Τό ονομά του βεβαίως δέν θά ευρν) θέσιν 
ποτέ έν ταΐς στηλαις τ· ς̂ «Δικαιοσύνης».

Εΐχομεν γράψει τάς έν έτέρα στηλν) 
παρατιθεμένας παρατηρήσεις μας έπί 
τοϋ ζητηματος τοΰ Άστυκοΰ Κώδικος, 

οπότε έλάβομεν την πλη-
Τό ρΛγμα ροφορίαν,οτι έν τών μελών 

της επιτροπής, Καθηγη- 
της τοΰ Πανεπιστημίου, καταδείξας έκ 
τών μέχρι τοΰδε έργασιών του έπ ! τοΰ 
Κώοικος και έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ του 
διά τήν ίδέαν, οτι θά καθίστατο ό κύ
ριος μοχλός έν τνί νέα έπιτροπνί, δτι τό 
μέλος έκεΐνο, κμα τη δημοσιεύσει τοΰ 
Διατάγματος, έδήλωσεν δτι αί άλλαι 
έπιστημονικαί άσχολίαι του δέν τφ  επ ι
τρέπουν νά διαθέτν) τόσον χρόνον δσος 
ά πα ιτε ΐτα ι δι’ εργασίαν τοιούτου είδους.

Είνε τοΰτο άρά γε η μη τ ι άλλο ;

’Οφείλεται είς τόν Σεβαστόν Καθη
γητήν κ. Ά λκ ιβ . Κρασσαν, έδημοσιεύθη 
όέ είς τάς « ’Α θήνα:» π»ρ ’ ών τό πα- 

ραλαμβάνομεν.
Χ α ρ ιτ ο λ ο γ ή μ α τ α  — Κα! τ ! φρο

νείτε κ.Καθηγητά 
περ! τοΰ Κώδικος και της νέας έπ ι
τροπής ;

— Benaki possidentes.

— “Ωστε ή'ρχισε κα! ή έφαρμογή τοΰ 
Άστυκοΰ Κώδικος.

— Κατά τίνα  τρόπον ;
— Ά πό  τό Οίκογενεια-

Κ α ΐ ά λ λ ο  κόν δίκαιον έπ ι τή βάσει 
τών άοχών τοΰ οποίου 

κατηοτίσθη κα ι...ή  έπιτοοπή.
   ββ κριχτχγγ— ---------

ΕΣΤΩ Κ Α Ι  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΣ
Ό  πρόεδρος τοΰ δικηγορικού συλλό

γου Κεοκύοας κ. Λάσκαρις όρθώς παρα
τηρεί έν τώ  τελευταίο) φύλλω τής φ ί
λης «Δ ικαιοσύνης», δτι τό δοκ ιμαστικώ ς  
ψηφίζειν νόμους άποκεντρωτικούς εμφαί
νει αδαημοσύνην ού μόνον τών στοιχείων 
κα! δρων τοϋ άποκεντρωτικοΰ συστήμα
τος, άλλά και άγνοιαν τοΰ δτι αδύνατος 
ή κανονική λειτουργία τοΰ κοινοβουλευ- 
τικοΰ πολιτεύματος άνευ συστήματος 
άποκεντρωτικοΰ.. Νομίζω δμως δτι ό 
εισηγητής τοΰ δικαστικοΰ νομοσχεδίου 
Υπουργός έπ ! τής Δικαιοσύνης, ό κα! 
πρωθυπουργός κ. Κυρ. Μαυρομιχάλης, 
άπαξ άποδεχθεις τό σύστημα τής άπο- 
κεντρώσεως και θελήσας νά έφαομόση 
αύτό κατά τό εφικτόν έπ ι πάντας τούς 
κλάδους τής διοιν,ήσεως και τής δικαιο
σύνης, βεβαίως έπείσθη άκραδάντως 
περι της άξίας και τής σκοπιμότητας 
αύτοΰ- ά λ λ ’ επειδή πολλοί, οί πλείονες 
τών έν τγί Βουλ·?) στεορώς έχόμενοι τοΰ 
συγκεντρωτικοΰ συστήματος,δυσπιστοΰ- 
σιν είς τήν έπ ιτυχ ίαν τής άποκεντοώ- 
σεως έν Έ λλάδ ι, ήναγκάσθη τόσον αύ
τός δσον καί ή πλειονοψηφία τής έπ ! 
τοϋ δικαστικοΰ νομοσχεδίου κοινοβου
λευτικής επιτροπείας νά προτείνωσι τήν 
έπιψήφισιν αύτοΰ δοκ ιμαστικώ ς, ίνα έ- 
π ιτύχωσι τήν έπιψήφισιν αύτοΰ.

Βεβαίως ό άρτι ψηφισθείς νόμος δέν 
είνε τέλειος, ύστερεΐ μάλιστζ κατά τό 
σπουδαιότατον, δπερ είνε ό έ'λεγχος έπί 
τών πράξεων τών δικαστικών προσώ
πων. Ανεξαρτησία δέ άνευ ευθύνης είνε 
πράγματα άσυμβίβαστα έν συστήματι 
άπόκεντρωτικώ, έν πολιτεία  κοινοβου
λευτική . Πλημμελής δέ είνε και κατά 
τοΰτο, δτι έ'θετο έν μόνον ειδικόν συμ
βούλιον δι’ άπαξάπαντα τά  δικαστικά 
πρόσωπα, δπερ άνώτατον δικαστικόν 
συμβούλιον άπεκάλεσεν- ενώ έ'δει άλλο 
συμβούλιον νά όρισθνί διά τήν κατωτέραν 
δικαιοσύνην κα! άλλο διά τήνάνωτέραν 
προσέτι δέ τά  συμβούλια ταΰτα  δέον νά 
ώσι μικτά και πολυμελή, τουτέστιν 
έ'δει τό τής δικαιοδοσίας έπί τών ποω- 
τοδικών, ειρηνοδικών, ώς είσαγγελεων 
κα! αντεισαγγελέων συμβούλιον ν’ άπαρ- 
τίζη τα ι έξ αρεοπαγιτών, έφετών καί 
καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου’εΓτε κκ τ ’ 
εκλογήν τής όλομελείας έκάστου σώμα-
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το ς έκλεγομενων κατά περιόδους, εί'τε 
κα τ ’ αρχαιότητα λαμβανομένων τό δέ 
τών έφετών έδει ν’ άπαρτίζηται έξ άρεο- 
παγιτώ ν καί καθηγητών του Π ανεπι
στημίου. Τό δέ άνώτατον δικαστ. συμ- 
βούλιον νά εινε διά τάς εφέσεις έπ ί τών 
αποφάσεων τών κατωτέρων συμβουλίων.

Ά λ λ ’ άφοΰ άπας έγένετο αίά καλή 
άρχη, έ'στω καί δακ ιμαστικώ ς, ελπίς 
υπάρχει οτι πολύ ταχέως θ’ άποδειχθώ- 
σιν αί έλλείψεις τοϋ νόμου, θά έκλί- 
πωσι συν τφ  χρόνω καί οί λόγοι οί προ- 
καλέσαντες διατάζεις ήκιστα τεινούσας 
είς τήν τελείαν ανεξαρτησίαν της δ ι
καιοσύνης καί τοιουτοτρόπως έν τώ μ.έλ- 
λοντι θ’ άποκτήσωαεν νόμον άρτιον περί 
τοΰ προσωπικού του δικαστικού κλάδου.

Εινε ομως παρήγορον καί λίαν εύχά- 
ριστον οτι, έ'στω καί λίαν όψαί, αί με
ταρρυθμίσεις, τάς οποίας πρό δεκαετη
ρίδων προΰτείνεν ό αείμνηστος Θεόδω
ρος Φλογαΐτης καί ύπέρ αύτών ήγωνί- 
σατο θεωρούμενος ίδεολόγος, έ'ρχονται 
σήμερον νά άποδεχθώσι καί ύποστηρί- 
ξωσι πολλοί, ών ούχί ολίγοι οί πρότερον 
άποκρούοντες καί ειρωνευόμενοι αύτάς.

Πιθανόν ό κ. Λάσκαρις φέρ’ είπεΐν, 
ουτε όσα ό Φλογαίτης έ'γραψεν έπ ί του 
θέματος τούτου είδεν, ούτε όσα έγώ 
πολλάκις έν τν) δημοσιογραφία καί άπό 
τών στηλών έ'τι τής «Δικαιοσύνης» ύ- 
πεστήριξα, ά λ λ ’ έκ τών ιδίων αύτοΰ 
μελετών έπείσθη περί τής όρθότητος αύ
τών, έν τούτοις ομως θά ί'δη έν τώ 
στελλομενφ ποός αύτόν καί πρός πάντας 
τούς προέδρους τών δικηγορικών συλλό
γων τοϋ Κράτους τόμω τών «κατά  Φλο
γα ΐτην αναγκαίων νομοθετικών μεταρ- 
ρυθμίσεως», τώ  ύπ ’ έμοΰ πρό δωδεκαε
τίας έκδοθέντι, πάντα τά  ορθά μέτρα, 
ά προτείνει νΰν ό κ. Λάσκαρις, έ'χει ύ- 
ποδείξει έ'κπαλαι ό άείμνηστος έκεϊνος 
άνήρ, έπ ί πλέον δέ ύπέδειξε καί τήν 
κατάογησιν τής θέσεως τοΰ προέδρου 
πρωτοδικών καί έφετών, προ’τείνας ΐνα 
έκάστου πολυμελοΰς δικαστηρίου ποοε- 
δρεύν) ό άρχαιότερος (primus inter 
pares).

Ά λ λ ά  δέν εινε μόνον το περί ανεξαρ
τησίας τών δικαστικών προσώπων με- 
τρον δι’ ου θέλει άνορθωθη ή Δικαιο
σύνη. Υ πολείποντα ι πλεΐστα  άλλα έ 
πίσης ούσιώδη, ών τά  κυριώτατα περι
λαμβάνει τό πρό έτών συνταχθέν καί δη - 
μοσιευθέν «πολιτικόν πρόγραμμα τοΰ 
άποκεντρωτικοΰ κόμματος, ου τό περί 
Δικαιοσύνης άρθρον πέμπω ύμΐν, ΐνα κα- 
ταχωρίσητε, έάν εύαρεστήσθε, έν τή 
ύμετέρα έφημερίδι.

Δ ιατελώ  μ ετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως 
Ύ μέτερος 

Δ η μ . /,ολοϊί^ος 
υφηγητής

β ρ α χ ε ι α Γ ε π ι ς τ ο α α ι
Ό λ ίγ α ς  λ έ ξ ε ις  

ε π ί τ ίν ο ς  ν ο μ ο υ χ ε δ ίο υ .
Η επιδιωκομενη ύπό τινων ύπαγωγή 

τοΰ Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας είς τό 
Έφετεΐον Πατρών, ού μ.όνον άπ<κδεt μέ 
τόν αρχικόν σχηματισμόν τοΰ Έφετείου 
Κερκύρας είς τόν όποιον συμ.περιλαμβά- 
νονται τά  τρία Πρωτοδικεία Κερκύρας, 
Κεφαλληνίας καί Ά ρτης, ά λλ ’ ή άφαί- 
ρεσις τοΰ κυριωτέρου τούτων έκ τής πε- 
ριφερείας του, περιορίζουσα σχεδόν τάς 
έργασίας του κατά τό ή'μισυ εΐ'ς τε τάς 
πολιτικάς καί ποινικάς δίκας, προπαρα
σκεύαζε'. ούτω καί τήν πλήρη κατάργη- 
σιν τοΰ Εφετείου Κερκύοας, τό όποιον 
άδύνατον νά διατηρηθνί έκδικάζον μόνον 
υποθεσεις δύο Πρωτοδικείων Κερκύρας 
καί ’Άρτης.

Εάν τοιουτοτρόπω άκρωτηριασθν; τό 
Έφετεΐον Κερκύρας, περιττή ή ύ'παρξίς 
του και ή δαπάνη τοΰ Δημοσίου πρός 
διατηρησίν του. Ή  ύπαγωγή δέ τοΰ 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας είς τό Έ φε
τεΐον Πατρών θά έπαυξάσν) τήν εργα
σίαν τούτου, προστιθεμένου είς τά  7 
Πρωτοδικεία τής περιφερείας του καί τό 
τοΰ ογδόου τής Κεφαλληνίας, άπα ι:ου- 
μένης κα τ ’ άκολουθίαν προσθήκης καί 
άλλων Έφετών.

Εξ όσων άνέγνωμεν πρός τήν ΰπχ-

γωγήν ταύτην, ούδένα λόγον άποχρών- 
-χ  άπαντησαμεν πείθοντα τήν καινοτο
μίαν ταύτην, ή'τις, έν ώ θά έπιφέον) 
άνατοοπήν τοΰ Έφετείου και έ'μμεσον 
κατάργησιν τούτου, Οά έπαυξήσ/) τάς 
δα πάνας τοΰ Δημ.οσιου διά της προσθή
κης Έφετών είς Πάτρας, — ούδεμίαν δέ 
ώφέλειαν ή εύκολίαν θά προσδώσν) είς 
τούς δικαζομένους, άφ’ ού καί αί υποθέ
σεις τοΰ Πρωτοδικείου καί ή ποινική 
ύπηρεσια, άνακοπαί βουλευμάτων κτλ. 
γίνονται πάντοτε καί ύποβάλλονται δι’ 
έγγράφων καί δικογράφων. Ώς πρός τά  
Κακουργιοδικεΐα, ή ύπηρεσια καί είς 
Κέρκυραν καί είς Πάτρας γ ίνετα ι διά 
θαλάσσης, της συγκοινωνίας αύξηθείσης 
ήδη μεταξύ Κεφαλληνίας καί Κερκύρας. 
Οί Κερκυραΐοι, οί είς τό Κακουογιοδι- 
κειον παραπεμπόμενοι, δικάζονται έν 
Κεφαλληνία, καί αύθις, άν γίννι δεκτόν 
τό Νομοσχέδιον καί άφαιρεθή τό ΓΙρω- 
τοδικεΐον Κεφαλληνίας, οί Κερκυραΐοι 
θά .δικάζωνται άπό τό Κακουργοδικεΐον 
’Άρτης, ό'περ θά άποβαίνν) λίαν δυσχε
ρές ώς έκ τής έλλείψεως τών μέσων συγ* 
κοινωνίας.

Έν συμπεράσματι φρονοΰμεν ότι διά 
τοΰ ούτω ύποβαλλομενου Νομοσχεδίου 
προπαρασκευάζεται ή ταχεία τοΰ ’Εφε
τείου Κερκύρας κατάργησις, μή προκυ- 
πτούσης ούδεμιας ώφελείας ουτε είς τούς 
διαδίκους ούτε είς τούς δικαζομένους.

Δ . Σ .

Κ ύ ρ ιε  Δ ιε υ Ο ν ν τά

Έάν περισσεύνι y ώρος,είς τήν άληθώς 
άξιόλογον εφημερίδα α Δικαιοσύνην» κα
ταχωρίσατε, εί δυνατόν, τήν κάτωθι 
έπιστολήν μ.ου.

Έδημοσιεύθησαν ήδη τά  ονόματα τών 
ένορκων, οΐτινες θά λάβωσι μέρος . πρός 
συγκρότησιν τοΰ κατά τόν μήνα Δεκέμ
βριον συστηθησομένου έν Άθήναις Κα- 
κουργιοδικείου. Εύτυχώς, ολως βεβαίως 
τυχα ίω ς, 6 κλήρος έφάνη άνταποκρινό- 
μενος πρός τήν σπουδαιόαητα τής δίκης, 
ήτις, ώς λέγετα ι, μέλλει νά έκδικασθνί 
κατά τόν μήνα αύτόν, διότι πραγματι- 
κώς άπαντες οί κληρω&ένιες έ'νορκο’. 
άποτελοΰνται έκ καθηγητών καί δικη
γόρων, οΐτινες άπαντες είσίν άνδρες τής 
άνωτέρας περιωπής, χαοακτήρος ανεξαρ
τήτου, άκαμπτου, άνεπηρεάστου, μή έν- 
δίδοντες είς παρακλήσεις καί τά  παρό
μοια πρός μετατροπήν τής πεφωτισμέ
νης κρίσεώς των, ώς άπεδείχθη τοΰτο 
καί εινε πασίγνωστον, δτι οί μέν κ. κ. 
Καθηγηταί τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου, 
ούδέποτε έπηρεάσθησαν, κατά τάς δια
φόρους έκλογάς, εί'τε προκειμένου περί 
διορισμοΰ καθηγητοΰ, είτε περί άλλων 
διαφόρων άντικειμένων, ούδέποτε ύπέ- 
κυψαν είς άνωτέρου κελεύσματα καί είς 
τήν συναλλαγήν, οί δέ κ. κ. δικηγόροι, 
καί τοι ένασκοΰντες έ'ργον έλαστικόν, 
είσίν άείποτε σταθεροί είς τήν πεφωτι- 
σμένην γνώμην των.

Ούχ’ ήττον ομως, καί τοι τ ’ άνωτέ
ρω αληθέστατα, δέν έ'λλειψαν καί έν τν) 
περιστάσει ταύτνι οί μεμψίμοιροι λέγον- 
τες, δτι δέν ύπάρχουσι τάχα καί άλλοι 
μεταζύ τοΰ καταλόγου τών ένορκων, μή 
καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου καί δι
κηγόροι, ό'ντες άκεραίου χαρακτήρος, έχ- 
θροί πάσης συναλλαγής, καθ’ ή μα; ορθά 
ταΰτα , άλλά άνάρμοστα έπί τοΰ προ
κειμένου, άφοΰ ό κλήρος ηύνόησε ή ρ.αλ- 
λον κατεδίκασε νά λάβωσι μ.ερος είς ό- 
χληροτάτην δίκην αί άνωτέρω τάξεις.

Ά λ λά  κ. Διευθυντά τής «Δικαιοσύ
νης», έάν αί πολλαί άσ^ολίαι σας τό 
έπιτρέπουν έπιθυμούσαμεν νά μάθωμεν 
παρ’ ύμ.ών τοΰ τόν κώνωπα διϋλίζοντα, 
τ ί έννεΐται διά τής λέξεως κλ^ήρωαις, ής 
χρήται ό νόμος,έκλογήν κατά τό δοκοΰν 
παρά των άρμοδίων, ή έτερόν τ ι, καί 
έάν ύποτεθτί δτι δέν έννοεϊ έκλογήν κα
τά τό δοκοϋν, οί ταύτην ποιοΰντες έπέ- 
χουσιν ευθύνην ώς παραβάται τοΰ νόαου, 
ή καθ’ ό δικαστικοί λειτουργοί,δύνανται 
άτιμ.ωρητί νά πράττωσιν ώς βούλονται 
ώ ; είθ·.σται;Δέν δύναται νά ύποστηριχθή 
δτι ή κα τ ’ αρέσκειαν έκλογή δύναται 
νά συνεπαγάγν) άτοπήμ.ατα ;

Έ ν Ά θήνα ις τή  17η 9)βρίου 1909 
Ε ις  έκ  τ ώ ν  Σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν  <5ας

Χ η ν ε ϊτ Ά ί * .  .  Η ρ α κ λ ή ς  !

Ή  αριστερά κλίμ,αξ, δι’ ής άνέρχον- 
τα ι Είοηνοδίκαι, Πταισμ.ατοδίκαι, διά- 
δικοι, μ-άρτυρε;, τά Ειρηνοδικεία (οικία 
Κολ^άτσου), βρίθει άκαθαρσιών, άναγ- 
καζουσών τόν άνερχόμενον ή κατερχόμε- 
νον νά φράσσν) τήν ρΐνά του. Δέν θά εύ- 
ρεθή κάνεις νέο; 'Ηρακλής νά καθαρίσνι 
τό νέον τοΰ Αύγείου βουστάσιον, ίδίως 
τώρα, δτε ή εύλογία, ή οστρακιά καί 
IX ταύταις συνώνυμ-α νοσήμ.ατα μαστί
ζουν τήν πόλιν ;

Μ εμ ψ ίμ ο ιρ ο ς

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
Τ Ο Υ  Ε Π Ι Τ Η Δ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Τό ύπό τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου 
Αθηνών ύποβληθέν είς τήν κυβέρνησιν 
νομ-οσχέδιον περί φόρου έπιτηδε^μ.ατος 
τών δικηγόρων, άν τριπλασιάζν)— κατ’ 
έμ.έ δέ πανταπλασιάζει — ιόν φόρον τοΰ- 
τον, ώς δι’ άριθμ.ών, καθ’ ών δέν χωρεΐ 
άνταπόδειξις, άπέδειξεν ό έν Τριπόλει 
συνάδελφος, κ. Κ. Άνθούλης, νομίζω δτι 
εινε προωρισμένον, ώς έκ τοΰ τρόπου τής 
είσπράξεως όν καθιεροΐ, νά προσθέστ) 
αίαν έπί πλέον όχληράν διατύπωσιν είς 
τάς τόσας άλλας, ύφ’.ών μαοτίζετα ι κυ- 
ριολεκτικώς ό δικηγόρος έν τνί έξασκήσει 
τοΰ έπαγγέλματος του. Ούδείς ουδέποτε 
έπαγγελματίας ύπεχρεώθη νά σταμ-ατ^ 
είς κάθε βήμ.ά του, είς πασαν ποαξίν του, 
διά νά ένθυμήται δτι είνε φορολογούμε
νος καί νά ύποχρεοΰται αύτοστιγμ.εί νά 
καταβάλν) τοσάκις φόρον έπιτηδεόμ.α- 
τος δσας καί πράξεις οχετικάς μ.έ τό έ- 
παγγελμ.ά του επιχειρεί, δπως θά ύπο- 
χρεοΰται νά καταβάλν) φορόσημα ό δι
κηγόρος διά κάθε παράστασίν του ένώ
πιον οίουδήπτε δικαστηρίου, έπ ί ποινϊ) 
αποκλεισμού έξ αύτοΰ. Έάν δέν ήσαν 
δικηγόροι οί έφευρέται τοϋ όχληροΰ καί 
έκνευριστικοΰ τρόπου τούτου είσπρά
ξεως, τοΰ ένέχοντος καί κάποιαν τα- 
πείνωσιν τοΰ φορολογουμένου, θά έ'λεγον 
δτι τό νομοσχέδιον αύτό είνε έ'ργον τών 
χειρών έχθρών τών δικηγόρων.

Ά λ λ ’ έπειδή εινε όμολογουμ-ένως ά- 
ναγκη οπωσδήποτε νά λείψνι ό υφιστά
μενος νόμ.ος, ώς μή έξασφαλιζων φορο
λογικήν ισότητα, άνάλογον πρός τά  
κέρδη έκάστου, καί τό νομ,οσχέδιον κα τ’ 
άρχήν έξασφαλίζει τήν ισότητα ταύτην, 
δυνάμ.εθα κάλλιστα , νομ.ίζω, ν’ άποφύ- 
γωμεν τό διά τούς άνωτέρα) λόγους ά- 
φόρητον φορόσημ,ον διά τοΰ έξής άπλου- 
στάτου τρόπου. Κατά τό τέλος έκά
στου φορολογικοΰ έ'τους νά ΰποχρεονν- 
τα ι οί γραμματείς τών διαφόρων δικα
στηρίων, νά ύποβάλουν είς τόν άρμ,όδιον 
οίκονομ.ικόν έ'φορον κατάλογον, έμ,φαί- 
νοντα τά ; φορολογητέας παραστάσεις έ
κάστου δικηγόρου τής περιφερείας των 
καθ’ δλον τό έ'τος. Έ π ί τν) βάσει δε τοΰ 
καταλόγου τούτου νά χρεώνεται ύπό 
τοϋ άρμ.οδίου έφορου έ'καστος δικηγόρος 
μέ φόρον άνάλογον πρός τάς παραστά
σεις του, καί ό φόρος ούτος νά πληρώ
νεται τμ.ημ-ατικώς κατά τριμηνίαν.

Οΰτω άποφεύγομ,εν τήν καθημερινήν 
καί διηνεκή ένασχόλησιν τοϋ φοροσή- 
μ.ου , έπιτυγχάνομ.εν φορολογίαν άνάλο
γον έπίσης πρός τά  κέρδη έκάστου δι
κηγόρου, έγκαθιστώμ.εν σύστημ.α είσ- 
πρκξεως ομαλόν, εύκολον καί αξιοπρε
πές, άποτινάσσομ,εν δέ καί τήν έπιοοι- 
φθεΐσαν ήδη μομφήν, δτι έπιδιώκομ.εν 
δήθεν μ.έ τρόπον νά φορτώσωμ.εν είς 
τούς πελάτας μ.ας τον φόρον τοΰ επ ι
τηδεύματος μ.ας, πραγμ.α τό όποιον, έάν 
έγένετο, δέν θά ήτο τίμ.ιον.

Σημειωτέον δέ, δτι άν δέν Οέλωμ,εν 
νά μεταβάλωμ-εν τό Κράτος εις αισχρόν 
τοκογλύφον, αί μ.έν παραστάσεις ένώ
πιον τοΰ Πταισματοδικείου, διά τάς 
οποίας, κατά κανόνα, ή δέν πληρώνον
τα ι ποσώς ή πληρώνονται γλίσχρως οί 
δικηγόροι, δέν πρέπει νά φορολογών- 
τα ι, άφοΰ ήδη τό παοάδειγμ,α τής μή 
φορολογίας τών ποινικο ν ύποθέσεων έ'χει 
δώσν) ή Πολιτεία, καθιερώσωσα τήν έφ’ 
άπλοϋ χάρτου διαδικασίαν. Αί δέ εΐρη- 
νοδικειακαί, ών έκάστη αμείβεται τό 
πολύ μέ πέντε (5) δραχμ.άς, νά φορολο-

γώ ντα ι μέ δεκάλεπτον, διότι τό πεν” 
τηκοντάλεπτον, τό ύπό τοϋ νομ.οσχεδίου 
καθιερούμενον, ίσοδυναμ.εΐ πρός φόρον 
Ι Ο  °/ο. Ά λ λ ’ ό φόρος ουτος προφανώς 
είνε ύπέρογκνς καί δυσανάλογος πρός 
τόν φόρον τών λοιπών έπιτηδευμ.άτων. 
Άνάλογον έλάττωσιν πρέπει νά ύπο- 
στώσι καί αί παραστάσεις ένώπιον τών 
άλλων δικαστηρίων, έάν δέν θέλωμεν 
νά καταστήσωμ.εν τούς δικηγόρους τούς 
περισσότερον καί έπαχθέστερον φορολο
γούμενους 'Έλληνας πολίτας, είς επο
χήν μ.άλιστα καθ’ ήν ώρίμ,ασεν ή ιδέα 
τής απαλλαγής των άπό παντός φόρου 
έπιτηδεύματος καί δι’ άλλους μεν λό
γους, άλλά καί διότι, Six τής ένασκή- 
σεωςτοΰ επαγγέλματος των ούδέν άλλο 
πράττουσιν, είμ.ή χρέη άμισθων δημ-ο- 
σιων είσπρακτόρων.

Θ ήβαι, 11 Νοεμβρίου 1909.
Β α ΰ . Κ ν ρ έ λ λ ο ς  

δ ικη γόρος.

Π ε ρ ίλ η ψ ς ς
Τό Δικαστήριον τών έν Ι3όλω Πρωτοδικών, 

δεχθέν τήν άπό 21 ’Οκτωβρίου 1909 αϊτησιν 
τής ΙΙελαγίας, συζύγου Ί ω . Δ. Καψαλα, τό 
γένος Γ. Κοντή, ίερέως, περί χωρισμού τής 
προικώας αύτής περιουσίας, διέταξε διά τής 
ύ π ’ άριθ. 1085 (1909) άποφάσεως του τήν 
δημοσίευσιν καί τοιχοκόλλησιν τής αίτήσεως 
συμφώνως πρός τό άρθρον 677 τής Πολιτικής 
Δικονομίας.

Έ ν Βόλω, 5. Νοεμβρίου 1909.
'Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Π α ν . Σ . Γ ερ ο ντό π ο νλ ο ς

Π ε ρ ίλ η ψ ς ς
Τό Δικαστήριον τών έν Άθήναις ΓΙοωτο- 

δικών, δεχθέν τήν άπό 29 ’Οκτωβρίου 1909 
αϊτησιν τής Μαριγούς. συζύγου Εύστ. Χρονο- 
πούλου, τό γένος Ίωάννου Παπαχρήστου, 
κατά τοΰ συζύγου της, περί δ αζεύςεως, διέ
ταξε διά τής ύ π ’ άριθ. 676ό (1909) άποφά
σεως του τν,ν δημοσίευσιν καί τοιχοκόλλησιν 
αύτής είς τά ύπό τών άρθρ. 677 καί 683 τής 
Π ολιτ. Δικονομίας δριζάμενα μέρη.

Έ ν Ά θήναις, τή  ί 7 Νοεμ-βρίου 1909 .
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος τής 

αιτούσης Μαριγοΰς Εύστ. Χρονοπούλου 
Δ .  Κ ιιπ ά ο ικ ;

Ι Ι ε ρ έ λ η ψ ις
Τό Δικαστήριον τώ '' έν Ά θήναις Ποωτοδι- 

κών, διά τής ύ π ’ άριθ. 7080 τής 17 ’Οκτω
βρίου 1909 άποοάσεώς του, έκοοθείσης έπί 
τής άπό 12 ’Οκτωβρίου 1909 αίτήσεως τής 
Αικατερίνης Νικολάου Πιάνου, τό γένος Παν. 
Πατρικίου,κατοίκου Πειραιώς, δι’ ης έζήτησεν 
ΐνα τή έπιτοαπή ή εγεραις  κατά τοΰ συζύγου 
της Νικ. Πιάνου άγωγής περί διαζεύξεως, έ- 
δεςατο τήν αίτησιν ταύτην, διέταξε οέ τήν 
δημοσίευσιν και τοιχοκόλλησιν αύτής είς τά 
ύπό τών άρθρων 677 καί 683 τής Πολ. Δικ. 
δριζόμενα μέρη.

Ακριβής Περίληψις
Ά θήνησι, τή  17 Νοεμβρίου 1909.

Ό  πληρεξούοίος Δικηγόρος 
τής Αικατερίνης Πιάνου 

Π α ν . Ά λ φ ι έ ρ η ς

Ά π ο δ ε ιχ τ ' ./ ό ν
Ά ριθ. 2745.
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην έκτην 

(16) τοΰ μηνός Νοεμβρίου τοΰ 1909 ένεακο- 
στοΰ ενάτου ’έτους, ήμέραν Δευτέραν καί ω- 
ραν 4 1)2 μ. μ. δ ύποφαινόμενος δικαστικός 
κλητήο τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών Θιόδω- 
ρος Ί ω . Ζά','ος τή  έγγράφω παραγγελία τοΰ 
δικηγόρου κ. Γεωργίου Σταμάτη, πληρεξου
σίου τοΰ Γεωργίου Σ. Βαρβιτσιο'>του, κατοί
κου Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν 
κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών 
διά τόν Δημήτριον Τσάκαν, κάτοικον πρώην 
Λαμίας καί ήδη άγνώστου διαμονής τήν άπό 
10 Νοεμβρίου 1909 άγωγήν κατ’ αύτοΰ 
άπευθυνομένην ένώπιον τών έν Άθήναι^ 
Ποωτοδικών, δ ι’ ής καί διά τούς έν αύτή 
άναοερομένους λόγους, καλει τόν έναγόμενον 
πρός συζήτησιν τής κατ’ αΰτοΰ αγωγής έμ- 
προθέσμως έξαιτεΐται νά γίνη  δεκτή ή άγωγή 
του νά ύποχρεωθή δ έναγομενος καί διά προ
σωπικής αύτοΰ κρατήσεως νά τω πληοώση 
διά τάς έν τώ ίστορίκώ τής άγωγής αιτίας.
1) Δ ι’ άντίτιμον τής πρώτης συναλλαγμα
τικής μετά τών έκ δραχ. οκτώ (άριθ. 8) έξό- 
δο3ν τοΰ διαμαρτυρικού έν συνόλω δραχμάς 
τριακόσια- δέκα καί 10 °/0 (άριθ. 310 καί 
10 % ), έντόκως πρός έννέα τοίς εκατόν 9 °/0 
έτησίως άπό τής συντάξεως τοΰ διαμαρτυρι
κού (24’ Ίανουαρίου 1905) μέχρις έξοολή- 
σεως καί 2) Δ ι’ άντίτιμον τής δευτέοας συν
αλλαγματικής δραχμάς τοιακοσίας δύο καί 
15 °/0 (302 καί 15 % ) ’ έντόκως πρός 9 °/ο 
έτησίως άπό τής λήξεως τής συναλλαγματι
κής (23 Φεβρουάριου 1905) μέχρις έξόφλή- 
σεως. Νά καταδικασθή ουτος εις τά δικαστικά 
Ιξοδα καί τέλη  καί τέλος νά κηρυχθή ή έκ- 
δοθησομένη έπόφασις προσωρινώς εκτελεστή. 
Καί είς ένδειξιν.
Ό  λαβών Είσαγγελεύς

Α .  Σ π η λ ιά ό η ς  Ό  δικ. κλητήο
Θ . Ζ ά^ος


