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Ή  «Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η » διατελεΐ ύπό τήν έπ ί-  
βλεψ ιν και τών ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ’Α θ ήναις.

Ε π ό π τη ς της ΐν .ης καί νπενΟι,'νος
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  έ ν ‘Α & ή ν α  ι ς

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι

'Γποθέτομεν οτι τό έπί τ?]ς Δικαιοσύ
νης Ύπουργεΐον, άντϊ πάσης άλλης εγ
κυκλίου, θά άποστείλτ) πρός τούς έν 'Ελ- 
λάδι Εισαγγελείς καί άνακριτάς τό κά
τωθι σκεπτικόν τοΰ ύπ’ άριθ. 26  τοΰ 
έτους 1906  βουλεύματος τοΰ Συμβουλίου 
τών έν Άθήναις ’Εφετών. Οί λόγοι οι’ 
ούς ή τοιαύτη τοΰ Υπουργείου ενέργεια 
επιβάλλεται εινε πλέον ή ευνόητοι.

«Ε π ειδ ή  έκ τών ένεργηθεισών ανα
κρίσεων ούδεμία ο ΰ Β έ  π ό ρ ρ ω θ εν  
εξάγεται έ'νδειξις περί ένοχης τοΰ κατη
γορουμένου εις τό έ'γκλημα της έκβιά- 
σεως, ούτε συντρέχουσιν έν προκειμενω 
τά στοιχεία τοΰ άρθρ. 3 6 8  τοΰ ΙΙοιν. 
νόμου, δπερ ά τ ό π ω ς  έφηρμόσθη- άπο
ρον δέ τ γ  άληθεία ποΰ στηοιχθέντες οί 
δικαστικοί υπάλληλοι εσπ ευα αν μ ε τ ά  
π ο λ λ ή ς  ε υ κ ο λ ία ς  ( ! )  νά έκδώσωσιν 
έ'νταλμα προφυλακίσεως κατά τοΰ κατη
γορουμένου και να τον στερησωσιν αδι-
κ α ιολογήτα»ς της προσωπικής του 
έλευθερίας έπί δ έκ α  π έν τε  ημέρας. 
"Οθεν εύκταΐον, δπως ό κ. Είσαγγελ^ύς, 
διά της πειθαρχικής όδοΰ, ίϊιδάιςΥ] τους 
δικαστικούς υπάλληλους Ϊνα μη καθι- 
στώσι π ρ ο β λ η μ α τικ ή ν  τήν π ρ ο 
σ ω π ικ ήν  ελ ευ θ ερ ία ν  κα ι τ ο ϋ  λ ο ι-  
π ο ΰ  μ ε τ ά μ ε ίζ ο ν ο ς  π ερ ισ κ έψ εω ς  
π ρ οδα ίνω β ιν  ε ις  τήν εκΠ οσιν εν
τ α λ μ ά τω ν  φ υ λ α κ ίσ εω ς ισεβόμενοι 
τάς διατάζεις τοΰ Συντάγματος περι 
προσωπικές έλευθερίας τών πολιτών».

Μ Α  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
Είς τό προηγούμενον φύλλον της 

«Δικαιοσύνης» έξετέθησαν συνοπτι- 
κώτατα οί λόγοι έκ τών όποιων έμορ- 
φώσαμεν τήν γνώμην, δτι τό ύπό τήν 
πρωτοβουλίαν τοϋ έκ Καλαβρύτων 
βουλευτοΰ κ. Α. Πετμεζά συνταχθέν 
νομοσχεδιον περί κακοδικίου, δπερ εί

χεν υιοθετήσει όμάς βουλευτών, άπε- 
τέλειμέτρον άστοχον έντελώς, προω- 
ρισμένον μάλλον νά μειώση τήν Αξιο
πρέπειαν τοϋ δικαστικού άξιώματος ή 
νά συντελέση είς τήν βελτίωσιν τών 
τυχόν κακώς έν τη δικαιοσύνη κειμέ
νων. Ευτυχώς πας κίνδυνος μετατρο
πής είς νόμον τοΰ νομοσχεδίου έκεί- 
νου,έπί τοΰ παρόντος τουλάχιστον,φαί
νεται άποσοβηθείς. Έ κ  τούτου δμως 
ούδαμώς έ'πεται δτι οι συλλαβόντες 
τήν ιδέαν τής συντάξεως νομοσχεδίου 
τοιούτου δέν εινε άξιοι, έστω καί ά- 
στοχήσαντες είτε περί τήν διάγνωσιν 
τής καταστάσεως είτε περί τήν λήψιν 
τών καταλλήλων μέτρων, πάσης έν- 
θαρρύνσεως.

Χάριν τής ιστορίας, είς ήν πλέον 
τό ζήτημα τοΰτο άνήκει, κρίνομεν 
ούχί άσκοπον τή ν δημοσίευσιν τής αί- 
τιολογικής έκθέσεως τοΰ έν λόγφ νο
μοσχεδίου.

Χ υ ν ο π τ ικ ή  α ίτ ιο λ ο γ ικ ή  εκ δ εα ις  
έ π ί  τ ή ς  π ρ ο τ ά σ ε ω ς  ν ό μ ο υ  π ε ρ ί  

δ ικ α σ τ η ρ ίο υ  κ α κ ο Π ικ ε ίο υ
Οί λόγοι, οιτινες ό'χι μόνον δικαιολο- 

γοΰσιν άλλά καί έπιβάλλουσι πλέον τάς 
προτεινομένας μεταρρυθμίσεις, ένυπάρ- 
χουσιν είς τάς συνειδήσεις, ού μόνον τοΰ 
Νομικού Κόσμου, τοΰ καί έκ ι,οΰ σύνεγ
γυς παρακολουθοΰντος τά της Δικαιοσύ
νης έν Έ λλά δι, άλλά καί πάντων τών 
Ελλήνων. Είναι τόσω πολλαί αί είδι- 
καί περπ*τώσεις δικαστικών αυθαιρεσιών, 
τόσω πολλά τά γενόμενα δικαστικά α
δικήματα έ'ν τε  τ γ  πολιτικΐ) καί τγ5 ποι
νική Δικαιοσύν*/], τά όφειλόμενα, ότέ 
μέν είς ανικανότητα, αμέλειαν η κουφό
τητα , πολλάκις δέ καί εις δόλον λει
τουργών της Θέμιδος, οΐς άνετέθη ή α
πονομή της Δικαιοσύνης, ώστε καθίστα
ται άδύνατον, έ'στω καί μικρόν τούτων 
μέρος, νά περιληφθνί έν τι) συνοπτική 
ταύτν) έκθέσει. Ά λ λ ά  καί έπιζήμιον 
πολύ ή'θελεν εϊσθαι τοΰτο, άτε δυνάμε- 
νον νά καταρρίψτι τό γόητρον της Δι

καιοσύνης, όπερ άπαραιτητως πρεπει 
νά ίσταται ύψηλά.

Δυστυχώς, δπως έ'χουσιν παρ’ ήμΐν αί 
περί αγωγής κακοδικίου Νομικαί δια
τάξεις καί δπως έφαρμόζεται ή ανατε
θειμένη ύπό τοΰ Νόμου είς τήν Δικα
στικήν ιεραρχίαν πειθαρχική έξουσία έπί 
τών δικαστικών υπαλλήλων, αί δικα- 
στικαί αύται αύθαιρεσίαι καί τά  δικα
στικά ταΰτα αδικήματα, δέν δύνανται 
νά εΰρωσι ούτε τόν τιμωρόν, ούτε τόν 
διορθωτήν.

Αί δέ περί άποχωρήσεως τών ισοβίων 
δικαστών διατάξεις τοΰ Νόμου, ουδέ
ποτε σχεδόν εφαρμόζονται, άν καί ούχί 
σπανίως παοουσιάζονται περιστάσεις κα- 
θιστώσαι απαραίτητον τήν έφαρμογην 
των. Ή  κατάστασις αυτη, ώς ύποπίπτει 
εις τήν Γενικήν τοΰ Τόπου άντίληψιν, 
συντελεί είς έπίτασιν τοΰ κακοΰ, διότι 
οί ουτω παραβαίνοντες τά δικαστικά αύ
τών καθήκοντα, ολίγοι εύτυχώς, ισόβιοι 
οντες, άσφαλεΐς δέ έν τ7ι ατιμωρησία, 
τ·?ί όφειλομέντ) είς τούς διαληφθέντας λό
γους, άποθρασύνονται έπί μάλλον, κηλι- 
δοΰντες καί είς τά καίρια τιτρώσκοντες 
τήν Δικαιοσύνην της χώρας.

Πολλοί φρονοΰσι, μεθ’ ών καί εγώ, 
δτι ή κυοιωτέρα αίτια της καταστασεως 
ταύτης καί ιδία της τελείας άδρανείας 
της πειθαρχικής έξουσίας, έ'γκειται έν τνί 
ίεραρχικτί αλληλεγγύη τών προσωπων, 
οΐς έ'χει άνατεθ·?) ή έξουσία αυτη. ’Ε - 
πάναγκες δέ θεωροΰμεν, έλπίζοντες έν
τεΰθεν πλήοη τοΰ κακοΰ διόρθωσιν, ίνα 
καί αί άγωγαί κακοδικίου καί ή άποχω- 
ρωσις τών ισοβίων δικαστών άνατεθώσιν 
είς άλλην έντελώς άνεξάρτητον της Δι
καστικής ιεραρχίας Άοχήν, είς ήν νά ά- 
νατεθη καί ή έπί πάντων τών δικαστι
κών υπαλλήλων έποπτεία καί πειθαρ
χική έξουσία, χωρίς ν’ άφαιρεθν) αΰτη 
άπό τήν δικαστικήν ίεραρχίαν καί ής νά 
νινετχι »Λονον εν περι^τω^ει oc-
δρανείας έκείνης. Διά τούς αύτούς δε λο- 
γους πρέπει εις τήν άνεξάρτητον ταυτην 
άα/ήν νά άνατεθώσι καί αί περί προα
γωγής τών δικαστικών υπαλλήλων γνω

μοδοτήσεις πρός άποφυγήν της πανθο- 
μολογουμένης άστοχίας τών μεχοι τοΰδε 
νενοαένων.

t » ' I 'Τήν πληρωσιν τών ελλείψεων τού
των σκοπεί ή ύποβαλλομενη πρότασις.

Έ ν  ’Α&ήναις zfj 2 0  ’ Ιανουαρίον  1906.
Ό  έκ Καλαβρύτων Βουλευτής 

Λ . .  Ι ί ε τ μ ε ζ α ς .

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τ -g 4  Φεβρουάριου 

Υπήρξαν έποχαί άληθώς μακά- 
ριαι, κατά τάς όποιας ή φαντασία 
τών ’Αθηναίων δικηγόρων τά ώραιό- 
τερα έπλαττε τών ονείρων έπί τη 
ιδέα τής άνιδρύσεως περικόμψου με
γάρου, έντός τοΰ οποίου υπερήφανος 
ή θέμ ις θά έτοποθέτει τούς θρόνους 
της. Συζητήσεις τότε ζωηρόταται διε- 
ξήγοντο, αί έπιτροπαί διεδέχοντο άλ- 
λήλας, συνελεύσεις δικηγόρων αλ
λεπάλληλοι άνά πάσαν εβδομάδα 
συνεκαλοΰντο, πρεσβεΐαι έξεπέμπον- 
το είς τούς κατά καιρούς υπουργούς 
καί, άν καλώς ένθυμούμεθα, μετά 
τήν λύσιν άπάντων τών άλλων ζη
τημάτων, τό μέγα εγχείρημα είχε 
προσκόψει είς τό πρόβλημα, άν τοΰτο 
ή έκεΐνο τής πόλεως τών ’Αθηνών τό 
μέρος έπρεπε νά φιλοξενήση τό μαρ- 
μάρινον καί ύπερύψηλον τών δικα
στηρίων άνάκτορον, διότι δλα τά 
άλλα ζητήματα αισίως ειχον λυθή. 
Έ κ το τε  ραγδαΐαι έπικολούθησαν αί 
μεταβολαί καί άλματικαί αί πρόοδοι. 
Τά διάφορα τών Ειρηνοδικείων κατα
στήματα, άτινα, παραλλήλως πρός 
τό δνομα αύτών, ύπήρχον έγκατε- 
σπαρμένα πρός βορράν καί πρός νό
τον τώ ν ’Αθηνών, προσήγγισαν άλ- 
ληλα, παραγαγόντα έκ τής τοιαύτης 
ένώσεως, άν μή τι άλλο, τούλάχιστον 
τό γνωστόν οικοδόμημα, ούτινος ή

ΔΙΟ ΙΚΗΤΙΚΑ Ι 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΔΙ ΑΙΔΦΟΡΔΙ

| Λαβών άφορμήν έκ τών δημοσιευ- 
θέντων είς τό προηγούμενον φύλλον 
ό ύφηγητής τοΰ Διοικητικοΰ Δικαίου 
καί δικηγόρος έν Άθήναις κ. Α λ έ 
ξανδρος Ν. Διομήδης, άπέστειλε 
πρός δημοσίευσιν τάς κατωτέρω πα
ρατηρήσεις, αΐτινες ούκ όλιγον συν- 
τελοΰσιν είς τήν κατανόησιν τοΰ άρ- 
κετά δυσχεροϋς ζητήματος τής δια- 
κρίσεως τών διαφορών τοΰ άμφισβη- 
τουμένου διοικητικοΰ άπό τών μή 
τοιούτων. Γνωστόν, δτι τό ζητημα 
είνε καί λεπτότατον καί δυσχερέστα- 
τον, μέχρι τοΰ σημείου, ο>στε δύναται 
τις νά είπη, δτι διά γενικών κανόνων 
άποβαίνει άδύνατος ή άνεύρεσις κρι
τηρίου.]

Κατά τελευταίαν τινά συνεδρίασιν 
τοΰ Άρείου Πάγου συνεζητηθη υπόθε-

σις, καθ’ ήν έγεννήθη τό ζήτημα άν τό 
ύπό τοΰ νόμου ΑΧΛΘ' τοΰ 1 8 8 7  συστα- 
θέν διαιτητικόν δικαστήριον δύναται νά 
ίσχύστι ώς διοικητικόν δικαστήριον συμ- 
φώνως πρός τάς περί τούτου διατάξεις 
τοΰ Συντάγματος (άρθρ. 8 , 91 καί 10 1 ). 
Ή  λύσις τοΰ ζητήματος έξαοταται έκ 
τ^ς λύσεως τοΰ ετέρου ζητήματος, άν αί 
διαφοραί, άς πρόκειται νά επιλυσν) τό 
ρηθέν δικαστήριον, είνε τοΰ άμφισβητου- 
μένου διοικητικοΰ. ’Εάν ναί, τότε τό δι - 
καστήριον εινε ώς διοικητικον νόμιμόν- 
άν όχι, αί είς αύτό ύπαχθεΐσαι υποθέ
σεις κακώς ώρίσθη νά κριθώσιν ύπό διοι- 
κητικοΰ δικαστηρίου, διότι κατά τό 
Σύνταγμα άνήκουσιν είς τά τακτικά δν- 
καστήοια, μόνα άρμόδια πρός λύσιν τών 
έκ τοΰ ιδιωτικού δικαίου διαφορών*).

Διά τόν ακριβή καθορισμον της έν
νοιας τοΰ άμφισβητουμενου διοικητικού

1) Έ ν τφ &πό κρίσιν ζητήματι γεννδται καί 
τό έτερον ζήτημα, έάν δηλ. τά διά τοΰ άνωτ. 
νόμου αυσταθέν διαιτητικόν δικαατήριον, δ̂ύνα- 
ται τούλάχιστον ν& ίοχύση ώς τοιοϋτο. Άλλόι 
τά ζήτημα'τοΰτο είνε δσχετον πρός τά προκεί- 
μενον.

ποέπει πρωτίστως ν’ άναζητηθη ή πα
ραγωγός αύτοΰ αιτία.

Πώς είχεν ή διοίκησις πρό της εισα
γωγής τοΰ συνταγματικοΰ πολιτεύμα
τος ; Ούδείς νομικός κανονισμός έδέσμευεν 
αυτήν, κυρίαν πάντοτε καί έλευθέραν νά 
λύση αύτοβούλως τά διάφορα προ αυτής 
ζητήματα, διότι ούδεμία διάταξις άνε- 
γνώριζε δικαιώματα είς τά άτομα ά πέ- 
ναντι τοΰ κράτους. Ά ν  δέ ποτέ τυχόν 
έδημοσιεύοντο ύπό τνίς προϊστάμενης αρ
χ ές  κανονισμοί ή έγκύκλιοι ή όδηγικι 
πρός τά κατώτερα όργανα, ή δημοσίευσις 
έγένετο jxovov ε*Λ λόγων <7*/.07ΐΓί.|Λ0τ*/)Τ0ζ5 
ούχί δέ δπως δεσμεύσν) τήν διοίκησιν, 
ής τά  όργανα έδικαιοΰντο, καί παρά 
ταΰτα, άλλοτε άλλως, άναλόγως τών 
πεοιστάσεων νά λυωσι τας διαφορας. Εν 
άντιθέσει πρός τήν άδέσμευτον άπό παν
τός σταθερού κανόνος δρασιν της διοική- 
σεως, τά  δικαστήρια, άπονέμοντα τήν 
πολιτικήν δικαιοσύνην, έπειδή ενωρίς 
ήδη είχεν άναγνωρισΟγί ή ανάγκη της 
μή αύθαιρέτου κρίσεως τών ιδιωτικών 
διαφορών, έδεσμεύοντο ύπο τών τεθειμε-

νων κανόνων τοΰ ίδιωτικοΰ καί δικονο- 
μικοΰ δικαίου. Είς τήν τάξιν ταυτην 
αύτοβούλως ύπήγαγεν εαυτό καί τό κρά
τος, οσάκις παρίστατο ώς φορευς περιου
σιακών δικαιωμάτων ώς FlSCUS δηλ. 
κατιδόν τήν χρησιμότητα της ύπαγω- 
γης ώρισμένων ενεργειών του, αΐτινες 
δέν έ'θιγον τήν ύπόστασίν του ώς έξου
σίας, είς βεβαίους έκ τών προτερων κα
νόνας, έφαρμοζομένους ομοίως καί ές 
ί'σου έπί τών ιδιωτών.

Διά της παραδοχής τοΰ συνταγματι- 
κοΰ πολιτεύματος, ήλλαξεν ή δψις τών 
πραγμάτων. Ή  μέχρι τοΰδε άδέσμευτος 
διοίκησις ύπετάγη είς κανόνας τεθειμ έ- 
μένους ύπό της νομοθετικής εςουσιας, τ χ  
δέ διοικητικά όργανα ύποχοεοΰνται είς 
τό έξης κατά τήν ενέργειαν τών εις αυτά 
ανατεθειμένων έ'ργων, ν’ ά/.ολουθοΰν 
τάς κειμένας νομικάς διατάξε·ς. Οί ίδιώ- 
τα·. δέν παρίστανται πλέον άπέναντι 
της διοικήσεως ώς έστερημένοι δίκαιων, 
άλλά, όντες υποκείμενα δικαιωμάτων, 
ύπο/οεοΰνται, έάν καί έφ’ δσον νόμοι 
ισχυροί έπιτάσσουσι τοΰτο. Έάν νΰν ή
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δράσις, κατά παράδοξον φαινόμενον, 
ού μόνον εις τήν δρασιν καί ακοήν, 
άλλά καί είς τήν δσφρησιν αύτήν 
ακόμη είνε αισθητή. Τού πρώτου 
βαθμού ή δικαιοσύνη, ή πολιτική καί 
ή κοινωνική, μετέφερε τάς άποσκευάς 
της άπο τοΰ οικοδομήματος, δπερ 
τότε εύρίσκετο έναντι τών κωδωνο
στασίων τής Μητροπόλεως, είς τάς 
πολυσυνθέτους τής πλατείας τοΰ Λου
δοβίκου οικίας, μόνον δέ τών ενόρ
κων το δικαστήριον, πιστήν είς τά 
πάτρια Ιμμένον, ούδέποτε ήννόησε 
νά μετακινηθή άπδ τοΰ θουκιδίδου 
τήν τρίοδον, καρτερικώτατα άναμένον 
ί'σως τήν έμφάνισιν τοΰ ίστορικοΰ, 
δστις θά περιέγραφε τήν σταδιοδρο
μίαν τής έν Έλλλάδι δικαιοσύνης ύπδ 
οικοδομικήν τούλάχιστον επψιν. Τοι- 
αΰται αί συνθήκαι ύπδ τάς οποίας, 
άπδ ικανών ήδη έτών τδ πολυθρύλ- 
λητον περί δικαστικοΰ μεγάρου, ώς 
έκλήθη, ζήτημα έθεωρήθη λελυμέ- 
νον, δικάζοντες δέ καί δικηγοροΰντες 
καί δικαζόμενοι είνε ί'σως υπόχρεοι, 
έπισκεπτόμενοι τής θέμιδος τούς 
ναούς, καί τούς ρώθωνας νά βύωσι 
καί προφυλάξεις πλείστας άλλας νά 
λαμβάνωσι, δέν έχουν δμως τδ δι
καίωμα, μεταπλάττοντες τής Πυ
θίας τδ Κύκνειον άσμα, νά άναφα- 
νώσιν ένίοτε: ούκέτι θέμ ις εχει κα
λύβαν. Διά τούτων βεβαίως δέν Απο
πειρώμεθα νά ύποστηρίξωμεν δτι Ιξέ- 
λιπον ήδη ή θά έκλίπουν οί άπδ συ
στήματος μεμψίμοιροι, δτι πάσα περί 
τοΰ αύτοΰ ζητήματος συζήτησις άπε- 
κλείσθη διά τδ μέλλον, δτι δέν άπει- 
λούμεθα καί πάλιν άπδ νέας δικηγό
ρων συνελεύσεις καί κραυγάς νέας 
καί έπιτροπών συστάσεις, δ'τι καί αύ- 
θις δέν θά έμφανισθοΰν οί λογοκόποι, 
οί νομίζοντες δτι μεγας διά τήν δι
καιοσύνην παράγων είνε τάχα καί ή 
άξιοπρεπής αύτής παράστασις. Δι’ 
δλα αυτά δεξιωτάτους θεωροΰμεν τούς 
’Αθηναίους δικηγόρους καί μετά πε- 
ποιθήσεως προλέγομεν δτι καί μελά
νης σπατάλη αφειδής άπειλεΐται καί 
Φιλιππικών δεκάδες είνε έπικείμεναι. 
Περί ένδς μόνον άμφιβάλλομεν: Ά ν  
τδ ζήτημα θά φθάση μέχρι τοΰ τοιού- 
του τής ώριμότητος σημείου,ώστε καί 
δ χώρος νά άνευρεθη έπί τοΰ όποιου 
τδ πολυδιήγητον τών ’Αθηναϊκών δι
καστηρίων μέγαρον θά άνεγερθη. Μέ
χρι τής άσυλλήπτου δμως έποχής 
έκείνης δέν Απομακρύνεται τις ούδέ 
κατά κεραίαν τής άληθείας, έπανα- 
λαμβάνων: ούκέτι θέμ ις  εχει καλύ
βαν.

διοίκησις κατά την εφαρμογήν διοικητι
κού τινός νόμου, κρίντρ άλλως η ώς ό 
ιδιώτης ό θεωρών έαυτόν προσβαλλόμενον 
έν τώ  δικαίω του,γενναται έ'ρις περί την 
έννοιαν -ίου νόμου. Τίς θά κρίνν) την 
τοιαύτην διαφορών ; Ύ πεστηρίχθη άλ
λοτε θερμώς δτι μόνα τά  τακτικά δικα
στήρια πρέπει νά είνε πρός τοΰτο αρμό
δια, την γνώμην δέ ταύτην είχεν καί η 
Α '. καί Β '.  έν ’Αθηναις έθνική συνέλευ- 
σις, μετά δυσκολίας δέ κατωρθώθη νά 
έπιβληθί) δτι έπί ύποθέσεών τινων είνε 
σκοπιμώτερον ν’ άποφαίνωνται διοι
κητικά δικαστήρια. ’Ά λλω ς θά καθί
στατο ή διοίκησις υποχείριος της δικα
στικής άρχης, θά παοεκωλύοντο δέ αί 
ένέργειαί της, δεόμεναι συνήθως τα χυ- 
τέρας καί συνοπτικωτέρας διαδικασίας, 
άνευ πολλών δικονομικών τύπων έμπο- 
διζόντων την άπρόσκοπτον λειτουογίαν

~  \S ~  i (  t  Λ  /των όιοικητικων οργάνων. At ύποθεσεις 
α υτοα εινε αί καλούμενα ι του ά[χφι σβη- 
τουμένου διοικητικού. ’Αλλά πώς θά 
διακρίνωμεν έάν πραξίς τις της διοικη- 
σεως, προσβάλλουσα ατομικά δικαιώμα
τα, ύπόκειται είς την κοίσιν τών τα κτι-

ΕΑΕΤΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Δ IΚ  A I Ο ΙΤ Ν  Hj a i  ή IΚ  Α Σ Τ Α I
Έ π ί τνί τιμώσν) με προσκλήσει απο

στέλλω ύμΐν όλίγας σκέψεις μου. ’Από
γρόνου ίκανοΰ, άλλά μάλιστα τώοα έκ- 
\ » / k δηλοΰται παρ’ ήμΐν έν σχέσει πρός την
Δικαιοσύνην γενική άπαισιοδοξία καί 
μ ο υ ρμ ού ρα · καί δμως κ α τ’ έμήν γνώμην, 
έάν ύπάρχτ) χρονικόν σημεΐον καθ’ δ παρ’ 
ήμΐν ή Δικαιοσύνη βαδίζει εύθύτερον είνε 
ό τώρα χρόνος. Δέν δυνάμεθα νά εί'πω- 
μεν δτι ή απονομή της Δικαιοσύνης έ'χει 
φθάσει τό άμεμπτον έν τ·/) ταχύτητι καί 
τγ  ευθυδικία, άλλά οφείλομεν νά δια- 
κρίνωμεν μεταξύ της απονομής  της Δι
καιοσύνης  καί τοΰ ήθικοΰ χαρακτήρας καί 
της μ ορφ ώ αεω ς  τών δικαστών. Καί δύ- 
ναταί τις βεβαίως νά μοί εί'πν) δτι ή καλή 
δικαιοσύνη έξαρταται άπό τόν καλόν 
χαρακτήρα καί τήν μόρφωσιν τών δικα
στών, πλήν δυστυχώς τό αντίστροφον 
δέν άληθεύει, δηλ. έάν ή καλή απονομή 
τνίς δικαιοσύνης προέρχηται άπό καλούς 
δικαστάς, δέν συμβαίνει πάντοτε οί κα
λοί δικασταί ν’ άπονέμωσι καί καλήν 
δικαιοσύνην καί τοΰτο διότι δυστυχώς 
ή έφαρμογή τοΰ δικαίου έ'χει πολλα
πλούς καί πολυσυνθέτους τούς συντελε- 
στάς— οί δροι της νομοθεσίας —  τό σύ
στημα της διοικήσεως— κοινωνικαί προ
λήψεις— ανωμαλία·, οίκονομικαί τοΰ τό
που—  καί πλεΐστα άλλα έπιδρώσιν ού- 
σιωδώς εις τήν απονομήν της Δικαιοσύ
νης εις τρόπον ώ στε, ένώ έ'χομεν καλούς 
δικαστάς, νά μή εχωμεν καλήν Δικαιο
σύνην. Καί παρ’ ήμΐν ή απονομή της Δι
καιοσύνης χωλαίνει κάπως· αύτό προσ
π ίπτει εις τήν άντίληψιν πάντων καί 
είνε εύκολον νά παρατηρηθεί. Εκείνο τό 
όποιον είνε δύσκολον νά καθορισθ·/) είνε 
όπόσον χωλαίνει καί διά τοΰτο έ'καστος 
κατά τήν ιδίαν του άντίληψιν έκφέοει κοί- 
σεις, αΐτινες πολλάκις φθάνουσι καί ύπερ- 
βαίνουσι τά συνήθη δρια της άπαισιοδο- 
ξίας καί μεμψιμοιρίας.Έγώ τουλάχιστον 
έκ της ύπερεικοσαετοΰς δικηγορίας μου 
έσχημάτισα τήν πεποίθησιν δτι έν σχέσει 
πρός άλλας χώρας ή απονομή της Δι
καιοσύνης δέν υστερεί παρ’ ήμΐν τοσοΰ- 
τον ώς πολλοί νομίζουσι —  τοΰτο δύ- 
ναται νά τό λύσν) έκαστος άποτινάσ- 
σων εί δυνατόν τήν έπιρροήν τνίς γε
νικής μουρμούρας καί έξετάζων τήν ά- 
τομικην του ιστορίαν —  θά παρατηρήσν), 
είμαι βέβαιος, άν είχε λογαριασμούς μέ 
τήν Δικαιοσύνην, δτι αυτη δέν τόν ήδί- 
κησε ή καλώς τόν έτιμώρησε.’Αλλά καί 
διά γενικοΰ βλέμματος παοατηροΰντες, 
δέν βλέπομεν κίνησιν άμελοΰς δικαιοσύ
νης —  αί στατιστικαί τούλάχιστον μας 
διδάσκουσιν, δτι ό οκνος δέν χαρακτηρί
ζει τήν Ελληνικήν Δικαιοσύνην.Έν τού- 
τοις, ώς εΐ'πομεν,ή απονομή της Δικαιο
σύνης χωλαίνει οπωσδήποτε ένώ έ'χομεν 
καλούς δικαστάς. "Ο τι δέ έ'χομεν καλούς 
δικαστάς μέ ηθικόν καί μέ μόρφωσιν

κών ή τών διοικητικών δικαστηοίων ;
Αί ένέργειαί τοΰ κράτους είνε δύο ειδών.

“Η είνε πράξεις,' δι’ ών έκδηλοΰται 
τό άρχειν αύτοΰ, πράξεις δι’ ών παρί- 
σταται τό κράτος ώς έπιτάττουσα έξου
σία, δεσμεύουσα άμέσως διά μονομεροΰς 
'πράξεως τά  άτομα καί άναγκάζουσα 
αύτά νά έκπληρώσουν τάς έντεΰθεν ύπο- 
χρεωσεις, έπί ποιν·?) διά τήν ένδεχομέ- 
νην παράβασιν. “Η τό κράτος ένεργεΐ 
άπλώς πράξεις περιουσιακής διαχειρί- 
σεως, οπότε παρίσταται ώς flSCUS, ώς 
νομικον δηλ. πρόσωπον, ύποκείμενον 
ιδίας περιουσίας, ίστάμενον έπί έπ ι- 
πέδου ίσότητος πρός τούς ίδιώτας καί τά 
λοιπά έν τώ  κοάτει νομικά πρόσωπα.

Το κράτος διά νόμου έπιβάλλει φοοο- 
λογίαν, στρατολογίαν κ .τ .λ . τάς υπο
χρεώσεις ταυτας έπιβάλλει ώς έξουσία, 
ώς *ρχη· έκ της θέσεώς του ώς έξουσίας, 
δεσπο-,ουσης τά άποτελοΰντα αύτό μέλη, 
απορρέει τό δικαίωμα νά έπιβάλλν) άμέ
σως υποχρεώσεις πρός τούς υπηκόους ή 
και άλλους εντός τών ορίων τνίς δικαιο
δοσίας του διαμένοντας. Ώ ς  έξουσία α
ποφασίζει, δτι τά  άτομα οφείλουν ύφ’

επαρκή, άποδεικνύεται έκ τοΰ δτι δια- 
κρινονται ώς άριστοι οίκογενειάρχαι καί 
τελειοι πολΐται (έκτός έλαχίστων έξαι- 
ρεσεων πιθανών) καί ώς έπιστήμονες ούχί 
τόσον μακράν της έπιστήμης διατελοΰν- 
τες. ’Απευθύνομαι προς τούς αρχαιότε
ρους δικηγόρους καί τούς ερωτώ : Έν τώ 
άρχείω το>ν πόσαι είνε αί άποφάσεις με
ταξύ χιλιάδων άλλων, αΐτινες έξέκλιναν 
της ευθυδικίας καί της όρθης άντιλή- 
ψεως άπό επιστημονικής έπόψεως τοΰ δί
καιου ; Έ γ ώ  τούλάχιστον έκ τοΰ δικη- 
γορικοΰ μου βίου δεν έχω νά έπιδείξω 
πολλάς τοιαύτας. Είνε άληθές δτι κατά 
τήν μέθην τνίς συζητήσεως, ών ύπό τήν 
ίσχύν της υποβολής (καί δυστυχώς συ
χνότατα ήμεΐς οί δικηγόροι εί'μεθα θύ
ματα της ύποβολνίς), πολλάκις ήδίκησα 
τούς δικαστάς, άλλά δταν έπηλθεν ή αι
θρία της νηφαλιότητος, είδον δτι ειχον 
προχωρήσει πολύ είς τήν κρίσιν μου καί 
δτι μάλλον καλώς έκρίθην.

Ιίοσάκις μέσα είς τήν πυρετώδη άνα- 
ζήτησιν της νομικής κλειδός καί είς τόν 
συγκεχυμενον ορίζοντα τών συμφυοομέ- 
νων πλέγδην νομικών ζητημάτων, δέν 
διεκρίνομεν τό μελιχρόν φώς της ύγιοΰς 
διανοίας τοΰ δικαστοΰ, τακτοποιοΰντος 
τάς σκέψεις μας καί δίδοντος τήν εΰστο- 
χον λύσιν ; ’Απειράκις —  καί ομως λη - 
σμονοΰμεν ταΰτα, συγχέοντες τήν χ ω - 
λαίνουσαν κάπως άπονομήν της Δικαιο
σύνης μέ τό ποιόν τών δικαστών. Έ χ ο -  
μεν καλούς δικαστάς, άλλά χωλαίνει ή 
απονομή της δικαιοσύνης διά πολυ
πληθείς λόγους. Είς τό σημεΐον τοΰτο 
προσπαθήσωμεν νά παράσχωμεν κατά τό 
δυνατόν χεΐρα βοήθειας —  καί δέν είνε 
ολίγα τά  μέσα, δι’ ών δύναται ή έφαρ
μογή τοΰ δικαίου νά βοηθηθνί, καίτοι καί 
αυτη διατελεΐ άναγκαίως έν στενώ δε- 
σμώ μετά τνίς γενικής καταστάσεως. Τά 
σημεία, είς τά  όποια δυνάμεθα ήμεΐς οί 
δικηγόροι νά έπικουρήσωμεν τήν Δικαιο
σύνην είνε πολλά, πάρα πολλά, άλλά 
δέν δύναμαι νά εί'πω, ότι έν πασι τούτοις 
δυνάμεθα νά έ'λθωμεν αρωγοί, διότι εις 
τάς πλείστας περιπτώσεις δέν εί'μεθα 
έλεύθεροι καί κύριοι τών ένεργειών μας, 
παλαίοντες διά τόν άρτον καί συρόμε
νοι άπό τόν πυρετόν τοΰ συναγωνισμοΰ. 
Ά λ λ ά  έκτός τούτων δυνάμεθα νά έ'λθω
μεν έπίκουροι τνί Δικαιοσύνν) βελτιοΰν- 
τες ήμας αύτούς καί μεθ’ ήμών καί τήν 
Δικαιοσύνην. 'Υπάρχει τό στάδιον τνίς 
έπιστήμης έν ή δυνάμεθα έργαζόμενοι 
κατά τό δυνατόν, έφ’ δσον έπιτρέπει ή
μΐν ή βιοπονία, νά προλειαίνωμεν καί 
παρασκευάζωμεν τήν οδόν, δι’ ής θά δι- 
έλθνι ή Νομοθεσία πρός έφαρμογήν τών 
διδαγμάτων της πείρας καί της διδα
σκαλίας. Διά μιας δέν γίνονται δλα. Τά 
κοινωνικά φαινόμενα συνακολουθοΰσιν άλ- 
ληλα,δντα πρός άλληλα παράγοντες καί 
άποτελέσματα καί έν τί) έξελίξει αύτών 
δείκνυται ή πρόοδος. Δέν δυνάμεθα λοι
πόν νά έκδηλώσωμεν ένταΰθα άμέσως 
άκμήν έπιστήμης, ούχ ήττον ταχύτερα

ώρισμένας συνθηκας νά ύποστοΰν διά της 
φορολογίας άφαίρεσίν τινα ιδιοκτησίας, 
ή διά της στρατεύσεως στέρησίν τινα της 
έλευθερίας των. Έάν κατά τήν έκ τέλ ε- 
σιν τών σχετικών πρός ταΰτα νόμων γεν- 
νηθώσιν άμφισβητήσεις, άρμόδια διά τήν 
έπίλυσιν αύτών είνε^τά πρός τοΰτο διάνό- 
μου κατασταθέντα διοικητ. δικαστήρια.

"Οταν τουναντίον τό κράτος— ώς παν 
φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον— πρός έκ - 
πλήρωσιν τών ποικίλων αύτοΰ άναγκών, 
προβαίνν) είς διαφόρους συναλλαγάς 
πρός ίδιώτας ή άλλα νομικά πρόσωπα, 
άγοράζν) δηλ. πωλνί, μισθών·/), παραγ- 
γέλλν), έκτελνί δημόσια έ'ργα οίασδή- 
ποτε έκτασεως, τότε αί ένέργειαί του 
αύται, δέν πηγάζουν έκ της εξαιρετικής 
θέσεως, ήν έ'χει άπέναντι τών ατόμων ώς 
έξουσία έπιτάττουσα καί έπιβάλλουσα 
μονομερώς υποχρεώσεις, ά λλ’ έκτελοΰν- 
ται παρ’ αύτοΰ ώς ποοσώπου τοΰ ίδιω- 
τικοΰ δικαίου, ύποκειμένου κατά κανόνα 
είς τάς κοινάς διατάξεις, ύποχρεουμένου 
δέ συμφώνως πρός αύτάς, άπαρραλλά- 
κτως, δπως καί οί έν αύτώ βιοΰντες 
ίδιώται. Α_ Ν. ΔΙΟΜ ΗΔΗΣ

ή δσον ήδύνατο τις νά νομίση ήδύνατο 
νά είνε παρ’ ήμΐν ή πρόοδος λόγω της 
επικοινωνίας ήμών μετά τών πεπολιτι- 
σμένων χωρών. Ήδυνάμεθα νά έπωφε- 
ληθώμεν τών τελευταίων διδασκαλιών, 
γιγνομένων ύπό τήν έπίδρασιν καί οδη
γίαν τών νεωτέρων κοινωνιολογικών με
λετών καί συνδέοντες τά έ/.εΐθεν πορί
σματα πρός τάς έκδηλουμένας παρ’ ήμΐν 
πρακτικάς άνάγκα,ςνά σχηματίσωμεν τό 
διάγραμμα της νομοθεσίας ήμών,νά διευ- 
κολύνωμεν διά μάλλον πρακτικής καί 
άπλουστέρας λ. χ . δικονομίας τήν έφαρ
μογήν τνίς Δικαιοσύνης έπί τό δικαιότε- 
ρον καί κοινωνικώς λυσιτελέστεαον.

Ή  μορφή της διδασκαλίας τοΰ δικαίου 
σήμερον τοιαύτη είνε άφοΰ διήνυσε κυ
ρίως έν Γερμανία τό φιλολογικόν  αύτης 
στάδιον καθ’ ο κυρίως έτελειώθη ή ιστο 
ρική καί φιλολογική γνώσις τοΰ Ρω μαϊ- 
κοΰ Δικαίου, έφ’ ής έθεμελιωθη ή δογ
ματική συναρμογή αύτοΰ, έτράπη ή δι
δασκαλία είς τήν μελέτην τοΰ δικαίου 
άπό κοινωνιολογικής καί φυσιολογικής 
έπόψεως καί έπί τνί βάσει τών νέων δι
δαγμάτων της οικονομικής, της φυσιο
λογίας, της ηθολογίας, της ψυχιατρικής, 
καί καθεξής, δείκνυσι τας άνάγκας τάς 
κοινωνικάς, είς άς δέον νά έ'λθη έπίκου- 
ρος ή Νομοθεσία, εύστοχώτερον έργαζο- 
μένη. Έχουσα ύπ’ οψιν τάς έρνασίας 
αύτάς ή παρ’ ήμΐν επιστήμη τοΰ δικαίου, 
δύναται εργαζομένη καί είς τήν έξεύρε- 
σιν καί άποκάλυψιν τών ποακτικών ά
ναγκών της Δικαιοσύνης καί συνδυάζουσα 
πάντα ταΰτα, νά παράσχν) παμμέγιστα 
ώφελήματα εις τήν άπονομήν αύτης, 
διότι καί πληρεστέραν έν άπλουστερω 
τύπω Δικονομίαν δύναται νά δώσν) είς 
αύτήν καί ούσιαστικόν δίκαιον μάλλον 
εύσκοπον καί άνταποκρινόμενον είς τήν 
κο νωνικήν κατάστασιν νά ύποδείξη καί 
πλεΐστα άλλα δι’ ών εύρυθμοτέραν νά 
καταστήσν) τήν μηχανήν της άπονομης 
της Δικαιοσύνης. ’Ολίγη έργασία καί ο
λίγη θέλησις χρειάζεται πρός τοΰτο.Καί 
ιδού τό στάδιον είς ο καλείται τά φύλ
λον σας, μέγα άληθώς καί ευεργετικόν 
είς τήν πατρίδα. Δέν χρειάζονται σοφαί 
πραγματεΐαι, ύπερμηκεις, μή άνταποκρι- 
νόμεναι είς τό νΰν πνεΰμα της διδασκα
λίας τοΰ δικαίου κατά τό πλεΐστον, ά - 
πλαΐ παρατηρήσεις τών καθ’ έκάστην 
συμβαινόντων έν τοΐς δικαστηοίοις μετά 
τών αναγκαίων πορισμάτων,συνδεομένων 
πρός τά άλλαχοΰ διδασκόμενα καί τάς 
άλλαχοΰ πληροφορίας, θέλουσιν είναι έγ - 
γύτερον πρός τό σκοπούμενον. Φρονώ δέ 
δτι αί τοιαΰται τών δικαστικών γεγονό
των άναγραφαί καί παρατηρήσεις δέν 
θέλουσι έκκλίνει ι;ίς έξυπηρέτησιν προ
σωπικών παθών καί άτομικών συμφε
ρόντων, καί τοΰτο φρονώ, διότι έ'/ω π ε- 
ποίθησιν είς τούς διευθύνοντας τό φύλλον 
της «Δικαιοσύνης» Επιστήμονας διακρι- 
νομένους λόγω ήθους καί λόγφ μορφώσε- 
ως. Μή λησμονώμεν δτι οί δικασταί είνε 
άνθρωποι καί δτι ψυχικάς διαλείψεις δύ-

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΑΣ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Χ Τ Ν Η  

ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α Τ Ο Π Α

Υ Π Ο

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Μ Π Ο Υ Κ Ρ Α
Δ ικ η γ όρ ο υ  έν  ΆΌ 'ήναις

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος) 

Ά λ λ ά  τούλάχιστον νά ήδύνατο νά 
καταγνωσν) τις εί'ς τινας κατά  σύμ π τω -  
σιν ίατροδικαστάς, μόνον  τό σφάλμα 
τοΰτο ;

Συνήθως καί δταν παρ’ αύτών λαμ- 
βάνεται ή πρόνοια νά παρεμποδισθν) ή 
σηψις τών σπλάγχνων δι’ άντισηπτικης 
τίνος ούσίας, ούτοι,άντί τοΰ προχειροτέ- 
ρου καθαροΰ οινοπνεύματος ή καί έν έλ- 
λείψει τούτου, τοΰ κοινοΰ οινοπνεύμα
τος, προτιμώσι νά έμβαπτίζωσι τά 
σπλάγχνα έντός άχνης ύδραργύρου (su
blim e) ή έντός διαλύσεως φαινικοΰ 
όξέως. Λαμβανομένου δέ ύπ’ οψιν, δτι 
ούχί σπανίως έν τνί έκθεσεί τνίς άποστο-



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η

νανται νά ύφίστανται ενίοτε ώς πας άν
θρωπος.Συνεπώς,ό παρακολουθών τά βή
ματά των δημοσιογράφος δέν πρεπει να 
έξετάζ·^ τάς πράξεις των μ.ε το μικρο- 

■σκόπιον πάντοτε, άλλα να σχημ.ατιζν) 
μ&λλον γενικώτερα συμπεράσματα επι 
γενικωτέρω,ν παρατηρήσεων. Μη λησμο- 
νώμεν δ’ έπίσης δτι ημείς οί δικηγόροι 
δέν πρέπει διά δημοσιογραφίας ερεθιστι
κής νά καταστησωμεν πρός ήμας πικρο- 
χόλους τούς δικαστάς, διότι δέον (καί 
τοΰτο άπό στενής επαγγελματικής έπό- 

■ ψεως) νά άναμιμνησκωμεθα δτι πλειστας 
δσας ευκολίας λαμ.βάνομ.εν παρ’ αύτών, 
παοαβαινόντων πολλάκις τό τυπικόν κα
θήκον των '/άριν ημών. Π λεΐστα όσα 
κατορθοΰνται έν ηρεμία πνεύματος και 
έν γενικωτέρα παρατηρησει τών πραγ- 
μ.άτων. Καί τοιαύτην πορείαν εύχομαι 
είς τό φύλλον σας.

Σ. Σ η μ ίτ η ς
Δικηγόρο; έν Π ειραιεϊ

ο ι  Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Ο Ι
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΓΛ ΑΚίϊΝ

Έδημοσιεύθη έν τν) έφημ.ερίδι της Κυ- 
βερνήσεως ο πιναξ, ο έκδοθεις υπο τοΰ 

•στατιστικού τυ-ηματος τοΰ Υπουργείου
,  * * ,  ^  ,  /  > f

της Δικαιοσύνης, εν τω οποιω εικονι- 
ζονται τά είς καταδίκους κεφαλαία τών 
Ελληνικών φυλακών τη 1η Δεκεμβρίου 
1 9 0 5 . Κατά τόν πίνακα τοΰτον οι ολοι 
.κατάδικοι άνέρχονται κατά την άνω η
μέραν είς 5 9 2 1 . Έ κ  τούτων 4 1 2  εχουσι 
καταδικασθΐί είς ισόβια δεσμά, 1 4 2 4  είς 
πρόσκαιρα δεσμά, 1 5 2 8  εις ειρκτήν, 973  
είς φυλάκισιν άπό 2 — 5 ετών και 1584  
είς φυλάκισιν κατωτεραν τών δύο ετών.

Έ κ  τών 4 1 2 , οΐτινες χαρακτηρίζον
ται ώς καταδικασθέντες είς ισόβια δε- 
5 μά, οί 149 εΐχον άρχικώς καταδικα- 
*θη είς την ποινήν τοΰ θανάτου, έ'τυχον 
δέ Βασιλικής χάριτος.

Εκκρεμείς καταδικαστικαί αποφάσεις 
είς θάνατον παοαμενουσιν εισετι κατα 
δώδεκα.

Οι Α ιγυπτίων β ααά εΐς  κατά νόμον  
εαυτών τονς δ ικαοτάς εςώ ρκιζον, οτι, 
καν βαπιλεύς τι προοτάξγ], κρΐναι τών μη  
δικαίω ν, ούκρινονοι.

(Π λουτάρχου).

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ^ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΝ
Τη 19  Φεβρουάριου 6pqc 10 π. μ. 

προσκαλούνται άπαντα τά έγγεγραμ- 
μένα μέλη τοΰ Συλλόγου καί πάντες 
έν γένει οί δικηγόροι ’Αθηνών έν τη 
αιθούση της εταιρίας τών «Φίλων τοϋ 
Λαοΰ», δπως προβώσιν είς τάς άρ- 
χαιρεσίας τοΰ Συλλόγου, συμφώνως 
πρ&ς τί) διά Β. Διατάγματος έγκε- 
κριμένον Καταστατικόν αύτοΰ.

Ή  ’Ε π ιτρ ο π ή

Ή  oto .voiJ.il τοΰ τεύχους τοΰ μη
νός Φεβρουάριου της Έ φ Υ Κ Α ερ ίδ ο ς  
τή ς  'Ε λ λ η ν ικ ή ς  κ α ι Γ α λ λ ικ ή ς  
Ι\ίομ .ολογίας, ε'νεκα περιεχομένων 
διπλασία; υλης τοΰ συνήθους, γενήσεται 
έντός τοΰ πρώτου δεκαημέρου τοΰ Φε
βρουάριου.

Α ί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπιϋ'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Εύρισκόμεθα είς τήν άνάγκην, ά- 
παντώντες είς τάς πολλαχόθεν άπευ- 
θυνομένας προς ημάς έρωτήσεις ή 

ένθαρρύνσεις, νά δη-
Τ ε λ ε έ α .  λώσωμεν καί αύθις, δτι 

ή «Δικαιοσύνη», εύρε- 
θεΐσα, ώς έκ της αποστολής αύτης, 
είς τήν άνάγκην νά μεταδώση είς εύ- 
ρύτερον κύκλον δσα έπί μήνας δλους 
έθρυλλοΰντο μεταξύ τών έν Άθήναις 
δικηγόρων περί τοΰ Πρωτοδίκου κ. 
Άνδρ. Γαρουφαλιά, ούδέποτε έπεζή- 
τησε διά τούτου νά διεκδίκηση δικαι
ώματα κατηγορητικής ή άλλης άρ- 
χής, ούδε νά παρακολούθηση τήν ά- 
ναλαβοΰσαν καί εύρισκομένην έτι έν 
τφ εργφ τούτφ αρχήν έν ταις λε-’ 
πτομερείαις τών ένεργειών της.Έ νεκα 
τούτου, άν είς τούς έρωτώντας ημάς 
γεννάται ή δυσθυμία δτι γοργότερον 
εδει νά έβαινον καί έπερατοΰντο αί 
έπί τής ύποθέσεως ταύτης άρξάμεναι 
άπδ τεσσάρων περίπου εβδομάδων α
νακρίσεις, άν άλλοι εύρίσκουν δχι ευ
πρεπές το θέαμα, καθ’ ο, ό έν λόγφ 
Πρωτόδικης, προπορευόμενος οίονεί 
τής άνακρίσεως μυρίας άγωνίζεται νά 
άσκή έπιδράσεις έπί τών προσώπων 
άτινα ύποπτεύει ή πληροφορείται δτι 
πρόκειται νά κληθώσιν ώς μάρτυρες, 
άν άλλοι φρονούν, δτι μέχρι τοΰ πέ- 
ρατος τών άνακρίσεων έπεβάλλετο νά 
μή έλάμβανε μέρος ώς δικαστής ό 
αύτ^ς Πρωτόδικης, δλα τοΰτα, πιθα
νόν είς το μέλλον νά καταστώσιν άν- 
τικείμενον γενικωτέρας συζητήσεως, 
έπί τοΰ παρόντος δμως δεν είνε έπι- 
τετραμμένον νά άνακινηθώσιν ύπό 
τής «Δικαιοσύνης», ής ή στάσις, μέ
χρι τοΰ πέρατοςτών άνακρίσεων, έπι- 
βάλλεται αύστηρώς ούδετέρα.

'Ένα έκ τών ήρώοιν του, ό Τολστόϊ 
άν δέν μας πλανα ή μνήμ.η, τον παρα
κολουθεί καθ’ έκάστην πρωίαν σταυ- 

αοκοπούμενον ό- 
Στανροκοζηθώηεν χαν έξέρχηται 

της οικίας του 
καί έπιφωνοΰντα: « Ό  Θεός άς μέ
σώση καί σήμερον άπό άδικον ένταλ- 
μα». Παρατηρεί δε ό μέγας Ρώσσος φι
λόσοφος, δτι την τακτικήν αυτήν τοΰ η- 
οωός του, εινε σκοπιμώτατον νά άκολου- 
θώσι καί δλοι οί συμπολΐταί του, ούτως 
ώστε νά παρίσταται η Ρωσσία σταυροκο- 
πουμένη καθ’ έκάστην πρωίαν, όχι άπό 
συναίσθημα λατρείας πρός τόν Θεόν,άλλ 
άπό τρόμον πρός τούς άνακοιτάς της. Ό  
άμ.φιβάλλων άν ή τακτική αυτη τοΰ γε
νικού σταυροκοπηματος εινε σκόπιμος 
καί διά τήν Ε λλά δα , δεν έχει ή νά ά- 
ναγνώσνι τήν έν άλλ-/) στηλν) παοατιθε- 
μένην περικοπήν ένός βουλεύμ-ατος τοΰ

συμ-βουλίου τών έν Άμήναις Έφετών. 
“Ο ,τι είς τήν συγκεκριμένην έκείνην πε- 
ρίστασιν έγένετο, έγκλεισθέντος άνευ 
λόγου είς τάς φύλακας τοΰ ΙΙαλαιοΰ 
Στοατώτως ένός πολίτου, τοΰτο δύνα- 
ται νά συμβγί άνά πασαν στιγμ-ήν έπί τν) 
άπλουστάτη ύπονοία ένός είσαγγελεως 
καί ένός άνακριτοΰ καί διά πάντα άλλον, 
ένοχον ή μ.ή άδιάφορον, άοκεϊ οι συλ- 
λαβόντες τήν υπόνοιαν Κέρβεροι ούτοι 
τοΰ Ποινικού Νόμ.ου ή νά εύρίσκωνται 
έν άνωαάλω ψυχική καταστάσει ενεκα 
διαφόρων ασχέτων πρός τήν ύπόθεσιν 
λόγων, ή νά έ'χωσι τόν χαρακτήρα ελα
στικόν τόσον, ώστε νά μ.ετεβλήθησαν 
είς οογανα άτοαικών αντεκδικήσεων, ή

I , / > 1 \ ί ~ >ν ανη/,ωσιν εις την απο τινο^ν ετο>ν ου)[λι-  
ουργηθεΐσαν τάξιν τών αυστηρών και ά- 
τέγκτων κληθέντων δικαστών. Μία έκ 
τών τριών τούτων περιπτώσεων ύπεραρ- 
κεΐ δπως ό πρώτος τυχών συνταγμ-ατι- 
κός 'Έλλην λάβγι τήν είς τάς φυλακάς 
τών υποδίκων άγουσαν, ού μόνον δέ 
τοΰτο άλλά καί πλουτισθνί ενίοτε καί μ.έ 
τόν έπίζηλον τίτλον τοΰ άγύρτου ή τοΰ 
ύποπτου φυγής καί τά  παρόμοια, μ.ε τα 
όποια στολίζονται έντάλμ-ατα προφυλα- 
κίσεως τοΰ ποιοΰ δπερ εϊχεν ύπ’ οψιν τό 
άνω βούλευμ.α τοΰ συμβουλίου τών έν 
Άθήναις Έφετώ ν. Σταυροκοπηθώμεν 
άρα πρό τοΰ τρόμ,ου τοιούτων ένταλμά- 
των καίτοι μή Ρώσσοι.

Μέ τό γνωστόν στερεότυπαν υφος έδη-
μοσιεύθη καί ή κατάστασις τών φυλακών
τοΰ κράτους διά τόν παρελθόντα μ.ηνα

,  , Δεκέμβριον. Π αρε-
Φ ν λ α κ α ι  -λ ν Κ

κ α ί κρά τος τεθησαν και παλιν
ξηροί οί τετριμμένοι 

άοιθμοί, κατενεμήθησαν οί κατάδικοι είς 
τέσσαραί ή πέντε κλάσεις, άναλόγως 
πρός τήν ήν άποτίουσι ποινήν, και ού
δέν πλέον. Σύγκρισις μέ τό παρελθόν 
ούδεμία, παρατήρησίς τις άλλη ύποδει- 
κνυομένη άπό τάς άπαιτήσεις καί αύτης 
της στοιχειώδους στατιστικής κρίνεται 
έντελώς περιττή, διά νά καταόειχθ^ 
καί μ.ίαν άκόμη φοράν πόσον άπλοϊκώς 
έιργάζονται τά άλλα κράτη, τά άναγα- 
γόντα είς έπιστήμην έκ τών δυσχερε- 
στάτων τήν έπιστήμ.ην τών φυλακών 
καί διαπλάσσαντα συστήματα φυλακών 
διάφορα καί όλονέν άδιαλλείπτως εργα
ζόμενα πρός μόρφωσιν προσωπικοΰ φυ
λακών. Ή μεΐς ευτυχώς τά  έλύσαμεν ά- 
πλούστατα δλα, δημοσιεύοντες κατά 
μηνα έν δελτίον κινήσεως τών φυλακών, 
έκ τοΰ οποίου πληροφορείται τό κοινον 
πόσους έγκληματίας έκτρέφει τό δημ.ό- 
σιον ταμ.εΐον καί πόσοι τούτων άπε- 
βίωσαν.

Ά π ό τό αύτό στατιστικόν τών φυ
λακών δελτίον πληροφορούμ-εθα, δτι καθ’ 
ολον τόν Νοέμ.βοιον 1 9 0 5  άπεβίωσαν έν

ταΐς διαφόοοις 
Κ α τα δ ίκ η  ε ίς  θάνα τον φυλακαΐς τοΰ 

ανει· άποφά<5εως Κράτους έξ έν 
δλω, έκ τών 

οποίων ταεΐς έκ τυφοειδούς πυοετοΰ καί 
εις έκ φυματιώσεως, δπερ σημαίνει, δτι 
τά  δύο τρίτα τών έν ταϊς φυλακαΐς θα
νάτων οφείλονται είς τόν τυφοειδή πυ
ρετόν καί τήν φυμ,ατίωσιν κατά τό φαι- 
νόμενον, κ α τ’ ούσίαν δμως είς Κράτος 
τοιοΰτο οΐον τό ήμέτερον, τό όποιον δέν

τοέφει μόνον μ.έ τόν άηδέστερον τών άο- 
των τούς αποκλήρους τούτους της τύχης, 
άλλά καί μ.έ δλα εκείνα τά  μ.ιάσματα, 
τά καταλήνοντα είς τάς άπεχθεστέοας 
τών νόσων. Μ εθ’ δλα δέ ταύτα υπάρ
χουν οί φρονοΰντες δτι ή είς θάνατον κα
ταδίκη μ.όνον δι’ άποφάσεως δικαστικές 
άπαγγέλλεται.

Ο  Τ Υ Π Ο Σ  
ΚΑΙ Η “ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,,

Μέ Φοάσιν μαρτυροΰσαν ένθουσιασμόν 
άδολον, χαιρετίζει τήν έμ,φάνισιν τ έ ς  
«Δικαιοσύνης» ό έν Πειραιεΐ νεαοός συνά
δελφος κ. Μ ιχ. Ρουνόπονλος, δημ,οσι- 
εύων έμπνευσμένον όντως άρθρον έν τνί 
«Σφαίρα» τοΰ Πειραιώς της 28  Ίανουα- 
ρίου. Λυπούμ,εθα δτι ό χώρος τ έ ς  «Δι
καιοσύνης» δέν έπιτρέπει τήν άναδημο- 
σίευσιν ολοκλήρου τού άρθρου τούτου, 
ούτινος μεταφέρομεν μίαν περικοπήν ε -  
χουσαν ώς έ ξ έ ς :

«Αί μ.εμψίμοιροι άμφιβολίαι καί οί 
άποθαρρύνοντες δισταγμοί, αί συμ,φερον- 
τολογικαί αντιλήψεις καί οί εγωιστικοί 
ύπολογισίΛοί, αυτοί οί όποιοι έδολοφόνη- 
σαν μέχρι τοΰδε τήν ιδέαν, κατέθλιψαν 
τάς εύθαρσεΐς ψυχάς καί έρράκωσαν τήν 
σημαίαν της άληθείας, αυτοί δέν ύπέρ- 
ξαν ισχυροί δπως άναστείλουν τήν πρόο
δον τοΰ εύγενοΰς έ'ργου καί έγένοντο άνί- 
κανοι δπως δηλητηριάσουν μέ τό δηλη- 
τήριον τ έ ς  άμ.φιβολίας καί τ έ ς  άποθαρ- 
ρύνσεως τούς έργάτας αύτοΰ. Τό δίκαιον 
καί ή άλήθεια έδωκεν είς τούς τελευταί
ους τούτους δλην τήν δύναμιν καί τήν 
ειλικρίνειαν καί τό θάρρος τ έ ς  ψυχής, δ
πως αντιμετωπίσουν πασαν άντίδρασιν 
κ α τ’ αύτών καί ή συναίσθησις τ έ ς  έξυ- 
πηοετήσεως σκοπών άπειρου ηθικές ση
μασίας, ώπλισεν αύτούς μ.έ τήν στερράν 
θέλησιν καί τήν άδιάσειστον έπιμονήν έν 
τώ  άγώνι, δστις φέρεται ήδη εύθύ είς τήν 
όδόν τών μεγάλων έπιτυχιών καί τών 
μεγάλων κατακτήσεων.»

Ή  συνάδελφος «Σύνταγμ.α» τοΰ Ναυ
πλίου, άναγγέλλουσα τήν έ'κδοσιν τές  
έφημερίδος ήμών, γράφει μ,εταξύ άλλων: 
«Έκήουξαν οί έπίλεκτοι ούτοι τού δι- 
κανικού τές  πρωτευούσης κόσμου τάς 
σελίδας τ έ ς  έφημερίδος των άσυλον άπα- 
ραβίαστον πάσης άληθείας σχετιζομ.ένης 
μ.έ τά δικαστικά, όσονδήποτε πικρά καί 
άν εινε, ποοθέμενοι τήν διόρθωσιν τών 
απειραρίθμων τρωτών τ ές  σήμ,ερον πάσνι 
θυσία,

Ά τέρ α  συνάδελφος, ή «ΙΙατρίς» τοΰ 
Πύργου, γράφει: « ’Έργον ύψίστης δι
καιοσύνης άποτελεΐ ή εκδοσις έν Ά θ ή - 
ναις της δικαστικές έφημερίδος « Δικαιο
σύνη ». Τά πρώτα φύλλα τές  έφημερί
δος ταύτης καταδεικνύουσιν δτι προώ- 
ρισται αυτη νά παοάσχν) σπουδαίαν 
ύπηρεσίαν είς τήν δικαιοσύνην της χω 
ράς διά της διαφωτίσεως διαφόρων νομ.ι- 
κών ζητημ-άτων καί τοΰ αυστηρού άλλά 
καί δικαίου έλέγχου, τόν όποιον μέλλει 
νά έξασκήση έπί τών διαφόρων δικαστι
κών πράξεων.

’Επίσης έν κυρίω άρθρω ή έν Χ α λ -

λές τών σπλάγχων, έκ λησμοσύνης δεν 
άναφέρεται καί ή ουσία είς ήν ένεβαπτι- 
σθησαν ταΰτα, εινε πολύ ένδεχό^.ενον, 
δταν' ό χημικός δέν άντιληφθνί έγκαίρως 
περί· τίνος πρόκειται, ν’ άνεύον) είς τά 
ύπό έξέτασιν σπλάγχνα ύδράργυρον ή 
καί φαινικόν οξύ, τούτέστιν ύηλητηρια 
έξ ών συχνότερον άριθμ-οΰμ,εν δηλητη- 
τηριάσεις. Καί ουτω δύναται νά δημ,ιουρ- 
γηθνί έν έ'γκλημα άνύπαοκτον, καί νά 
συντριβή είς άθωος.

Ταΰτα πάντα δέ έπιτυγχάνονται τ^ 
ευσυνείδητο) προσπαθεία τοΰ ίατροδι- 
καστοΰ έκείνου, δστις έδηλητηριασε τα 
σπλάγχνα μ.ετά τόν θάνατον τοΰ κατέ- 
χοντός ποτε ταύτα, καί παρεσυρε την 
Ποινικήν Δικαιοσύνην είς μ.ίαν πλάνην.

Αλησμόνητος θά μείνν) ή έ’κπλη-

ξις, ήν ήσθάνθησαν έν τφ  Χημείω οί 
διορισθέντες πραγματογνώμονες χημικοί 
πρός έξέτασιν τών σπλάγχνων έκ μι&ς 
έπαρχίας άποστελλομενων, όταν ήνοι- 
ξαν τό έκ λευκοσιδήρου δοχεΐον, οζον 
έκ πετρελαίου, βεβαιοΰν ουτω είς τί 
έγοησιμοποιεΐτο, προτού κληθέ είς την 
ιατροδικαστικήν υπηρεσίαν, πλήρες υοα- 
τος έντός τοΰ οποίου έπέπλεον σεσηπό- 
τα  τά σπλάγχνα, περιστεφόμ.ενα άπό 
φύλλα μ.ύρτων καί δάφνης, ώς περιθεουν 
τάς δχθας μαγευτικές λίμνης έντός τές  
οποίας νήχονται ίχθεΐς χρυσοειδεΐς, ή 
χλόη καί τά  ύδροχαρέ άνθη. Ποία έμ- 
πνευσις ώδήγησεν άρά γε τόν ιατροδι
καστήν έκεΐνον, νά χρησιμ.οποιησν) την 
άγνωστον είς τήν σύγχρονον έπιστημην 
άντισηπτικήν ιδιότητα τών μ.ύρτων,

καί πώς μ.ετριοφρόνως έ'ρριψεν έντός τού 
έκ λευκοσιδήρου δοχείου τά φύλλα της 
δάφνης άντί νά τά  κρατήση δι’ έαυτόν 
ΐνα στέψη τούς κροτάφους του τους 
βυθισμένους είς τέλμα άμαθείας; Δυσ
τυχώς δέ ένίοτε ουτε έν τώ  έργα- 
στηρίω τού χημικού καταβάλλεται δση 
άπαιτεΐται έπιμέλεια πρός έξακρίβωσιν 
τών δ/ιλητηρίων, διότι παραδίδεται είς 
άρχαρίους βοηθούς ή έξέτασις σπλάγ
χνων,οΐτινες συντάσσουν καί τήν έ'κθεσίν, 
ήν ύπογράφουν άβασανίστως οί προϊστά
μενοι, ένωτό καθέκον των εινε αύτοί οί 
ίδιοι νά ένεργοΰν τήν εργασίαν ταυτην. 
Καί ουτω συνετάχθη έ'κθεσις έξετάσεων 
σπλάγχνων, δι’ ής ό ένεργήσας τήν έξέ- 
τασιν βοηθός, έπιστοποίει μέ τό κΰρος 
της υπογραφές τοΰ προϊσταμένου του,

δτι άνεΰρε έντός αύτών τεμάχια ύέλου, 
ένώ μ,εταγενεστέρως έξηκριβώθη δτι τά 
σπλάγχνα περιείχαν ύδράργυρον, τά τ ε 
μάχια δέ τές  ύέλου δέν προήρχοντο έκ 
καταπόσεως ύπό τοΰ θύματος, ά λλ’ ή
σαν θοαύσμ.ατα τοΰ ύελίνου δοχείου, έν
τός τοΰ οποίου έστάλησαν τά σπλάγχνα 
είς τό Χημ.εΐον.

Καί δμως ή άμ.οιβή ή παρεχομένη εις 
τόν χημικόν ύπό της πολιτείας ήτοι δρ. 
5 0  δι’ έκάστην έξέτασιν, εΐνε σχετικώς 
ικανοποιητική, ώστε ούδαμώς δικαιολο
γείται ούτος, έπιδεικνύων αμέλειαν καί 
άδιαφορίαν πρός τήν εύσυνείδητον έκ τέ- 
λεσιν τοΰ καθήκοντος.του.

Ό  ιατροδικαστής μετά τοϋ χημικού, 
έάν ήθελον μετά περισσοτέρας έπ ιμε- 
λείας ένασκεΐ' τά ανατιθέμενα αύτοΐς



κίδι συνάδελφος «Εύριπος» γράφει με
ταξύ ά λλ ω ν :

« Ό  ενθουσιασμός, μεθ’ ου ύπό πάν
των των δικηγόρων του Ινρατους, καθώς 
χ,αΐ τών παρ’ ήμΐν, έγένετο ή υποδοχή 
της άρτι έκδοθεισης εφημεριδος ((Δικαιο
σύνη» εμπνέει ελπίδας μεταβολής ιδεών 
καί παρέχει τό παρήγορον φαινόμενον 
όρθης άντιλήψεως πρός ύποστήριξιν ορ
γάνου, δι’ ου ό δικηγορικός κόσμος θά 
δυνηθη νά μη έγκαταλίπγι τά δικαιώ- 
ματά του εις την διακρισιν ανευλαβοΰς 
διαθέσεως έπί βλάβν) αύτοΰ καί τοΰ ίε- 
ροΰ ονόματος της Δικαιοσύνης.

Εινε άληθές, δτι μέχοι σήμερον οί δι
κηγόροι έν Ελλάδι δεν όυνανται να καυ- 
χώνται, οτι κατέχουσιν απέναντι τών δι
καστηρίων την θεσιν, ήν ορίζει εις αύ- 
τούς ή περιωπή της άποστολης τω ν».

ΑΠΟ ΤΑ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Α 0 Η Ν Ω Ν
ΠΛΗΜ ΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΝ

'Γην συνεδρίασιν της ΙΙεμ π της απη- 
σχόλησεν ύπόθεσις μεγίστου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος.

Έ ξεδικάζετο κατηγορία έπί εξυβρίσει 
τελεσθείστ) ώς έξης. Ένώπιον τοΰ Κα- 
κουργιοδικείου Αμφισσηςεξεταζομενος τις 
ώς μάρτυς έξεφράσθη ύβριστικώς κατα 
τίνος προσώπου δστις καί τόν έμηνυσεν 
έπί εξυβρίσει.

Ό  συνήγορος τοΰ κατηγορουμένου κ.
II . Τσιτσικλης ύπέβαλεν εύθύς έξ άρχης 
ενστασιν κατά τοΰ κατηγορητηρίου, προ- 
βαλών τό άπαράδεκτον της ποινικής α
γωγής έπί τώ  λογω οτι ο μαρτυς,οσάκις 
καταθέτνι τι ένώπιον τοΰδικαστηρίου,είνε 
ύπόχοεως έκ τοΰ νόμου, άτε όρκιζόμενος 
πρός τοΰτο,ΐνα καταθέστι άφόβως καί α
παθώς συμφώνως πρός την ατομικήν αύ
τοΰ πεποίθησιν καί συνεπώς η πολι
τεία  τοιαΰτα ζητοΰσα παρ αυτοΰ εγ - 
vdoctoci συγχρόνως εις ocdtov το ocx.sctoc— 
όίώχ,τον.

Την έ'νστασίν του ταύτην ό κ. I I .  Τσι- 
τσικλης δι’ έμβριθοΰς άγορεύσεως, έστη- 
ριξεν έπί τοΰ συνδυασμοΰ άρθρων τινών 
της Ιίοιν. Δικόν, καί τοΰ 29  άρθρ. τοΰ 
I I .  Ν . πεοί έξυβρίσεως,έπικαλεσθείς πρός 
τοΰτο καί άποφάσεις τοΰ Άκυρωτικοΰ 
της Γαλλίας, καί γνώμας Γ  άλλων Συγ
γραφέων.

Τήν ενστασιν τής ύπερασπίσεως άντέ- 
κρουσεν διά πειστικωτάτης καί εύγλω- 
του άγορεύσεως ο αντεισαγγελευς κ. Ζα- 
βιτσάνος οστις άνεγνώρισε τήν σπουδαι- 
ότητα τής ύποβληθείσης ένστάσεως, συν- 
δεομένης πρός την ελευθερίαν ητις δεον 
νά συνοδεύει τον πολίτην προσερχομενον 
ένώπιον τής Δικαιοσύνης καί όφείλοντα 
νά καταθέστι την άληθειαν και οτι προς 
τοΰτο δέον νά παρέχωνται εγγυήσεις εις 
τόν μάρτυρα δπως καταθέτνι άφοβως τας 
πεποιθήσεις του. αΐίλην δεον το δικα- 
»στήριον, ποοσεθεσεν, μετα ιδιαζουσ/]ς 
«προσοχής νά έρευνα έάν έξυβριστικη τις 
»φράσις ήν κατέθεσεν ό. μάρτυς ώς άπαύ- 
»γασμα άτομικής αύτοΰ πεποιθησεως, 
»κατετέθη παρ’ αύτοΰ, ούχί δπως 
»μειώσν) τήν ύπόληψιν ωρισμενου προσω- 
»που, ά λλ’ δπως διαφωτίσει τήν δικαιο- 
»σύνην οπότε δεν υπάρχει δόλια προαι- 
»ρεσις έξυβρίσεως,διότι άλλως ό μαρτυς, 
»φοβούμενος μήπως έγκληθή έπί έξυβρι-

»σει, θ’ άπέφευγε νά ομολογήσει ερωτω- 
»μενος περί τής διαγωγής τοΰ κατηγο- 
«οουμένου δ,τι γνωρίζει».—  Εκ τουτου, 
ομως συνεπέρανεν, 6 κ. ’Αντεισαγγελευς 
δέν έπιτρέπεται εις τόν μάρτυρα να εξευ- 
τελίζη  υπολήψεις, έφ’δσον μάλιστα τοΰτο 
έγένετο ούχί πρός διαφωτισιν του Δικα
στηρίου, άλλά πρός ήθικην μειωσιν ωρι- 
σμένου άτόμου.

"Ενεκα τούτων ό κ. Αντεισαγγελευς 
προέτεινε τήν άπόρριψιν τής ένστάσεως 
τής ύπερασπίσεως,έφ’ δσον αΰτη στρέφε
ται κατά τοΰ κατηγορητηρίου, «το μεν 
διότι τοΰτο περιλαμβάνει παντα τα στοι
χεία τοΰ Νόμου, τό δε διότι πρόκειται 
περί ζητήματος ούσίας, παραδοχή δέ τής 
ένστάσεως θά έπέβαλε διάκοισιν μή προ- 
κύπτουσαν έκ τοΰ Νόμου». Το Δικαστη- 
ριον μ ε τ ά  μακράν διασκεψιν απέρριψετην 
έ'νστασίν τής ύπερασπίσεως δεχθέν την 
γνώμην τοΰ κ. Ά ντεισαγγελέω ς.

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι  ΜΙ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α
ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Είς τήν χώραν τών παραδόξων, τοι
αύτη δε μόνη ή Αμερική, επετράπη /) 
έξέτασις τών μαρτύρων ειτε εν τώ  στα- 
δί'ω τής ανακρισεως ειτε και κατα τ/]/ 
έπ ’ άκροατηριου διαδικασίαν και δια του 
τηλεφώνου. Τά νομικά περιοδικά τής 
Εύρώπης, τά  άναγράφοντα μ ετ εκπλη- 
ξεως τήν καινοτομίαν ταύτην, άναφε- 
οουσι καί σειράν περιπτώσεων καθ άς, 
ιδία έν Νέα Ύόρκνι, έχρησιμοποιήθη τό 
τηλέφωνον ώς μέσον εξετασεως μαρτυ- 
οων, οιτινες έκ νόσου ή άλλου κωλύμα
τος δέν ήδύναντο νά προσελθωσι ενώ
πιον τοΰ άνακριτοΰ ή του δικαστηρίου.

W:
Γνωστόν δτι είς άπάσας σχεδόν τάς 

εύρωπαϊκάς πόλεις λειτουργοΰν αύτόμα- 
τα  μηχανήματα άπό τά  όποια δύναται 
τις νά προμηθευθγί διάφορα άντικείμενα 
ήτοι τρόφιμα, γλυκίσματα καί ποτα α
κόμη, άφοΰ προηγουμένως ρίψϊΐ εις την 
οπήν τών αύτομάτων ώρισμένης διαστα- 
σεως νικέλινα ή άργυρα νομίσματα. Η εύ- 
φυής δμως αυτη επινοησις εσκανδαλισε 
τάς φορολογικάς άοχάς τής Σαξωνιας, 
αΐτινες άπεπειράθησαν νά φορολογήσουν 
τούς ίδιοκτήτας τοιούτων αύτομάτων, 
ώς καταστηματάρχας έδο>δίμων !

Οί ΐδιοκτήται τών αύτομάτων ήμφι- 
σβήτησαν τό δικαίωμα αύτό τής πολι
τείας, τό πραγμα κατεληξεν εις. τα  δι
καστήρια καί τελευταίον το Ακυρωτι
κόν τής Γερμανίας άπεφήνατο, οτι μέ
χρι τής δημοσιεύσεως νόμου έπιβάλλον- 
τος φορολογίαν είς τήν λειτουργίαν τών 
αύτομάτων, οί ΐδιοκτήται τούτων, ών ή 
παρουσία δέν εινε άναγκαία πρός πωλη- 
σιν τών έν τώ  αύτομάτω άντικειμένων, 
δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν, ουτε ως 
καταστηματάρχ αι εδωδίμων, ουτε ως 
άλλης κατηγορίας έπιτηδευματίαι.

Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Μετετέθησαν οί παρά Πρωτοδίκαις Εισαγ

γελείς Καλαμών Εύαγγ. Δεδούσης καί Χαλ- 
κίδος Έπαμ.* Βλαστός έναλλάξ, Κέρκυρας 
Δημ. Μπενή Ψάλτης είς Λεβάδε-αν, κενής 
οΰσης τής θέσεως.

Μετετέθησαν έναλλάξ οί Γίρωτοδίκαι ’Αθη
νών Άνδρ. Γαοου®αλιας και Λαμίας Κ . Σ .

Βρυάκος, Καλαμών Ξ . Άντωνιάδης καί Ά λ . 
Κουρής είς Σύρον άντι τώ^ Γ . Σταυροπου- 
λου καί Ί ω .  Μαρούδη ,μετατεθέντων είς Κα- 
λάμας, Πατρών ’ Ίωαν. Οίκονομόπουλος καί 
Ναυπλίου Α. Παπαντωνίου έναλλαξ, Κεφαλ
ληνίας Δ. Δαμασκηνός και Λευκααος Θ. Νι- 
κολόπουλος έναλλαξ, Λεβαοειας Ν. Παπαδο
πούλας είς Τρίκαλλα, άντι τοΰ ’Αρ Γαληνού 
είς Καρδίτσαν.

Μετετέθησαν έναλλας οί Πταισματοοικαι 
Καρδίτσης Θ. Μποσίνης και Λαρίσσης Δ. ΓΙάγ- 
καλος. ν , , ,

Λιωρίσθησαν δικηγόροι παρά τοις έν Ά θη - 
ναις δικαστηρίοις ό Νικόλαος I . Εκλεμες, 
παοά τοις έν Ναυπλίω ό Παναγ. ΓΙ. Κερασιώ- 
της, παρά τοΐς έν Βάλω ό Γεώργιος Ιω . Φι
λιππίδης, και παρά τοις εν Τρικαλοις ό Σπυ
ρίδων Δ. Τσούκας.

Προή'/θη είς αντεισαγγελέα τών έν Κερκύ- 
ρ(f Έ οετώ ν ό Είσαγγελεΰς τών έν ΙΙάτραις 
Πρωτοδικών Νικόλαος Μανωλιοης, και έχο- 
ρηγήβη αύτω τριετης αοεια απουσίας, τη  αι- 
τήσειτου, ΐνα άποδε/θη δηαοσίαν υπηρεσίαν έν
Κρήτη. ,

Διά Β . διατάγματος άπο 31 Ίανουαρίου^ ε. 
ε. έκδοθέντος έν * \θήναις προτασε? τοΰ επί 
τ η ς  Δικαιοσύνης 'Υπουργου ανεκληθη το απο 
15 Ίανουαοίου έ .’έ. Β . διαταγαα, μ.η έκτελε- 
σθέν, οσον αφορ  ̂ τήν α,ετάθεσιν τών είρηνοδι- 
κών : Νεβροπόλεως Εύθ. Καρύτση είς Κισσόν, 
’Ανάφης 15. Μαγκάκη είς Κάρυστον. Καλα
βρύτων Δ. Τσεκούρα είς Ι1άμ.ισον, Ανω Σύ
ρου Ί .  Μαρουλάκη είς Λαΰρειον, Λαυρείου 
Δ. Χατσοπούλου είς Κόρινθον, Σίκινου Δ. 
Χ ρ ι σ τ οδουλοπούλου είς Φαριοα, Φαριδος^ Σ . 
Κοοωναίου είς Σίκινον. Μετετέθησαν οί είοη- 
νοδίκαι : ’Ανάφης Β . Μαγιάκης είς ’Ίον , αντί 
τοΰ Ί .  Καμπούρη είς το Καλλιδροαιτών, αντι 
τοΰ Ί  Θεοδωρακάκου είς Ευαν, αντι τοΰ Αθ. 
Γαοταγάνη είς τό ΙΙροσχίου, άντι τοΰ Δ. ΪΙα- 
παδοπούλου εις Καστόριον, άντι τοΰ 'Αρμ. 
Γοαααατα είς Πάρον, άντι τοΰ Δ. Χοιστοοου- 
λου* είς Γαύριον, άντι τοΰ Κ . Λιαούτση εις 
Κισσόν. Φολεγανορου Ί .  Αγγέλου εις Κάρυ
στον. Καλαβρύτων Δ. Τσεκουρας εις Καλαρ- 
ρύτας, άντι τοΰ Ν. Τρίχα είς Πάμισον. 'Ά 
νω Σύρου Ί .  Μαρουλάκης εις Ναύπλιον. Νε- 
βροπόλεως Τιυ.. Κουλουρης εις Αετόν, αντι 
τοΰ Λ . Ιίαναγάκη είς Μαλεύριον. Υπατης 
Εύστ. Άποστολίδης είς Παλααα, άντι τοΰ Δ. 
Γκοινιάτσου είς Κίσσαβον, άντϊ τοΰ X . Ζα- 
γορα είς 'Υπάτην. Λευκίααης Σ . Βελλιανιτης 
είς Βουλγαρέλιον, άντϊ τοΰ Δ. Καββαδια^ εις 
Αευκί[Λ|Λην. ’Απεραντίων Ί .  Χαλικιας εις το 
Κραββαρων, άντϊ τοΰ Σ . Τυπάλδου είς Ίδ ο- 
υ,ένην, αντϊ του Γ . Κυοιαζή εις το Απεραν
τίων. ’Επίδαυρου-Άογοστολίδος Κ . Μπλε- 
τσας είς τό Άπολλωνίων, άντι τοΰ Σ . Φράγ
κου είς τΰ Τροπαίων, άντϊ τοΰ Ν. Κωστή εις 
’Επίδαυρον-’Αργολίδος. Κροκεών Ν. Βάος εις 
τό Όρχοαενοΰ, άντϊ τοΰ Κ . Σοφιανοπούλόυ 
είς τό Έλευσϊνος Γορτυνίας, άντϊ τοΰ Δ. Κα- 
κριδή είς τόν Κροκεοιν.

σίας. Έλπίζοαεν οτι καί ή εκτη αΰτη έκδο 
σκ γενοαένη α ετ ’ άκοας έπιμελείας υπό 
διακεκοιμένου έπιστήαονος ώς ό κ. Μ. Λει- 
βαδας, θά τύχη τής αύτής δεξιώσεως ώς και 
αί προηγούμενα! παρά τώ δικαστικω καϊ δικη
γορικά) κόσαω.

Δ ΙΟ Μ Η Δ Ο Υ Σ  ΚΥΡ ΙΑΚΟ Υ
Καθηγητοΰ έν τώ Έ θν , Πανεπιστήμιο)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΥΗΤΛΓΒΙΑΤΟΙ

Έ κδοΛ ς νεΰ)τάτη 
Έ πιμελεία

’Ε κ  δύο τόμ ω ν 
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Α Ρ ΙΣ Τ Ο Μ Ε Ν Ο Γ Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ ΙΔ Ο Ϊ*
Δικηγόρον εν *Αΰήναις

Α ΙΑ Λ ΕΞΙΣ

ΠΕΡΙ ΚΪΡΙΑΚΗ Σ ΑΡΓΙΑΣ
γεν ο μ έν η  έν το) Σ υλλογή  «Τ[αρνα<?<?ω»· 
τ μ  22 Δ εκεμβρίου 1905 .

Έ ξεδ ό Ο η  ε ίς  τειί^ος ίκ  (ίελ .

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Σ .  Φ Α Τ Ι Α Δ Ο Υ

Συμβολαι ε ίς  τό  ά ττικ ό ν  δίκαιον

Λεπτοαερής βιβλιοκρισία τοΰ ώς οίνο) έργου 
έδηαοσιεύθη υπό τοΰ έν Λειψία δικηγόρου κ. 
Δ ημ ητοίου  Π α π ο ύ λια  έν τή Zeitschrif1 
der Savigny-Stiftung, fftr Rechtsgeschichte
έν σελ. 550—-555.

ΙΩ Α Ν Ν Ο Τ  Κ .  Σ Η Μ Α Ν Τ Η Ρ Α

Δικηγόρου έν  Ά θ ή ν α ις  

κα ί ύφ ηγητοϋ τ η ς  Π ολ. Δ ικονομίας 

Έξεδόθη είς τεΰχος έκ σελ. 20 ό έναρκτή- 
οιος λόγος, ό έκφωνηθεϊς τή  8 Δεκεμβρίου 
1905 έν τή μεγάλη αιθούση τής Νομικής 
Σχολής. _______

'Υπό τοΰ έν Άθήναις δικηγόρου καί ΰφη- 
γητοΰ τής πολιτικής Οικονομίας κ. Κ . X . 
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ έξεδόθη εις ιδιαίτερον τεΰχος 
έκ σελ. 30 ή κατά τήν συνεδρίασιν τής 19 
Νοεαβρίου 1905 τοΰ νομικού τμήματος τοΰ 
συλλόγου ΙΙαρνασοΰ διάλεξις αύτοΰ πε{Λ “>tuo- 
ρν θμ ίίϊεω ςτώ ν μ ε τ α λ λ ε ια κ ώ ν  ν ό α ω ν .

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Α Ι Ο Η  T H i  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Λ Ι Κ Ο Ν Ο Κ Ι ί Σ
υπό Β α ιίιλ ε ίο ν  Τ .  O ir.o v o u io o v

’Έ κδοΰ ις  εκτη
Μ ετά πλείστων προσθηκών και βελτιωαεω>■

ύπό Μ ιχ α ή λ  Γ -
Ύ φηγητοΰ τής Πολιτικής Δικονομίας 

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

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 έπηνε- 
χθη μεταβολή, πλήν έκείνων αΐτινες παρί- 
σταντο αναγκαία-, ώς έκ τής καταργήσεως ή 
μεταορυθμίσεως διατάξεων τινων τής Πολιτι
κής Δικονομίας, άλλ’ έν ταΤς σημειωσεσιν 
ένένοντο πλεΐσται προσθήκαι καί βελτιώσεις, 
άς ή νεωτέρα νομολογία τών ημεοαπών καϊ 
άλλοδαπών δικαστηρίων έπέβαλε,^ποος οε^διευ- 
κρινίσθησαν διάφορα ζητήματα, άτινα άλλοτε 
άγνωστα, έγένοντο νΰν άντικείμενον  ̂έρεύνης 
τής έπιστήμης. ’Εντελώς νεα είνε η ερμηνεία 
τής έν Τουρκία καϊ έν άλλοις μη χριστιανι
κούς κοάτεσιν ίσχυούσης προξενικής διαοικα-

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ
T H E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΝΟΝΙΟΛΟΓΙΑΙ
"Ετος 2ί>«ν 
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ΙΊασα οίαδήποτε αίτησις άφορώσα τήν 
εφημερίδα, άπευθυντεα πρός τον κ. 
Ά ρ ιη τείΤ ΐ/ιν  £ .  %Ιϊτ*Χοίνον, δικη

γόρον.
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Φύλλα τής «Δικαιοσύνης» πωλοϋν- 
ται έν τοΐς Καταστήμασι τοϋ κ. Γ ε ω ρ 
γίου Φέξη έηι τής Πλατείας Λ ουδο
βίκου Απέναντι τοΰ Πρωτοδικείου.

Α. Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ

καθήκοντα, πολλά αμφίβολα ζητηματα 
δέν θά έφθανον ώς τοιαΰτα ε ί ς τ ’ άκροα- 
τήρια. Λέγομεν δέ ταΰτα χωρίς καί νά 
λησμονώμεν δτι δεν εινε έφικτον πάν
τοτε τοΰτο, έφ’ δσον καί ή έπιστήμη δέν 
άνεΰρεν εΐσέτι τά  μέσα τής λύσεως μερι
κών αμφιβολιών π . χ . εινε άδύνατον νά 
εξακριβωθώ δταν πλέον άποξηρανθη τό 
αίμα, άν τοΰτο προέρχηται έξ άνθρώπου 
ή ζώου, διότι τά  αιμοσφαίρια,έκ τοΰ με
γέθους τών όποιων δύναται νά συμπε- 
ράνν) τις περί τής προελεύσεως τοΰ αίμα
τος, καταστοέφονται. Καίτοι έπί τοΰ τ ε 
λευταίου ζητήματος δπερ έθίξαμεν, εσχά
τως έφηρμόσθή έν Γερμανία ή διαφορικο- 
γνωστική μέθοδος τοΰ W le n h u t  ύι ης 
δύναται νά διαγνωσθ-?) ή πρόελευσις τοΰ 
αΐματος, μεθ’ όσονδήποτε χρόνον. Ά λ λ

ή μέθοδος αΰτη εϊνε άνεφάρμοστος δι’ ή
μας ελλείψει μέσων. Συνεπώς ή χημική 
άνάλυσις παρ’ ήμΐν πρός λύσιν τοΰ άνω- 
τέρω ζητήματος, δταν τό αίμα είνε άπε- 
ξηραμένον είνε προσπάθεια ματαία.

Ρεΰμα παλινδρομοΰν λήθης καθηκόν
των μεταξύ πολιτείας καί άτόμων είνε 
ή αιτία τών παρατηρουμένων παρ’ ήμΐν 
ιατροδικαστικών άτοπων.

Ά φ ’ ενός ή Πολιτεία τελείως άδια- 
φορεϊ διά τόν ιατροδικαστήν καί μηδέν 
παρέχουσα αύτώ μέσον εύορκου εκπλη- 
ρώσεως τών καθηκόντων του, καί γλι- 
σχρως τόνάνταμείβει καί τήν πρασηκου- 
σαν αύτώ δεν τώ  άποδιδει περιωπην.— 
Τόν έξαναγκάζει νά ενεργά τάς ίατρο- 
δικαστικάς του έρεύνας έν τόπω άκα-

ταλλήλω καί τόν άποστέλλει παρα τό 
χείλος τάφου, έλλε'.ψει νεκροτομείου, ινα 
ύπό τό φέγγος τοΰ φανοΰ τοΰ νεκροθά- 
πτου ένεργηστ) νεκροψίαν, παραδιόουσα 
αύτόν ώς θΰμα είς τόν όλεθρον τής πτω - 
αα'ίνης. Ά φ ’ έτέρου πολλάκις τα άτομα 
λησμονοΰντα τόν όρκον τοΰ έπιστημονος 
ύποπίπτουσιν είς έγκληματικήν αύτό- 
χρημα παοάλειψιν τών καθηκόντων των. 
"  Κχ\ λέγοντες ταΰτα, δέν έννοοΰμεν 
νά θίξωμεν ώρισμένα πρόσωπα, ούδέ 
tcερ*-0ρ»-ζο*-/-sν τοΐς ττχρ τ̂'/ιρ'/ΐ ε̂ις ει,
ώρισμένην χρονικήν περίοδον, ωστε^ να 
ύπολαμβάνωσιν οί έντός τοΰ χρόνου εκεί
νου άσκήσαντες τά ΐατροδικαστικα αυ
τών καθήκοντα έν τ'  ̂ πρωτευούσνι ή και 
άλλαχοΰ, δτι αύτούς. ύπονοοΰμεν.

"Ο ,τι ανωτέρω άνεπτύξαμεν, είνε

άπόοροια είλικρινοΰς έρεύνης.
Όαολογοΰμεν δτι υπαρχουν εξαιρέ

σεις ιατρών εύόρκ,ως εκπληρουντων ,ά 
ιατροδικαστικά των καθήκοντα. I ας 
έξαιρέσε·ς ταύτας ζηλοτύπως ας κρατη- 
ση ή Ποινική δικαιοσύνη ώς μόνον κέρ
δος της.

Πλήν δέν τολμώμεν να όιατυπωσω- 
αεν τήν εύχήν δπως γενικώτερον και ή 
Πολιτεία άσχοληθ?! περί τοΰ ίατροδικα- 
στοΰ, τοΰ συμπαραστάτου τούτου τοΰ

Λ. ^ποινικού οικαστου.
Ούδ έγράφησαν ταΰτα οπως ακου- 

σθώσι παρά τών αρμοδίων, διότι γνωρι- 
ζομεν δτι ή εύχή φθάνει μέχρι τών ισχυ- 
ρών δταν άνέρχετα·. μέ θυμίαμα καί ούχί. 
μέ πικοίαν.


