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Ή  «Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η » διατελεΐ ύπό την έπί- 
βλεψ ιν και τών ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν Ά ΰ'ήναις.
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Ή  ίν  τφ Ιτ α λ ικ ή  Β ο ΐ'λ Λ  τής 2S Μ α ρ  

τ ίο ν  1903 άγόρευιίις τοίί τότε πρω- 
θνπουργοίί G. Zanardelli

Κ α τ ά  μετάφ ραοιν τοϋ ίν  Ά θ ή ν α ις  Δ ικη
γόρου κ. Ά ρ ια τ . Δ αοκαλάκη.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Όμιλών τνί 2 ’Ιουλίου 1 9 0 0  πρός 

τούς έν Nocera έκλογεΐς μου, ειπον
ο ίύ τ ο ΐζ  7wQ<70V £7wICTTSDOV ΟΤΙ (("TOC TwOCVTQC 

έ'δει νά τεθώσιν έν δευτερευούσγ) μοίρα 
άπέναντι τοιαύτη; μεταρρυθμίσεω; τοϋ 
δικαστικού όργανισμοΰ» προσεθηκα ομω; 
οτι «ύποδεικνύων οικιστικήν μεταρρύθ- 
ρ.ισιν, ήννόουν μεταρρύθμισιν άληθώς at) 
im is άλλως τό φάρμακον θά ητο χείρον 
τοΰ /.άκου».

Άκόμη δέ καί δύο έ'τη μετά ταΰτα, 
κληθείς είς την τιμητικήν προεδρείων 
τοΰ έν Τουοίνω δικηγορικοΰ Συνέδριου, 
κατά τόν λόγον ον έξεφώνησα £πι τοΐς 
έγκαινίοις αύτοΰ, έδηλωσα δτι ως Υ
πουργός των χαρίτων και της Δικαιοσύ
νης, προετιθέμην γενικήν καϊ ριζικήν  
δικαστικήν μεταρρύθμ ισιν, και έζεφρα- 
σθην τάς σκέψεις, συμφωνως ταΐς οποιαις 
έ'δει αύτη νά διαμορφωθνί, σκεψεις αι 
όποΐαι εινε αύταί αυται, συμφωνως ταΐς 
όποίαι; διεμορφωθη το παρόν νομοσχε- 
διον.

Ή  δ ρ α « ς  τ ο ΰ  δ ικ α σ τ ικ ο ΰ  
α ώ μ α το ς

Δέν ύπάρχει λοιπόν, κατά την πε- 
ποίθησίν μου, έ'τι καί σήμερον, δέν 
ύπάρχει μεταρρύθμισις, ης νά μη εινε 
προτψ-ητέα η των δ.καστικών διατα- 
ξεων.

Άφοΰ τό δικαστικόν σώμα είνε ό φυ- 
λαξ, ό ύπερασπιστης καί ό έκδικητή; 
παντός δικαιώματος καί τών δικαιωμά
των παντός ανθρώπου, έκ της δράσεως 
αύτοΰ έξαρτ&ται η έλευθερία, η τιμη, 
η ιδιοκτησία καί ή ζωή παντός πολίτου, 
πασαι αί ίερώταται καί έπιφθονωταται 
άσυδοσίαι τοΰ ανθρώπου έν τί) έαυτοΰ 
προσωπικότητι, έν ταΐς στενοτάταις 
σχέσεσι της οίκογενείας καί έν τοΐς 
μάλλον κρυφίοις μυστικοΐς τνίς ύπάρξεώς 
του. Αύτη η αξιοπρέπεια καί τό μεγα- 
λεΐον τών έθνών κανονίζονται έκ τοΰ κυ- 
οους καί τοΰ σεβασμοΰ τόν όποιον άπο- 
λαμβάνουσιν οί δικασταί των, έκ της π ι- 
στεως ην ούτοι έμπνέουσι καί έκ τοΰ 
βαθμοΰ τοΰ ύψους εις ο, λόγω της παι
δείας καί τοΰ χαρακτνίρός των, εύρί- 
σκονται „έν τνί λαϊκΐί γνώμν).

Βεβαίως θά ήτο ύπερβολη νά ει'πν) 
τις δτι ή δίκη τοΰ Κλουδίου έπηνεγκε 
τήν πτώσιν της Ρωμαϊκές Δημοκρατίας, 
έν τούτοις δέν εΐνε ήττον αληθές δτι μια 
τών μειζόνο>ν αιτιών της παρακμής της 
Ρώμης ύπήρξεν ή διαφθορά τών κεκλη- 
μένων δπως παρέχωσι δικαιοσύνην. ‘Ό 
πως δέ οί δικασταί τοΰ Κλαυδίου, ουτω 
ή άστερόεσσα  Βουλή έν Α γ γλ ία , καί τό 
Κοινοβούλιον Maupeon έν Γαλίο: έμει
ναν ίστορικώς σημεία δημοσίας περιφρο- 

’ νήσεως. Τόσον ή δικαστική αδικία δι
καστών ούχί ανεξαρτήτων άλλά δουλο- 
πρεπών θεωρείται μισητοτέρα της άδι- 
κίας πολίτικης τάξεω ς...( Ώραΐα! Εύγε!)

Είσί πάντοτε λαμπροί έξ άληθείας 
οπού δήποτε συναντώμενοι, οι λόγοι τοΰ 
μεγάλου αρχαίου φιλοσόφου δστις έ'γρα- 
φεν δτι μέ καλούς δικαστάς άκόμη καί 
οί χείριστοι τών νόμων εΐνε ύποφερτοί.

Ή  αύτή σκέψις ή'τις έλέχθη ήδη 
καί κατά τήν παροΰσαν συζήτησιν έ'χει 
έπαναληφθή ύπό τών διασημοτέοων συγ
γραφέων της έποχής μας.

Καί έκ τών πραγμάτων δέ αναγνω
ρίζεται ύπό πάντων δτι έν Ά γ γ λ ι$  ο 
θεσμός τής δικαιοσύνης καί τό ύψος, εις 
ο έ'χουσι τεθή οί δικασταί της, άποτε- 
λοΰσι τόν ύπατον παράγοντα 'είς τήν 
κυριωτάτην έγγύησιν τών έλευθεριώντης.

"Οπως έξιχθνί ό δικαστής είς τοιοΰ- 
τον ύψος δύο ιδιότητες είσί δι’ αύτον α
παραίτητοι, ή έξεύρεσις δέ τοΰ συστή
ματος, οπερ άναγκαιοΐ διά την εξασφα- 
λισιν τών δύο τούτων ιδιοτήτων παρα 
τώ  , ίταλώ δικαστνί είνε ό ούσιώδης σκο
πός της μεταρρυθμίσεως. ’Εάν ο τοιοΰ
τος σκοπός έπιτευχθν), τό δυσχερές πρό
βλημα έλύθη.

Αί δύο αυται ιδιότητες είσίν ή ίκανο^ 
της καί ή ανεξαρτησία, ώστε τό έρω- 
τημα δπερ οφείλετε κυρίως νά άπευθυ- 
νηται είς εαυτού; έν τν) κρίσει σας περί 
τοΰ παρόντο; νομοσχεδίου, είνε εαν 
τοΰτο παρέχν], συνεπιφέρτ) καί έγγυαται 
τά  προλεχθέντα δύο άπαιτούμενα προ
σόντα διά τού; δικαστά; μα ;, ήτοι την 
άνεξαοτησίαν καί τήν ικανότητα.

Καί άληθώ;, δσον άφορ^ ε ί; τήν ικα
νότητα, τά  φώτα καί τήν πνευματικήν 
δύναμιν, είνε προφανέ; δτι, πρό; άπο- 
κτησιν δικαστών άξιων τή ; ύψηλης των 
αποστολής καί ίκανών”δπως έπιβάλλων- 
ται είς τήν κοινήν συνείδησιν, άνάγκη 
παρίσταται δπως ούτοι άνηκωσιν εις τα 
μάλλον έπίλεκτα άτομα, είς τούς έπ ι- 
φανεστέρους νομομαθείς καί είς άνδρας 
ύπερόχους ύπό έ'ποψιν πνεύματος καί 
γνώσεων, είς τρόπον ώστε οί πολΐται, 
ών ή τύχη διακινδυνεύει ένώπιον τών 
δικαστηρίων, νά μή δύναται ποτε να άμ- 
φιβάλλωσι περί της ίκανότητος έκείνων, 
οΐτινες είσί κεκλημένοι δπως κρίνωσι 
πεοί της τύχης των. Είνε άνάγκη οπως
κατοοθώσωαεν ώστε οί μάλλον έξέχον-

‘ / \ 1\ ' ' r τ ε ;  νομικοί, ποιν η προτιμησωσι το στα-
διον τη ; δικηγορίας πρός ύπεράσπισιν 
τών ιδιωτικών συμφερόντων, άποβαίνω- 
σιν ύπερασπισταί καί προσταται τοΰ 
κοινοΰ συμφέροντος. Έ ν  άλλαις λέξεσιν, 
άνάγκη δπως, πρός έξασφάλισιν τοΰ πο- 
θουμένου δικαστικοΰ σώματος, επιτυ- 
χωμεν τοιούτους διά τούς δικαστικούς ο
ρού;, ώστε νά δύνανται ούτοι νά συνα- 
γωνίζωνται πρό; τό δικηγορικον σώμα.

'I I  «ς τών μΛβΟών.

Ά λ λ ά  πρό; τοΰτο είνε άναγκαΐον δπω; 
αύξηθώσι σημαντικώ; οί μισθοί αύτών. 
Ά λ λ ω ; τά καλλίτερα πνεύματα τών 
σπουδασάντων τήν νομικήν έπιστημην

/ ι > > / * Τ «στρέφονται προ; την οικηγοριαν, εν γ  αι 
λαμπραί άμοιβαί δύνανται νά τού; όδη- 
γήσωσιν εί; τήν εύμάρειαν καί τόν πλοΰ- 
τον, μή δντο; δυνατοΰ δπω; νεοι, εχον- 
τ ε ;  συνείδησιν της ίδια; των αξία;, άρ- 
κώνται εί; άπολαυάς, αΐτινες τους άφι- 
νουσι σχεδόν έν πενία χ,ατά τους πρώ
τους βαθμούς τοΰ δικαστικοΰ σταδίου, 

'έ'τι δέ καί είς τού; άνωτέρου; βαθμού; 
κρατοΰσιν αύτού; ύπό όρου; ά τυχεΐ; α
πέναντι ετέρων κλάσεων νομικών, άπο- 
λαυουτών ύψηλών αμοιβών της ίδιας 
των εργασίας.

Οί δροι ούτοι διαρκοΰς ένδειας έξα- 
σθενίζουσιν δθεν άναποφεύκτως παρά 
πολλοΐς τό αί'σθημα έκεΐνο της ύψηλης 
άξιοπρεπείας τό όποιον δέν γενναται εύ-

κόλως έν μέσω τών στενοχώριών της 
ένδείας, καί καθιστώσι δυσχερείς, διά 
τόν άνθρωπον, δστις οφείλει νά παλαίγι 
καθ’ έκάστην πρός άνάγκας, τήν ηρεμίαν 
έκείνην καί γαλήνην τοΰ πνεύματος και 
της ψυχής, αΐτινες είσίν απαραίτητοι 
διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ δυσχεροΰς άξιω- 
ματος τοΰ δικαστοΰ.

"Ο πω; αύξηθώσιν δμω; οί μισθοί, 
είνε προφανέ; ότι άναποφεύκτω; όεον 
νά έλαττωθ·/) σημαντικώ; ό αριθμό; τοΐί 
προσωπικοΰ, ΐνα μή προσκοούσωμεν εί; 
δυσχερεία; έπί τοΰ παρόντο; ανυπερ
βλήτου;.

Τοιαύτη έν τούτοι; έλά ττω σι; τοΰ 
άριθμοΰ είνε άναγκαία, άνεξαρτητω; 
τη ; άνάγκη; τη ; αύξήσεω; τών μισθών 
είνε άναγκαία διά τόν έ'τερον λόγον? δτι 
άνευ αύτη; δέν θά ύπηρχον διδόμενα νά 
έλπίζωμεν εί; τήν άνύψωσιν τοΰ δικαστι- 
κοΰ κλάδου καί τήν κατάταξιν δικαστών 
επιφανών, καθ’ δσον είνε άόύνατον να 
έξευρεθώσι χιλιάδε; έξοχων νομικών, 
καθώ; έπίση; είνε άδύνατον νά έξευρε- 
θώσιν άνά χιλιάδα; οί έξοχο·, μαθηματι
κοί, ή οί έξοχοι ζωγράφοι καί γλύπται.

Διά τοΰ περιορισμοΰ λοιπόν τοΰ άριθ
μοΰ δυνάμεθα νά κολακευώμεθα δτι θά 
έπιτύχωμεν μείζονα έξύψωσιν τοΰ δικα- 
στικοΰ σώματο;. Πράγματι όέ εν Αγ
γλία, ή μεγίστη αξία τών δικαστών καί 
ή καταπληκτική αύτών έργατικότη; ο
φείλονται εί; τήν σμικρότητα τοΰ άριθ
μοΰ, δ ι’ ού έν τούτοι; είνε επαρκώ; συν- 
τεθειμένον τό Δικαστικόν σώμα.

Ό  ουσιωδέστατο; ούτο; σκοπό; τή ; 
« « α λ λ α γ ή ς  μ-ας ά π ό  τ ά ς  μ ε τ ρ ι ό -  
τ η τ α ς  καί τη ; έξυψώσεω; τοΰ δικοίστι- 
κοΰ σώματος είς μέγα πνευματικόν γόη- 
τρον, διά μεγάλης έλαττώ σεω ; τοΰ άριθ
μοΰ καί σοβαρα; αύξήσεω; τών μισθών, 
μοί φαίνεται δτι έπιτυγχάνεται διά τοΰ 
ήμετέρου νομοσχεδίου.

Ή  έλά ττω σι; τοΰ άριθμοΰ, κατά τά 
ύφ’ ήμών άποφασισθέντα, έπιφερεται 
κατά τό έν περίπου τέταρτον έπί τοΰ 
ύφισταμένου προσωπικοΰ, οί δέ μισθοί 
είτα, έν παντί βαθμώ καί διά πασο^ν δι
καστικήν άρχήν, έάν δέν παρουσιάζων- 
ται τοσοΰτον μεγάλοι δσον έν άλλοις 
Κράτεσι, δύνανται έν τούτοις νά θεωρη- 
θώσιν άρκούντως αξιοπρεπείς καί ελκυ
στικοί.

(Έ π ετα ι συνέχεια)

ΤΟ  ΕΝ  Ε Λ Λ Α Δ Ι Σ Τ Ν Ε 1 Ρ Ι 0 Ν  
T Q H  H 0 M I K S H

Ή  ριφθεΐσα καί ύφ’ ήμών είς τδ π ρο η 
γούμενου  φύλλον ιδέα περί της ανάγκης 
της συγκροτήσεως συνεδρίου δπερ θά Ιχη  
ώς άποκλειστικόν σκοπόν τήν άποκάλυ- 
ψιν των απείρων τής ήμετέρας νομοθεσίας 
άτελειών, άντιφάσεων, αναχρονισμών καί 
δλων έκείνων τών απηρχαιωμένων ή 
άνικάνων νά θεραπεύσωσι τάς σημερινάς 
άνάγκας διατάξεων καί τήν υπόδειξιν τών 
μέσων διά τώ νόποίων πρακτικώτερον θά 
διερρυθμίζετο ή νομοθεσία ήμών, ήρξατο 
κατακχώσα έδαφος καί παρά τφ νομικφ 
κόσμψ καί παρά τοΐς δλίγοις άτυχώς εί- 
δικοΐς σωματείοις, άτινα συνδέονται μετά 
τοΰ κόσμου τών δικηγόρων καί δικα
στηρίων.

Ουτω σήμερον τή 6 μ.μ. συνέρχεται τό 
Νομικόν τμήμα τοΰ Συλλόγου Παρνασ
σού δπως συζητήση άποκλειστικώς τό 
θέμα τοΰτο καί θέση τάς πρώτας βάσεις

τών ένεργειών διά τών όποιων θά κατα- 
στή δυνατή ή συγκρότησις τοΰ συνεδρίου 
κατά τό προσεχές έαρ. Καθ’ άς έλάβομεν 
πληροφορίας, τό νομικόν τμήμα τοϋ Παρ
νασσού θά σύμπραξη πρός τον σκοπόν 
τούτον μετά τοΰ δικηγορικοΰ Συλλόγου 
Αθηνών, άπό κοινοΰ δέ θά κληθώσιν οί 
υφιστάμενοι έν ταΐς έπαρχίαις δικηγορι
κοί Σύλλογοι, οί'τινες ούτω θ’ άποτελέ- 
σωσι τόν πυρήνα διά τάς περαιτέρω ένερ
γείας.

Τό συνέδριον θά άπαρτισθη όχι μόνον 
έκ δικηγόρων, άλλά καί έκ δικαστών καί 
έκ παντός έν γένει δστις εϊτε έκ τοΰ 
έπαγγέλματός του είτε έκ τής μορφώ- 
σεώς του ειν% είς θέσιν νά συνεισφέρη 
υπέρ τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ, έν£κα 
τούτου δέ θά φέρη τό δνομα «Συνέδριον 
τών νομικών».
ΙΡ Ά ν  είς τό συνέδριον θά κληθώσι νά 
λάβωσι μέρος καί οί έκ της δούλης Ε λ 
λάδος, δέν καθωρίσθη είσέτι, καθότι, ώς 
καί άνωτέρω λέγομεν, σκοπός τούτου άπο- 
κλειστικός έσεται ή συζήτησις περί της 
διαρρυθμίσεως της νομοθεσίας ήμών, ούχί 
δέ ή άφηρημένη άνακοίνωσις έπιστημο- 
νικών θεμάτων. *

•  *  *Πρός τόν αύτδν σκοπόν συνέρχεται αύ-
ριον τό διοικητικόν συμβούλιον τοϋ δικη
γορικού Συλλόγου Αθηνών δπως άνταλ- 
λάξη τάς πρώτας σκέψεις έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου καί λάβη τάς πρώτας, εί δυ
νατόν άποφάσεις, καθότι, ώς καί άνω έκ- 
τίθεται, όλόκληρον τό δικηγορικόν σώμα 
μετ’ ένθουσιασμοΰ ένεκολπώθη τήν ιδέαν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ xrj 29 ’Απριλίου ,  

Εκείνο περί τοϋ οποίου έπανειλημ- 
μένως έλάβομεν άφορμήν νά άσχολη- 
θώμεν καί νά χαρακτηρίσωμεν ώς εν 
έκ τών μάλλον έπικινδόνων σημείων 
άπό τά οποία απειλείται ή παρ’ ήμΐν 
Δικαιοσύνη, τοΰτο πανηγυρικώτερον 
έξεδηλώθη έν τη δίκη τοϋ παρελθόν
τος Σαββάτου τοϋ Άρείου Πάγου, 
κατά τήν συζήτησιν τ·ί̂ ς άναιρέσεως 
τοΰ Συμβολαιογράφου έκείνου τοΰ 
Αιγίου, δστις τήν έπομένην ή μεθε- 
πομένην τοΰ θανάτου τοΰ αειμνή
στου πρωθυπουργοΰ τής Ελλάδος 
θεοδ. Δηλιγιάννη έξεφράσθη ύβρι- 
στικώς περί τούτου ώς άτόμου ή ώς 
πολιτευομένου. ’Ανεξαρτήτως πρός τό 
ευπρεπές ή μή τής συμπεριφοράς 
τοΰ έπί τη πράξει ταύτη κατηγορη- 
θέντος συμβολαιογράφου, ή ποινική 
δικαιοσύνη, είς ήν εν καί μόνον υπε
βλήθη ύπό τής πολιτείας έρώτημα, 
τό έρώτημα άν τοιαύτη συμπεριφορά 
άποτελη άδίκημα, μίαν καί μόνον ύ- 
πεΐχεν ύποχρέωσιν, νά συσχετίση τά 
ύποβληθέντα αυτή γεγονότα μέ τάς 
διατάξεις τοΰ ποινικοΰ νόμου καί έκ 
τής τοιαύτης παραβολής νά έφαρμό- 
ση τόν κείμενον νόμον. Ψύχραιμος 
δμως, άνευ προκαταλήψεως, ξένη· έν
τελώς καί πρός τόν ύπό τοιούτους 
όντως άπαισίους δρους τερματίσαντα 
τόν βίον του πολιτευτήν καί πρός τά 
συναισθήματα τής κοινωνίας καί πρός 
τάς άράς τοϋ ολου έθνους. ’Επέτυχε 
τοΰτο; Καθ’ ημάς έγένετο ερμηνευτής 
αισθημάτων, τιμωρός έκ προκαταλή-
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ψεως, έκδικητής αυτόχρημα, κριτής 
δμως ούδέποτε. Ή  κοινή γνώμη έφρι- 
κιασεν έπι τφ άκούσματι οτι πολίτης 
τής περιωπής τοΰ κατηγορουμένου 
συμβολαιογράφου,τυφλδς ίσως έκ τοΰ 
πολίτικου φανατισμοΰ, έντονώτερος 
Γσως περι τήν έ'κφρασιν των πολιτι
κών του πεποιθήσεων ή και παθών, 
ήχθη μέχρι τοΰ σημείου ώστε καί νε
κρόν περιφανή τοιοΰτον νά καθύβριση· 
καί τής κοινής ταύτης γνώμης άπή- 
χησις μετατρέπεται ή τών Πλημμε- 
λειοδικών άπόφασις, ποινήν έκ τοΰ 
μή οντος πλάττουσα καί είς κατάδι- 
κον μετατρέπουσα πολίτην στερούμε- 
νον Γσως άγωγής, τοΰτο δέ, ούχί τον 
νόμον ατενώς, ώς ήτο ύπόχρεως, έ- 
φαρμόζουσα, άλλά τήν Ιδίαν έπιθυ- 
μίαν καί -ήν εύχήν τών πολλών είς 
νόμον άναστηλώσασα. Έ ν  τφ σημείφ 
δ’ , ακριβώς τούτφ διαβλέπομεν τον 
κίνδυνον. Εύρισκόμεθα προ τής προό
δου, ώς οί πολλοί άπεκάλεσαν τδ φαι- 
νόμενον,καθ’ ήν ή τάξις τών δικαστών 
τής ούσίας πληθύνεται καί αυξάνεται, 
καθ’ ήν ή τάξις αυτη αναζητεί τδ δί
καιον ούχί έν σχέσει πρδς τάς κειμέ- 
νας διατάξεις, άς δευτερεΰόν τι θεω
ρεί, άλλ’ έν σχέσει πρδς τήν ιδίαν 
αυτής ή τήνγενικωτέραν πεποίθησιν. 
Καί τδ νόσημα, ού μόνον*£ξαπλοΰται 
όλονέν, άλλά καί χειροκροτείται πα- 
ραδόξως υπδ τών άπειροτέρων, οΰς 
θαμβόνει ή πρώτη έντυπωσις καί οΐ- 
τινες άπδ τής πρώτης ταύτης έρμώ- 
μενοι έντυπώσεως, άποθαυμάζουσι σή
μερον μέν τδν ΙΙταισματοδίκην, δστις 
ίδίαν κατεσκεύασε ποινικήν διάταξιν 
έπί τή βάσει τής όποίας έτιμώρησεν 
ώς κατηγορούμενον τδν μάρτυρα καί 
χθές άποκαλύπτονται πρδ τοΰ Έ φ έ- 
του ό όποιος, ούχί έκ τών έγγράφων - 
καί τών νόμων έμόρφωσε πεποίθησιν, 
άλλ’ έξω τής διαδικασίας καί έκ τών 
παραστάσεων ίσως τρίτων ή έκ γνώ- 
σεως ίδίας έλυσε τήν διαφοράν καί 
τήν έπομένην διαφημίζουσι ταύτην 
ή έκείνην τοΰ Άρείου Πάγου τήν 
άπόφασιν, ήτις, ένδεχόμενον νά μή 
διετέλει έν άρμονί ι̂ πρδς τδν νόμον, 
έγένετο δμως διερμηνεύς τής νέας 
περί δικαίου άντιλήψεως ή προώρι- 
σται συμφώνως πρδς τάς σημερινάς 
κοινωνικάς άνάγκας νά κανονίση τάς 
σχέσεις.

Τής προόδου ταύτης τάς προφα
νώς έπιβλαβεΐς συνεπείς κρίνομεν 
περιττδν νά άναπτύξωμεν, διότι καί 
τδ άξίωμα, δτι κατά νόμον & δικα
στής δικάζει, χρονολογείται άφ’ ής 
ύπήρξε δίκαιον καί ή παράβασις τού

του εινε γνωστδν είς πόσα άτοπα ά
γει. Έ ν εκ α  τούτου όλοψύχως θά ηύ- 
χόμεθα δπως ή τάξις έκείνη τών δι
καστών, ή έναβρυνομένη δτι κατά πε- 
ποίθησιν, Ιστω δέ καί παρά τδν νό
μον, άπονέμει τδ δίκαιον, άραιωθή 
συν τψ χρόνψ, μορφουμένη είς τάξιν 
δικαστών αύστηρώς εστω ή καί φαρι- 
σαϊκώς έφαρμοζόντων τούς νόμους, 
ούδέποτε δμως παρ’ αύτούς δικαζόν-
των.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΙΟΣ Π Α ΓΟ Σ

Έ ξ ύ β ρ ιβ ις  ν ίκ ρ ο ΰ  διά. τον  δ η · 
μ-όοιον β ίον  του

’Αρκετά πρωτότυπος διά τά δικαστι
κά μας χρονικά συζητησις διεξήχθη έν 
τω Άρείω ΙΙάγω κατά την συνεδρίασιν 
τοϋ παρελθόντος Σαββάτου. Την έπομέ
νην τοΰ θανάτου τοΰ αείμνηστου πρωθυ- 
πουργοΰ θ .  Δηλιγιάννη, ό έν Αίγίω 
συμβολαιογράφος κ. Τσιμένης, όμιλών 
δημοσίο»: έπί τοΰ τραγικού γεγονότος, 
έξεφράζετο περί τοΰ δολοφονηθεντος πρω- 
θυπουργοΰ διά τών εξής λέξεων : άπηλ- 
λάγημεν άπό ένα κακόν δαίμονα, τύ - 
οανον, καταστροφέα τής πατρίδος μας».

Αί φράσεις αύται, περιελθοΰσαι είς 
τάς άκοάς τής καταδιωκτικής άρχής, έ -  
χαρακτηρίσθησαν ώς άποτελοΰσαι κολά
σιμον έξύβρισιν, άπευθυνομένην κατά δη- 
μοσίδυ υπάλληλου διά τά δημόσια κα
θήκοντα του καί προβλεπομένην ύπό 
τοΰ άρθρου 21 τοΰ περί εξυβρίσεων νό
μου, κατά τόν όποιον έν τί) είδικνί ταύτη 
περιπτώσει, δέν απαιτείται έ'γκλησις 
πρός ένέργειαν τής ποινικής άγωγής.

Τό Πλημμελειοδικεΐον, ένώπιον τοΰ 
οποίου είσήχθη η ύπόθεσις αυτη, δεχθέν 
τάς βάσεις τής τοιαύτης κατηγορίας, έ -  
πέβαλε ποινήν δεκαπενθημέρου φυλα- 
κίσεως έπί τί) βάσει τοΰ άνω άρθρου τοΰ 
περί έξυβρίσεων νόμου.

Κατά τής τοιαύτης άποφάσεως ένη- 
σκησεν ό καταδικασθείς συμβολαιογρά
φος τό μέσον τής άναιρέσεως, συνέπεια 
δέ ταύτης ύπήρξεν η μακρά έν τω  Ά 
ρείω Πάγω συζήτησις, καθ’ ην ό συνή
γορος τοΰ άναιρεσείοντος κ .Ίω ά ν , Ά ρα- 
βαντινός ύπεστήριξε διά μακρών, οτι η 
δυσφήμισις νεκρών, ύπό οίανδήποτε ιδιό
τη τα , εί'τε ώς άτόμων δηλ. είτε ώς δη
μοσίων προσώπων δέν άποτελεΐ άδίκημα 
άφοΰ δέν προβλέπεται ρητώς ύπό τοΰ 
Ποιν. Νόμου, πρός τοΰτο δέ, πλήν τοΰ 
έπιχειρήματος, δτι σιωπ^ έντελώς ό 
ποινικός μας νόμος, άνέτρεξεν είς τάς 
λοιπάς νομοθεσίας καί την Γερμανικήν 
ιδίως επιστήμην, έπικαλεσθείς τάς κορυ- 
φάς ταύτης καί ίδ«χ: τόν Liszt, καθ’ δν 
τό ύπό τοΰ δικκίου προστατευόμενον α

γαθόν -τής τιμής ανήκει είς μόνον τόν 
ζώντα άνθρωπον. Προκειμένου δε πεοί 
ταχέων έστω εκφράσεων, έκφερομένων 
κατά πολιτευομένου, ό κ. Άραβαντινός, 
άρκετά πειστικώς άνέπτυξεν, οτι ουτε 
λόγος περί έζυβρίσεως επιτρέπεται νά 
γίνγι, καθότι έν τνί άντιθέτω έκδοχγί κα- 
ταλύεται ού μόνον πολίτευμα φιλελεύ
θερον, ώς τό ήμετερον, άλλά καί αυτη ή 
άπόλυτος μοναρχία.

Ό  'κ. είσαγγελεύς, μη ένδιατρίψας 
έπί πολύ έπί τής ούσίας τοΰ ζητήματος, 
ύπεστήριξε κυρίως τό άπαράδεκτον '.ής 
άναιρέσεως, καθότι πρόκειται, ώς είπε, 
περί ερμηνείας πραγματικών γεγονότων.

*
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Συνέπεια τής άτοπου τακτικής έν τώ 
Εφετείω ’Αθηνών, ην είς άλλην στήλην 

σχολιάζομε·/, καθ’ ην επιτρέπεται η έ -  
ρημην συζητησις κατά τό στάδιον τής 
προεκφωνησεως, προεκληθη έπεισόδιον 
μεταξύ τών δικηγόρων κ. κ. Μ . Κ ω τ -  
τάκη  καί Ν . Χ αλά  έκ τοΰ γεγονότος, δτι 
ό όεύτερος προέβη εις την έρήμην τοΰ 
πρώτου συζητησιν άνακοπής κατά έρη
μην άποφάσεως τοΰ Έφειείου, έξαφα- 
νιζούσης την άπορρίψασαν την άγωγήν 
πρωτόδικον άπόφασιν.

Ευτυχώς τό έπεισόδιον παρήλθεν ά
νευ σοβαρωτέρου τινός καί διά τούς ά
μέσως ενδιαφερομένους δικηγόρους καί 
διά τήν δικηγορικήν έν γένει άξιοπρέ- 
πειαν καί διά τό άπειληθέν πρός στιγ
μήν μέγα ιδιωτικόν συμφέρον, καθότι 
τό ’Εφετεΐον, έξοικονομοΰν προφανώς τά 
πράγματα, δέν άπέρριψε τήν άνακοπήν 
ώς άνυποστήρικτον, άλλά, διά προπα
ρασκευαστικής άποφάσεώς του, δημο- 
σιευθείσης τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην, 
διέταξε τήν προσαγωγήν τής άνακοπτο- 
μένης άποφάσεως.

Μετά τήν τοιαύτην, κατ’ οικονομίαν 
έπαναλαμβάνομεν λύσιν, άπέχομεν έπί 
τοΰ παρόντος περαιτέρω σχολίων.

ΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ Τ Μ Α Τ Α Ν  ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Έ λ ά β ο μ εν  πρός δημοσίευσιν τάς κ α 
τω τέρω  παραχηρήαεις, αΐτινες δεν φ ρο-  
νοϋμεν οτι απομακρύνονται τόσον τοϋ 
γράμματος δσον και τοϋ σκοποΰ τοΰ 
νόμον :

« Τά πολυμελή δικαστήρια έ'χουσι τό 
δικαίωμα νά διαιρώνται δι’ ιδιαιτέρου 
κανονισμού είς τμήματα, οσάκις ό άριθ- 
μός τών άποτελούντων αύτά μελών τό 
συγχωρεΐ, ώς διατάσσει τό άρθρ. 262  
τοΰ όργανισμοΰ τών Δικαστηρίων. Τοιοΰ- 
τοι δέ κανονισμοί, άπαξ κυρωθέντες ύπό

τοΰ Γπουργειου τής Δικαιοσύνης, πρέ
πει νά τηρώνται παρ’ έκείνων π ερ ί τών 
όϊ-.οέων έξεδόΟηααιν.

Η πρόνοια τοΰ νομοθέτου, τοιαΰτα 
θεσπισαντος, είνε πρόδηλος α) δέν έπ - 
αφιησι τόν κανονισμόν τών τμημάτων 
είς τήν έκάστοτε αύθαίρετον τοΰ Προέ
δρου γνοψ.ην, δυσπιστοΰσα πρός αύτόν 
και έκδηλοΰσα τήν εμπιστοσύνην αύτής 
πρός τήν όμομέλειαν τοΰ Δικαστηρίου 
καί β) θεωρεί άναγκαΐον τόν μεθ’ έκά
στην μεταβολήν τών προσώπων κανονι
σμόν τών τμημάτων, ΐνα διά τής ίδια- 
ζούσης εμπειρίας καί ίκανότητος τών 
άποτελούντων τά τμήματα δικαστών 
έμπνεηται ή προσήκουσα εμπιστοσύνη 
τών όικαζομένων πρός τούς δικαστάς.

Τής τοιαύτης διατάξεως έ'δει νά ήσαν 
ακριβείς τηρηταί οί δικασταί τών πολυ
μελών δικαστηρίων- μολαταΰτα παο’ 
ήμΐν, εις τά δικαστήρια τών ’Αθηνών 
τούλάχιστον, ούδεμία ποτέ προσοχή έδό- 
θη εις τήν αύστηοάν τήρησιν τής διατά- 
ξεως ταύτης καί ί'σως μ ετ ’ ού πολύ διά 
τής αχρησίας θά καταργηθή ή διάταξις 
αυτη καί δέν θά διστάζωσι καί οί ποόε- 
δροι νά συγκροτώσι κ α τ’ οίκείαν βούλη- 
σιν τά  τμήματα τών Δικαστηρίων καί 
έν τι) πρακτική γνωρίζομεν δτι πολλά
κις τήν προτεραίαν καλείται ώρισμένος 
δικαστής νά λάβη μέρος εί'ς τι τμήμα, 
ύποκαθισταμένης ουτω τής βουλήσειος 
τής ολομελείας τοΰ πολυμελοΰς δικαστη
ρίου είς τήν τοΰ Προέδρου.

Είς τήν τοιαύτην ανώμαλον κατά- 
στασιν έ'χει καθήκον νά θέσγι φραγμόν 
τό ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης, δικαιού- 
μενον νά έπιβάλν) τήν σύνταξιν κανονι
σμού είς ό'λα τά  πολυμελή δικαστήρια 
τά έχοντα ικανόν άριθμόν δικαστών πρός 
σχηματισμόν τμημάτων.

ΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
'Έ ν  έγγραφ ον τοΟ * .  Π ρ ο έ δ ρ ο υ

’Εν τνί αιθούση τοΰ τμήματος τών 
πτωχεύσεων τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών 
άνηρτήθη ή έξής προκήρυξις :

Καθίσταται γνωστόν τοΐς κ. κ. Δι- 
κηγόροις, δτι ούδεμία περί πτωχεύσεως 
αίτησις θέλει καθίστασθαι δεκτή ύπό τοΰ 
δικαστηρίου, έάν δέν έπισυνάπτηται έν 
αύτίί βεβαίωσις τοΰ άρμοδίου έπί τών 
πτωχεύσεων ύπογοαμματέως, δτι κατε- 
τεθησαν παρ’ αύτώ δρ. πεντήκοντα δι’ 
έξοδα διαδικασίας πτωχεύσεως.

Ό  πρόεδρος

'Ολόκληρον το σύστημα 'Ρωμαϊκού Δικα ου 
Windscheid κατά μετάφρασιν Α. Άργυροί, 
πωλείται άντί δραχ. 40 . ΙΙασα αίτησις άπευ- 
θυντέα είς τά γραοεΐα τή ς «Δικαιοσύνης η ε’ις 
<bv κ. Κ . Μπίρην δικηγό ρον όοέ>ς Πειραιώς 39
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ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ ΤΩΝ

(Συνέχεια έκ  τοΟ προηγουμένου)

Γ
3) Τρίτον είδος διαστροφής άπο

τελ εΐ ό λεγόμενος μαζαχισμός, έκ τοΰ 
Γερμανοΰ μυθιστοριογράφου Sach er 
M asach, δστις περιέγραφει αύτό λεπτο
μερώς έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ. Έν 
τί) διαστροφ·/) ταύτν) ό ερεθισμός ατόμου 
τίνος προκαλεΐται τότε μόνον δτε τοΰτο 
ύβρίζεται, κακοποιείται ή βασανίζεται 
ύπό άτόμου τοΰ έτέρου φύλου. Σπέρ
ματα τοιαύτης διαστροφής ένέχουσιν έν 
εαυτοΐς οί πλεΐστοι τών ανθρώπων, 
διότι εν τώ  έ'ρωτι είναι ούτως είπεΐν 
κανών ή άδιαφορία καί ή περιφρόνησις 
νά διεγείρτ) πάντοτε έμμανή έ'ρωτα. Ό  
M asad l διηγείτο δτι ή άπιστία τών 
γυναικών ιδιαιτέρως έξηρέθιζεν αύτόν, 
διϊσχυρίζεται μάλιστα δτι γυνή τις 
οπως κατωρθώσγ) νά προσελκύσγ) αύτή 
τόν άνδρα,δέν πρέπει νά εινε πιστή· διά

τοΰτο, λ έγει, αί τίμιαι γυναίκες ούδέ
ποτε έλατρεύθησαν δσον αί έταΐραι.

Οί Μαζαχισταί έν τώ  πρώτω βαθμώ 
άρκοΰνται διά τής φαντασίας νά άνα- 
παραστήσωσι βασάνους καί κακώσεις 
δπως δυνηθώσιν νά συνευρεθώσι μετά 
γυναικός καί άπολαύσωσιν ήδον ής. ’Ά λ 
λοτε δμως τοΰτο δέν άρκεΐ, καί οπως 
διεγερθώσιν, άνάγκη νά κακοποιηθώσι, 
δαρώσι, τραυματισθώσιν ύπό τής γυ- 
ναικός. Π λεΐστα δσα είνε τά  παρα
δείγματα τών άνδρών, τών οποίων ή 
γενετήσιος ορμή δέν διεγείρεται είμή 
άμα μαστιγωθώσιν ύπό τής γυναικός. 
Ό  Μθ11 άναφέρει παοάδειγμα νέου, 
δστις έξηγείρετο άμα διά ψύκτρας 
προσέτριβον αύτφ τήν ράχιν ίσχυρώς 
μέχρις εκροής αίματος. Ά λ λ ο ι έξεγεί- 
ρονται δταν αί γυναίκες λείχωσιν αύτών 
τούς πόδας. Ό  K ra fft-E b in g  άνα- 
φέοει τήν ιστορίαν άνδρός δστις 'ίνα 
συνέλθν) μετά  γυναικός, έ'πρεπεν ή γυνή 
διά τοΰ ύποπτέρνου τοΰ ύποδήματός της 
νά πλήξτ) αύτόν έπί τής ράχεως τοΰ άκρου 
ποδός, μέχρις δτου ήθελεν ί'δγ) έκρέον 
τό αίμα. Ο αύτός δέ συγγραφεύς άνα- 
φερει ιστορίαν έ'τι περιεργοτέραν άνδρός 
δστις, οπως έ'λθ·/) είς οργασμόν, έ'πρεπεν

η ερωμενη αυτοΰ να άποπατησγ) έπί 
τοΰ στήθους του.

4) "Ολως αντίθετον διαστροφήν τοΰ 
μαζαχισμοΰ άποτελεΐ ό λεγόμενος Σ αδι- 
αμός  (έκ του περιφήμου Marquis de 
Sades). Ένταΰθα ό έρεθισμός έπέρχε- 
ται άμα βλέπν) τις βασανιζόμενον κα- 
κοποιούμενον τό μεθ’ ού συνουσιάζεται 
άτομον. Τήν πρώτην βαθμίδα τής τοι
αύτης παθήσεως κατέχουσιν οί νύσσον- 
τες ή δάκνοντες τάς γυναίκας μεθ’ ών 
συνέρχονται, ή αισθανόμενοι εύχαοίστη- 
σιν άκούοντες τήν γυναίκα οπωσδήποτε 
νά ύποφέργι ή νά παοαπονήται.

Οί τήν άνωτέραν βαθμίδα κατέχοντες 
σαδι σταί, οί καί κυρίως άπασχολοΰντες 
τήν δικαιοσύνην, είνε έκεΐνοι οιτινες, 
οπως συνελθωσι μετά γυναικός, έχουσιν 
άνάγκην νά δείρωσιν ή νά νύξωσιν αύτάς
διά βελονών ή άλλων αίγμ,ηοών όονά-

> ' V > I  ' , ' 1 ,νων· ενίοτε οε οεν επαρκουνται εις τον
πόνον τόν όποιον διεγείρει τό τοιοΰτον 
παρά ταΐς γυναιξίν ά λλ’ έχουσιν άνάγ
κην νά ί'όωσι καί αίμα έξεοχόμενον.
Ουτω νέος τις άοιστοκρατικής οίκογε-' >>' > / > _  ̂ ,νειας, ιοων ποτε εκοεον εκ του οακτυ-
λου τής ύπηρετρίας αύτοΰ αίμα, ήσθάνθη
ηδονήν καί έκσπερμάτωσιν,έ'κτοτε δέ ήο-

χισε να συνερχηται μετά τής αύτής γυ- 
ναικός, ή'τις δπως διεγείρτ) αύτόν, ήναγ- 
κάζετο εκάστοτε νά νύσση τόν δάκτυ
λον αύτής διά βελόνης μέχοις έκροής 
αίματος ( K ra ft-E b in g ).

Ούχί σπανίως, μεταξύ τών θαμώνων 
τών χαμαιτυπείων, άπαντ^ τις τοιού
τους, οίτινες φέρουσι μεθ’ έαυτών μα- 
^αιοιόιον και τιτρωσκουσιν εις τους 
γλουτούς, τούς μηρούς τάς μεθ’ ών ποό- 
κειται νά συνουσιασθώσι γυναίκας. ’Ά λ 
λοτε δέ πλήττουσι διά μαχαιριδίου τάς 
καθ’ οδόν συναντωμένας κόρας. Ό  Ma- 
g n a n  άναφέρει τήν ίστοοίαν νέου δστις 
καθ’ εσπέραν έν ΙΙαρισίοις άνέμενεν έ'ξω- 
θεν τών καταστημάτων τήν έξοδον τών 
εργατριών καί έ'πληττεν αύτάς διά υ.α- 
χαίοας, ένήργει δέ τοσοΰτον έπιτηδείως, 
ώστε έπι πολλάς ήμέοας κατώοθωσε νά
Λ / 1 ιοιαφευγν) τών χειρών τής άστυνορ.ίας. 
Συλληφθείς τέλος ώμολόγησεν άνευ δυσ
κολίας τήν πράξίν του. 'Τπό τής επ ι
θυμίας τών κακώσεων εξωθούμενοι οί 
σαδισταί, διαποάττουσιν ένίοτε καί βια
σμούς, επί μόνίι) τώ  σκοπώ νά ί'δωσι 
πασχοντα τά θύματα αύτών. Τήν έσχά- 
την βαθμίόα τοΰ Σαδισμοΰ κατέχουσιν 
εκείνοι οιτινες δέν άρκοΰνται είς μικρά
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Α ι στήλαι τής  «Δικαιοσύνης» 
είν ε  εί£  την διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ η άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπι&υ- 
μοΰντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ  
τήν απονομήν τοϋ δικαίου.

Ά φ ’ ής ηρ.έοας ό κ. Παπαπάνος άνέ- 
λαβεν ώς πρόεδρος τήν διεύθυνσιν τών 
συνεδριάσεων τοΰ Έφετείου ’Αθηνών, 

έξακολουθοΰσι τά 
Ή  τακτικά σχόλια των δικη-

τοΰ Έ φ ετείον  γόρων έν σχέσει
πρός τήν καθιερω- 

θεΐσαν τακτικήν της έκφωνήσεως των 
ύποθέσεων καί της κατά προτίμησιν έ
ρήμην έκδικάσεως πρό τνίς ένάρξεως τής 
συζητήσεως. Όμολογοΰμεν δτι ή τοιαύ
τη τακτική παρέχει ού σμικράν ύπηρε
σίαν είς τό δικαστήριον, διότι καθίστα
ται έκ τών προτέρων γνωστόν ποϊαι έκ 
τών έκφωνουμένων ύποθέσεων πρόκειται 
νά συζητηθώσι κατ' χντψ .ωλίχν, ούτως 
άστε ά κ. Πρόεδρος εινε εις θέσιν νά κα- 
νονίζη τόν αριθμόν τών ύποθέσεων έκά- 
στης συνεδοιάσεως έν σχέσει πρός τούς 
λαμβάνοντας μέρος κατά τήν συζήτησιν 
δικαστάς.

Τήν τοιαύτην δμως εύκολίαν, επ ι
βάλλεται άπροκαλύπτως νά εί'πωμεν, 
δτι έξαγοράζει ό κ.Πρόεδρος μέ κίνδυνον 
μέγαν τών ύποθέσεων, οί δέ θρύλλοι δτι 
έπί_ ταύτης ή έκείνης τών ύποθέσεων 
έπετεύχθη άπλή, ένίοτε δέ καί διπλή 
έρημοδικία, όλονέν πολλαπλασιάζονται, 
είς βάρος πάντοτε καί τών δικηγόρων 
άλλά πρό πάντων καί κυρίως ζω τικω - 
τάτων τών διαδίκων συμφερόντων.

’Ανεξαρτήτως δμως πρός ταΰτα ούδέ 
καί νόμιμος εινε φρονοΰμεν ή ύπό τοιού
τους ό'ρους έρήμην συζήτησις, άφοΰ ό 
νόμος ρητώς ορίζει, δτι πάσης ύποθέσεως 
επιτρέπεται ή κ ά τ’ αντιμωλίαν ή έοή- 
μην συζήτησις μόνον άμα τη εκφωνήσει 
έκ της αειρας  τοΰ οικείου πινακίου. Έ π ί 
τοΰ προκειμένου δέ άναμφιβόλως δέν δύ- 
ναται νά ύποστηρίξη τις δτι κατά τήν 
προσυνεδρίασιν, τρόπον τινά, καθ’ ήν γί
νεται ή έκφώνησις, έπέρχεται ή νόμιμος 
πρός έκδίκασιν, καί δή έρήμην, σειρά 
τών ύποθέσεων.

Έν λίαν δεδικαιολογημένη αγανα
κτήσει διατελών ό κ. Πρόεδρος τών Έ 
φετών, κατά τήν συνεδρίασιν της πα

ρελθούσης Τρίτης, διά 
Ο ί Ε νρ ω π α ϊο ι χόν θόρυβον ό όποιος 

συνήθως κυριαρχεί έν 
ταΐς συνεδριάσεσι καί τήν άταξίαν έν γ έ- 
νει υπό την όποίαν^διεξάγονται αυται, 
υπεμνησεν είς τούς κ.κ. δικηγόρους, δτι 
τουλάχιστον κατά τήν συνεδρίασιν έχ.εί- 
νην πρέπει νά είνε εϋτακτότεροι, διότι 
εΐνε παρόντες καί Ε υ ρ ω π α ί ο ι ,  οί ό-

τραύματα άλλά τραυματίζουσιν ανη
λεώς, ένίοτε καί θανασίμως, τά θύματα 
αύτών, ΐνα κατόπιν συνουσιασθώσι μ ε τ ’ 
αύτών.

Ά λ λ ο τε  οί σαδισταί κατασπαοάσ-% I
σουσι το άτομον, κατατέμνοντες αύτό 
είς τεμάχια ή καί τρώγουσι τάς σάρκας 
τών θυμάτων, ιδία τά γεννητικά αύτών 
μόρια. Ή  αίμοβόρος δέ αύτών μανία 
δέν κατευνάζεται είμή δταν έπέλθη 
στησις καί έκσπερμάτω^ις. Μεταξύ τών 
περιβόητων τούτων σαδιστών αναφέρω 
ρ-όνον τόν Jack  τόν άντεροβγάλτην έν 
Α γγλία , τόν B ich et έν Γερμανία, τόν 
V acher έν Γαλλία, τόν V ergeni έν 
’Ιταλία, ών τά κατορθώματα μεγάλως 
άπησχόλησαν τόν ήαερήσιον τύπον.

5) Είς τόν βαθμόν τοΰτον ό Σαδισμός 
συγχέεται μετά τής νεκροφιλίας, οπότε 
ο έ'κφυλος δέν συνουσιάζεται είμή μετά 
τών πτωμάτων τοΰ έτέρου φύλου, τά 
οποία μάλιστα καί έκθάπτει δπως άσελ- 
γηση έ π ’ αύτών. Ή  νεκροφιλία εινε 
γνωστή άπό τών αρχαιότατων χρόνων, 
'τοΰθ’ οπερ άποδεικνύει δτι ό έκφυλισμός 
δεν εινε απαύγασμα τοΰ,νεωτέοου πολι
τισμού. Ο Ηρόδοτος άναφέοει που δτι 
παρά τοΐς άοχαίοις Αίγυπτίοις οί ταρι-

ποΐοι άναμφιβόλως δέν θά χπ( κομίσωσι 
καλάς περί τής δικαιοσύνης ήμών έντυ- 
πωσεις, γενόμενοι θεαταί τοιούτου παν
δαιμόνιου, δπερ ήμεΐς όνομάζομεν συνε- 
δρίασιν δικαστικήν. Καί είνε μέν άλη- 
θές δτι ή ύπόμνησις αυτη τοΰ κ. Προέ
δρου έ'σχε τό προσδοκώμενον άποτέλε
σμα, διότι πράγματι διεδέχθη ταύτην 
νεκρική έν τη αιθούση σιγή, ίιμεΐς δμως 
ούδεμίαν διαβλέ πομεν είς τό έπεισόδιον 
τοΰτο πρόοδον, τότε δέ καί μόνον θά 
κρινωμεν άξιους συγχαρητηρίων τούς ά- 
κροατάς τών δικαστικών αιθουσών, δταν 
την αύτην έντύπωσιν πΑοξενή είς αύ- 
τους ή έτερα ύπόμνησις, δτι έν τή αι
θούση ΰπάργουν  “Ελληνες .

Ο ατυχής άπλοϊκός αστός, ό μέ εύ- 
πείθειαν Μουζίκου κύψας πρό τής δια
ταγής τοΰ δικηγόρου του, νά ψιττακίζη, 

έ'χων τήν δεξιάν
Τ ί  θά ’πη α ύ τό ; έπί τοΰ Ίεροΰ 

Εύαγγελίου, παν 
δ,τι μέ τό γνωστόν τροχάδην είδος τής 
απαγγελίας θά τώ  ήτο δυνατόν νά ά- 
κούση άπό τό στόμα τοΰ κ. Προέδρου, 
ή'ρξατο πράγματι ψελλίζων δσας ήδύ
νατο λέξεις, οπότε άποτόμως διακόπτε
ται άπό τόν κ. Πρόεδρον μέ τά ερωτή
ματα : καί τί θά ’πη αύτό ; ’Ομνύω εί- 
δώς κάλλιστα ; Καί τί θά πη τό άλλο ; 
Διανοία κυρίου διακάτοχος ;

Ή  άπάντησις έδόθη Six  καγχασμών 
τών είς τά πρώτα καθίσματα παρακο- 
λουθούντων τήν ορκοδοσίαν δικηγόρων 
καί δι’ ένός άπλανοΰς τοΰ έρωτηθέντος 
διαδίκου βλέμματος, ή δέ δόσις τοΰ δρ- 
κοα άπρόσκοπτος έξηκολούθησεν, άφοΰ 
καί ό διάδ ικος ούδέν άπό δλην αύτήν 
τήν τελετήν άντελήφθη καί οί δικηγό
ροι άνεΰρον άφορμήν νά καγχάσουν καί 
ό κ. Πρόεδρος έθεώρησεν ίκανοποιηθεΐ- 
σαν τήν περιέργειαν του, άφοΰ έπείσθη 
οτι άντί διαδίκου έ'χοντος γνώσιν καί 
συνείδησιν τοΰ δρκου δν ώμνυεν, είχεν 
ένωπιόν του μηχανήν λέξεων. Ή  δέ 
σκηνή άνά πασαν συνεδρίασιν έκατοντά- 
κις έπαναλαμβάνεται μέ μόνην τήν δια- 

οράν οτι οπανιώτεροι οί περίεργοι πρόε- 
ροι οί τοιαύτας ύποβάλλοντες έρωτή- 

τεις. Διγλωσσία άρά γε καί έν ταΐς δι- 
καστικαΐς αίθούσαις τοιαύτη, ή'τις εμ
βάλλει είς σκέψεις παρομοίας πρός έ -  
κείνας αΐτινες παλαιότερον έ'πεισαν τόν 
έν Βόλω τότε Πρωτοδίκην κ. Σ τελλά - 
κην νά γράψη τήν περίφημον είς μ αλ
λιαρήν άπόφασιν του ;

. . . .  Ά λ λ ά  πρός τοΰτο είνε άναγ- 
καΐον δπως αύξηθώσι σημαντικώς οί μι
σθοί αύτών. Ά λ λ ω ς  τά καλλίτερα πνεύ

ματα τών σπουδα- 
Ά λ λ ω ς  κ .λ .π . σάντων τήν νομικήν 

έπιστημην στρέφον
ται πρός τήν δικηγορίαν, έν ·/) λαμπραί 
άμοιβαί δ ύνανται νά τούς οδηγήσουν είς 
τήν εύμάρειαν καί τόν πλοΰτον. . . .

χεύοντες τούς νεκρύς ώφειλον νά ώσι 
πάντοτε τρεις ή τέσσαρες «λαμφθήκας 
γάρ τινα φασι μεσγόμενον νεκρφ προσ- 
φάτ<ι> γυναικός». Παραδείγματα νεκρο
φιλίας άναφέρονται άπειρα,ιδίως ιερέων, 
οΐτινες ήσέλγησαν έπί λειψάνου γυναι- 
κός,ήν έπέπρωτο νά εύλογήσωσιν,ή νέων, 
οΐτινες νύκτωρ εισέρχονται έν τοΐς νεκρι- 
κοΐς θαλάμοις ΐν’ άσελγήσωσι έπί τών 
πτωμάτων γυναικών. Περιβόητος κα
τέστη ό λοχίας B ertran d  δστις κατά 
τό 1 8 9 4 , εισερχόμενος νύκτωρ έν τοΐς 
νεκροταφείοις,έξέθαπτε τά πτώματα τών 
άρτι ένταφιασθεισών γυναικών καί ήσέλ- 
γει έπ ’ αύτώνκαί ό αμαξηλάτης έκεΐνος 
τοΰ Νοσοκομείου B ocger περί ού άνα- 
φέοει ό Dazohet, δστις ήσέλγει έπί 
πάντων τών πτωμάτων τών γυναικών 
τών άποθνησκουσών έν τω  νοσοκομείω.

6) Παραδοξωτ έροί5 διαστροφή είνε έ
κείνη καθ’ ήν ό έρεθισμός προκαλεΐται 
έκ ζώων, τοΰθ’ δπερ άποτελεΐ τήν λ ε -  
γομένην κτηνοβασίαν.Ύ'ο πάθος  τοΰτο οί 
άλλοδαποί συγγραφείς άποκαλοΰσι σο
δομισμόν ά λλ ’ ό κ. Βάφας, βασιζόμενος 
έπί ιστορικών,άποκαλεΐ σοδομ·.στάς τούς 
ένεογητικούς παιδεραστάς, καθόσον προ
κύπτει έκ τών έρευνών αύτοΰ δτι κυ-

Είνε μία άπό τάς άπεριγράπτου πρα- 
κτικότητος περικοπάς τοΰ λόγου τοΰ 
Zanardelli εκ τοΰ σήμερον δνμοσιευο- 
μενου μέρους. Άνάγκη γενναίας αμοι
βής έκ μ-έρους τής πολιτείας πρός έ κεί
νους, πρός ούς παραδίδονται τά άγιώτε 
ρα, βροντοφωνεΐ ό μέγας ’Ιταλός μεταρ
ρυθμιστής. Ά λ λ ω ς κ .λ .π .

Μ  0Α ΚΑΤΑΣΤΗ ΠΡΟΣΙΤΗ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έν προηγουμένφ φύλλω τής «Δ ι
καιοσύνης» διετυπώσαμεν τόν τρόπον, 
καθ’ δν δύναται τέλεον νά έξασφαλισθή 
τό πολιτικώς άνεξάρτητον τής δικαστι
κής έξουσίας άπό τής έκτελεστικής, 
ήτοι ή χειραφέτησις τής Δικαιοσύνης 
άπό τής Κυβερνήσεως καί κ α τ’ άκολου- 
θίαν ή άνεπηρέαστος άπονομή αύτής. 
Έ ν τούτφ δέ έγκειται καί ό έ'λεγχος 
καί ή ευθύνη τών πράξεων τών διαφό
ρων δικαστικών προσώπων, άτινα σήμε
ρον τυγχάνουσιν άνεξέλεγκτα καί ανεύ
θυνα διά τάς παρεκτροπάς, τάς αύθαι- 
ρεσίας καί τάς άδικίας αύτών. Ά λ λά  
πλήν τούτων ούσιωδέστατον προσόν εύ- 
νομουμένης καί έλευθέρας πολιτείας είνε 
καί τό εύπρόσιτον τής Δικαιοσύνης παρά 
πάσαις ταΐς λαϊκαΐς τάξεσι καί ιδία ταΐς 
τών πενητων. Πώς δμως δύναται νά 
συνδυασθη τό άγαθόν τοΰτο πρός τήν 
οικονομικήν δυσπραγίαν τής χώ ρας; 
’Ιδού τό άπασχολήσον ήμας σήμερον 
ζήτημα.

Τήν περί αύτοΰ γνώμην ήμών διετυ- 
πώσαμεν έν ήμερησία αθηναϊκή έφημε
ρίδι όλίγας ήμέρας πρό τοΰ θανάτοΰ τοΰ 
μακαρίτου Δηλιγιάννη,ό δέ τότε έπί τής 
Δικαιοσύνης υπουργός κ. Κ . Καραπάνος, 
έπί τη βάσει τής γνώμης ήμών ταύτης, 
ε'σπευσε νά συντάξη νομοσχέδιον νπερί 
δικαστηρίων, δπερ έ'μελλε νά γίνη νόμος 
τοΰ Κράτους, έάν δέν έπήρχετο τό τοα- 
γ-.κόν τέλος τοΰ τότε πρωθυπουργοΰ καί 
κ α τ’ άκολουθίαν ή αλλαγή τής Κυβερ- 
ρνήσεως.

Έπρόκειτο περί έλαττώσεοις ή υ.ή 
τοΰ άριθμοΰ τών ύπαρχόντων καί νΰν 
πρωτοδικείων είχον δέ άναστατωθή αί 
πόλεις, είς άς άρτι προσετέθησαν τοιαΰ- 
τα , ένώ λόγοι οικονομίας έπέβαλλον τήν 
κατάργησιν αύτών. Εί'χομεν δέ καί έχο- 
μεν τήν ιδέαν δτι ούδαμώς έλαφρύνει 
τόν λαόν ή αύξησις τοΰ άοιθμοΰ τών 
πολιτικών δικαστηρίων, ούδέ βαρύνει 
αύτόν ή έλάττωσις αύτοΰ. Τ ί τό κέρδος 
είς τόν κάτοικον τής έπαρχίας Θηβών 
έπί παραδείγματι, έάν ύπάρχη στρατο- 
δικεΐον έν Λεβαδεία ή έν Χαλκίδι, άφοΰ 
δέν ύπάρχει τοιοΰτον έν Θήβαις· καί είς 
τόν κάτοικον τής έπαρχίας Τοιχωνίας, 
έάν ύπάρχη τοιοΰτον έν Μεσολογγίω ή 
Καρπενησίφ, άφοΰ δέν ύπάρχει τοιοΰτον 
έν Μεσολογγίφ ή Καρπενησίω, άφοΰ δέν

ρίως είς τό είδος τοΰτο τής κακοηθείας 
κατεγίνοντο οί κάτοικοι τών Σοδόμων 
καί Γομόρων.

Ή  κτηνοβασία είνε συνήθης καί παρά 
τοΐς μή έκφύλοις, ιδίως μεταξύ τών ά- 
τόμων τών ζώντων διαρκώς έν επικοινω
νία μετά τών ζώων “ ή διά ποικίλους λό
γους μή δυναμένων νά κυριεύσωσι τήν 
γεννετήσιον αύτών όομήν. Ουτω οί ποι
μένες ερωτεύονται καί συνουσιάζονται 
συνηθέστατα μετά τινων τών προβάτων 
ή αίγών τά όποια βόσκουσι, έπίσης δέ 
καί οί ιπποκόμοι μετά τών φοράδων. Ή  
κτηνοβασία είνε συνήθης παρά τοΐς μο- 
ναχοΐς ή παρά ταΐς γυναιξίν, τών οποίων 
τό προβεβηκός τής ήλικίας καί ή τερα
τώδης δυσμορφία άπομακρύνει ά π ’ αύ
τών τούς άνδρας. —  Παρά τοΐς έκφύλοις 
ή κτηνοβασία παρουσιάζεται μετά πάν
των τών συμπτωμάτων τής άκατασχέ
του όρμής· ή επιθυμία αύτών αυτη έπ - 
έρχεται κατά παροξυσμούς καί παρακο- 
λουθεΐται ύπό στενοχώριας μέν πρό τής 
έκτελέσεως, εύεξίας δέ καί άνακουφί- 
σεως μετά τήν έκτέλεσιν. Ό  M a g n a n  
άναφέρει τήν ιστορίαν νέου παρουσιά- 
ζοντος πάντα τά  στίγματα τού έκφύ- 
λου, δστις είς ήλικίαν 8 έτών συνουσια-

ύπάρχει τοιοΰτον έν Άγρινίω καί ουτω 
καθ’ έξής περί πάντων τών κατοίκων 
τών έπαρχιών έκείνων, ών ·κί πρωτεύου- 
σαι δέν κέκτηνται πρωτοδικεΐον. Δέν 
βλέπομεν δέ τόν λόγον, δ ι’ ον επιβάλ
λεται ή σύστασις πρωτοδικείων έ'ν τισι 
μόνον δευτερευούσαις πόλεσι τής Ε λ 
λάδος, ένώ δέν είνε δυνατόν νά ύπάο- 
χωσι τοιαΰτα έν πάσαις τούλάχιστον 
ταΐς πρωτευούσαις τών έπαρχιών. Τήν 
ισονομίαν λοιπόν έν τή Δικαιοσύνη δύ- 
ναται νά έπιτύχη ή Κυβέρνησις καί άν 
περιορίση τόν άριθμόν τών πρωτοδικείων 
είς δέκα μόνον, όρίζουσα διά νόμου δτι 
πας διάδικος οφείλει νά παρισταται ένώ
πιον οίουδήποτε πολιτικοΰ δικαστηρίου 
δι’ άντιπροσώπου διοριζομένου διά δη
μοσίου πληρεξουσίου εγγράφου, ου άν- 
τίγραφον δέον νά έπισυνάπτηται τνί δι
κογραφία  ̂ σημειώται έν τοΐς πρα- 
κτικοΐς ό άριθρ-ός καί ή χρονολογία τοΰ 
εγγράφου καί τό ό'νομα τοΰ συντάξαντος 
αύτό δημοσίου λειτουργοΰ καί άν έ'τι ό 
διάδικος παρισταται κατά τήν δίκην. 
Τοιουτοτρόπως ίση έ'σται ή θέσις πάν
των τών δικαζομένων είτε έν τη εδρα 
τοΰ δικαστηρίου κατοικοΰσιν ούτοι εί'τε 
μακράν αύτής. Ούδείς δέ ύπολείπεται 
άποχρών λόγος δικαιολογών τήν υπαρξιν 
τών πολλών πρωτοδικείων ή είοηνοδι- 
*είων. Περί δέ τών τελευταίων, πρός 
βελτίωσιν τής οίκτρας είρηνοδικειακής 
δικαιοσύνης,πρέπει νά γίνη δ,τι άκριβώς 
προέτεινεν ό άείμνηστος Φλογαίτης, ήτοι 
νά περιορισθη μέν ό άοιθμός αύτών, δια- 
τηρουμένων μόνον τών έν ταΐς πόλεσι 
καί κεντρικαΐς κωμοπόλεσι καί νά εύρυν- 
θη ή δικαιοδοσία αύτών, νά καταρτί- 
ζωνται δέ έξ ένός πρωτοδίκου άπεσπα- 
σμένου έφ’ ώρισμένον χρόνον καί έκ πε
ριτροπής άπό τοΰ Πρωτοδικείου τοΰ νο- 
μοΰ καί ένός γραμματέως μονίμου καί 
νά συνεδριάζωσιν έν τοΐς ναοΐς. Ουτω δέ 
τό δημόσιον ή ό δήμος θά έπιβαρύνηται 
μόνον μέ τόν μισθόν τοΰ γραμματέως ει
ρηνοδικείου, δστις νά είνε καί συμβολαιο
γράφος καί μέ τό ένοίκιον ένός μόνου 
γραφείου, δπερ^έν τοΐς πλείστοις τών 
δήμων ή θά κήται έν τφ  δημαρχικφ 
καταστήματι ή θ ’ άπαιτνί ένοίκιον εύ- 
τελέστατον.

Ώ ς  άντισήκωμα δέ τής δαπάνης, είς 
ήν θά ύποβάλληται τοΰ λοιποΰ μέγας 
άριθμός διαδίκων διά τής συντάξεως 
πληρεξουσίων εγγράφων πρός παράστα- 
σιν τών δικηγόρων έν τη δίκη, δέον ού 
μόνον νά καταβιβασθώσι τά  τοΰ χαρτο
σήμου τέλη  άπό δραχ. 6 ,5 0  είς δοαχ- 
μάς 2 μόνον, άτινα έ'χουσι καταστή 
δυσβάστακτα, καί νά περιορισθη ή πα- 
ρέλκυσις τών δικών διά διατάξεων αυ
στηρών καί άδησωπήτων. Επομένω ς ή 
οικονομία, ή'τις ήθελε προκύψει έκ τής 
έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ τών πρωτοδι
κείων καί ειρηνοδικείων μετά τήν κάλυ- 
ψιν τών πρός συντήρησιν αύτών δαπα
νών, νά συντελέση τούναντίον είς άνα-

ζετο μετά ορνίθων, άργότερον μ ετεχ ει- 
ρίζετο πρδς τοΰτο δαμαλίδα, νυμφευθείς 
δέ έξακολουθεΐ νά διατηρη άθεμίτους 
σχέσεις μετά τίνος αίγός. Ό  κ. Βάφας 
διηγείται περί νέου, πρώην μαθητοΰ τής 
Ριζαρείου Σχολής, δστις συνουσιάζετο 
μετά ονου, έκαυχατο δέ μάλιστα έπί 
τούτω, καί περί ύπηρέτου τίνος ξενοδο
χείου, δστις συλληφθείς έν ώ συνουσιά
ζετο μετά μικρας κυνός καί άπαγόμενος 
έν συνοδεία χαμινίων είς τήν άστυνο- 
μίαν, έ'φερε μετά τρυφερότητος είς τάς 
άγκάλας του τήν μικράν αύτοΰ ερωμέ
νην. Ό  B a l l  έπίσης άναφέρει τήν ιστο
ρίαν χωρικοΰ δστις συνουσιάζετο μετά  
θηλέων κονίκλων, (αΐτινες φυσικφ τ φ  
λόγω άπέθνησκον έκ τών κακωσεων) καί 
δστις έ'μενεν δλως άναίσθητος πρό τών 
γυναικών. Αί γυναίκες έρωτεύονται καί 
χρησιμοποιοΰσι πρός άπόλαυσιν ηδονών 
διάφορα ζφα, τούς ίππους, τών οποίων 
άπολα{7 βάνουσι μόνον ίππεύουσαι έπ ’ 
αύτών, ιδίως δμως τά  μικρά κυνάοια, 
τών οποίων ένίοτε είσάγουσι τό πέος είς 
τά γεννητικά αύτών μόρια· συνηθέστε- 
οον δμως χρησιμοποιοΰσιν αύτά δπως 
λείχωσιν αύταΐς τά  γεννητικά μόρια.

(Έ π ετα ι συνέχεια)
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κούφισιν τών δικαζομένων.
Και ταΰτ# μέν περί των πολίτικων 

δικαστηρίων. ’Αλλά περί των ποινικών ;
Ταΰτα έξ αντιθέτου ού μόνον πρέπει 

νά μή έλαττωθώσιν, άλλ άνάγκη να 
πολλαπλασιασθώσι· διότι η έκδίκασις 
τών ποινικών ύποθέσεοιν άπαιτεΐ την 
παοουσίαν τών δικαζόμενων και τών 
μαρτύρων. ’Αναγκαζόμενοι δέ οί αδικού
μενοι πολΐται καί οί μάρτυρες νά πο- 
ρεύωνται μακράν όδόν, ΐνα παραστώσιν 
εις τάς ποινικάς δίκας καί ν’ άναμένω- 
σιν έπί ημέρας δλας έν τώ  άκροατηρίω 
μέχρις οτου έλθν) ή σειρά αύτών, προτι- 
μώσι ν’ άποφεύγωσι την έπέμβασιν τής 
ποινικής δικαιοσύνης· ενεκα δέ τούτου 
μένουσιν ατιμώρητα τά άδικηματα.

Ά λ λ ά  πώς δύναται νά συμβιβασθώ- 
σιν αί οίκονομίαι μέ τήν συστασιν πολ
λών πλημμελειοδικείων καί πταισματο
δικείων ; Ά πλούστατα, έάν συσταθώσι 
περιοδικά η περιοδεύοντα τοιαΰτα,διαρ- 
κοΰντα μήνας τινας κ α τ’ έ'τος έν εκαστν) 
έπαρ^ία τά  πλημμελειοδικεία κκί εν 
έκάστω δήμω τά  πταισματοδικεία, συν- 
εδριάζοντα δπο)ς καί τά ειρηνοδικεία, 
καί καταρτιζόμενα τά  μέν πλημμελειο
δικεία έκ τριών τακτικών δικαστών μεθ’ 
ένός άντεισαγγελέως, άνηκόντων πάν
των είς τά  οικεία πρωτοδικεία τών νο
μών καί περιοδευόντων πρός έκδίκασιν 
τών πλημμελημάτων καί τών κακουρ-

/  \ Λ \ ^  ο. ’  ~γηματων, τα οε πται,σ|Λατοο·/Λεια εκ. του 
εΐρηνοδικοΰντος πρωτοδίκου. Γραμματευς 
δέ καί τών πολυμελών τούτων ποινικών 
δικαστηοίων νά εινε ό τών ειρηνοδικείων 
μόνιμος γραμματεύς. Μόνη δέ δαπάνη 
έκτός τών οδοιπορικών έξόδων τών δι
καστών ηθελεν είναι η προσθηκη ενός 
ΰπονραμματέως έν τοΐς είρηνοδικείοις 
τών επαρχιών δστις θά διεξάγν) την υ
πηρεσίαν τών τοιούτων πλημμελειοδι
κείων.

Ταΰτα έν γενικαΐς γραμμαΐς καί περι 
τοΰ τρόπου τοΰ καταρτισμοΰ τών κατω- 
τέοων δικαστηρίων έν συνδυασμώ πρός 
τάς έπιβαλλομένας ένεκα τής οικονομι
κής δυσπραγίας έν τώ  προϋπολογισμέ 
τοΰ Κράτους οικονομίας.

Ά λ λ ά  πρός ταΰτα άναγκαΐαί εΐσι καί 
άλ"> αι ούσιωδέσταται μεταρρυθμίσεις έν 
τφ  κυκεώνι τής εσωτερικής υπηρεσίας 
τών είοημένων καί πάντων έν γένει τών 
δικαστηοίων τοΰ Κράτους, περι ων εν 
εύθέτω χρόνω.

Δη^ήτριος Σ . Ζαλοϋνος

ΕΥΟΥΝΗ ΕΞ_ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ζητημα άπασχολοΰν άπό πολλοΰ την 

κοινωνίαν καί τόν επιστημονικόν κόσμον, 
είνε κατά πόσον ύφίσταται εύθύνη διά 
βλάβας έπιγενομένας είς πρόσωπα καί 

• πράγματα, δι’ αύτοκινητων, αμαξών, 
ποδηλάτων, η άλλων μέσων μεταφορας 
μή λειτουργούντων έπί τροχιάς ώς οι 
σιδηοόδρομοι καί τροχιόδρομοι, έ'στω καί 
άνευ ύπαιτιότητος, τοΰ ποιουμένου χρή- 
σιν τών αύτοκινητων τούτων.

Τό ζητημα, έν Γερμανία ιδίως, άπη- 
σχβλησε τούς συγγραφείς καί τόν τύ
πον, ευρύτατα δέ συνεζητηθη καί έν νο- 
μικώ συνεδρίω κατά τό έ'τος 1 9 0 2 , ομο- 
φώνως δέ παρ’ απάντων έγένετο δεκτόν, 
δτι αί διατάξεις τοΰ άστικοΰ κώδικος, 
καί τοΰ νόμου τής αύτοκρατορίας τής 7 
’Ιουνίου 1 8 9 1 , δέν έπαρκοΰσι, καί οτι 
δέον νά λυθνί διά νόμου τό ζητημα τής 
τοιαύτη εύθύνης. 4

Ή  χρήσις τών αύτοκινητων τούτων, 
'5 εύκολύνουσα καί ταχύνουσα την συγκοι

νωνίαν,συντελεί βεβαίως είς τό νά παρε- 
χωντα ίκαναί ύπηρεσίαι εις τήν κοινω
νίαν, ενέχει ου. ως έν έαυτν) καί κινδύ
νους σπουδαιοτάτους, άπειλοΰντας αύ
τήν τήν δημοσίαν τάξιν καί τό όημόσιον 
συμφέρον, κινδύνους τους οποίους λογω 
τής δυνάμεως τής όποίας γίνεται χρή
σις, δέν δύναται έ'στω ού'τε νά προλάβν), 
ή πρόνοια τοΰ ποιουμένου χρήσιν τών 
αυτοκίνητων. Ως έκ τουτου είόικος νο- 
μος κανονίζων τήν εξαιρετικήν ταύτην 
εύθύνην, τήν άνευ ύπαιτιότητος, καθί
σταται απαραίτητος, έξασφαλίζων ουτω 
τήν άποζημίωσιν τοΰ ουτω πως ζημιου-

μένου προσώπου ή βλαπτομένου πράγ- 
ματος.  ̂ ^

Ή  γερμανική Κυβέρνησις, κατιύοΰσα 
τήν ορθότητα τών συστάσεων τούτων, 
ύπέβαλεν είς τό Reichstag σχετικόν 
νομοσχέδιον, κανονίζον έν πάσν) λεπ το- 
μερεία, τάς περιπτώσεις τής εύθύνης, τά 
πρόσωπα τών εύθυνομένων, ώς καί τάς 
έξαιρέσεις καθ’ άς δέν χωρεΐ άπαίτησις 
πρός άποζημίωσιν, δίδον δέ συνάμα και 
τόν ορισμόν τοΰ αύτoκιvητoυ(K raftfahΓ- 
Z 0U g) ώς εξής: «"Αμαξαι ή ποδήλατα, 
κινούμενα διά μηχανικής κινητηρίου δυ
νάμεως (elementare triebkraft), χω - 
ρί: νά λειτουργώσιν έπι τροχιάς.» Τό 
νομοσχέδιον τοΰτο, έ'τυχε τής γενικής 
έπιδοκιμασίας, έκτενή δέ άνάλυσιν του
του, ποιείται ό Olshavisen έν τνί De- 
iitsche Juristen Zeitiing' τής 15ης 
Μαρτίου έ.έ'. σελ. 3 4 6  καί έδ. 1 προσε
χώς δέ θέλει ψηφισθν) ύπό τών νομοθε
τικών σωμάτων καί άποτελέσνι νόμον 
τής Αύτοκρατορίας.

Καί παρ’ ήμΐν δμως παοίσταται ά
νάγκη ληψεως νομοθετικών μέτρων, κα- 
νονιζόντων την ένδιαφέρουσαν ταύτην 
πεοίστασιν, τών διατάξεων τοΰ Ρω μ. 
δικαίου τών έν τνί le x  A q u il ia  μη 
έπαρκουσών πρός τοΰτο, ή άνάγκη δε 
αΰτη τοΰ νομοθετικοΰ διακανονισμοΰ 
είνε παρ’ ήμΐν έ'τι μάλλον επιβεβλημέ
νη, διότι μεγάλη ή'ρξατο νά γίνηται 
^οήσις τών μέσων τούτων έν τή πρω- 
τευούση ιδίως, οί δέ κίνδυνοι είνε έ'τι 
μείζονες ένταΰθα ή άλλαχοΰ, ώς έκ τής 
ανωμάλου ρυμοτομίας, ήκιστα συντελου- 
σης είς τήν κατά τό μ&λλον καί ήττον 
άκίνδυνον λειτουργείαν, τών μέσων τού
των.

I I .  1. Κ Α ΙΆ Π Α Ν Ο Σ
Δικηγόρος εν Άθήναις

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ίίΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
’Έ χ ο ν  μ.έν τήν  α π α ρ τία ν  ο ΰ χ ΐ 

ο μ ω ς  κ α ι τήν τ ο ΰ  σ ώ μ α τ ο ς  
α ρ τ ιό τ η τ α  δ έν  ά π ο  φ α ίν ετα ι έγ - 
κ ύ ρ ω ς .

Μοΰ έδόθη αφορμή, τοι ήσχολη- 
θησαν ειδικοί έν τφ  θέματι τούτω, νά 
άπασχολησω τάς στήλας τής «Δικαιο
σύνης», καί έγώ ό στρουθός έν μεσφ 
πλειάδος νομοιστόρων μέ τό παρόν θεμα, 
λαβών αφορμήν έκ' τοΰ Δημ. Συμβουλίου 
τής γενετείρας μοβ. Τό Άργος είνε Δή
μος Α' τάξεως καί κατά τόν νόμον έχει 
18 τακτικούς συμβούλους καί τους πα- 
οαπληρωματικούς. Τινά τών τακτικών 
μελών διά λόγους ύπηρεσιακούς άπελύ- 
θησαν. Οΰτω έμεινε τό Δ. Συμβούλιον 
μέ 9 μόνον τακτικά μέλη καί είς την 

I θέσιν τών παυθέντων έκληθησαν τά πα
ραπληρωματικά, έξ ών ώρκίσθησαν 5 
καί οΰτω τό Συμβούλιον, τών λοιπών 
άονηθέντων νά όρκισθώσι, κατηρτισθη με 
14 μόνον, πλήν όε τών άλλων εργασιών 
προέβη καί είς πρόσθετον φορολογίαν 1 
έπί τοΐς ο)ο. Έ ρωταται: είνε' έ'γκυροι αί 
πράξεις τοΰ τοιούτου συμβουλίου, δπερ 
έ'χει μέν την πλειοψηφίαν, άλλ ούχι και 
τήν άκεραιότητα τοΰ Σώματος ; Οχι 
λέγομεν διότι κατά τό άρθρον 59 τοΰ 
Συντάγματος «Ούδείς φόρος επιβάλλε
ται ή είσπράττεται έάν προηγουμένως 
δέν ψηφισθνί ύπό τής Βουλής καί κυρωθνί 
ύπό τοΰ Βασιλέως» ώς π£ος δέ τούς άλ
λους ύπό τοΰ Δημ. Συμβουλίου και επι- 
κυοωθή ύπό τοΰ Βασιλέοίς, καθόσον ώς 
πρός τούς Δήμους Βουλή έστί τό Δημ. 
Συμβούλιον ώς έξάγεται εκ τών άρθρων 
49 —  6 0  τοΰ Δημ. Νόμου. Κατά δέ τό 
άρθρ. 56  τοΰ Δ. Νόμου, διά νά έ'χν) κΰ- 
ρος ή άπόφασις τοΰ Δημοτικού Συμβου
λίου απαιτείται ή παρουσία τούλάχιστον 
τών 2)3  τών τακτικών τοιούτων καί ή 
άπόλυτος πλειοψηφία αύτών, άλλως, αν 
δέν προσέλθν) ό άπαιτούμενος αριθμός 
πρός συνεδρίαν καί σύσκεψιν, ούδεμία ά- 
πόφχσις γίνεται έγκυρος, ελλείψει άπαρ- 
τίας, άλλως προβαίνοντες καί ψηφίζον- 
τες δι’ έλάσσονος άριθμοΰ τοΰ Σώματος 
ποάττουσι παρανομίαν, ή δέ άπόφασις 
των.είνε παράτυπος καί άκυρος ως είς 
όμοίαν περίπτωσιν έ'πραξεν ή Βουλή διά

τοΰ ΦΑΘ' Νόμου τοΰ 1 8 7 5  άκυοώσασα 
διαφόρους νόμους Φ Ζ', Φ Ζ Γ, ΦΖΘ', 
Φ ΙΑ ', Φ ΙΓ 1 κλπ. δι’ ελλειψιν άπαρτίας.

“Αν τοΰτο γίνεται “δι’ ελλειψιν ά
παρτίας καί κατά τό νομικόν άξίωμα 
«έκ τών όμοιων δει τέμνεσθαι τό δί
καιον» (Ν. 23 Βασ'λ. 2 , 1 — Ν. 12, 
Πανδ. 1, 3) πολύ περισσότερον δέον νά 
γίνηται, άφοΰ ό Δημ. Νόμος απαιτεί ού 
μόνον την άπαρτίαν, άλλά καί τήν α ρ 
τ ιό τ η τ α  τοΰ σώματος, ώς έναογώςμαρ- 
τυροΰσι τ ’ άρθρ. 49 καί 59  τοΰ Δημ. 
Νόμου, καθόσον διά τήν αρτιότητα τοΰ 
Συμβουλίου ώς Βου συστατικοΰ τής Δη
μοτικής Άρχής άπαιτεΐται κατά τό άρ
θρον 89  τοΰ Δ. Νόμου (δστις διά τοΰ 
άοθο. 20  τοΰ περί Δημαιρεσιών Νόμου 
ισχύει, ώς πρός δσα δέν μετερρυθμίσθη) 
πρέπει νά ύπάρχωσι διά τόν ά τάξεως 
Δήμον 18 σύμβουλοι, οιτινες καλούμενοι 
ύπό τοΰ ΙΙροέδρου κατά τό άρθρ. 53  τοΰ 
Δ. Νόμ. καί 12 τοΰ περί Δημαιρεσιών 
καί προσερχόμενοι είς τάς συνεδρίας είσίν 
απαντες δεκτοί κπί ψηφίζουσιν ίσχυού- 
σης τή ; πλειοψηφίας τοΰ ήμίσεος πλέον 
ένός, ήτοι τών 10 κατά 8 κτλ. Εν ν) 
δέ περιπτώσει κληθώσιν απαντες ύπό 
τοΰ ΙΙροέδρου καί προσέλθωσι τούλάχι- 
στο> τά 2)3  έκ τών 18 , τότε κατά τό 
άρθρ. 56  δύνανται οί 12 ίσχυρώς νά 
ποοβώσιν είς άπόφασιν διά σχετικής 
πλειοψηφίας, έννοουμένου πάντοτε δτι 
ύπάρχει έν συνόλω ό άριθμός 18 ήτοι ή 
α ρ τ ιό τ η ς  τοΰ σώματος. Τούτου δμοις, 
καθά προερρέθη, άκρωτηριασθέντος, έ'δει 
νά κληθώσι πρός κατάρτισιν, οί έ'χοντες 
τόν πλησιέστερον άριθμόν ψήφων εκλο
γής κατά τό άρθρ. 42  τοΰ Δημ. Νόμ. 
ή'τοι τήν σειοάν τών έπιλαχόντων, 
έξ ού συνέπεται, δτι μη κληθέντων 
τούτων καί τοΰ σώματος παρανόμως 
συγκεκροτημένου, παράνομα ψηφίσματα 
τοΰτο έξέδωκε συνεδριάζον άνευ άκεραι- 
ότητος τοΰ σώματος άλλά μέ 14 μόνον 
ήτοι μέ μόνην την πλειοψηφίαν καί τήν 
άπαρτίαν, κατά τό άρθρ. 5 6 , δπερ ήρα- 
νίσθη ό ήμέτερος Νομοθέτης έκ τοΰ άρ
θρου 63  τοΰ έν ίσχύϊ Γαλλικού Δημ, 
Νόμου. Laferierre droit admini- 
stratif τομ. 1 σέλ. 458  — Dufour 
droi tadministatif τομ. 1 σελ. 574  
No 681 — Cavantons droit admini- 
statif σελ. 3 6 3  No 4 5 7 .

Οί συγγραφείς τοΰ Διοικ. δίκαιου πα- 
οαδέχονται, δτι τά περί καταρτίσεως 
σωμάτων άπαιτούμενα άνάγονται είς 
την δημοσίαν τάξιν, ήτοι είς αύτό τό 
Διοικητικόν Δίκαιον καί έπομένως, οπως 
διά τήν Βουλήν τοΰ ’Έθνους άπαιτεΐται 
νά ύπάρχνι άρτιος άριθμός σώματος, χω 
ρίς νά έξαιρώντα. οί άποβιώσαντες, οί 
άποδημοΰντες ή οί μή όρκισθέντες, άλ
λως ή παρουσία τοΰ ήμίσεως πλέον ενος 
τών υπαρχόντων έν ένεργεία βουλευτών 
δέν άποτελεΐ νόμιμον άπαρτίαν καί είνε 
άκυροι δλαι αί πράξεις του κατά τόν 
ανησθέντα ΦΑΘ' νόμον, οΰτω κκί έπί 
Δημοτ- Συμβουλίου αί αύταί άρχαί διε- 
πουσι τά  τής άπαρτίας δηλ. τα 2]3 
τής νομίμου όλότητος τών 18 , διότι ό 
Δήμος είνε Κράτος έν Κράτει, τό δε 
Συμβούλιον αύτοΰ είνε ή Βουλή τοΰ Δή
μου κατά τάς κρίσεις τών ύπομνηματι- 
στών Laferierre,Dufour Cavantons 
καί προσέτι τών Laurent 11 σελ. 4 3 ,
— 47̂  Windcheid 1 § 14, Gaber § 
4 9 , κκί άποφ. Ά ρ. Πάγου 198  (1 8 4 7 ) 
176  (1 8 7 9 )  έξ ών επεται, δτι άπασαι 
αί άποφάσεις είσίν άκυροι συνωδά τώ 
άοθρ. 56  τοΰ Δημ. νόμου ή'τοι κατά τό 
(argumentum a contrario) τοΰ αύ
τοΰ νόμου όρίζοντος «δτι διά νά έ'χωσι 
κΰρος άπαιτεΐται.............. » άλλως, εν
νοείται, δτι δέν έ'/ουσι τοιοΰτο (Ν. 5 
Cod. 1, 1 4 .— Ν .10  Βασιλ. 2 , 6) τών 
δικα στώ ν ένεκεν τών άνω λόγοιν όφει- 
λόντων έξ έπαγγέλματος νά έξετάζωσι 
τά προσόντα τών τοιούτων ψηφισμάτων 
κατά τάς διατάξεις Ν. 11 Cod. 3 , 1.
—  Ν. 11 , 12 Βασιλ. 1, 6 —  Άρμεν. 
Α. Δ. § 8 7 — Dalloz Conp. admini- 
stratif No 1 5 5 5  σελ. 3 σημ. 1 . — 
Συνελόντι δ’ είπεΐν άπαξάπαντες οί 
ύπομνηματισταί παρεδεχθησαν την ά- 
κυοότητα τών τοιούτων δημοψηφισμά
των, έν αίς καί τό Νομικόν πεοιοδικον

Θέμις έν τόμω ΙΘ ’ σελ. 5 8 9  καί 11 cj> 
σελ. 7 9 — 8 0  καθώς καί ό κ. Ά γγελό- 
ί;ουλος διά βραχέων έν τώ Συγγράμ- 
ματι αύτοΰ έκθετων (τεΰχ. γ' σελ. 418 ) 
τά άνωτέρω περί καταρτισμοΰ τοΰ Συμ
βουλίου καί μή άριδηλως διατυπών έν 
αύτώ γνώμην, άλλά μάλλον πρός τήν 
έν τι) διατριβν) ταύτν) άποκλίνων καί 
τήν λύσιν έκ τοΰ συνόλου τοΰ κεφαλαίου 
δίδων σύμφωνον πρός τούς άνω Σ υγ
γραφείς, οιτινες έ'τι πρός βαίνουσι, θεω- 
ροΰντες ού μόνον άκύρους τά ; άποφάσεις 
τών τοιούτων Συμβουλίων, άλλά καί 
τάς κηούττουσι ποινικώς τιμωοητέας 
έπί άντιποιήσει άρχής (άρθρ. 2 2 7  Έ λ . 
Ποιν. Νόμου.— Έρμ. ΓΓ. Ν. Κωστή 
Τόμ. Βος § 75 σελ. 2 4 7  καί 2 4 8 — La
ferierre Τόμ. 2 σ. 4 8 9  καί άρθρ. 185  — 
186 Ίταλικοΰ Ποιν. Νόμου) περί όμοιας 
δ’ άκυρότητος καί ποινής καί Ν. 5 Cod 
1 ,1 4  καθ’ ον πασα έναντίον άπαγορευ- 
τικοΰ νόμου γιγνομένη πραξις είνε IpSO 
jure άκυρος καί ούχί νόμιμο; «παν δ,τι 
άντιβαίνει είς άπαγορευτικόν Νόμον 
ούκ έ'ρρωται έ'στω καί οίν ό άπαγορεύων 
Νόμος δέν διέταξε ρητώς τήν άκύρωσιν».

Τάς τοιαύτας δέ άκυρότητα; τάς ά- 
πορρεούσας άπό τοιούτου ' εί'δους παρά
νομα Δημ. Συμβούλια καί αΐτινές είσι 
δημοσίας τάξεως, νομίζομεν δτι έπιβάλ- 
λεται τόσον είς τήν Διοικητικήν άρχήν, 
δσον καί τήν Δικαστικήν, δν τυχόν ήθε- 
λεν έπιληφθν) ύποθέσεώς τίνος, νά προβν) 
είς τήν άκύρωσιν, πρός έμπέοωσιν τής 
έννόμου τάξεως, καί έπιτύχτ, τήν <<ια- 
νονικήν λειτουργίαν τής έ/*·ροχιασθει- 
σης διοικητικής μηχανής.

’ Α ν τώ ν ιο ς  Γ -  Δ α ρ λ ά κ ο ς 
Δικηγόρος έν “Αργεί

ΝΕΑ Β ΙΒΛ ΙΑ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι 4 Ι 0 Η  Τ Η Ϊ Ι Τ 0 Λ Ι Τ 1 Κ Η Σ  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Κ Ι Ι Μ
ύπο Β α σ ίλ ε ιο ν  Τ . Ο ίκ ο ν ο ^ ίδ ο ν

Έ κδοΟ ις βκτιι 
Μετά πίείοτων προσθηκών καί βελτιωοεο>ν

ύπό Λΐιχαήλ Γ. Λ,ιβαδά
'Υφηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας

Έ ξ ε δ ό & η  τ ό μ ο ς  Α ’ . τόμ ο ς  Β ' ,  τ εΰ χ ος  β ' .

Τήν εκτην ταύτην εκδοδιν τής ΙΙολιτικής 
Δικονομίας έπεαελήβη ό πολυμαθής υφηγη
τής τής ΙΙολιτικής Δικονομίας κ. Μ. Λειβα- 
δας. Και εις αέν το κείαενον ουδεαια, έπηνε- 
y Otj μεταβολή, πλήν εκείνων αΐτινες 7ταρι- 
σταντο άναγκα,ΐαι ώς έκ τής καταογήσεως ιή 
μ,εταορυΟαίσεως διατάξεών τινων τής Πολιτι
κής Λικονοαίας, άλλ’ έν τα'ις σηαε^σεσςν 
έγένοντο πλει^ται προσθήκαι και ^ελτιωτεια, 
ας ή νεωτέρα νομολογία των ηαεοα'ϊΓων κυΐ 
άλλοδαποΤν δικαστηρίων έπεβαλε,^προς οε δ ιε - 
κοινίσΟησαν διά(ρορα ζητήαατα, ατινα άλλοτε 
άγνωστα, έγένοντο νυν άντικείμενον  ̂ έρεύνης 
τής έπιστήαης. Έ ντελώ ς νεα είνε η ερμηνεία 
τής έν Τουρκία και έν άλλοις μή χριστιανι
κούς κράτεσιν Ισ/υούσης προξενικής^ οιαοικα- 
σίας. Έλπίζομεν οτι και ή έκτη αυτη εκδο- 
σις γενομένη μ ετ ’ άκρας εΐϊίμελειας υπο 
διακεκοιμένου · έπιστήμονος ως ό κ. Μ. Αει- 
βαδας, θά τύ/γι τής αύτής δεξιώσεως ώς καί 
αί προηγούμεναι παρα τω δικαστικω και οικη- 
γορικω κόσμω.

Κ Π Δ ΙΚ Ε Σ  Φ Λ Ο ΓΑ Τ Τ Ο Υ

Έξεδόθη ό Ε ' τόμος τών Κωδίκων τής 
Ε λληνικής νομοθεσίας τοΰ αειανηϋτου^ 
Φλογαίτου μετά νέαν επεξεργασίαν ϋπ’ αυτοΰ 
καί τοΰ κ. Δημ. Ζαλουχου δικηγορου και^υ- 
φηγητοΰ. Ό  τόμος ουτός έπιγραφόμενος όρ- 
γα νιύ ιιός τ η ς  Π ολιτεία ς κα ι τίίς^ Ε κ κ λ η 
σία ς περιέχει Tb Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
το ΙΙηδάλιον, ήτοι τούς Άπουτολικους καί 
Συνοδικούς κανόνας, τον Κανονισμόν τής Βου
λής, τούς ’Εκλογικούς νόμους μετά τών cr/ε- 
τικών γνωμοδοτήσεων καί έγκυκλίων, των τυ- 
πο̂ ν καί τών αναγκαίων οδηγιών δια τους ">»- 
κα»}τχκοΐτς αντιπροσώπους^ τους νομούς 
περί προσόντων τών υπαλλήλων και πάντας 
τούς γενικούς νόμους τούς μη ύπαγομενους εις 
τήν δικαιοδοσίαν ένος μόνον ΰπουργ=ιου, τα 
σ/ετικά ^νομοτελεστικά Β . Διαταγματα, τήν 
νομολογίαν τοΰ^Άρειου Ιίαγου /.αι τών Ε 
πετείων, καί πλείστας ο σ α ς   ̂έπεξηγητικάς και 
διασαοιστικάς σημειώσεις, ωστε αποτελεί ρι- 
βλίον' χρησιμώτατον καί εύχρηστότατον τοις 
νοαικοϊς. Τιμαται δραχ. 5 ,75  καί εύρίσκεται 
παρά τοΐς κεντρικοις βιβλιοπωλειοίς Αθηνών 
καί τοΐς ΰποπρακ·^ρείοις τών έοημεοιοω/ εν
τός έπαρ/ίας.

Τ ύ π ο ις  H· Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


