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Δ ιά  παόαν α ϊτη ό ιν  s

“ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Ν , , ΑΘΗΝΑΣ

Έ ν Άθήναις τζί 22 Απριλίου 1906

Η  «Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η » δια τελεί ν η ό  τήν έπί- 
βλεψ ιν καί τών ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ’ΑΦήναις.

’Επ όπ της της ύ λ η ς  κ α ι υπεύθυνος
Π ΕΤΡΟ Σ Θ Η ΒΑ ΙΟ Σ

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  ε ν  Ά θ ή ν α ι ς

ΕΝ Ω ΤΙΣΒΜ ΕΝ  &Ι&ΑΓΜΑΤΑ
Ί 1  έν ττ~ι ιτ α λ ικ ή  Κ ου λή  της ϋϋ Μ αρ

τ ίου  1903 άγόρευ<5ις τοΰ τότε πρω 
θυπουργοί? G. Zanardelli

'Ως ύπεσχέθημεν είς το Αροηγούμενον 
φύλλ^ον, άρχ όμ εΰ α  άπ ό  τής σήμερον τής 
δημόσιεύσεως τής περίφ ημου άγορεύσεω ς  
έπί τοΰ δικαστικοΰ οργανισμού τής Ι τ α 
λίας, τής έκφ ωνηϋείσης τή 2 5  Μ αρτίου  
1 9 0 3  υπό τοΰ τότε π ρω θυπουργού  G . 
Zanardelli. Έ π ί  τής άγορεύσεω ς ταύ
της καί άλλοτε ήσχολήϋημεν δ ι ’ ολίγων, 
φρονοΰμεν δε δτι α ί άδρα ϊ σκέψεις τοϋ 
μεγάλου Ιτ α λ ο ύ  μεταρρυθμ ιατοΰ  καϊ τό 
εκτάκτω ς πρακτικόν πνεύμα, δπ ερ  δ ιέπ ει 
τό δλον νπ αύτοΰ υποδείκνυαμενον σύ
στημα, επιβάλλεται νά μελετη&ή Ιδιαιτέ
ρω ς καί ύ φ ’ ήμών, μ ε τήν ελπίδα δτι 
και έμ πράκτω ς ϋ ά  άποβή χρήσιμος ή 
τοιαύτη μελέτη.

Ή  μετάφ ρασις όφείλ.εται είς τόν έν 
Ά θ ή ν α ις  δικηγόρον κ. Ά ρ ι α χ .  Α α -  
ο χ α λ ίχ η ν .

*
* *

«Είμαι αρκούντως στενοχωρημένος έν 
τη συναρμολογήσει της άγορεύσεως μου 
μετά την εύρεΐαν καί βαθεΐαν συζήτησιν, 
εις ην μ ετ ’ έπιμελείας παρέστην.

Δύναμαι πράγματι νά άσχοληθώ ρ.έ 
τάς κα τ’ ιδίαν άγορεύσεις και νά άπο- 
κριΟώ εις ενα έκαστον των άγορευσάν- 
των ; Δέν δύναμαι νά πράξω τοΰτο ούδέ 
οφείλω νά τό επιχειρήσω, καθ’ δσον θά 
έπανελάμβανον πράγματα ηδη πλειστά- 
κις λεχθέντα· άλλως τε  δέ αί ύπό τινων 
προταθεϊσαι παρατηρήσεις άντεκρούσθη- 
σαν ηδη ύπό τών άλλων· καί έάν δέ τυ
χόν τις έξ αύτών είχε μείνει άνευ άπαν- 
τήσεως, ή άπάντησις έδόθη ηδη ύπό τοΰ 
άρίστου συναδέλφου μου, τοΰ ύπουργοΰ 
τνίς Δικαιοσύνης.

’Επειδή ομως θά ητο απρεπές νά μη 
ομιλήσω καί επιβεβαιώσω την άμεσον 
καί πλήρη εύθύνην μου εί; τά προτα- 
θέντα μέτοα, άπεφάσισα νά εί'πο) ύμΐν 
μόνον τίνε; ύπηρξαν ώ ; πρός εμέ αί άφορ- 
μαί αΐτινε; μα; ώθησαν εί; τά ; κυρία; 
διατάζει; τοΰ νόμου καί νά σα; εκθέσω 
τά τη ; γενέσεω;, ουτω; ειπεΐν, αύτοΰ 
τούτου τοΰ νόμου, άφοΰ παραλείψω δσα 
ήκουσα λεχθέντα ηδη περί αύτο3, μο
λονότι εύρέθην σύμφωνων μετά τη ; 
πλειονότητος τών άγορευσάντων καί ώς 
πρός τά ; βλέψει; καί ώ ; ποό; τά ; ιδέα;.

Μη δυνάμενο; δέ ώ ; έκ τούτου νά 
ασχοληθώ εί; όσα έκαστο; τών εξαίρε
των ρητόρων είπε, αισθάνομαι δτι έ'χω 
καθήκον, καί πλέον η καθήκον, δτι έ'χω 
άνάγκην τη ; καοδίας μου, δπω; εύχα- 
ριστήσω πάντα; συγχρόνω; μέ αί'σθημα 
ούχί μόνον εύγνωμοσύνη;, άλλά οφείλω 
νά εί'πω, συγκινησεω;· νά τού; εύχαρ·- 
στήσω δέ δ ιά παν δ,τι μοί ειπον εύγε- 
νέ; καί κολακευτικόν μετά γενναιοφρο- 
σύνη; πνεύματο; καί καρδία; κατά τά ; 
εύφραδεΐ; καί σοφά; άγορεύσει; τοιν.

Καί^ίδη δίδω ύμΐν λόγον περί τών 
αφορμών, αΐτινε; μέ ώθησαν εί; τά ; πα
ρούσα; προτάσει;.

' I I  ά νάγκη  τίις ι«εταρρν()ι»ί<ίεως

Τό πρόβλημα τη ; μεταρρυθμίσεως 
τοΰ δικαστικοΰ οργανισμού είνε μέχρι; 
ώρα; άλυτον, μεθ’ δλα τά 40 έτη δοκι
μών, αποπειρών καί νομοσχεδίων, μά- 
την προταθέντων έν τοΐ; κοινοβουλευτι
κοί; περίβολοι;. Άφοΰ δέ ό ηδη ισχύων

δ ικ . οργανισμό; έγένε-.ο  κ α τ ’ ά π ο μ ίμ η - 
σιν τοΰ γ α λ λ ικ ο ύ , διά  τοΰτο  συμβαίνει 
ώ σ τ ε  τό  δικα στικόν τοΰτο  σύστηυ.α , τό

Λ /όποιον όιεμορφώθη έν τοΐ; Ναπολεον- 
τείοι; αύτοκρατορικοΐ; θεσπίμασι τοΰ 
1 8 0 8  καί 1 8 1 0 , σύστημα τοσοΰτον άν- 
τικρουόμενον καί έν αύτ-/) τ -?ί Γαλλία, 
νά διέπη είσέτι την πτωχήν ’Ιταλίαν, 
η τι; έν τούτοι; καυχαται δτι έ'χει τά 
πρωτεία έν τώ  παιδίω τοΰ δικαίου.

Ειπον, οτι ό οργανισμό; ούτο;, άπό 
άπό τών άρχών τοΰ αίώνο; άποκρούεται 
συνεχώ; έν αύτη τη Γα λλία- πράγματι 
δέ, κατά δωδεκάδα; άριθμοΰνται τά νο
μοσχέδια, τά  όποια είσηχθησαν εί; τά 
αύτόθι κοινοβούλια, εί'τε μοναρχικά, είτε 
δημοκρατικά, σκοποΰντα τοιαύτην με- 
ταορύθμισιν άλλά τά νομοσχέδια ταΰτα 
ούδέν άλλ ο έκαμαν, ή vieu llir en 
pleine securite , ώ ; λέγει ό Male- 
peyre, καί ηδη σχεδόν έπί ενα αιώνα 
εί; ούδέν κατέληξαν άποτέλεσμα, ε'νεκα 
άντιθέσεω; τοπικών συμφερόντων, μάλ
λον δέ ενεκα άντιθέσεω; γνωμών ώ ; πρό; 
την μέθοδον τη ; ονομασία; τών δικαστι
κών προσώπων.

Ό  μόνο; σχετικό; νόμο;, δστις έπε- 
κροτηθη αύτόθι, ήτοι ό νόμο; τη ; 30  
Αύγούστου 1 8 8 3 , ό παρά τοΰ ύπουργοΰ 
M artin -Feuillee , δέν αξίζει βεβαίω; 
τόν τίτλον τη ; μεταρρυθμίσεω; ώ ; μη 
θίγων ποσώ; τό δικαστικόν σύστημα καί 
μη βελτιών ούδέ καν μεταβάλλων τόν 
τρόπον τη ; κατατάξεω; τών δικαστικών 
προσώπων, περιοριζόμενο; δέ εί; έλά τ- 
τωσιν η τ ι;, ώ ; εξάγεται έκ τη ; τελευ
ταίας του άναλύσεως, ητο ό κύριο; σκο
πός τοΰ νόμου, άφοΰ έν τοΐς κοινοβου- 
λίοις άπέβλεπον άπό πολλών έτών πρό 
παντός εί; την έκκαθάρισιν τοΰ ποοσω- 
πικοΰ ενεκα κυρίω; πολιτικών λόγων, 
καθ’ δσον οί Γάλλοι δικασταί έχαοακτη- 
ρίζοντο ύπό πολλών ώ ; έχθρικώ; διακεί- 
μενοι πρό; τό πολίτευμα τη ; Νέας Δη
μοκρατίας.

’Ή δη λοιπόν καί παρ’ ήμΐν (μετά το- 
σαύτα; απόπειρα;, καί την τοσάκι; κη- 
ρυχθεΐσαν άνάγκην τη ; μεταρρυθμίσεω;) 
έπιβάλλεται μία λύσι;- μοί φαίνεται δέ, 
δτι έάν αύτη δέν έπέλθη, θά ύποτιμηθή 
πολύ τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, 
καθ’ δσον θά έδείκνυε την ανικανότητά 
του σχετικώ ; πρό; δ,τι άποτελεΐ την 
πρωτην άμυναν -καί ποοστασίαν τών 
ύπάτων συμφερόντων τών πολιτών.

Διά τοΰτο μοί φαίνεται δτι καί έάν 
ηθέλετε έ'τι κρίνει ώ ; πλημμελη την 
ύφ’ ήμών προτεινομένην μεταρρύθμισιν, 
αύτη δέν θά μετεβάλλετο ώ ; πρό; τά 
πλεονεκτηματά τ η ;, ά ύπό πάντων άνε- 
γνωρίσθησαν, καί διά νά καταρρίψητε 
τήν μομφήν περί άνικανότητο; τών κοι
νοβουλευτικών ήμών κανονισμών πρό; 
έκπλήρωσιν οίουδήποτε έργου σπουδαία; 
μεταρρυθμίσεω;, όφείλ.ετε νά ύπερψηφί- 
σητε όριστικώ; τη ; ύφ’ ήμών προτεινο- 
μένη; τοιαύτη;.

Εινε ά"ληθές, δτι μερικαί τινες μεταρ
ρυθμίσει; τοΰ δικαστικοΰ ήμών όογανι- 
σμοΰ έπετεύχθησαν πρό πολλών έτών, 
καί έγώ δέ αύτό; αισθάνομαι ζωηράν 
εύχαρίστησιν, δτι έπέτυχα τήν ενωσιν 
τοΰ ποινικοΰ άκυρωτικοΰ καί τού; κανό
να; τή ; στρατολογία; τοΰ δικαστικοΰ 
σώματος, τό όποιον, πρό τοΰ νόμου τοΰ 
1 8 9 0 , έφκίχετο προωρισμένον δπω; πλη
ροί τά ; τά ξει; του κ υ ρ ί ω ;  τ ώ ν

άϊϊθρριι.».μ.άτων τ ο ΰ  Π ικ η γ ο ρ εκ ο ΰ  
σ ώ μ α τ ο ς .

Ά λ λ ’ έάν τό σύστημα τοΰτο τών μ ε
ρικών μεταρρυθμίσεων ήτο άσπαστόν, 
τό υιοθέτησα δέ καί έγώ πρός άρσιν 
άπρεπειών τινων, ών ή έξάλειψις ήτο 
έ'ργον έπιτακτικώς έπειγούσης ανάγκη;,, 
ε ί ; τήν πρόθεσιν δμω; δπω; δοθή εί; τό 
δικαστικόν σώμα τό υψο;, εί; δ δέον νά 
τεθν! έν τη εκτιμήσει καί τη εμπιστο
σύνη τοΰ Έ θνου;, προσήκει μεταρρύθμι- 
σις αληθώς ριζική.

’Εν έμοί έγεννατο έκάστοτε ισχυρό
τερα ή πεποίθησι; αύτη- έν έμοί δστι; 
ώς παρετήρησάν τινες τών άγορευσάν
των κατά τήν προκειμένην συ£ητησιν, 
ύπήρξα οπαδός μόνον τών κυριωτέρων 
καί μάλλον έπειγουσών"μεταρρυθμίσεων 
καί φανατικός παράγων τών μερικών 
μεταρρυθμίσεων καί τών βαθμιαίων τρο
ποποιήσεων.

Ά π ό τινων έτών έπείσθην καί πι
στεύω δτι ούδεμία μεταρρύθμισις εινε 
τοσοΰτον απαραίτητος καί έπείγουσα
δσον ή οιζική αυτη μεταορύθαισις τώ> 

 ̂ 1 ~ , ~ , Iοικαστικων ημων οργανισμών.

(Συνέχεια είς το επόμενον)

ΤΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΤΟΥ ΪΠΟΥΡΓ.  η ι ι  α ι κ α ι ο ς υ ν η ς

Δύναται νά θεωρηθη ώ ; βέβαιον, δτι 
κατά τήν έπεοχομένην Σύνοδον τη ; 
Βουλή; θά ύποβληθη ύπό τοΰ κ. έπί 
τη ; Δικαιοσύνη; ύπουργοΰ τό νομοσχέ- 
διον περί τ η ; νομοθετική; όργανώσεω; 
τών δικηγορικών Συλλόγων.

Ω ; γνωστόν τό νομοσχέδιον τοΰτο 
εινε καθ’ ό'λα πλήοε; άπό δέκα καί 
πλέον έτών, καταρτισθέν ύπό τοΰ δια- 
λυθέντο; καί ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
κ. Κ . "Εσλιν διατελοΰντο; τότε δικη- 
γορικοΰ Συλλόγου Αθηνών, έπί τη βά
σει τοΰ Γεομανικοΰ νόμου. Ιίληροφορού- 
μεθα προσέτι, δτι άν άντιταχθη κατά 
τοΰ νομοσχεδίου τούτου ή άντιποΐίτευ- 
σι;, έκφέρουσα τήν γνώμην δτι αί δι’ 
αύτοΰ παρεχόμενα1, εί; τά ; άρχά; τών 
δικηγορικών συλλόγων πειθαρχικαί καί 
άλλα ι έξουσίαι θ’ άποβώσιν δπλον έπ ι- 
■κίνδυνον παρά τα ΐ; στεναΐ; δικαστικαΐ; 
περιφερεία;, παρ’ αί; εΐνε σχετικώ ; μι
κρό; ό άριθμό; τών δικηγόρων, ό κ. 
ύπουργό; τη ; Δικαιοσύνη; εινε διατε
θειμένο; ν’ έπιμείνη δπω; τό νομο'-χέ- 
διον μετατοαπη εί; νόμον καί ίσχύση, 
δοκιμαστικώ; τούλάχιστον, διά τήν δι
καστικήν περιφέρειαν τών Αθηνών.

"Ετερον νομοσχέδιον, ούτινο; τήν ά 
νάγκην άνεγνώρισεν ό κ. Υπουργό;, 
εΐνε τό τών μεταφραστών, καταργουμέ- 
νων τών σχετικών εί; τό θέμα τοΰτο 
διατάξεων περί πραγματογνωμοσύνη; 
τη ; Π ολίτικη; Δικονομία;. Διά τοΰ νο
μοσχεδίου τούτου, διορίζονται παρ’ έκά- 
στω ΓΙρωτοδικείω εΐ; ή πλείονε;, άνα- 
λόγω; πρό; τά ; άνάγκα;, γλωσσομαθεΐ; 
δικηγόροι, ε ί; ούς, ώς πραγματογνώμο
νας, άνατίθεται ύποχρεωτικώς ύπό τών 
δικαστηρίων ή μετάφρασις παντό; εί; 
ξένην γλώσσαν εγγράφου, άπαγορευο- 
μένη; τ η ; άμφισβητήσεω; τοΰ άκριβοΰ; 
τής μεταφράσεως μέχρι της έπί πλα- 
στότητι προσβολής.

Έ πίσης εινε βέβαιον δτι ύποβάλλον- 
ται κκί τά νομοσχέδια περί έρήμην δί

κης καί δευτέρας άνακοπη; έν τη ποι
νική διαδικασία ώ ; καί τό περί έπιδό- 
σεω; έν τνί αύτη διαδικασία. Τά νομο
σχέδια ταΰτα, έτοιμα άπό έ'του;, δέν 
κατωρθώθη νά ψηφισθώσιν ένεκα τη ; 
διαλύσεω; τη ; Βουλή;.

Έ κ  τών άλλων νομοσχεδίων, τό πεοί 
κτηματικών βιβλίων καί μεταρρυθμίσεω; 
τών περί Μεταγραφή; καί Υποθηκών 
νόμων, δέν εινε δυνατόν νά ύποβληθη 
έντό; τ η ; προσεχοΰ; Συνόδου, τό μέν 
διότι ή έπιτροπή εί; ήν άπό τινο; έχει 
άνατεθη ή σύνταξι; τούτου δέν εινε εί; 
θέσιν νά περατώση τό έ'ργον τη ;, τό δέ 
καί διότι παρίσταται άνάγκη πρός π ε- 
ραίωσιν καί άλλων συναφών εργασιών 
αΐτινες θά άπαιτήσουν ούκ ολίγον χρό
νον. "Ενεκα τούτου καί κατ^ τήν Σ ύ
νοδον τοΰ Νοεμβρίου εΐνε ζήτημα άν θά 
εΐνε δυνατή ή ύποβολή τοΰ νομοσχεδίου 
τούτου. Έ ν πάση περιπτώσει ή παοα- 
τηρουμένη κίνησις εΐνε σημεΐον άρκετά 
παρήγορον διά τήν μέ βημα τόσον ση- 
μειωτόν παρακολουθοΰσαν τάς κοινωνι- 
κάς άνάγκας νομοθεσίαν μας.

Μ Μ Μ Ι Ο Μ Ι
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τ § '22 ’Απριλίου

Τοιουτοτρόπως δέ είσερχόμεθα 
πλησιστιοι είς τήν περίοδον τών δι
καστικών έργασιών. Τών άπόκρεω 
τάς ευωχίας και της τεσσαρακοστής 
τάς νηστείας καί τών έκλογών τάς 
πανηγύρεις και τών άγώνων τά θού
ρια, παρηκολουθησε καί ή δικαιοσύνη 
μας μετά ζηλευτης άκριβείας άλλά 
καί μετά θαυμαστής άργίας, άπδ της 
Ιπερχομένης δέ έβδομάδος ο λόγος 
καί πάλιν δίδεται είς τον προεδρικόν 
κώδωνα καί ή φωνή τοΰ κλητήρος 
τών διΛαστικών αίθουσ:! ν, καλοΰσα 
τής Θέμιδος τούς ικέτας. κηρύσσει 
καί αύθις τών δικαστικών έργασιών 
τήν έ'ναρξιν, ί'να μετά εβδομάδας μό
λις τέσσαρας πνιγή καί πάλιν ύπό 
τοΰ έπερχομένου θέρους τούς καύσω
νας. Μεσολαβούν άρα εβδομάδες τέσ- 
σαρες δικαστικοΰ πυρετοΰ, κατά τήν 
διάρκειαν τών όποιων οί μετά τών 
διαδίκων λογαριασμοί τής Δικαιοσύ
νης κατ’ άνάγκην πρέπει νά έξομα- 
λυνθοΰν καί τό είς έγγραφάς έν τοις 
πινακίοις λαβεΐν ταύτης νά έξισωθή 
μέ τό είς άποφάσεις δοΰναι αύτής. Τό 
κατόρθωμα, λογιστικώς τούλάχιστον, 
άναμφιβόλως θά έπιτελεσθή, τά κα
τάφορτα δέ, ενεκα τών μεσολαβησα- 
σών άλλεπαλλήλων διακοπών, πινά
κια άναμφισβητήτως θά άναπνεύσουν 
μέχρι τών πρώτων τοΰ Ιουνίου ήμε
ρών καί τοιουτοτρόπως, μέ τήν συνεί- 
δησιν έλευθέραν, θά άναπαυθώμεν καί 
πάλιν, άναμένοντες τούς πρώτους 
τοΰ φθινοπώρου ύετούς, ί'να έπαναλά- 
βωμεν τό εργον, δπερ κατά θεωρίαν 
δνομάζεται ή πρέπει νά είνε άπονομή 
τοΰ δικαίου, έν τή πράξει δμως κα
τέληξεν είς άλληλογραφίαν αυτόχρη
μα μεταξύ διαδίκων, είς διαμοιβήν 
άλλων τεμαχίων σφραγιστού χάρτου 
μεταξύ δικηγόρων καί δικαστηρίων,
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έν συνόλφ δέ εις μίαν παρωδίαν διά 
της οποίας, αύταπατώμενοι, υποκρι- 
νδμεθα δτι άναζητοϋμεν τδ μεταξύ 
τών έγγραφων και τών νομικών σο- 
φιστευμάτων κεκρυμμένον δίκαιον.

Τδ έτι δέ παραδοξότερον είνε δτι 
της καταστάσεως ταύτης διατελοΰμεν 
έν πληρέστατη γνώσει απαντες καί 
δικηγόροι καί δικασταί καί διάδικοι, 
διότι απαντες, προφορικώς μέν ψευ- 
δόμεθα, έγγράφως δέ πλαστογραφοΰ- 
μεν, παρατάσσοντες έν ταΐς άποφά- 
σεσιν, δτι καί προφορική πρδ της κα- 
ταθέσεως τών έγγραφων προτάσεων 
έγένετο συζήτησις καί δ  είσαγγελεύς 
ήγόρευσε καί δ εισηγητής τής υπο- 
θέσεως ανέπτυξε ταυτην πρδ τής έκ- 
δόσεως τής άποφάσεως είς τούς συν
αδέλφους του, οΰτως ώστε άπδ προ
φορικής συζητήσεως, οϊαν δ νομοθέ
της έφαντάσθη τήν συζήτησιν τών δ- 
ποθέσεων, μετετρέψαμεν ταύτην είς 
έγγραφον άποκλειστικώς έγκαταλι- 
πόντες τδν δικαστήν νά φθείρη καί 
άντίληψιν καί κρίσιν καί χαρακτήρα 
έν τφ μέσφ σωροδ έγγράφων άπδ τά 
δποΐα άναζητεϊ νά μορφώση γνώμην 
περί τής άξιοπιστίας τών μαρτύρων 
ή τής φιλαληθείας τούτου ή έκείνου 
έκ τών διαδίκων. Τοιαύτη κατ’ άκρι- 
βολογίαν ή πραγματική, ή κατ’ άν- 
τικείμενον άλήθεια καί ή είκών τοϋ 
συστήματος κατά τδ οποίον έπιδιώ- 
κομεν τήν λύσιν τών ιδιωτικών δια
φορών. ’Ά ν είς τήν είκόνα ταύτην 
προστεθή καί δ τρόπος καθ’ δν διε
ξάγονται αί συνεδριάσεις, τοδ Πρωτο
δικείου ’Αθηνών τούλάχιστον, καθ’ 
άς τροχάδην έκφωνοϋνται καί τροχά
δην όπδ τών δικηγόρων παρασκευά
ζονται αί δποθέσεις καί σπασμωδικώς 
δπδ τών είσηγητών μελετώνται, τδ 
θέαμα πλέον μεταβάλλεται, δέν δι- 
στάζομεν νά εί'πωμεν, είς οίκτρόν. 
Γράφοντες δέ ταΰτα ήμεΐς τί έπιδιώ- 
κομεν; Τήν μεταβολήν συστήματος 
δπερ έπί έτη τόσα δλονέν διαστρέφε- 
ται; Τήν βελτίωσιν καταστάσεως μέ 
τήν δποίαν έξοικειώθημεν ή μάλλον 
άφωμοιώθημεν;

'Ολόκληρον το ούοτημα 'Ρωμαϊκού Δικα'ου 
Windscheid κατά μετάορασιν Α. ’Αργυρού, 
πωλείται άντί δραχ, 40 . Πασα αίτησις άπευ- 
θυντέα είς τά γραφεία τής «Δικαιοσύνης η εις 
τ'ον κ. Κ . Μπίρην δικηγόρον όδος Πειραιώς 39 .

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
APE10 S  Π ΑΓΟΣ

Ά δ ι α τ ί μ η τ ο ν  ά κ ίν η το ν . — Ι ί α θ -  
\>στερούμ.ενοι φ ό ρ ο ι. — 3U - 

τ ο ΰ  <%ημ.οαίου

Ε κτά κτω ς ένδιαφέροντος καί άπό νο
μικής άλλά πρό πάντων άπό κοινωνικής 
άπόψεως ζητήματος τήν λύσιν παρέσχε 
προσφάτως ό Ά ρειος πάγος. Μετά συνε
χή καθυστέρησή των φόρων οικοδομών, 
τό Δημόσιον κατέσχεν άναγκαστικως καί 
έξεποίησεν έπί πλειστηριασμοΰ άκίνητον 
προικώον ύφισταμένου τοϋ γάμου. Μετά 
τόν οΰτω, τή έπισπεύσει τοΰ Δημοσίου 
ένεργηθέντα πλειστηριασμόν καί τήν κα- 
τακύρωσιν, ό καθ’ ου ή έκτέλεσις σύζυ
γος προσέβαλε δι’ αυτοτελούς άγωγής 
τόν ένεργηθέντα πλειστηριασμόν έπί τφ 
λόγιρ δτι τό ένεκα καθυστερήσεως φό
ρων Ιν γένει συνεπώς δέ καί φόρων οικο
δομών δικαίωμα τοΟ Δημοσίου έπί τών 
άκινήτων δέν είνε πραγματικόν, οϋτως 
ώστε, πρός ίκανοποίησιν τούτου δέν δι- 
καιοΰται τό Δημόσιον νά έπιληφθή και 
τών άδιατιμάτων άκινήτων, ών ή άπαλ- 
λοτρίωσις έπιτρέπεται είς τάς ύπό τοΟ 
νόμου άποκλειστικώς κατονομαζομένας 
περιπτώσεις, μεταξύ τών οποίων δέν κα- 
ταλέγεται καί ή προκειμένη.

Τήν άγωγήν ταύτην, πρό διετίας πε
ρίπου, άπέρριψε τό Πρωτοδικεΐον ’Αθη
νών, δεχθέν δτι τό Δημόσιον δικαιούται 
πρός ίκανοποίησιν τής έκ φόρων Οικο
δομών άπαιτήσεώς του νά προβή είς κα- 
τάσχεσιν καί άναγκαστικήν έκποίησιν τοΰ 
άκινήτου καί δταν τοΰτο φέρη τήν ιδιό
τητα τού προικωου.’Αντίθετον δμως πρός 
τήν άπόφασιν ταύτην έξέφερε γνώμην τό 
Έφετεΐον ’Αθηνών, δεχθέν τήν άγωγήν 
καί άκυρώσαν τδ πλειστηριασμόν, τέλος 
δέ ό Ά ρειος Πάγος, άναιρέσας τήν άπό- 
φασιν τών Έφετών, Ικρινεν δρθοτέραν 
τήν γνώμην τού Πρωτοδικείου καί παρέ- 
πεμψετήν ύπόθεσιν είς τό Β '. τμήμα πρός 

'έφαρμογήν τοΰ Νόμου.
Δέν είνε τού παρόντος ή έξέτασις τοΰ 

ζητήματος άπό στενώς νομικώς άπόψεως, 
τοσούτιρ μάλλον καθόσον καί αί κείμεναι 
διατάξεις ούτε σαφείς είνε ούτε καί έν 
αρμονία πρός άλλήλας διατελοΰσι. Έ ν  τή 
άποφάσει δμως τού Ά ρ . Πάγου, άνεξαρ- 
τήτως πρός τό νομικώς δρθόν ή μή ταύ
της, διαβλέπομεν λύσιν σύμφωνον πρδς 
τάς κοινωνικάς άπαιτήσεις καί πρός τό, 
καλώς ή κακώς, έπικρατούν είσέτι παρ’ 
ήμΐν πνεύμα προστασίας τής γυναικός καί 
τής προικός πρό πάντων, διότι, άν ύποτε- 
θή δτι παρέχεται τό δικαίωμα είς τό Δη
μόσιον τής κατασχέσεως καί διά πλει- 
στηριασμού έκποιήσεως τών άδιατιμήτων 
προικφων, έν τοιαύτη περιστάσει όλόκλη- 
ρος δ περί άδιατιμήτου προικός θεσμός 
καί άπασαι αί περί άπαλλοτριώσεως τών 
προικφων άπαγορεύσεις έκμηδενίζονται, 
άφοΰ δ σύζυγος, ό έπιθυμών νά άναλύση 
είς χρήματα τό προικώον άκίνητον, ούδέν 
άλλο Ιχει νά πράξη ή νά καθυστέρηση 
έπί τινα ετη τούς φόρους ή νά έπιτύχη

διά τών γνωστών τρόπων τήν κατάσχεσιν 
καί έκποίησιν διά τής καθυστερήσεως τών 
φόρων καί ένός άκόμη έτους. ’Από τοιαύ
της άπόψεως ή δοθεΐσα ύπό τοΰ Ά ρ. 
Πάγου λύσις, άναμφιβόλως είνε ή προ- 
κριτωτέρα, προϋποτιθεμένου πάντοτε, έ- 
παναλαμβάνομεν, δτι αί κείμεναι διατά
ξεις δέν άγουσι σαφώς είς τήν άντίθετον 
λύσιν, διότι, έν τοιαύτη περιπτώσει ό 
Ά ρ . Πάγος θά έφωράτο νομοθετων.

Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Α
Β’. ΒΟΡΕΙΟΝ

Χργ)μ.*.τιβτικ5ΐιι π ρ ά ξ ε ις  
κ α ι κ υ β ε ί α .

Έ ν  σχέσει πρός τδ ζήτημα τών έν τφ 
χρηματιστηριψ συναλλαγών καί τής σχέ- 
σεως τής κυβείας, περί ής είς προηγού
μενον φύλλον ήσχολήθημεν, ό Είρηνοδί- 
κης τοΰ Β '. βορείου ΕίρηνοδικείουΆθη- 
νών κ. Α ιο ν ύ σ . δρμώμε-
νος προφανώς άπό τής σκέψεως δτι, ώς 
δικαστής τοΰ λαού, αύτός πρό παντός 
ύποχρεοΰται νά διδάξη τήν ύποχρέωσιν 
πρός τό σέβεσθαι τάς υποσχέσεις έν ταΐς 
συμβάσεσι, παραθέτει έν προσφχτφ  άπο- 
φάσει του τά κατωτέρω, ώραΐα ίσως γε- 
νκιώτερον λεγόμενα, ήττον κατάλληλα 
δμως προκειμένου περί συμβάσεων συν- 
τελουμένων περί κιγκλίδωμα τόσον ύπο
πτον δσον τό τού Χρηματηστηρίου μας, 
δπερ βεβαίως, ώς καί ό κ. Είρηνοδίκης 
σκέπτεται, είνε άνεγνωρισμένον ύπό τάς 
πολιτείας καί διατελεΐ ύπό τήν έποπτείαν 
ταύτης, κατέληξεν δμως, κατά κανόνα 
τούλάχιστον, ν’ άπορροφα, διά τής με
θόδου τών άποτόμων διακυμάνσεων, τάς 
περιουσίας τών άπλοϊκοτέρων,οί'τινες έκά
στοτε, άτυχώς δέ λίαν συχνά, έμπίπτουν 
είς τάς παγίδας του.

Αί περί ών πρόκειται σκέψεις τοΰ κ. 
Είρηνοδίκου έχουσι ώς έξής :

« Ά λλά  πλήν τούτου, τό δικαστήριον 
τοΰτο, ώς έκ τής έν τή κοινωνία άπο- 
στολής του, καί άπό άλλης άπόψεως κρί
νει έξεταστέαν τήν ύπόθεσιν: 'Όταν δη
λονότι ύπάρχη άνεγνωρισμένον ύπό τ^ς 
Πολιτείας τό Χρηματιστήριον, τό όποιον 
λειτουργεί διά τακτικοΰ κανονισμού, οί δέ 
έν αύτφ μεσΐται κατ’ ούδένα λόγον δύ- 
νανται νά άθετήσωσι τάς ύποσχέσεις καί 
υποχρεώσεις των, χωρίς κίνδυνον νά χά- 
σωσι μέρος ή καί δλην τήν περιουσίαν 
των, τήν ύπόληψίν των καί τήν κοινωνι
κήν των θέσιν, θά ήτο άδικον τούς χρη- 
ματιστάς τούτους, έφ’ δσον μέν πρόκει
ται νά ώφελήταί τις δι’ αύτών, νά τούς 
θεωρή ύποχρέους, έφ’ δσον δέ πρόκειται 
ν’ άνορθώση πραγματικήν ζημίαν, ήν 
ύπέστησαν πρός χάριν του, νά άντιτάσατ;
κατ’ αύτών τό άθέμιτον τής πράξεως___
Ούδ’ άποβλέπει τό δικαστήριον τούτο είς 
τό γράμμα τών περί παιγνίων διατάξεων, 
έφ’ δσον έν τή πεποιθήσει του εύρίσκει 
ένυπάρχουσαν τήν άνάγκην νά μη νπο- 
ϋάλπη  και προασπίζω  επ ονδενί λόγω 
την κακοπιστίαν τών πολιτών, δέν ύπάρ- 
χει δέ, κατά τήν κρίσιν του, χειρότερα 
κακοπιστία έκείνης, ήν δεικνύει τις, δταν

προσπαθή νά κερδοσκοπήση διά-πράξεως 
ήν, έφ’ δσον πρόκειται νά κερδίση, θεω
ρεί θεμιτήν καί δικαίαν, έφ’ δσον δέ πρό
κειται νά ζημιωθή τήν καταγγέλλει ώς 
άθέμιτον καί άδικον.»

Έπαναλαμβάνομεν δτι αί σκέψεις αύ- 
ται τοΰ κ. Είρηνοδίκου είνε άλήθειαι έ- 
χουσαι έφαρμογήν έπί πάσης έν γένει 
σχέοεως καί διδάγματα διά τόν λαόν,δστις 
άπό τοΰ στόματος τοΰ δικαστοΰ του άνα- 
μένει έντολάς πρός τήρησιν τών υπεσχη
μένων καί άφορισμούς κατά τής κακοπι- 
σνίας. Προκειμένου δμως περί συμβά
σεων τοΰ ποιοΰ τών έν τφ Χρηματηστη- 
ρίψ μας θά ηύχόμεθα φραγγέλιον άντί 
Εύαγγελίου νά είχεν άνά χεΐρας δικα
στής λαϊκός τοιαύτης άντιλήψεως καί 
τοιούτων άγνών προαιρέσεων, ύπό τών 
όποιων διαπνέεται δ Είρηνοδίκης κ. 
Διονύσ. Κλάδης.

Α ί οτήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εινε εις την διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ η άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου εις την άνάγκην η έπιΰ'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Τήν σύστασιν τοΰ δικηγορικού 
Συλλόγου έν Αθήναις έχαιρετήσαμεν 
πρδ δύο περίπου μηνών δσον ήδυνή- 

θημεν ένθουσια>δέ- 
'ο  Δικηγορικός στερον, ούχί διότι

Σύλλογος είχομεν μορφώσει 
τήν γνώμην, δτι ή 

τελευταία άπόπειρα θά ήτο εύτυχε- 
στέρα τών προηγουμένων καί δτι ε
κείνο τδ όποιον έπεδιώκετο διά τών 
διαλυθέντων Συλλόγων θά έπετυγ- 
χάνετο διά του άρτισυστάτου, άλλά 
οιοτι ένομίσαμεν καί νομίζομεν δτι ή 
ιδέα τής νομοθετικής δργανώσεως τών 
Δικηγορικών Συλλόγων ώρίμασενήδη. 
"Ενεκα τούτου, έξακολουθουμεν φρο- 
νοΰντες, δτι δ έν ένεργεία Δικηγορι
κός Σύλλογος τών ’Αθηνών δι’ ενα 
καί μόνον έγεννήθη σκοπόν καί μίαν 
άποκλειστικώς έλαβον αί άρχαί αύ
τοΰ εντολήν παρά τών μελών του, 
τήν εντολήν δπως πάση δυνάμει καί 
δι’ ένεργείας οί ας δήποτε έπιτύχουν 
τδ νομοθέτημα έκεινο, άνευ τοΰ ό
ποιου αί ώραΐαι λέξεις περί ένώσεως 
τών δικηγόρων καί τά χρυσά δνειρα 
περί βελτιώσεως εαυτών καί τής νο
μοθεσίας καί τών δικαστών, Οά άπο- 
τελοΰν βεβαίως τό θέμα τών έκάστοτε 
αγορητών, ούδέποτε δμο ς̂ Οά κατα
λήξουν είς πραγματοποίησιν.

’Απαραίτητον άρα ή πρδς πραγμα. 
τοποίησιν τοΰ μοναδικοΰ τούτου το^
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ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗ! ΕΥ0ΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΤΝΤΩΝ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Γ·
Εις τήν τρίτον κατηγορίαν υπάγον

ται αί κυρίως διαστροφαί -·?ίς γενετη
σίου όρμης, αίτινες είνε καί αί συχνότε- 
ρον άγουσαι είς τό έδώλιον τοΰ κατηγο
ρουμένου.

1 ον. Την πρώτην τάξιν της κατηγο
ρίας ταύτης κατέχουσιν οί επικαλούμε
νοι επ ιδεικτικοί (οί exh ib ition n istes  
τοΰ Lassegne). Τοιοΰτοι εινε οί κατε- 
χόμενοι ύπό της άκαθέκτου όρμης τοΰ νά 
επιδεικνύωσι τά  γεννητικά αύτών μό
ρια είς άτομα τοΰ έτέρου φύλου καί δη 
εις γυναίκας ή είς κοράσια, διότι ή πά- 
θησις αυτη είνε αποκλειστικόν προνομίαν 
τών άνδρών. Οί έ'κφυλοι επιδεικτικοί 
δέν πρέπει νά συγχέωνται μετά  τών 
άλλων φρενοφλαβών, οιτινες δυνατόν νά 
•προβώσιν είς παρομοίας πράξεις, ώς ϊ , .γ .  
οι πάσχοντες έκ καθολικής προϊούσης

παραλύσεως,έκ γερόντιας,οί επιληπτικοί 
κ τλ . ούδέ πρός τά  ρυπαρά, καί ρακέν- 
δυ τα  εκείνα οντα άτινα, μη δυνάμενα 
άλλως πως νά κορέσωσι την γενετήσιον 
αύτών όρμην, άρκοΰνται είς άπλην έπ ί- 
δειξιν ένίοτε συνοδευομενην καί ύπό αύ- 
νανισμοΰ. Παρά τοΐς έκφύλοις τήν έπί- 
δειξιν, σπανίως επακολουθεί έκσπερμά- 
τωσις· συνηθέστερον άμα τί) έπιδείξει ό 
ερεθισμός αύτών κατευνάζεται, δέν ε
πέρχεται δέ ουτε έκσπερμάτωσις, ού'τε 
στησις, ού'τε άλλη πρός συνουσίαν επι
θυμία. Οί τοιοΰτοι ώς έπί τό πλεΐστον 
συχνάζουσιν έν τοΐς ούρητηρίοις, δπου 
εισέρχονται δήθεν πρός ού'ρησιν, έξερχό- 
μενοι δέ άφήνουσιν ώς έξ άμελείας τήν 
περισκελίδα άνοικτήν, έπιδεικνύοντες 
ουτω εις τάς διερχομένας γυναίκας τά 
γεννητικά αύτών μόρια— ή κατά τήν έ
ξοδον τών κορασίων έκ τών σκολείων 
προσποιούνται οτι ούροΰσιν έπί τίνος 
τοίχου, άπό καιροΰ δέ είς καιρόν στρε
φόμενοι άποκαλύπτουσι τά  συνήθως κα
λυπτόμενα μέρη τοΰ σώματος· άλλοι έ
πίσης έκ τοΰ δωματίου αύτών έπιδει- 
κνύουσι αύτά είς τούς έ'ναντι κατοικοΰν- 
τας γείτονας ή είς τούς διερχομένους. 
Ώ ς  έπί τό πλεΐστον δε λαμβάνουσι πά
σας τάς προφυλάςεις, ΐνα μή γίνονται ο

ρατοί είμή ύπό άτόμων τινών, άμα δέ 
άντιληφθώσιν δτι έθεάθησαν καί ύπό 
άλλων σώζονται διά της φυγής. Ώραΐα 
τοιαΰτα παραδείγματα αναφέρει ό Ma- 
gnan, ώς λ. χ . νέον λεπτής άγωγης 
καί άριστης οίκογενείας, δστις περί λύ
χνων άφάς είσήρχετο είς τάς εκκλησίας 
καί έπεδείκνυε τά γεννητικά αύτοΰ μό
ρια είς τάς προσευχομένας πίστας καί 
άλλου τριακονταετούς νέου, παρουσιά- 
ζοντος πλεΐστα στίγματα έκφυλισμοΰ 
δστις συνελήφθη διότι,ίστάμενος έπί της 
όδοΰ τής θύοας εκκλησίας τινός έπεδεί
κνυε τό πέος αύτοΰ είς έργάτιδας, έργα- 
ζομένας είς τό έναντι κείμενον έργοστά- 
σιον. Π λεΐστα δέ δσα παραδείγματα θά 
ήδύνατο νά άναφέρτ) τις καί έκ τών παρ’ 
ήμΐν άνδρών, έγγάμο>ν καί γνωστών, 
οιτινες πολλάκις έ'χουσι καταδικασθη 
διά παρομοίας κακοήθεις πράξεις.

Εύνόητον τυγχάνει δτι μεταξύ τοΰ έκ 
φαυλότητος επιδεικτικού καί τών έκφύ
λων τούτων ύπάρχουσι πλεΐσται διάμε
σοι καταστάσεις, δι’ ών άνεπαισθήτως 
μεταβαίνει τις άπό της μιας τάξεως είς 
τήν άλλην διά τοΰτο ύπάοχουσι καί 
διάφοροι βαθμοί εύθύνης διά τά διάφορα 
εί'δη επιδεικτικών, τό δέ δλως άνεύθυ- 
νον δέν δύναται νά ύποστηρίξν) τις είμή

δι’ εκείνους οιτινες φέοουσι (3αθέο>ς έγκεΰ 
χαραγμένα τά  στίγματα τοΰ έκφυλισμο_ 
καί τούς όποιους ού'τε αί έπανειλημμέ 
ναι τιμωρίαι, ού'τε τό γενναΐον ξυλοκό
πημα τό όποιον έπιδαψιλεύουσι συνήθως 
αύτοΐς οί παρατυγχάνοντες, δύνανται νά 
σωφρονήσωσι.

2ον. “Ετερον είδος διαστροφές της γε
νετησίου όρμης άποτελεΐ ό λεγόμενος 
φ ετνχιαμ ός  έκ τοΰ F etich e  =  ξόανον 
λατρείας. Οί φετυχισταί δέν ερωτεύον
ται ';οΰ συνόλου της γυναικός, ώς συμ
βαίνει είς τόν φυσιολογικόν έ'ρωτα, άλλά 
μόνον μέρους αύτών ή καί άπλώς άντι- 
κειμένου άνήκοντος είς τήν γυναίκα ή 
όπωσοΰν ύπενθυμίζοντος αύτήν- ούτω λ, 
χ , άλλοι ερωτεύονται καί ερεθίζονται 
μόνον έκ της χειρός, τοΰ ποδός, συνηθέ
στερον της κόμης καί δή της πλεξίδος 
τών γυναικών, άλλων ή γενετήσιος ορμή 
διεγείρεται μόνον ύπό τνίς όσμης τοΰ 
γυναικείου ίδρώτος ή τών έκκρίσεων τών 
γεννητικών οργάνων. Φετυχικοί τινες ε
ρωτεύονται αντικειμένων τινών της γυ
ναικείας περίβολος, της περικνημίδας, 
τών υποδημάτων, τνίς ποδιάς συχνότατα 
τοΰ ρινομάκτρου τών γυναικών. Τοΰθ’ 
δπερ δέ διακρίνει τούς φετυχιστάς είνε 
δτι ουτοι μένουσιν ώς έπί τό πολύ άναί-
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Συλλόγου σκοπού προπαγάνδα νά εΐ- 
χεν άργίσει άπό πολλοΟ. Αί διαλέξεις 
τών έπιλέκτων με άντικείμενον τοι
οΰτο έπιβάλλεται νά διαδέχωνται άλ- 
λήλας, αί δέ συνελεύσεις οσον τό 
δυνατόν πλειοτέρων δικηγόρων νά κα
ταστούν καί συνηΟέστεραι καί Ιτι- 
βλητικώτεραι, οπως ουτω μεταβλη- 
Οτ, είς κοινήν συνείδησιν ή άνάγκη της 
νομοθετικής όργανώσεως, έπιβληθη 
δ’ έπί τέλους ή ίδεΛ αυτη είς τούς 
διευΟύνοντας τά παρασκήνια της νο
μοθετικής έξουσίας. ΕύΟετωτέραν 
περίστασιν της σήμερον άμφιβάλ- 
λομεν άν, πρός τόν σκοπόν τούτον, 
Οά άνεύρωσιν άλλην οί άμέσως ένδια- 
ψερόμενοι δικηγόροι, δεδομένου όντος 
μάλιστα ότι ή μεν κοινωνία έχει ήδη 
άπό πολλοΰ κηρυχΟ^ συνεργάτης τής 
ιδέας, άντίδρασις δέ άλλη έκ του μέ
ρους έκείνου όπόΟεν κατά σύστημα 
καί έπί παντός έν γένει ζητήματος 
άπορρέει, δέν ύπάρχει κίνδυνος νά 
άντιταχΟη.

Έ ξ  άφορμάς τών είς τά  δύο προηγού
μενα φύλλα δημοσιευθεισών επιστολών 
του συνεργάτου μας « ’Ιώ β», έν αίς μέ 

χρώματα όμολογουμέ-
2υνέδ(ηον νως ζωηρά έξεικονίζε- 

ίΝ ο η ιν .ώ ν  ται ή κατάστασις της 
νομοθεσίας μας καί η 

ακατανόητος αδράνεια της νομοθετικές 
μας εξουσίας, έρρίφθη καί πάλιν ή ιδέα 
της συγκλήσεως συνεδρίου νομικών, τη 
πρωτοβουλία είτε της Κυβερνήσεως είτε 
τοΰ δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών. Ή  
ίδέα, κατ’ άρχήν εξεταζόμενη, εινε εκ
τάκτω ς πρακτική, ούδεμία δέ παραμένει 
αμφιβολία, στι διά τοϋ κύρους ένός συνε
δρίου,άποτελεσθησομένου έξ δσων τό δυ
νατόν περισσοτέρων δικηγόρων καί δικα
στών η οπωσδήποτε σχετιζομένων μέ 
την δικαιοσύνην, ούκ όλιγα δύνανται νά 
?πιτευχθώσι, καθότι αί νομοθετικαί άτέ- 
λειαι καί άσυναρτησίαι εινε τόσον πολ- 
"λαί, ώστε ή πρώτη σοβαρά ώθησις πρός 
μετατροπήν ή μεταρρύθμισιν άναμφιβό
λως θά έπιτύχη τό προσδοκοψ.ενον άπο
τέλεσμα.

Αί είς τό προηγούμενον καί τό ση- 
μ,εοινόν φύλλον δημοσιευόμεναι ίστορικαί 
σημειώσεις τοΰ έν ’Αθηναις δικηγόρου κ.

Τ άαου Μ πραχάλη , 
Ιιίτοοικα» δέν δημοσιεύονται

όημειώόίχς βεβαίως μέ άξιώ- 
σεις πρωτοτυπίας, 

■ούδ’ ώς μελέτη μέλλουσα νά άνοιξη 
νέους ορίζοντας είς την ιστορίαν τοΰ έν 
Έ λλά δι δ ικαίου κατά τούς τελευταίους 
της δουλείας χρόνους. Καθ’ ημας ομως, 
ή  έργασία αύτη έ'χει την ιδιαιτέραν ση
μασίαν, οτι δίδει την πρώτην ατυχώς

πρός μίμησιν ώθησιν. Ύ π ό ποιας ίστο- 
ρικάς καί έθνολογικάς η άλλας συνθή- 
κας ί'σχυσε τό δίκαιον τών Ρωμ.αίων 
κατά τούς χρόνους εκείνους, ποίαν έξέ- 
λιξιν ή όπισθοδρόμησιν ύπέστη καί πώς 
άνεΰρε τοΰτο η νεωτέοα έλευθέρα Ε λ 
λάς, ούδείς έξ ημών ούδέ την μά λ
λον άμυδοάν ιδέαν έ'χει, άν δ’ έ'λιπον 
αί σελίδες τοΰ μεγάλου Λίγενθαλ, αί 
άγνωστοι καί αυται είς τούς περισσοτέ
ρους τών Ελλήνων έπιστημόνων, τό 
Ελληνορωμαϊκόν, δπως ώνομάσθη δί
καιον, θά ητο τόσον γνωστόν είς τούς 
Έλληνας, οσον γνωστή είνε η νομοθε
σία της μικρας δημοκρατίας τοΰ 'Αγίου 
Μαρίνου, ην τελευταΐον άπεκάλυψεν η 
φιλοπονία τοΰ δικηγόρου ’Αθηνών κ. Γ . 
Φιλαρέτου.

Η ΜΚλΙΟΣΥΝΗ Π ΑΡ ’ ΗΜΙΝ
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Άναμφιβόλως οί ουσιωδέστεροι δροι 
ορθής απονομής της Δικαιοσύνης εΐνε —  
έκτός άλλων τινών δευτερευούσης σημα- 
μασίας— Ιον καλοί νόμοι, 2ον καλοί δ ι-  
κασταί, κορίως καλοί δικασταί καί 3 ον 
καλοί δικηγόροι. 'Ως π ρος  τό πρώ τον. 
’Άν έγράφομεν διά τό πολύ κοινόν η καί 
δι’ αύτήν τήν Νομοθετικήν εξουσίαν, έκ 
παντοειδών ώς γνωστόν κοινωνικών στοι
χείων άποτελουμένην, θά έξητάζομεν 
κατά τό ένόν ήμΐν άναλυτικωτερόν πως 
τό ποιόν τής διεπούσης ήμας Νομοθε
σίας, τάς άτελείας αύτής, τάς έλλείψεις 
της. Ά λ λ ά  διά τούς άναγνώστας τής 
«Δικαιοσύνης», ίδία δέ διά τούς δικη
γόρους, πρός ούς κυρίως άπευθυνόμεθα, 
τοΰτο εΐνε περιττόν. ΙΙάντες ούτοι κάλ- 
λιον ί'σως ήμών γιγνώσκουσι τάς έλλεί- 
ψεις ταύτας. Άμφιβάλλομεν άν θά εύ- 
ρεθη εις δικηγόρος δστις έν τη  ενασκή
σει τοΰ επαγγέλματος του δέν ήσθάνθη 
πλέον η δεκάκις δυσφορίαν ή άπογοή- 
τευσιν ούχί σπανίως δέ καί άγανάκτη- 
σιν διά τάς έλλείψεις καί άτελείας ταύ
τας. Τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον, τό άφθίτου 
ό'ντως μεγαλείου μνημεΐον τοΰτο τής 
Ρωμαϊκής μεγαλοφυΐας, κατήντησεν έν 
τι) έποχη ήμών αρχαιοπρεπές έρείπιον, 
άξιον μέν θαυρ,ασμοΰ διά τό μεγάλης 
χρησιμότητος καί άξίας υλικόν αύτοΰ ώς 
τοιοΰτον, άσύνδετον δμως καί άνευ συ
νοχής καί παραλύσαν ώς σύνολον καί ώς 
οικοδόμημα, είς τρόπον ώστε νά μή δύ- 
ναται πλέον νά στεγάση τήν Θέμ-ιδα. 
Ή  θεία αύτη θεότης ήτις ή'ξιζεν άναμ- 
φισβητήτως μεγαλειτέρας στοργής καί 
μερίμνης έκ μέρους τής Ποκιτείας, άναγ- 
καζομένη νά οίκη έ'τι έν αύτφ, κατήν
τησεν άναιμική καί φθισιώσα μέ τήν 
συνδρομήν καί τών άλλων γνωστών α
θλιοτήτων ύπό τό κράτος τών οποίων

βιοΐ καί διάγει. Άνάγκη λοιπόν ταχείας 
καί ριζικής άνεγέρσεως καί άνακαινίσεως 
τοΰ πεπαλαιωμένου τούτου οικοδομή
ματος, διά συντάξεις πρωτίστως Ά σ τ ι-  
κοΰ Κώδικος άνταποκρινομένου εις τάς  
οημερινάς άνάγκας  καί συνδέοντος διά 
συνεκτικοΰ δεσμοΰ τά  διάφορα μέρη τοΰ 
Ά στικοΰ Δικαίου τά έν πολλοΐς άσύν- 
δε τα  καί αντιφατικά πρός τό δλον σύ
στημα τυγχάνοντα.

Ή  άνάγκη άλλως τε  αύτη, ού μόνον 
διά τών έπανειλημμένων μεταγενεστέ
ρων αποπειρών πρός τοιαύτην εργασίαν 
άνεγνωρίσθη, άλλά καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ 
πρό ΊΟετίας είσαγαγόντος υπ ό  τύπον  
προαω ρινότητος  τόν Ρωμαϊκόν καί Βυ
ζαντινόν Νόμον νομοθέτου ώμολογήθη. 
Τά κενά καί πλημμελή τών καθ’ έκα
στον θεσμών δέν εΐνε άντικείμενον τών 
άρθρων »;μών τούτων. ’Ά λλω ς τε  εινε, 
ώς έλέχθη, γνωστά. "Ω στε ή'δη δέν θά 
πραγματευθώμεν είδικώτερον περί αύ
τών. "Ισως άλλοτε άπασχολησωμεν τάς 
στήλας τής «Δικαιοσύνης» μέ σχετικήν 
μελέτην ήμών, ήμιτελή έ'τι ούσαν, ήτις 
αν μη τι άλλο, άφίνει ώς έντύπωσιν εν 
μέγα θαυμ αστικόν  διά τήν μακαριότητα 
τοΰ π ροτύπ ου  τούτου Κ ρ άτου ς  καί μίαν 
έ'τι μεγαλειτέραν απ ορ ία ν  περί τοΰ πώς 
οί άμεσώτερον πρός τά  τής Δικαιοσύνης 
σχετιζόμενοι καί κάλλιον τά  κατά τήν 
Νομοθεσίαν ήμών κατανοοΰντες, έλευθε- 
ριώτερον δέ πως δυνάμενοι νά δράσωσι — 
τοιοΰτοι δέ βεβαίως εΐνε οί δικηγόροι — 
δέν έξηγέρθησαν ζητοΰντες έπιμόνως καί
όμοφώνως τήν μεταρρύθμισιν αύτής.

* *
*

Ά λ λ ά  μήπως μόνον Ά στικοΰ Κώδι
κος έπαρκοΰς καί καταλλήλου στερού- 
μεθα ; Ή  Πολιτική Δικονομία, ή μέ τάς 
σχολαστικάς έν πολλοΐς τυπικότητάς 
της καί τήν υπέρμετρον  καί μέχρι στραγ- 
γαλισμοΰ πολλάκις τοΰ προφανοΰς δι
καίου φθάνουσαν πρός τούς τύπους λα
τρείαν της ύποθάλπουσα τήν στρεψοδι
κίαν καί ύποβοηθοΰσα τόν διαιωνισμόν 
τών δικών, ή Πολιτική Δικονομία μέ 
τόν πανάθλιον περί έκτελέσεως θεσμόν 
της, μέ τά  ακράτου  αύστηρότητος καί 
άνεπιεικείας άρθρα της περί ακυροτήτων 
καί περί άρμοδιότητος, μέ τάς άτελεΐς 
καί πλημμελείς καί άνεφαρμόστους περί 
εύθύνης τών δικαστικών έν γένει υπάλ
ληλων (δικαστών, δικηγόρων, γραμμα
τέων κλπ .) διατάξεις της, δι’ ών διεμορ- 
φώθη έν είδος άσυδοσίας καί άνεξελέγ- 
κτου αύτών, μέ τάς περί έπιδόσεων άτε
λείας της, μέ τά  υπερβολικά καί ούσιω- 
δώς τήν ταχεΐαν τών δικών πεοάτωσιν 
παρακωλύοντα προνόμια τοΰ έναγομέ- 
νου, μέ τάς νεκράς περί ένεργείας τών 
εισαγγελέων έν ταΐς πολιτικαΐς δίκαις 
διατάξεις της, μέ τήν έντελώς άνεξέ- 
λεγκτον διά -όν Πρόεδρον δικαιοδοσίαν 
της, μέ τήν τελείως έκφυγοΰσαν τοΰ

σκοπού SlQcS ικασίαν καί δικαιοδοσίαν τών 
είρηνοδικών της, μέ τό χρήζον πολλών 
καί αμέσων βελτιώσεων κεφάλαιο'ν της 
περί άποδείξεως, μέ τόν περί άνατροπής 
άχρηστον καί έπιβλαβή, πάντως δέ με- 
ταρρυθμιστέον θεσμόν της, μέ τήν παν
τελή  έ'λλειψιν διατάξεων περιοριζουσών 
πως δι’ αστικών ποινών ή άλλως τό δι
καίωμα καί τήν έλευθερίαν τοΰ πρώτου 
τυχόντος στρεψοδίκου διαδίκου νά πέτα  
εν δικόγραφον άνακοπής ή έφέσεως ή αί- 
τήσεως καί νά βασανίζη άκόπως καί 
άνεξόδως τόν έπισπεύδσντα διάδικον μέ 
δαπάνας, μέ χρονοτριβάς, μέ ματαιώσεις 
δικαστικών πράξεων κλπ . κλπ . ή Πο
λιτική έπαναλαμβάνομεν Δικονομία ώς 
καί τά  συναφή ταύτη πλημμελέστατα 
έν πολλοΐς νομοθετήματα περί όργανι- 
σμοΰ τών Δικαστηρίων καί περί χαρτο
σήμου,δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς καλώς 
έ'χοντα καί πληροΰντα τόν προορισμόν 
των ; Βεβαίως οχι.

*

Ά λ λ ά  καί 6 εμπορικός ήμών νόμος 
πολλάκις έλέχθη καί έγράφη καί έβε- 
βαιώθη δτι, συνταχθείς έπί τη  βάσει νο
μοθεσίας γενομένης σχεδόν πρό αίώνος, 
δτε 6 νομοθέτης ούτε νά φαντασθη ί'σως 
ήδύνατο τήν σημερινήν πρόοδον καί ά- 
νάπτυξιν τοΰ εμπορίου καί τής βιομη
χανίας, εΐνε θλιβερόν, άν μη τι άλλο νά 
έξακολουθη καί σήμερον διέπων τό ελ
ληνικόν έμπόριον, δπερ άν δέν δύναται 
νά έπιδείξη τήν μόρφωσιν καί τάς τ ε 
λειοποιήσεις τοΰ έμπορίου τής Δύσεως, 
παρακολουθεί δμως μετά τής διακρινού- 
σης τήν έλληνικήν ευφυΐαν ζηλευτής 
έπιδόσεως τάς προόδους αύτοΰ. Σήμερον 
ή διά τοΰ άτμοΰ καί τοΰ ήλεκτρισμοΰ 
τεοαστία καί ίλιγγιώδης ταχύτης καί 
έξάπλωσις τής συγκοινωνίας, τό τοσοΰ
τον άναπτυχθέν ύπό τών άναγκών τοΰ 
νεωτέοου πολιτισμοΰ συνεταιριστικόν 
πνεΰμ.α, ή άπλοποίησις τής συναλλαγ
ματικής ώς οργάνου πληρωμής διά τε  
τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν έμπό
ριον, ή πρό παντός διά τήν άνάπτυξιν 
τοΰ έμπορίου άπαιτουμένη εμ π έδω σ ις  
της καλής π ίατεω ς  έν ταΐς συναλλαγαΐς, 
ή τάσις ή άπό πολλοΰ χρόνου παρατη
ρούμενη πρός ενέργειαν πλείστων όσων 
πράξεων έμπορικών καί άλλων διά διαμέ
σων προσώπων,τραπεζών,παραγγελιοδό
χων μεσιτών, πρακτόρων, ή τόσον διευ- 
κολύνουσα τό έμπόριον κ λπ . μετέτρεψαν 
τάς συνθήκας καί τούς δοους τοΰ έμπο
ρίου καί τής βιομηχανίας, είς τρόπον 
ώστε καί ό ήμέτερος νομοθέτης πρό πολ
λοΰ ώφειλε νά μή παρίδη δτι επιβάλ
λεται ταχεία  καί ριζική μεταρρύθμισις 
τοΰ έμπορικοΰ νόμου,μηδέ τοΰ περί π τω - 
χεύσεως μέρους αύτοΰ έξαιοουμένου, 
δπερ, άν καί νεώτερον, δέν εΐνε έν τού- 
τοις όλιγώτερον άπηρχαιωμένον καί 
πλημμελές, μάλιστα ώς λειτουργεί τ ε -

σθητοι πρό τής γυναικός καί δέν όρμώσιν 
είμή έπί τη θέα τοΰ λατρευτοΰ αύτοΐς 
αντικειμένου. Οί φετυχισταί προκαλοΰσι 
συνήθως τήν έπέμβασιν τής δικαστικής 
άρχης κατηγορούμενοι έκ παρεξηγήσεως 
δι’ έγκλήματα δλο>ς άνύπαρκτα.

Έν τώ Φρενοκομείω Saint-Anne 
ό κ. M a g n a n  έπέδειξεν ήμΐν άσθενή 
«στις είχε κατηγορηθη δεκατετράκις έπί 
άποπείρα λωποδυσίας. Ό  άνθρωπος συν- 
ελαμβάνετο πάντοτε ύπό τών άστυνο- 
μικών καθ’ ήν στιγμήν άφήρπαζεν έκ τοΰ 
Φυλακίου τών κυριών τό ρινόμακτρον αύ
τών, έπειδή δέ ήτο φυσικόν νά παραδε- 
χθη τις δτι ό άνθρωπος ούτος έπεχείρει 
νά κλέψη τό βαλάντιον καί ούχί τό μαν- 
δήλιον, άπεβτέλλετο εις τό Π λημμε- 
λειδικεΐον κ-α έκεΐθεν εις τάς φυλακάς. 
Τήν τελευταίαν φοράν έ'πεσεν είς χεΐρας 
δικαστοΰ εύφυοΰς καί άνεπτυγμένου, 
δστις έκπλαγείς έκ τής μονοτονίας τοΰ 
έγκληματος, ύπέβαλεν αύτόν είς ιατρο
δικαστικήν έξέτασιν, έξ ής άμέσως ποοέ- 
κυψεν δτι ό ύποτιθέμενος αύτός λωπο
δύτης δέν ήτο είμή άπλώς φετυχιστής. 
Πράγματι έν τη  κατ’ οίκον έρεύνη άνευ- 
ρέθη κιβώτιον πλήρες ρινομάκτρων, άτι
να ούτος είχεν ύποκλέψη ίνα έπιδοθνί 

:κατ’ ίδίαν είς ήδυπαθεΐς πράξεις, ή δέ

συί,υγος αυτου όιηγηυη οτι ο συςυγος 
αύτής έ'μενε συνήθως άπαθής είς τάς 
θοιπείας αύτής, οσάκις δέ αύτη ήθελε 
νά έξαναγκάση αύτόν είς τήν. έκτέλεσιν 
τών συζυγικών καθηκόντων, έπεδείκνυεν 
αύτώ ρινόμακτρον, έπί τη θέα τοΰ οποίου 
ό σύζυγος είσήρχετο είς οργασμόν καί 
ικανοποιεί τήν έπιθυμίαν αύτής. Κατό
πιν τοιαύτης άποκαλύψεως ό κατηγο
ρούμενος ένεκλείσθη είς τό Φρενοκομεΐον, 
ουτω δέ η οικογένεια τοΰ πάσχοντος 
άπέφυγε τό στίγμα, δπερ προσήπτεν 
αύτη τόσον ποταπή κατηγορία. Παρα- 
πλήσιον παράδειγμα άναφέρει ό ’Ά γγλος 
ιατρός Beek νέου τινός κατηγορηθέντος 
έπί ληστεία, διότι έν πλήρει μεσημβρία 
καί έν δημοσία πλατεία έ'ρριψε κατά γης 
νεάνιδα,ής άφήρεσε διά τής βίας τά ύπο- 
δήματα, σημειωτέον δέ δτι, ένώ ή κυρία 
αύτη έ'φερε πληθύν τιμαλφών άντικει- 
μένων, ό φετυχιστής ούτος ούδόλως έ'θι- 
ξεν αύτά. Συνηθέστερον οί φετυχισταί 
άγονται είς τό έδώλιον τοΰ κατηγορου
μένου διότι,φέροντες μεθ’ έαυτών ψαλίδα 
καί διεισδύοντες είς τά  πλήθη έν ώρα 
συνωστισμοΰ, άποκόπτουσι τών κοοασί- 
δων τάς πλεξίδας μετά τών οποίων κα
τόπιν αυνανίζονται.

Ίστέον δ ’ οτι «αείποτε σχεδόν αφε

τηρία τοΰ φετυχισμοΰ ύπήρξε τυχαΐόν 
τι γεγονός, δπερ ποούκάλεσε τήν σχέ- 
σιν τής μεμονωμένης ταύτης έντυπώ- 
σεως πρός τάς ήδυπαθεΐς αισθήσεις» 
(Κατσαρας). Ουτω νέος τις είς ηλικίαν 
έπτά  έτών, διδαχθείς ύπό τής ύπηρε- 
τρίας του ν’ αύνανίζηται διά τής έπιψαύ- 
σεως τών γεννητικών οργάνων δι’ υπο
δήματος, καθ’ δλον τόν μ ετέπ ειτα  βίον 
αύτοΰ έ'πασχεν οργασμόν καί ηύνανίζετο 
μόνον οσάκις άνεπόλει ή έ'βλεπεν υπό
δημα. Έ τερος νέος, περί ού άναφέρει 6 
Charcot (καί τοΰτο έπίσης παραλαμ- 
βάνω έκ τής ιατροδικαστικής τοΰ κ. 
Βάφα) είς μικράν ήλικίαν εύρεθείς είς 
τήν άνάγκην νά κοιμαται μετά συγγε- 
νοΰς καθεστηκυ'ίας ήλικίας καί φερούσης 
νυκτικόν σκοΰφον, έσχε κατά πρώτον 
στήσιν τοΰ πέους· έ'κτοτε δέ δέν ήσθά
νετο ό'ρεξιν πρός συνουσίαν είμή έπί τη 
θέα τ0  ̂ νυκτικοΰ σκούφου. Νυμφευθείς 
δέ είς ήλικίαν 32  έτών μετά κόρης εύει- 
δοΰς, ήν καί ήγάπα τρυφερώς, κατά τάς 
πρώτας νύκτας έ'μεινεν δλως άπαθής 
παρά τη έαυτοΰ συζύγω, κατόπιν δμως 
άναμνησθείς τοΰ σκούφου τής γραίας ή -  
δυνηθη νά έκτελέση τά  συζυγικά αύ
τοΰ καθήκοντα.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγον

ται καί οί ύπό τοΰ M a g n a n  έπικληθέν- 
τες προστοιβόμενοι (frotteurs)· οί 
τοιοΰτοι διεισδύουσι πάντοτε είς μέρη 
δπου ύπάρχει συνωστισμός καί προστρί- 
βονται μέρους τινός τοΰ σώματος, κυ
ρίως τών οπισθίων τής γυναικός, οπότε 
έπακολουθεΐ ήδονή καί έκσπερμάτωσις. 
’Ά λ λ ο τε δέν άρκοΰνται είς τοΰτο, ά λλ’ 
έξάγουσι τό πέος αύτών καί χωρίς νά 
ύποστώσι στήσιν διά τής προστριβής έκ- 
σπερματοΰσι.

Παραπλησιον είδος διαστροφής ϊ -  
πασχε Ρωσσίς τις εύειδεστάτη καί κομ- 
ψοτάτη διαμένουσα πρό έτών έν Ά θ η - 
ναις, συνήρχετο μέν μ ετ ’ άνδρών ά λλ’ 
ούδεμίαν ήσθάνετο έκ τούτου ήδονήν. 
τότε δέ μόνον διεγείοετο δταν έ'νιπτεν 
ούτως ειπεΐν τάς χεΐρας αύτής μετά 
τοΰ σπέρματος τοΰ άνδρός. Ήμέραν τινά 
προσκεκλημένη είς γεΰμα καί παρακα- 
θημένη κυρίου, δστις έρωτεύετο αύτής, 
κατώρθωσε νά αύνανίση αύτόν ύπό τήν 
τρέπεζαν, λαβοΰσα δέ τό σπέρμα αύτοΰ 
περιέτριψε τάς χεΐρας αύτής· ή συγκίνη- 
σις αύτής καί ή ήδυπάθεια ύπήρξε το - 
σαύτη, ώστε τό πραγμα δέν διήλθεν δ
λως άπαρατήρητον ύπό τών συνδαιτη- 
μόνων.
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λευταίος ό θεσμός τής πτωχεύσεως, μέ 
τήν τελματώδη διαδικασίαν του, τήν 
άπονέκρωσιν των,ποινικών του όιατα- 
ξεον καί τήν κακοήθη έκμετάλλευσιν 
αύτοΰ ύπο ασυνειδήτων εμπόρων, καίρια 
πλήγματα κατέφερε καί καταφέρει είς 
τό έμπόριον καί τήν καλήν αύτοΰ πί
σταν.

* ★
*

Ού^ ήττον ατελής έστί καί ή Ποι
νική ήμών Νομοθεσία. Αί έκάστςτε δη
μοσιευόμενο» ή άλλως γνωσταί καθιστά
μενα’. έγκληματολογικαί στατιστικό» 
τοΰ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης καί 
τών άλλων αρμοδίων άρχών, μολονότι 
άπέχουσι της πραγματικότητας ενεκα 
ταυ μή ακριβούς καί επιστημονικού 
καταρτισμού των, έν τούτοις έν συγκρί- 
σει ποός άλλα Κράτη, παριστώσιν ει
κόνα πλέον ή οίκτράν πλέον ή απελπι
στικήν. ’Έχομεν —  ποσοτικώς τούλάχι
στον— τό παγκόσμιον ρεκόρ  εις τήν εγ
κληματικότητα. Ή  ζωοκλοπή καί ζωο
κτονία λυμαίνονται έπικινδύνως τούς ά- 
γροτικούς πληθυσμούς. Τά  αδικήματα 
κατά της ζωης θεωρούνται πολλάκις ώς 
άπαοαίτητα οπως άποπλύνουν τήν κα
κώς έννοουμένην ατομικήν ή και οικογε
νειακήν ήμών φιλοτιμίαν. Ούχί δέ άπαξ 
ένομιμοποίησαν τοιαύτην άξιοθρηνητον 
τακτικήν καί τά  δικαστήρια. Ή  τιμή 
τοΰ πλησίον ήκιστα σεβαστή τυγχάνει, 
έ'τι δέ μάλλον πλημμελώς καί άτελώς 
τιμωρείται. Ή  έ'λλειψις σεβασμοΰ πρός 
τάς άρχάς καί τάς διαφόρους αύτών 
ένεργείας καί διαταγάς, ούχί σπανίως δέ 
καί ή άπείθεια καί ή άντίστασις πρός αύ
τάς καί ή περιύβρισις αύτών, θεωρείται 
παρ’ ήμών ώς κάτι τ ι πρεπώδες καί αν
δρικόν καί ύπερήφανον. Ή  ψευδομαρτυ
ρία καί ψευδορκία πολλούς έγκυμονεΐ 
διά τε  τήν ποινικήν καί αστικήν δικαιο
σύνην κινδύνους, συμβαλλούσης είς τοΰτο 
καί της ύπερμέτρως αύστηρας ποινής ώς 
καί της έπιεικείας τών άρχών. Τό άδί
κημα τνίς άπάτης μέ τό ελαστικόν της 
ερμηνείας τών σχετικών διατάξεων, άλ
λοτε μέν ρίπτει πολυχρονίως εις τάς φύ
λακας τούς έπιπολαιοτέρους καί άθοο- 
τέρους καί άλλοτε πλουτίζει τούς μάλ
λον έπιτηδείους καί πονηρούς. Τά  πταί
σματα, λόγω κυρίως τοϋ βραδυτάτου, ώς 
μή ώφειλε, ούχί σπανίως δέ καί μερο- 
ληπτικοΰ τής καταδιώξεως καί τιμωρίας 
των, διαπράττονται μ ετ ’ άπαθείας καί 
ήρεμίας συνειδήσεως καταπλησσούσης. 
Έ ν  τώ  μεταξύ τά καθ’ υποτροπήν αδι
κήματα παρουσιάζονται τυχνότεοον. Οί 
φυγόδικοι καί οί φυγόποινοι όλονέν πολ- 
λαπλασιάζονται.

Τά  θυλάκια τών έκασταχοΰ κατα- 
’ διωκτικών άρ^ώνύπερπληροΰνται ένταλ- 

μάτων.Τά άρχεΐα τών εισαγγελιών είσ- 
δέ'/ονται διαρκώς μηνύσεις, προορισμόν 
έχούσας νά μένωσιν έπί άπελπιστικώς 
μακρόν χρόνον εκκρεμείς ούχί σπανίως 
δέ καί νά . . . παραγράφονται. Ή  ποι
νική καταδίωξις καί αύτή ή ποινή μόνον 
κατά θεορίαν είνε μέσα έκφοβισμοΰ, 
παραδειγματισμού καί β ελτιοσεος, ένφ 
πράγματι άδιαφόρος καί μετά σαρκα
σμού ακούονται ύπό τών κακοποιών 
στοιχεΐον. Έάν ή τοιαύτη κατάστασις 
οφείλεται καί είς άλλα αίτια, οΐο'ν τήν 
πολιτικήν, τήν κομματικήν έξαχρείωσιν, 
τό κλιματολογικόν περιβάλλον, τά  κοι- 
νονικά έ'θιμα καί άλλα, ούχ’ ήττον υ
πεύθυνος δι’ αύτήν είνε καί ή κοατοΰσα 
νομοθεσία, ήτις καί ώς πρός τόν οργανι
σμόν τών Ποινικών δικαστηρίων δεΐται 
βελτιώσεων καί ώς πρός τήν δικαστικήν 
αστυνομίαν έ'χει άνάγκην μεταρρυθμί
σεων καί ώς πρός τόν χαρακτηρισμόν 
πολλών άδικημάτον καί ώς πρός τάς 
ποινάς πρήζει μεταβολών καί μεταρρυθ- 
μίσεον, συμφώνος καί πρός τόν χαρα
κτήρα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί πρός τάς 
απαιτήσεις της διαμορφοθείσης κάτι 
άλλο ή εύέλπιδος πολίτικης καί κοινοι- 
νικης ήμών καταστάσεως.

·*
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Έθίξαμεν πρόχειρός καί άτελώς έν 
γενικοτάταις δέ γραμμαΐς τάς ελλεί
ψεις τών σπουδαιοτέρων μερών της διε- 
πούσης ήμας νομοθεσίας. Έπράξαμεν δέ

τοΰτο ό'πως καταδείξωμεν ότι ό εις τών 
τροχών της δικαιονομικης ήμών μηχα
νής δέν συμβάλλει είς τήν άπρόσκοπτον 
αύτής λειτουργίαν καί ενέργειαν. Τοΰτο 
έλπίζομεν δτι δέν δύναται κ α τ’ άρχήν 
νά άμφισβητηθνΐ παρ’ ούδενός δυναμένου 
νά γινώσκη τά  πράγματα. — Καί ή 
«Δικαιοσύνη» δέ, καίτοι ολιγίστων μό
λις μηνών βίον άοιθμεΐ, σχεδόν δέν πα- 
ρήλθεν έβδομάς χωρίς νά λάβϊ) αφορμήν 
έν τ·?ί είδικότητί της νά άσχοληθγί περι 
τών έλλείψεων τούτων, καί νά ταλανισν) 
τό ύπό τοιαύτης Νομοθεσίας διεπόμενον 
Κράτος.

Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία, οτι έάν 
παρατείντ) -ϊ?όν βίον αυτής, ώς έλπίζομεν 
καί εύχόμεθα, θά έξακολουθνί συνεχώς 
φιλοξενοΰσα είς τάς στήλας της τάς 
κραυγάς τών ειδικών περί τοΰ έπείγαν- 
τος τής άνάγκης ριζικής τής νομοθεσίας 
ήμών μεταορυθμίσεως, χωρίς εν τούτοις 
νά διαφαίνηταί που ή έλπίς,ό'τι αί κοαυ- 
γαί αύται θά άφυπνίσωσι τήν ύπό κομ
ματικόν μανδραγόραν καθεύδουσαν νο
μοθετικήν έξουσίαν καί οτι θά εύρωσι 
τουλάχιστον τήν προσήκουσαν  ηχώ εις 
τόν τύπον τής πρωτευούσης, οστις άλ
λως τε  μέ τά γλίσχρα μέσα άπερ όια- 
θέτει καί μέ τό είδος τής άρθοογραφίας 
καί άκριβέστερον είπεΐν βιο . . . γραφ ίας  
όπερ έξ άνάγκης ή άλλως ούτε οιδά πως, 
διεμόρφωσε, ζήτημα είνε άν θά είνε είς 
θέσιν νά χειρισθνί καί πραγματευθή τοι- 
οΰτο ζήτημα.

Τί δέον λοιπόν γενέσθαι ; Πρέπει νά 
άναμείνωμεν τό πλήρωμα τοΰ χρόνου 
μέ τήν υπομονήν τοΰ άξιεπαίνως καί 
μετά άγαστής χάριτος άλιεύοντος έκ τοΰ 
Νομοθετικοΰ ήμών τέλματος νομοθετι- 
κους μ αργαρίτας  καί παρουσιάζοντας αύ
τούς οίκτρούς τήν θέαν είς τάς στήλας 
τής «Δικαιοσύνης» υπομονητικού  « ' Ιώ β » 
ή νά έπιζητήσωμεν είς τάς ίδιας ήμών 
δυνάμεις τήν βελτίωσιν ;

Ή μεΐς έξεφοάσαμεν τήν γνώμην ήμών 
καί θά έπαναλάβωμεν καί πάλιν ταύ
την συνεχίζοντες τά  άρθρα ήμών περί 
τής έπ ιδράσεω ς τών Δ ικηγορικών Σ υλ
λόγων έπ ι τώ ν τής Δ ικαιοσύνης. Θά έλο- 
γιζώμεθα δέ ευτυχείς άν ταΰτα γίνωσιν 
άφορμή εύρυτέρας πως καί έμπειροτέρας 
καί έπιστημονικωτέρας συζητήσεως έν 
ταΐς στηλαις ταύταις.

Σπ ΰρος Β ελ λ Λ ς  

Δικηγόρος έν Άθήναις

ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ ΙΚΑΙΟΥ
Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς

H ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  Μ Κ Α Ι Ο Ι Ϊ Ι
ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Συνέχεια έκ  τοϋ προηγουμένου)

Ή  δόξα τής έκκαθαρίσεως καί άνα- 
μορφώσεως τοΰ Δικαίου ώφείλετο είς τόν 
αύτοκράτορα Βασίλειον τόν Μακεδονι
κόν, άναλαβόντα τό μέγα τοΰτο έγχεί— 
ρημα μ.ετά τάς κατα τών Σαρακηνών 
νίκας, μετά τόν θάνατόν του δ’ έ'φερεν 
είς πέρας ό υίός αύτοΰ Λέων ό Σοφός. 
Παρέρχομαι έν σιωπγί ώς έντελώς γνω- 
τά  τά έπακολουθήσαντα νομικά μνη
μεία καί καταλήγω είς τόν άμερίστου 
τιμής άξιωθέντα ΆρμενόπΟυλον, οστις 
έν Έ λλά δι είχεν ίσχύν νόμου. "Οπως 
γνοσθ·?) έντελέστεοον ό 'Αρμενόπουλος 
μετεφράσθη καί είς τήν γλώσσαν τοΰ 
λαοΰ (2 ). Όπόταν έξαιρετικά πολύπλο
κα άνεφαίνοντο ζητήματα, προσέτρεχον 
καί εις τήν βοήθειαν τών βασιλ ικώ ν.

Είς άπάσας τάς νήσους τοΰ ’Αρχιπε
λάγους, έξαιρέσει δύο ή τριών, ένθα οί

2) Ή  μετάφρασις αΰτη έξετυπώθη είς 
πλείστας εκδόσεις έν Βενετία όπου έξετυποΰν- 
το πάντα τά χρήσιμα ελληνικά βιβλία ύπο τυ
πογράφων έλλήνων έγκατεστημένων αύτόθι, 
υ,εταςυ τών οποίων γνωστότερος υπήρξε Γλυ- 
Χ ύς τις. ’Ολίγα ετη πρό τής έπαναστάσεως 
j δρύθησαν τοιαΰτα καί είς έτέρας πόλεις ίδία 
έν Κων[πάλει, Κυδωνίαις καί Χ ίω . «Σπανός 

δέ τ ις  έν Άνδριανουπόλει διδάσκαλος, λέγει 
ό Γαζής,παραψράσαςτό «βιβλίον τοΰτο—-Έ ξ ά -  
βιβλος—-έσπάνισεν αύτό τής αρχαίας αύτοΰ 
ώραιότητος ώς μή ώφειλεν. Ή  τοιαύτη έσπα- 
νισμένη παράφρασις έξεδόθη έν Βενετία:.»

Τοΰοκοι ύπερτέοουν κα τ’ άριθμόν, οί 
“Ελληνες άπελάμβανον ιδίας πολιτικής 
δικαιοδοσίας. Είνε άληθές, δτι ή τουρ
κική Διοίκησις παρείχε τό δικαίομα νά 
έκκαλώσιν ένώπιον τών οθωμανικών δι
καστηρίων ιτασαν ύπόθεσιν- έφ’ ής ά πε- 
φήναντο τό πρώτον "Ελληνες δικασταί, 
άλλά δέν ιστορείται παράδειγμα Έ λ 
ληνας, όσονδήποτε άδικον καί άν ύπέ- 
λαβε τήν έ'κβασιν τής δίκης, νά έποφ ε- 
ληθή τοΰ παρεχομένου εύεργήματας. 
Τών αύτών προνομίων άπελάμβανον καί 
πολλαί τών πόλεων τής ήπειοοτικής 
Ελλάδος, ά λλ’ είς ένίας τούτον αί υπο
θέσεις έφέροντο ένώπιον τών όθομανι- 
κών δικαστήριον, άρμοδίον καθισταμέ- 
νων καί όπόταν διάδικοι έτύγχανον Ό -  
θομαναί.

Ό  όογανισμός τών ελληνικών δικα- 
στηοίων δέν ήτο ό αύτός καθ άλην την 
έλληνικήν χώραν. Μεταξύ τών νήσων 
καί τών ηπειρωτικών έπαρχιών ύπήοχον 
διαφοραί. Είς τάς τελευταίας ταύτας 
δικαστικά καθήκοντα ένήσκουν οί ποοϊ- 
στάμενοι τών κοινοτήτων, προεστό)τες 
καλούμενοι, ον έ'ργον ώσαύτος ήτο νά 
γνορίζοσιν είς τά κοινοτικά μελη τας 
κυβερνητικάς διαταγάς, είς έκεινην δε 
τάς εύχάς τής κοινότητος. Εξελεγοντο 
δι’ εν έτος ύφ’ άπάντον τών κάτοικον 
άπό κοινοΰ ή ύπό μόνων τών εξεχοντον 
τοιούτον.

Ή  δικαιοδοσία των περιορίζετο είς 
μικρού άντικειμένου ύποθεσεις, παρεμ
φερής πρός τήν τών Είρηνοδικών. Εις 
υποθέσεις σοβαροτέρας ποοήδρευον δικα
στηρίου συγκροτουμένου ύπό τών πρου- 
^όντον. Αί αποφάσεις αύτοΰ έξεκαλοΰν- 
το ένώπιον τοΰ Μητροπολίτου, τοΰ άρ- 
y ιεπισκόπου, τοΰ έπισκόπου έν τή έδρ̂ ε 
τοΰ οποίου ύπήγετο ή κοινότης. Μονός ο 
Ίεοάρχης έξεδίκαζεν άπλας ύποθεσεις, 
προήδρευε δέ δικαστηρίου άπαρτιζομέ- 
νου έκ τών έξεχόντον τής έπαοχίας με
λών, δημογερόντων  ή άρχόντων  καλου- 
μένον, προκειμένου περί ύποθέσεως πο- 
λυπλόκου. Ή  έκτέλεσις τών άποφάσεον 
άνετίθετο είς τά έκ τών μελών άστυνο- 
μικά καθήκοντα τελοΰντα. Οπόταν δ 
άντετάσσετο επίμονος άρνησις, τήν βια 
έκτέλεσιν άνελάμβανεν ή ένοπλος δύνα- 
μις. Έ κάστη  κοινότης διετήρει σώμα 
στρατιοτικόν, έξ Ελληνον άποκλειστι- 
κώς συγκείμενον καί γνοστόν ύπό τό ο- 
νου.α τών άρματωΑ<δν(άνδρες τών δπλον). 
Ούτοι ειχον άναλάβει καί τήν δημοσίαν 
άσφάλειαν.

Αί ύποθέσεις ύπηρησπίζοντο ύπό τών 
διαδίκον αύτοπροσώπος, ή διά τών συγ
γενών καί φίλον. Ο θεσμός τών δικη
γόρον ύπήρξεν άγνοστος. Ή  έπιστημη 
τοΰ Δικαίου δέν έτιματο δι’ ίδιον θερα- 
πόντον. Αί δικαστικαί μελέται περιορι- 
ζοντο είς τήν εξάβιβλον  καί σπάνιος είς 
τά Β ασιλ ικά . Είς χώρας ένθα αί άνάγ- 
και είσί περιορισμέναι, αί ύποθεσεις εί
σίν άπλαΐ, μή καθισταμένης απαραιτή
του ειδικής τών νόμον μελέτης. Αί δια
φοραί τοΰ όργανισμοΰ τών δικαστηρίων 
τών νήσον ένέκειντο είς τά έξής : Εκα- 
στης κοινότητας τής Ή πειροτικής Ε λ
λάδος προ'ίστατο εις δικαστής, εν δε 
ταΐς νήσαις περισσότεροι, ήτοι δύο ή τεσ - 
σαρες συνεκδικάζοντες. Ή  θητεία ώρι- 
ζετο έτησία. Έ ν ταΐς νήσοις αί αποφά
σεις έξεκαλοΰντο ένώπιον τοΰ διερμη- 
νέως ( δρογμάνου ) τοΰ Καπιτάν-πασα 
(ύπουογοΰ τών ναυτικών). Τά κυριοτε- 
ρα καθήκοντα τοϋ Διερμηνέως, οστις ήτο 
“Ελλην τήν εθνικότητα,διοριζόμενος ύπό 
τής Πύλης, συνίσταντο νά μεταβιβάζν) 
τάς διαταγάς τής Τουρκικής Κυβερνή- 
σεος είς τούς ύπηκόαυς νησιώτας, επ ι
χειρών πρός τοΰτο καθ' έχ.ασταν ετας 
ταξείδιον.

Άπασών τών ελληνικών χοιρών ή 
Χίας άπελάμβανε τοΰ καλλιτέρου πολί
τικου όργανισμοΰ (3 ). Τά τής διοικη-

(3 ). ΙΙαοά τον πιέζοντα αύτήν άσφυκτικώς 
ξενικόν ζυγόν, ή Χίος ανέπτυξε, πλήν τής δι
καστικής καί τήν διοικητικήν αύτής όργάνωσιν. 
Το έμπόριόν τ τ ς , αί τέχναι καί τά βιομηχα
νικά ίδρύματά της κατεΐχον εξαιρετικήν θέ
σιν. Ή  βιβλιοθήκη καί ή άπροσκόπτως λει
τουργούσα άνωτέοα Σχολή, ύπερεΐ/ον άπα
σών τών έν Έλλάδι. Οί Χίοι άπέφυγον τήν

σεο>ς καί δικαιοσύνης εί/ον αναθέσει είς 
τέσσαρας έκ τον σοφοονεστέρων τών κά
τοικον της, έκλεγομένον κ α τ’ έτος ύπό 
τών ισαρίθμων διαμερισμάτων τής πό- 
λεος, έξ ον αί τρεις ύπό τών όμοθρή- 
σκον τό άνατολικόν δόγμα πρεσβευόν- 
τον, ό δ’ έτερος ύπό τών τοΰ ΚαΟαλι- 
κοΰ δόγματος. Οί έκλογεΐς τών 4 άο- 
χόντοιν άνήοχοντο είς τεσσαράκοντα τόν 
άριθμόν έκ τών πλέον εύϋπολήπτον κά
τοικον τής νήσου, διακρινομένον πλήν 
τοΰ ώριμου τής ήλικίας, έπί παιδεία ή 
πλούτο. Μηδείς ήξιοϋτο ψήφου, έάν μή 
κατέβαλλεν έτησίος φόρον τετρακασιων 
γροσίοιν.

Πόσα ώφελιμα, σωστικά διδάγματα 
ήδύναντο ν’ άντλήσοσιν έκ τούτον οί 
πολιτικοί τής, σήμερον !

Τά<ίθΓ Μπρα^άλης
δικηγόρος έν Ά θ ή ν α ις

έπιρροήν τοΰ Πατοιαοχείου καί τήν τοΰ ύ
πουογοΰ τών Ναυτικών, πλειστάκις πειραθεν- 
τες, πλήν είς μάτην, νά έπέμβη είς τάς έσω- 
τερικάς τής νήσου υποθέσεις. Έ ξ  όλων τών 
Έλλήνω ν διεκρίνοντο διά τά ήμερα ήθη των 
καί τόν εΰθυμον χαρακτήρα.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
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ύπό I’’.
'Υίοηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας 

Έ ξ εδ ό ϋ ·  η τόμ ο ς  Α ' . τόμ ος  Β ' ,  τ εΰχ ος  β \
Τήν εκτην ταύτην έκδοσιν τής Πολιτικής 

Δικονομίας έπεμελήθη ό πολυμαθής υφηγη
τής τής Πολιτικής Δικονομίας κ. Μ. Λειβα- 
δας. Καί είς μέν τό κείμενον ούδεμία έπηνέ- 
yθη μεταβολή, πλήν έκείνω'Λίϊτινες παοί- 
σταντο αναγκαία! ώς έκ τής καταργήσεως ιή, 
μεταρρυθμίσεως διατάξεων τινων τής Π ολιτι
κής Δικονομίας, άλλ’ έν ταΐς σημειώσεσςν· 
έγένοντο πλεϊσται προσθήκαι καί βελτκόσεια, 
ας ή νεωτέοα νομολογία τών ήμεδαπών κυί 
αλλοδαπών δικαστηρίων έπέβαλε, πρός δέ διε - 
κρινίσθησαν διάφορα ζητήματα, ατινα άλλοτε 
άγνωστα, έγένοντο νΰν άντικείμενον έρεύνης 
τής έπιστήμης. Έ ντελώ ς νέα είνε ή ερμηνεία 
τής έν Τουρκία καί έν άλλοις μή χριστιανι
κούς κράτεσιν ίσχυούσης προξενικής διαδικα
σίας. Έλπίζομεν οτι καί ή εκτη αυτη έξδο- 
σις γενομένη μ ε τ ’ άκρας έπιμελείας υπό 
διακεκριμένου έπιστήμονος ώς ό κ. Μ. Λει- 
βαδας, θά τύχη τής αύτής δεξιώσεως ώς καί. 
αί προηγούμεναι παρά τώ δικαστικώ καί δικη- 
γορικώ κόσμω.

Κ Π Δ ΙΚ Ε Σ  Φ ΛΟΓΑΎ ΤΟΥ
Έξεδόθη ό Ε ' τόμος τών Κωδίκων τής 

Ε λληνικής νομοθεσίας τοΰ αειμνήστου Θ. 
Φλογαίτου μετά νέαν έπεξεργασίαν ύπ’ αύτοΰ 
καί τοΰ κ. Δημ. Ζαλούχου δικηγόρου καί ύ- 
©ηγητοΰ. Ό  τόμος ουτος έπιγραιρόμενος ορ
γα ν ισμ ό ς τ η ς  Π ολιτεία ς κα ί τ η ς  Έ κ κ λ η -  
Οίας περιέχει τό Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
τό Πηδάλιον, ήτοι τούς Άποοτολικούς. καί 
Συνοδικούς κανόνας, τόν Κανονισμόν τής Βου
λής, τούς Εκλογικούς νόμους μετά τών σχε
τικών γνωμοδοτήσεων καί έγκυκλίων, τών τύ
πων καί τών αναγκαίων οδηγιών διά τους 01- 
κα<ίτ»κ«ϊτς ά ν τιπ ρο< }ώ π ονς, τούς νόμους 
περί ποοσόντων τών ύπαλλήλων καί παντας 
τούς γενικούς νόμους τούς μή ύπαγομένους είς 
τήν δικαιοδοσίαν ένός μόνον ύπουργείου, τά 
σ/ετικά νομοτελεστικά Β . Διατάγματα, την 
νομολογίαν τοΰ Άρείου Πάγου καί των Έ -  
κετείων, καί πλείστας οσας έπεξηγητικάς καί 
διασαοιστικάς σημειώσεις, ωστε αποτελεί βι- 
βλίον /ρησιμώτατον καί εύχρηστότατον τοΐς 
νομικοΐς. Τιμαται δραχ. 5 ,75  καί εύρίσκεται 
παρά τοΐς κεντρικοΐς βιβλιοπωλείοις ’Αθηνών 
καί τοΐς ύποπρακτορείοις τών έφημεοίδω/ εν
τός επαρχίας.

Δ ΙΟ Μ Η Δ Ο Υ Σ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Καθηγητοΰ έν τώ Έθν, Πανεπιστήμιο)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΛΜΙΛΤΟΣ

Έ κ δ ο ΰ ι ς  ν ε ο ι τ ά τ η  

Έ π ιμ ελ εία  Ά λ ε ζ .  IV . A tO ji-ήΠ ους 
Έ κ  δύο τό μ ω ν  

T tu c i ta i  δ ρ α ^ μ . 20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΕΙΑΤΟΥ
Δ ικηγόρου έν  Ά θ ή ν α ις

Ερμηνεία τών νόμων περί Φ ό ρ ο ν  Ο Ικο- 
δοιιώ ν μετά προλόγου καί τυπικοΰ χαριν τόν 
διόκτητών. Τιμαται δρα/. 2.

Τ ύ π ο ις  Π . Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


