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Έ π ί  τής άποφάαεως τής ό λ ο -
μ,ελείας τοΰ Ά ρ ε ί ο ο  ΪΙάγο\»
Έ ν  τφ παρελθόντα φύλλφ τής «Δι

καιοσύνης έδημοσιεύθη άπόφασις τής 
έλομελείας τοΰ Άρείου Πάγου έπ! τοΰ 
ζητήματος κατά πόσον τό Δημόσιον έδι- 
καιοΰτο νά προβή είς έκποίησιν αδιατί
μητου προικψου ακινήτου πρός εΐσπρα- 
ξιν τοϋ τό άκίνητον τοΰτο άφορώντος 
φόρου. Έ φ ’ δσον γνωρίζω, είς τούς δια
φόρους βαθμούς, οΰς διήλθε τό ζήτημα, 
έδόθη έναλλάξ ότέ μέν ή μία ότέ δέ ή 
έτέρα λύσις. Οΰτω τό Πρωτοδικεΐον άπε- 
φάνθη άκυρον τήν έκποίησιν, ένφ άντι- 
ΐ)έτως τό Έφετεΐον έθεώρησε ταύτην 
έγκυρον, τουναντίον τό Α' Τμήμα τοΟ 
Άρείου Πάγου έκύρωσε τήν γνώμην τοΟ 
Πρωτοδικείου τό δέ δεύτερον διεφώνησε, 
συνταχθέν πρός τήν γνώμην τοΰ Έ φ ε 
τείου καί ή ολομέλεια καθιέρωσε τήν τό 
πρώτον έξενεχθεΐσαν γνώμην διά τής 
δημοσιευθείσης άποφάσεώς της. Ώ ς  δέ 
παρετήρησε καί ή Δικαιοσύνη δημο- 
σιεύουσα ταύτην, τό ζήτημα είνε όντως 
πολλής σπουδαιότητος, όχι μόνον διότι ή 
τοιαύτη ή τοιαύτη λύσις σπουδαία;/ 
ενασκεί έπίδρασιν ώς πρός τήν σχετικήν 
διάταξιν τήν άπαγορεύουσαν τήν έκποίη- 
σιν τοΰ προικψου ακινήτου, άλλά καί 
καθ’ δσον άντιθέτως έπίσης καθίστησι 
προβληματικήν τήν φορολογίαν τών άδια- 
τιμήτων προικφων ακινήτων. Ώ ς  έκ 
τούτου, καί μετά τήν γνώμην ταύτην τής 
όλομελείας, νομίζω δτι όλίγαι λέξεις έπί 
τοΰ ζητήματος δέν ήθελον είσθαι πε- 
ριτταί.

I
Ό  Ά ρειος ΙΙάγος είς τήν δοθέϊσαν 

ύπέρ τής προικός λύσιν έν τή άποφάσει, 
ήν έν όλομελεία έξέδωκεν, έστηρίχθη είς 
τό δτι ή τών φόρων τών άφορώντων τό 
ακίνητον όφειλή άποτελεΤ προσωπικήν 
κατά τοΰ ιδιοκτήτου τούτου τοιαύτην 
καί οχι τοΰ κτήματος τοΰ φορολογητέου 
πραγματικόν βάρος. Τοΰτο δέ συνήγαγεν 
έκ τοΰ σχετικοΰ νόμου Α ΓΙΓ ' τοΰ 1887 
διά τοΰ όποιου, καί πρό τούτου, διά τοΰ 
περί υποθηκών έδέχθη καί δτι άπώλεσαν 
τήν ίσχύν των καί πασαι αί τών Ρωμαϊ
κών καί Βυζαντινών νόμων διατάξεις καί 
έφ’ δσον αύται ώριζον τούς έπί τών άκι- 
νήτων κτημάτων δημοσίους φόρους ώς 
βαρύνοντας τό κτήμα καί ούχί τόν ιδιο
κτήτην.

Ώ ς  πρός τήν λύσιν ταύτην ήθελον πα
ρατηρήσει πρό παντός δτι, έξ δσων καί 
αύτός ούτος ό Ά ρειος Πάγος έν τή άπο· 
φάσει του ταύτι^ δέχεται ώς πρός τό έμ- 
πράγματον βάρος τό άφορών τήν ίκανο- 
ποίησιν άπαιτήσεως κατά τό παρ’ ήμΐν 
κρατοΰν δίκαιον μετά τόν περί υποθηκών 
νόμον, δύσκολον νά θεωρηθή δτι ή τών 
φόρων οφειλή είνε προσωπική άπλώς 
τοιαύτη καί δέν είνε καί πραγματική 
βαρύνουσα τά κτήμα- δχι δηλαδή πραγ
ματική ύπό τήν έννοιαν δτι ένάγεται τό 
κτήμα καί δχι ό ιδιοκτήτης, ώς φαίνεται 
ή τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου άντίληψις (Ν. 
7 πρ. Π. 39. 4) άλλά πραγματική ύφ’ ήν 
έννοιαν δύναται νά ύπαρξη σήμερον μετά 
τόν περί υποθηκών νόμον.

Ό  Ά ρειος Πάγος έν τή άποφάσει 
του ταύτη, αίτιολογών τήν γνώμην του, 
δτι κατηργήθησαν αί τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ και 
Βυζαντινού δικαίου διατάξεις έφ’ δσον 
ώριζον τούς έπί τών ακινήτων φόρους 
ώς βαρύνοντας τά κτήμα, δέχεται δτι 
αύται πρό τοΰ Α ΓΙΓ ' νόμου ειχον κα- 
ταργηθή διά τοΰ περί ύποθηκών νόμου, 
δστις διά μέν τοΰ άρθρ. 11 έδάφ. 1 έχο- 
ρήγησεν άπλώς τφ Δημοσίφ τίτλον πρό3

έγγραφήν υποθήκης έπί τών κτημάτων 
τών φορολογουμένων δι’ όποιουσδήποτε 
καθυστερήσαντας φόρους, κατήργησε δέ 
τάς σιωπηράς ύποθήκας τοΰ Ρωμαϊκοΰ 
δικαίου είτε γενικάς είτε είδικάς, ούδ’ 
άνεγνώρισεν άλλο εμπράγματον βάρος 
έπί άκινήτων κτημάτων πρός έξασφάλι- 
σιν άπαιτήσεως πλήν τής ύποθήκης, κτω- 
μένης διά τής έν δημοσίοις βιβλίοις έφ’ 
ώρισμένου κτήματος έγγραφής. Κατά 
ταΰτα έπομένως παρ’ ήμΐν σήμερον, μετά 
τόν περί ύποθηκών νόμον, ώς τοΰτο προ
κύπτει καί έκ τοΰ δλου συστήματος 
τούτου, έμπράγματον δικαίωμα έπί ακι
νήτου πρός ίκανοποίησιν άπαιτήσεως 
τινάς δέν δύναται νά ήναι άλλο ή μόνον 
υποθήκη διά ταύτην έπί άκινήτου, ήτις 
πάντως δέον νά άποκτηθή δι’ έγγραφής 
είς τά έπί τούτφ βιβλία τών ύποθηκών. 
Ά ν  λοιπόν ό νόμος/ Α ΓΙΓ' ήθελε νά κα- 
ταστήση τήν τών φόρων άπαίτησιν πραγ
ματικήν, τό μόνον δπερ θά ήδύνατο 
πρός τοΰτο κατά τά περί ύποθηκών ήμέ- 
τερον σύστημα ήτο νά δημιουργήση διά 
ταύτην υποθήκην έπί τοΰ φορολογητέου 
άκινήτου, καί άφοΰ σιωπηρά ειδική ύπο
θήκη έπί άκινήτου κατ’ αύτό δέν δύναται 
νά ύφίσταται, πρός τοΰτο εδει διά τήν ά- 
παίτησιν ταύτην νά παραχωρήση δικαί
ωμα πρός έγγραφήν ύποθήκης, ή'τις θά 
εκτατό διά τής κατόπιν έγγραφής.

Περί τούτου δμως ήτο δλως περιττόν 
νά προνοήση ό ,Α ΓΙΓ ' νόμος, διότι είχεν 
ήδη προνοήσει πρό αύτοΰ γενικώτερον ό 
περί ύποθηκών, δστις διά τοΰ άνω ση- 
μειουμένου άρθρου 11 Έδαφ. 1 είχε πα
ραχωρήσει τίτλον πρός έγγραφήν ύπο
θήκης έπί τών κτημάτων τών φορολο
γούμενων δι’ οίουσδήποτε καθυστερουμέ- 
νους φόρους, καί δυνάμει τοΰ γενικοΰ 
τούτου τίτλου βεβαίως ύφίσταται καί ει
δικός τοιοΰτος πρός κτήσιν ύποθήκης έπί 
έκάστου φορολογητέου διά τήν σχετικήν, 
τήν τοΰτο άφορώσαν άπαίτησιν φόρου, 
ώς έκ τοΰ όποιου πασα περί τοιούτου τί
τλου διάταξις τοΰ ,Α ΓΙΓ ' θά ήτο δλως 
παρέλκουσα. Ανεξαρτήτως έπομένως τής 
έννοιας τοΰ , Α Γ ΙΓ ' νόμου διά τάς έκ τοΰ 
φόρου τών ακινήτων άπαιτήσεις, έκτός 
τής προσωπικής κατά τοΰ ιδιοκτήτου 
τοιαύτης, ύφίσταται καί πραγματική κατά 
τοΰ άκινήτου, οί'α δύναται νά ύπάρξη 
κατά τά παρ’ ήμΐν κρατοΰν περί ύποθη
κών σύστημα, έκείνη δηλαδή ή τής ύπο
θήκης έπί τών άκινήτων, ήτις δύναται 
νά άποκτηθή αμέσως έκ τοΰ νόμου διά 
τής έγγραφής είς τά έπί τούτο) βιβλια- 
τά ζήτημα δμως είναι άν ή τοιαύτη ύπο
θήκη, ήτις δύναται νά άποκτηθή έπί 
παντός φορολογητέου άκινήτου διά πα
σαν δφειλήν τοΰ φόρου τούτου, καί ήτις 
καθιστα έμπράγματον τήν τοιαύτην ο
φειλήν, δύναται νά άποκτηθή καί έπί 
τοΰ προικώου άκινήτου διά τήν έξ αύτοΰ 
προκύπτουσαν δφειλήν φόρου ή ή κτή- 
σις τοιαύτης ύποθήκης ώς πρός τοΰτο 
κωλύεται έκ τής διατάξεως τοΰ Ρ. Δ. τής 
άπαγορευούσης τήν έκποίησιν τοΰ άδια- 
τιμήτου προικψου, ήτις περιλαμβάνει καί 
τήν ύποθήκην (Ν. 5. 6  Π. 23. 5).

Καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην καθώς 
καί είς έκείνην, καθ’ ήν κατά τήν ώς 
άνω έννοιαν τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου ό φό
ρος άπετέλει βάρος τοΰ κτήματος, ή έκ- 
ποίησις τοΰ προικφου επέρχεται έκ τοΰ 
νόμου καί δχι έκ τής θελήσεως τοΰ συ
ζύγου. Ή  |ΐόνη. άρκετά ούσιώδης μεταξύ 
τών δύο περιπτώσεων διαφορά είνε δτι έν 
τή πρώτη ή έκποίησις έπέρχεται πρός 
ίκανοποίησιν άπαιτήσεως κατά τοϋ ιδιο
κτήτου συζύγου, τό όποιον δέν συμβαίνει 
κατά τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ό φόρος 
άποτελεΐ βάρος τοϋ κτήματος μόνον.

("Επεται το τέλος)
Ι Ια ν . Ι ί .  Τ ϋ α λ δ ά ρ η ς  
Διχηγόρος έν Άθήναις

Α Σ Τ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Α
Ο  Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ

' Έ ν *  π α λ α ιό  « α ρ α μ -ύ β ι μ .έ  έπ ο -
μ ύ θ ιο ν  σ ο φ ό ν .

Τό περίφ ημον εϋ& νμογραφικόν π ε
ριοδικόν  F lie g e n d e  B l a e t te r  τοϋ Μ ο 
νάχου δημοσιεύει τήν κατω τέρω  σ αρ κ α 
στικήν αλληγορίαν, τήν οποίαν  dkv ήδυ-  
νή&η/ιεν ή αυτολεξεί νά μ εταφ έρω μ εν  μ ε  
τήν π επ οίδη σ ιν  δτι υπό τό παιγνιώ δες  
αυτή; ΰφος ά  μιμητόν άλλά και π α ρ α σ τα -  
τικώ τατον προβάλλει τό συ μ π έρασμ α  :

Εΐχεν ήδη παρέλθει τό μεσονύκτιον 
καί άκόμη έσκ,υμμένος πρό τοΰ γραφείου 
του άνεφύλλιζε τά διάφορα χειρόγραφά 
του καί τού; ογκους του πρό αύτοΰ κί
τρινου έκ του χρόνου χάρτου. Αί διόπ- 
τοαι του έσπινθηροβόλουν ενίοτε πρό 
τοΰ άαυδροΰ φωτός της λάμπα;. Περί- 
φροντι καί ηύλακωμένον ύπό ρυτίδώ^τό 
μέτωπόν του, παρουσίαζε συγχρόνως 
άνθοωπον έν τώ  έγκεφάλφ του οποίου 
σοβαοαί έκυοφοροΰντο αί ιδέα·..

Αίφνης ήκούσθη κτύπημα είς τήν θύ- 
ραν και στιγμής μόλις έμεσολάβησε διά
στημα, όπότε κυφή καί σύννους ένεφα- 
νίσθη εισερχόμενη είς τό σπουδαστήριόν 
του μία μεσηλιξ κυρία. Οί γαλανοί μυω- 
πάζοντες οφθαλμοί της, αποστροφήν 
πρός τόν κόσμον μαοτυροΰντες, διηρεύ- 
νησαν τό εσωτερικόν τοΰ δωματίου. Ή  
κεφαλή της, ολόκληρος σχεδόν, έκρύ- 
πτετο ύπό υπερμεγέθη περούκαν, ξηρόν 
δέ ώς παλαιόν λάχανον τό δέρμα της. 
Ύ π ό  τόν βραχίο\ά της έ'συρεν έντός θή
κης δερμάτινης βιβλία προφανώς ή άλλα 
χειρόγραφα, ένφ τά κάτισχνα δάκτυλά 
της πεοιέστρεφον νευρικώς μολυβδίδα 
τινά.

— ’Ά  ! σείς αγαπητή Ν ομ ομ άθ εια , 
άνεοώνησεν ό έν τώ σπουδαστηρίφ άτυ
πης διά τήν έπίσκεψιν, δεικνύων πρός 
αύτήν άνά/.λιντρον. Έρρίφθη εις αύτό ή 
μεσηλιξ κυρία και ζωηρός ή'ρξατο μεταξύ
τών δύο ό διάλογος.. , / * > /Δεν παοενεπεσεν μακοον οιαστημα
χρόνου καί διά δευτέραν φοράν ηχεί ή 
θύρα. Τήν φοράν αύτήν υψίκορμος, μέ 
έσθητα έουθίάν και ρίνα καθαρώς Ρ ω 
μαϊκήν εισέρχεται έτέρα κυρία, ένώ ή 
θύρα, ύπερηφάνοις άφεθεΐσα, ταράσσει 
διά τοΰ κρότου της τήν ηρεμίαν τών 
αεταμεσονυκτίων έκε'νων ώρών.

Είμαι ευτυχής κυρία Ν ομολογία, ανα
φωνεί έπί τι) εμφανίσει της ό νομικός 
ύποδεχόμενος αύτήν. Τό ζήτημά μας 
είχε περιπλακή μέχ?'·5 αδιέξοδον. 
Άναμφιβόλως μας φέρετε τά νεώτερα 
τών άποφάσεων τών άνωτέρων δικαστη
ρίων.

Δέν είχεν δμως τελειώ σει ό νομικός, 
οτϊ και πάλιν ξηρός, οχληρός ακούεται 
πρός τήν θύραν κρότος, συγχρόνως δέ 
εΐσέρ*/εται εις πέραν του ύψηλοΰ ανα
στήματος, κάτισχνος άνήρ, πανταχοϋ 
άπολήγων είς οξείας γωνίας, μέ τούς 
πόδας ώσεί ύπερμεγέθεις έκπωμαστή- 
οας φιαλών, μέ χεΐρας ώσεί παγίδας, 
άποληγούσας είς πλοκάμους όκτάπο^ος 
μάλλον παρά είς δακτύλους, κακός τήν 
οψιν, μο/θηρός τό βλέμμα.

—  Ώ  ! ό κύοιος Άοθρον, έψελλισεν ο 
νοαικός προσκλίνων.

Δέν εί^εν ομως είοέτι έγ*αθιδρυθ-/)

τελείως είς τάς έ'δρας της ή σοβαρά μας 
αυτη όμηγυρις, όπότε εκτινάσσεται 
μάλλον ή ανοίγει ή θύρα και πηδα 
κυριολεκτικώς ένσκηπτων καί καγχά- 
ζων εις εύσταλής νεανίας ρ.έ τήν οψιν 
ήλιοκαη καί μέ σπινθηοοβολοΰντας καί 
πλήρεις σφρίγους τούς οφθαλμούς.

—  Ό  Θεός μαζί σας, αναφωνεί περι
χαρής καί αρχίζει νά άνταλλάσστ) τόσον 
ζωηράς χειραψίας, ώστε ή μέν κυρία 
Νομολογία σχεδόν πηδα εις τόν αέρα, 
ένφ ή περούκα της κυρίας Νομομαθείας 
άποτινάσσει νέφη δλα κονιοοτου καί οί 
βόστρυχοι αύτης κωμικώτατα ώσεί έκ- 
κρεμές έκινοΰντο. Έξηνριωμένοι τότε 
δλοι καί όλαι έξηγέρθησαν, ένφ ό οικο
δεσπότης Νομικός έ'δακνεν έκ στενοχώ
ριας τά χείλη  του, μέχρις δτου εν λά
κτισμά του πανίσχυρον έτίναξεν έξω 
της θύρας τόν νεανίαν.

—  Διατάραξις της οικιακής ειρήνης, 
συρροή έξυβρίσεως λόγφ καί έ'ργφ, φθορά 
ξένης ιδιοκτησίας καί προσβολή του δι
καιώματος τοΰ συσκέπτεσθαι ! άνεφω- 
νησε καταπόρφυρος ό κύριος ' Α ρϋρον .

—  Μυριάκις συγγνώμην διέδοψε πνευ- 
στιών ακόμη ό Νομικός, είμαι δμως εν
τελώς αμέτοχος.

— Ά λ λ ά  ποιος ήτο ό άξεστος αύτός 
τραμποΰκ,ος, άνέκοαξε σχεδόν άπόπλη- 
κτος έκ της όργης ή νομολογία ;

-— Ά  ! άνεστέναξεν ό πτωχός νομι
κός, ήταν . . . ποΰ ό Θεός νά μή τόν 
στείλη καί πάλιν ! ήταν. . . ό Κ οινός  
Ν οϋς . . .

Εύλαβοΰμαι τήν μακράν πείραν τοΰ 
άξιοτίμου έξ Αθηνών συναδέλφου κ. Δ. 
Χαοιτάκ,η,τά άπτά έν τούτοις γεγονότα 
καί ή γυμνή τών πραγμάτων ύπόστα- 
σις δέν καθιστώσι βάσιμους τάς έλπ ί- 
δας ήμών περί άνυψώσεως της δικαιο
σύνης διά της άνατάσεω; τών μισθολο
γίων άπλώς. Τών είρηνοδικών οί μισθοί 
νϋν είνε διπλάσιοι τών αρχικών καί ό
που νέμονται τά  ύποθηκοφυλακεΐα, συμ
πίπτει δέ τοΰτο κατά τό πλεΐστον, αί 
έντεΰθεν άποδοχαί είνε πολλαπλάσια·, 
τών πρό εικοσαετίας.

Καί δμως ή λαϊκ.ή δικαιοσύνη σύρε
ται είς ταπεινότερον έπίπεδον τώρα.

Είνε κοινή ή αλήθεια, δτι ανεπαρκέ
στατα αμείβονται πάντοιν τών κλάδων 
οί ύπάλληλοι. Τοΰτο ούδενί αύτών τήν 
άντίληψιν διαφεύγει, δταν ύπογράφτ) τήν 
σύμβασιν της εισαγωγής του είς τήν Δη
μόσιον ύπηρεσίαν.

“Οταν δέχηται τά συγχαρητήρια τών 
φίλων έπί τών εύτυχεΐ γεγονότι, δέν α 
γνοεί δτι έκ,λήθη νά υπηρέτηση τά  συμ- 
φέοοντα λαοΰ πενομένου καί Κράτους 
άγωνιώντος ύπό τό βάρος τών ’Εθνικών 
ύποχρεώσεων.

ΙΙώς μετά τήν είσαγωγήν θά καθη- 
συχάσν) τήν συνείδησίν του, διαβιών έν 
ραθυμία καί ρ^στώνν), διότι εύρεν ανε
παρκή τήν μισθοδοσίαν ;

Καί άν μειώσν) τόν εργατικόν του 
ζήλον είς τό τρίτον το'» μισθοΰ ον άςιοΐ, 
θά προαγάγν) τά συμφέροντα τοΰ Κρά
τους, ωστε νά δυνηθή τό δύστυνον, νά 
βελτιώσν) τήν θεσιν τών ύπαλλήλων 
του, ή θά βλάψν) καί έξουθενώσγι ταΰτα 
χ,αί θά περιαγάγν) αύτό είς τήν άδυνα-
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[λίαν νά έ λ πληροί τάς στοιχ ειωδεστέρας 
ύποχρεώσεις του ;

Φοβούμαι οτι δέν έγκειται το κακόν 
εις την άνεπάρκΐΐαν τών μισθολογίων. 
Στερουμεθα έθνικοΰ έγωϊσμοΰ καί την 
καοδίαν ήμών δέν θερμαίνει τό πυο τη ; 
πρός τήν πατρίδα αγάπης, οσον έ'δει.

Ε ίτε έξ ατελούς παιδαγωγίας, εί'τε 
μάλλον έκ του έπικρατήσαντος συστή
ματος τοΟ ατομισμού καί τών μικοοσυυ.- 
φεοόντων, θύομεν καί ώς πολΐται καί 
ώς υπάλληλοι καί ώς δικαστικοί λει- 
τοογοί είς τόν ταπεινόν έγωϊσμόν μας.

Ό  ’Ά γγλος, ό εν πλούτω καί χλιδή 
καί λαμπρότητι αξιωμάτων ζών έν τνί 
μητροπόλει, χωρεΐ έ'νθους, σίδηρους, ακα
τάβλητος, γίγας διά τών έρημων τής 
Αφρικής· καίετα·, ψήνεται, στερείται, 
αποθνήσκει, ΐνα έκπολιτίσγ] τούς βαρβά
ρους, ΐνα μεταδώσνι τά αγαθά τοΰ πολι
τισμού καί τής ευαγγελικής αγάπης 
την ευλογίαν είς τούς Μαύρους τοΰ Σου
δάν.

Καί ό Έ λ λ η ν  υπάλληλος δυσφορεΐ 
καί μαραίνεται καί φθίνει, άν τόν ύπο- 
χρεωσητε νά μεταδώστι τά αγαθά τής 
Πολιτείας είς τούς ατυχείς αποκλήρους 
τών γραφικών όρέων τής Ευρυτανίας. 
ϋ 'Ο λ ο ι  θηρεύομβν, έπαιτοΰμεν τάς μ ε- 
γάλας καί παραλίας πόλεις- δλοι τεί- 
νομεν είς τάς Αθήνας.

’Εάν τό φαινόμενον δέν καταγγέλ
λει εθνικόν εκφυλισμόν, είνε έκδήλωσις 
νόσου οργανικής σοβαρωτάτης. —  Τήν 
νόσον ταύτην φοβούμαι δτι δέν θερα
πεύει ή αΰξησις τών μ ισ θ ώ ν ,  αξιότιμε 
έξ Αθηνών, συνάδελφε.

Ε ν ά γ γ . Γ .  Φ α ρ μ α κ ίο η ς
Δικηγόρος έν Ν$μέα

*
*Ε π ί τοΰ αυτοΰ δ έμ α το ς  ελάβομεν καί

την έπομένην επιστολήν.

’ Α ξιό τιμ ε  Κ ύ ριε Συντάκτα,
Ό  αγών, τόν όποιον '« ή . Δικαιο

σύνη» άνέλαβεν είς άνύψωσιν τοΰ γοή
τρου καί τής άξιοπρεπείας τοΰ δικαστι
κό ΰ αξιώματος άπό άπόψεως τής άμοι- 
βής τών δικαστών, καί τής έν γένε Δι
καιοσύνης, εσχάτως ή'γαγεν είς τό μέ
σον, καί τήν παρεχομένην κ α τ’ έ'θος 
άμοιβήν ύπό τών διαδίκων είς τούς Ε ί-  
ρηνοδίκας ή δικαστάς, δι’ έξωδίκους δι- 
καστικάς υπηρεσία παρ’ αύτών ένεργου- 
μένας.

Έ π ί  τοΰ τελευταίου τούτου ζητήμα
τος, ό έν Νεμέ<£ συνάδελφος κ. Φαρμα- 
κίδης, έ'θεσεν αληθώς τόν δάκτυλον έπί 
τόν τύπον τώ  ή'λων, διά λαμπρας καί 
άληθεστάτης ύπό πασαν Ιποψιν ' δια 
τριβής του, έκ τής όποίας, λαβών α
φορμήν, ετεοος (συνάδελφος) ύπό τό 
ψευδώνυμον ’Ιώβ, προτείνει τήν συστα- 
σιν Έπικουρικοΰ δικαστικού ταμείου έκ 
τών τοιούτων αμοιβών (τόσον μεγάλας 
θεωρεί ταύτας ώστε ν’ άποτελέσωσι τα- 
μεΐον). Συγχρόνως δμως ό έγκριτος καί 
πολύπειρος συνάδελφος κ. Δ . Χαριτάκης,

ΑΛΦΡΕΔΟΤ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
Δικηγόρου έν ’Αθήναις

ΠΕΡΙ ΤΕ 1 ΕΑΑΑΑΙ
ΙΙΡΙίΕϋϊ ΜΟίΙΜ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙ!!

Ι Ή Ο Χ Ρ Μ Κ Η !  1H A H D 2 ΚΑΙ ΠΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΑΝ  
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Έ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Η καθιδρυσις εν Ελλάδι «.Δημοσίων 
κεντρικώ ν γραφ είω ν δηλώ σεω ς τοϋ τό 
π ου  τής διαμονής»  παρά τε  τών κατοί
κων τής ποωτευούσης, ώς καί τών λοι
πών δήμων τής Ε λλά δος, αποτελεί έ- 
πιτακτικήν άνάγκην κοινωνικήν τε  καί 
πολιτικήν, idiqc συν τι) προϊούσνι τα χ είς  
αύζησει τής συγκοινωνίας καί κινήσει 
■ΐοΰ πληθυσμοΰ.

"Ινά δύνηται ό είς τινα δήμον τοΰ 
Ελληνικού Βασιλείου άφικνούμενος ξέ

νος ή ημεδαπός, οσον τάχιστα  νά πλη- 
ροφορήται ποΰ τής πόλεως ή τής περι- 
φερειας ωρισμένου δήμου κατοικεί ό μεθ’ 
ού συναλλάσσεται, ή δέ έπίδοσις παν
τοειδών αποστολών (ταχυδρομικών, δι
καιογράφων, δικογράφων, έμπορευμά

αντεπεξέρχεται /.ατά τής μελέτης τοΰ 
κ. Φαρμακίδου, φρονών δτι είνε αναγ
καία ή αμοιβή τοΰ δικαστοϋ, δι’ έξω - 
όίκους δικαστικάς ύπηρεσίας, ύποστηρί- 
ζων μάλιστα οτι καί διά νόμου δέον νά 
προστατευθί).

Έάν ή «Δικαιοσύνη» εύρίσκει συμ- 
βάλλοντα όπως δήποτε είς τήν ορθήν
καί δικαίαν, ό'/ι λύσιν, ά λλ ’ άντίληψιν

~ γ  / '  ' < >του ί,ητηματος ;ουτου τα κατωτέρω,
άς καταχωρίσ·/) ταΰτα εις προσεχές φύλ
λον.

ΙΙάντες συμφωνοΰμεν οτι οί μισθοί 
τών δικαστών είνε γλίσχροι, μηδαμώς 
άνταποκρινόμενοι είς τάς σημερινάς κοι- 
νωνικάς άνάγκας. Τό τοιοΰτον δμο>ς δέν 
έπάγεται τήν άναγκαίαν άμοιβήν τοΰ 
δικαστοϋ, παρά τοΰ διαδίκου, διά τάς 
έξωδίκους υπηρεσίας του, ά λλ ’ είνε ζή
τημα δεόμενον τής άντιληψεως τοΰ 
Κράτους.

“Αν ό κ. Χαριτάκης έδικηγόρει είς 
επαρχιακόν Δικαστήριον, ή παρ’ ειρηνο
δικείο) μόνον, θά κατενόει πόσον ή τοι
αύτη άμοιβή βλάπτει τά συμφέροντα 
τών διαδίκων. Θά παρετήρει δτι οί δι- 
άδικοι πλειστάκις ώχριώσιν απέναντι 
τής δαπάνης τής άπαιτουμένης πρός 
διεξαγωγήν μαρτυρικών αποδείξεων, έ'- 
χοντες μάλιστα ύπ’ δψει δτι τό δικα- 
στηριον τής ουσίας ού'τε τό πεντηκοστόν 
τών τοιούτων δαπανών έπιδικάζει, καί 
έγκαταλείπουσιν έκκρεμεΐς τάς ύποθέ- 
σεις των. θ ά  έ'βλεπεν δτι άφ’ ένός ή 
διαδικασία περί προσωρινών μέτρων α
ποφεύγεται πλειστάκις λόγφ τής ύπε- 
ρόγκου δαπάνης, άντικαθισταμενη διά 
τής αύτοδικίας, ής ούκ ολίγα θύματα 
άριθμοΰμεν, άλλά καί θά έγίνετο μάρτυς 
χαριεστάτων επεισοδίων. Ο ίίτ» θά είχε 
τήν ευτυχίαν νά κατατάξν) είς τό κωμι
κόν του λεξικόν, τήν λέξιν «Είσήγητρα» 
περί ών είρηνοδίκης τις, εύοέτης τής λέ~ 
ξεως, ήγειρε πάταγον, διότι έξετασθέν- 
τος ένός καί μόνου μάρτυρος είς μηδαμι
νήν ύπόθεσιν, άπητει άμοιβήν. Έ τερος 
λαβών άμοιβήν έξάδραχμον δ ι’ έξέτα - 
σιν τριών μαρτύρων περί γνησιότητος 
ύπογραφής είς δύο ταυτοχρόνως ύποθέ- 
σεις, ήπείλησε τήν σύνταξιν πίνακος ή 
ύποβολήν καταστάσεων είς τόν διάδικον 
περί άνωτέρας αμοιβής.

Καί περί είρηνοδικών προκειμένο >, 
δέν θά εί'μεθα μάρτυρες διεξαγομένων 
ομηρικών άγώνων μεταξύ αύτών πρός 
κατάληψιν ώρισμένων ειρηνοδικείων, 
ά λλ ’ ού'τε θά έβλέπομεν έν διαστήματι 
δύω έτών 5 ή 6 Είρηνοδίκας παρελάσαν- 
τας, τούλάχιστον διά τοΰ Ειρηνοδικείου 
παρ’ ώ δικηγορώ. Καί έκ τών ολίγων 
τούτων προβάλλει τό έρώτημα, διατί 
τήν θέσιν τοΰ Εΐρηνοδίκου, τούς τελευ 
ταίους χρόνους, βλέπομεν, μεταβληθεΐ- 
ταν εις άγοραπωλησίαν, ής τό τίμημα 
εναλλάσσει άπό τρεις (/.ένρι πέντε χ ι
λιάδων δραχμών ;

Φρονώ δτι πάντες οί δυνάμενοι, έ'χου- 
σι καθήκον νά συνηγορησωσιν ύπέρ τής

των κ τλ .) είς τόν παραλήπτην τελήται 
δσον οιόν τε  ταχέως καί άπροσκόπτο*ς, 
καί ΐνα καθόλου ή τε αστική καί ή 
ποινική δικαιοσύνη έ'χωσιν έμφανή τόν 
τόπον τής διαμονής έκάστου [έ'κ τε  τών 
πολιτών καί τών παοεπιδημούντων, δη
λονότι τοΰ μονίμου, ιδία δέ τοΰ κινη- 
τοΰ πληθυσμοΰ], δέον νά ύπάρχγ) καί 
λειτουργά πλήρες σύστημα πληροφοριών.

Περιττόν τυγχάνει ν’ άναπτυχθνί εύ- 
ούτερον ένταΰθα τινων σπουδαίων ωφε
λειών πρόξενος νΰν καί έν τώ  μέλλοντι 
δύναται νά 7) ή τακτική καί ανελλιπής 
διεξαγωγή συστηματικώς λειτουργούσης 
τοιαύτης ύπηρεσίας. "Αν ίδίγ έν εγγύς 
ή άπωτέρω μέλλον π  ή'θελεν άποφασι- 
σθνί ή μεταρρύθμισις τοΰ κρατοΰντος συ
στήματος Πολιτικής Δικονομίας, δια- 
τασσομένης τής ένεργείας τών δικαστι
κών έπιδόσεων (δικογράφων) τί) άμέσψ 
φροντίδι μέν τών αρμοδίων δικαστι
κών γραφείων (έκδιδόντων καί παρα- 
τιθέντων αύτοΐς τήν οίκείαν άποδει- 
κτικήν τής παραλαβήςπεοίληψιν τοΰ δι
κογράφου), έπί τνί αιτήσει δέ τών δια- 
φερομένων, διά τοΰ ταχυδρομείου δέ 
καί αντί έλαχίστης δαπάνης, άνευ τής

αύ;ησεως τοΰ μισθοΰ τών Δικαστικών 
ύπαλληλων, ά λλ’ δμως, καί πρωτίστως, 
ύπέρ της βελτιώσεως τοΰ ποιου τών Ε ί
ρηνοδικών, άποτελούντο>ν τήν βάσιν καί 
τό θεμέλιον τής δικαιοσύνης, ώς πρός τό 
όποιον ποιόν δέν έ'χου.εν λόγους ένθου- 
σιασμοΰ οί έν ταΐςΈπαρχίαις, πλήν ούχί 
καί περί τής διαφθορας τής συνειδήσεώς 
των, 6\’ αμοιβής, δυναμένη; δι’ ύπεοθε- 
ματισμοΰ, νά φέρν) είς δυσάρεστα άπο- 
τελέσματα.

Αμφιβάλλω, άν έπέρχωνται τά έκ 
τής ιδιαιτέρας αμοιβής άποτελέσματα, 
περί ών ή διατριβή τοΰ κ. Χαριτάκη, 
τούναντίον, άγομαι νά πιστεύσω, ήτοι 
παρέλκυσιν τών δικών, τοΰ Δικαστοϋ, 
πολυ εύλόγωί·, μέλλοντος νά έπιδιώξη 
πολλάς συνεδριάσεις, ΐνα καί πολλάκις 
άμειφθίί ύπό τής Πολιτείας άν νομοθε- 
τηθνί τοιαύτη αμοιβή, ύπό τοΰ διαδίκου, 
αν τό κ α τ’ έ'θος διδόμενον, χρισθν), ώς 
δικαίωμα.

Μ εθ’ ύπολήψεως 
(·). Μ α ρ α γ κ ό π ο ν λ ο ί

Δικηγόρος έν Αΐγίω
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Βεβαίως ό κύκλος της έφημερίδος 
ήμών δέν είνε τόσον ευρύς ώστε νά 
περιλαμβάνη ζητήματα δμοια προς 
τό κατά τήν λήξασαν εβδομάδα αστυ
νομικόν, το οποίον έπλήρω σε διά τής  
ζο)ής του εις πολίτης. Δι’ ήμάς τό ζ ή 
τημα τοΰτο έχει δύο όψεις. Μίαν τήν 
γενικωτέραν, τήν κοινωνικήν, συγ
χρόνως όμως καί πολιτικήν, καθ’ ήν 
οΰτε ώς κοινωνία οΰτε ώς πολιτεία έ
χομεν τό δικαίωμα νά ονομάζωμεν 
εαυτούς πολιτισμένους, και έτέραν 
τήν ατενώς νομικήν, αν ή λέξις έκ- 
φράζη έκεινο οπερ θέλομεν νά παρα- 
στήσωμεν. Κ αί τήν μέν πρώτην τοΰ 
ζητήματος όψιν έξήντλησε, δύναταί 
τις νά είπη, ό ήμερήσιος τύπος, Ιπα- 
ναλαβών, δσα άνά διαστήματα διά
φορα, μή άπέχοντα άτυχώς πολύ απ’ 
άλλήλω ν, παρατάσσει επί παρεμφερών 
περιπτώσεων είς άποστροφάς, είς έ- 
ξορκισμούς, είς διαμαρτυρίας. Δι’ ήμάς 
έπομένως απομένει ή δευτέρα τοΰ ζ η 
τήματος όψις, ή ατενώς νομική. Τό  
άτόπημα καθ’ ο ή  προσωπική έλευ- 
θερία παντός είνε έκτεθειμένη είς τήν 
διάθεσιν τοΰ πρώτου κατωτάτου ορ
γάνου τής δικαστικής αστυνομίας είνε 
παλαιόν άρκετά, άπασχολεΐ δέ έκ
παλαι τόσον τούς πολιτειολόγους όσον 
καί τούς ποινικολόγους, οιτινες στε- 
ρεοτύπως κατέληξαν είς τό συμπέ
ρασμα ότι είνε άτόπημα άπαραίτητον, 
άνευ τοΰ οποίου ή καταδιωκτική άρχή  
δέν θά είνε είς θέσιν οΰτε ένδεχόμενα

πολυόαπανου μεσολαβησεως τών δικα
στικών κλητηρων, — τουλάχιστον δ ιά  τάς  
είρηνοδικειακάς υποθέσεις  — καθ’ ά α
πανταχού σχεδόν τής Εύ^ωπης συμβαί
νει, ίδιγ δ έν Αυστρία, ή άπονο μή τής 
πολιτικής δικαιοσύνης θά καθίστατο έν 
Ελλαόι ανυπολογιστως εύωνοτέοα καί 

εύπροσιτωτέρα παντί τώ δεομένω τής 
άντιληψεως ταύτης, νΰν διά -ό πολυδά- 
πανον δυσπροσίτου ού'σης· έν τοιαύτη δε 
περιπτώσει ή ίόρυσις τοιούτων νααυείων 
θ’ ά π ετέλει αναμφιβόλους τό πρώτον 
βήμα προς παρασκευήν και εφαρυ.ογήν 
τής μεταρρυθμίσεως τών περί έπιδόσεως 
κρατούντων, τό δέ έμφανές τής κατοι
κίας ή τής διαμονής τούλάχιστον έκά
στου άποδέκτου οίουδήποτε εί'δους άπο- 
στολών ή κατοίκου καθόλου, θ ’ άποτελή 
επιτακτικην^και αναποδραστον άνάγκην. 
Μητοι δέν θά ήτο εύκταϊον ΐνα ή διάτα- 
ξις τών έδαφ.3 καί 4 τοΰ άρθρ.145  τής 
ΙΙολ.Δικ.γενικευομένη έπεκταθγί καί έπί 
τών παντός εί'δους έπιδόσεων,τών γινομέ
νων είς οίονδήποτε δημόσιον ή ιδιωτικόν 
ύπάλληλον ή έπαγγελματίαν, έπί τώ 
τελεί ινα η επιδοσις, ως εφικτοτεοα 
ad  rnanUS,avTi εις την κατοικίαν δύνη-

άδικήματα νά προλάβη ούτε τό 
τελεσθέν νά εξακρίβωση. Τήν ορ
θότητα τής άρχής ταύτης κατα- 
νοοΰμεν άπαντες, ακριβώς δέ ένεκα 
τούτου έξεγειρόμεθα οταν παριστά- 
μεθα θεαταί όχι χρήσεως πλέον άλλά  
καταχρήσεως εγκληματικής τοΰ δι
καιώματος τούτου έκ μέρους όργάνων 
άξέστων, καταχρήσεως τοιαύτης ήτις 
ούχί σπανίως παρουσίασε περιπτώ
σεις όμοιας πρός τήν πρόσφατον τοΰ 
πολίτου, όστις έξέπνευσεν έν τφ άστυ- 
νομικφ κρατητηρίψ τών ’Αθηνών εις 
δόξαν τοΰ διέποντος ήμάς φιλελευθέ
ρου Συντάγματος, χάριν τοΰ οποίου 
τόσοι φανοί τών Α θη νώ ν έστερήθη- 
σαν τών ύέλ(ον των πρό τεσσάρων 
δεκαετηρίδων. Έ φ ’ οσον άρα πρόκει
ται περί «άναγκαίου κακοΰ,» μία 
καθ’ ήμάς έναπομένει διέξοδος διά 
τής όποίας τό κακόν τοΰτο καθίστα
ται ήττον αισθητόν, ή τής σιδηράς 
έποπτείας τής συνεχοΰς όμως, τής 
μή έξατμιζομένης είς μίαν εγκύκλιον, 
όταν συμπίπτη νά καλήται ή κοινω
νία είς τήν κηδείαν ένός θύματος τής 
χωροφυλακής ή είς έν έγγραφον τοΰ 
είσαγγελέω ς τοΰ Ά ρείου Πάγου, ό
ταν άνευ λόγου διατάσσεται ή πέραν 
τοΰ δέοντος παρατείνεται ή προφυ- 
λάκισις τοΰ υποτιθεμένου ένοχου.

’Ά ν  όμως έποπτεία τοιούτου εί
δους, όπως ήμεΐς τήν φανταζόμεθα, 
ήτο δυνατή, θά άνεπτύσσετο τό θάρ
ρος είς τούς χειριζομένους τά τής δι
καστικής αστυνομίας ν’ άπαγγείλωσι 
τόν διά σχοινίου θάνατον έν τοίς ά- 
στυνομικοΐς κρατητηρίοις, είς ήμάς 
δέν θά παρείχετο τόσον συχνά ή ευ
καιρία ν’ άναλυώμεθα είς θεωρίας έπί 
παρεκτροπών τοιαύτης φύσεως; "Ο 
ταν έν τψ δεκαλόγφ τών καθηκόν
των των άναγράψωσιν έν τη πρώτη 
γραμμή τήν ύποχρέωσιν ταύτην οί 
Εισα γγελείς τών Πλημμελειοδικών, 
προαγάγωσι δέ τήν δικαιοδοσίαν των 
κ α ί π έ ρ α ν  τ η ς  σ κ ιά ς  οί Ε ισ α γγε
λείς τών Έ φ ετώ ν τότε ίσως οί μάρ
τυρες τών άστυνομικών κρατητη- 
ρίων νά γίνωσιν ευαριθμότεροι. ’Ά ς  
τό εύχηθώμεν.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ
Τ Ω Ν  Π ΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν ολό
κληρον τό είς δικαστάς προσωπικόν 
τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών μετά τοΰ 
κ. Ε ίσαγγελέω ς καί τοΰ κ. Γραμμα
τέως τών Πρωτοδικών έξέδραμενάπό 
πρωίας είς τήν δίωρον τών Α θηνώ ν  
άπέχουσαν έξοχικήν θέσιν Γέρακα,

ται νά γίνηται καί έν τώ καταστήμα- 
τι, έν ώ τυγχάνουσιν ούτοι οπωσδήποτε 
διωρισμένοι ή' επαγγελματικώς ή βιο- 
ποριστικώς έπασχολούμενοι ; κτλ . κτλ.

Έν Έ λλά δι ένεκα τοΰ σχετικώς ο
λιγάνθρωπου τών πόλεων γενναται έκ 
πρώτης ό'ψεως τό έρώτημα πότερον ή'
θελεν είσθαι ποοτιμητέον :

Τά «κεντρικά γραφ εία πληροφοριών  
κατοικ ίας  ?’) διαμονής» νά ίδρυθώσιν έν 
εκαστω τών Ελληνικών δήυ.ων, λει- 
τουργοϋντα διοικητικώς ώς παοάρτημα 
τοΰ έν αύτώ κεντρικού ταχυδρομικού 
καταστήματος,·?ι ν’ άποτελέσωσι τμήμα 
συμπληρωτικόν τής έν έκάστω δήμω 
(καί πόλει) τής Ελλάδος κεντρικής 
διευθύνσεως τής τοπικής άστυνομίας έξ- 
αρτώμενον διοικητικώς άπό ταύτης καί 
παρά ταύτν) ίδρυοαενον ;

Διότι, πρό παντός, άναμφισβήτητον 
τύγχανε·, δτι προκειμένου περί τοιούτου 
εί'δους ιδρυμάτων ( in s ti tu t io n s )  άπα 
ραιτητος αποβαίνει ή συγκέντοωσις τών 
βιβλίων διευθύνσεων έκάστου δήμου έν 
ένί γραφείω. Καίτοι άλλαχοΰ « δημόσια 
τοιαΰτα γραφ εία δηλώ σεω ς κατοικίας rj 
διαμονής  δίδοντα πληροφορίας περί τής
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δπουπαρετέθη κοινήν πρόγευμα, κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ όποιου ό μέν Πρω
τόδικης κ. Εύά γ. Μίχας διά προπό- 
σεως είς πεζόν λόγον έξήρε τά αγαθά  
της δσον τδ δυνατόν συναδελφώσεως 
τών δικαστών, ό δέ Πρωτόδικης κ. 
Γεώ ργ. Διαμαντής, διά προπόσεο)ς,
ε ί ς  έμμετρον δμως λόγον, έξήρεν,
έάν αί πληροφορία: μας είνε ακριβείς, 
τά προσόντα τών υπέρ τά τετταρά- 
κοντα γεγονότων άγαμων συναδέλφων 

του.
Έ ν  πάση περιπτώσει ή υπό τοι- 

ούτους δρους έπικοινωνία τών δικα
στών μας πρώτην, άν δέν μάς άπατα  
ή μνήμη, φοράν ύπδ τοΰ Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών έπιτυγχανομένη, μόνον 
ώφελειών πρόξενος δύναται νά είνε.

Ε
Η ΕΠΙΣΗΜ ΟΣ ΓΝΩΜΗ

Εινε άληθώς τελείως άπελπιστικόν 
δ,Τ', άναγράφεται — ούχί είς βουλγαρι
κήν εφημερίδα: διακαώς ποθοϋσαν νά μας 
ύβρίση καί έξευτελίση, — άλλά είς την 
ποός τήν Βουλήν έ'κθεσιν της έπί τοΰ 
ποοΰπολογισμοΰ του κράτους επιτροπής. 
Βουλευταί πανθομολογουμένως επιφα
νείς καί πατριώται επιφανείς, οί άπο- 
τελοϋντες τήν επιτροπήν ταύτην, άνη- 
κοντες είς τάς τάξεις τής κρατούσης πο
λίτικης μερίδος, ής τάς γνώμας έκποο- 
σωποΰσι, δηλαδή αυτή  ή Βουλή των 
'Ελλήνων,παραδέχεται καί βροντοφωνεΐ 
ο ί , — «ή Είσαγνελική υπηρεσία εύρί- 
» σκεται έν παραλυσία ! ! » καί οτι, 
πλήν όλιγίστων Εισαγγελιών,μετρουμέ- 
μένων είς τά  δάκτυλα τής μ ιας  χειρός, 
αά λοιπαί διευθύνονται ύπό τίτλω  μό
νον Εισαγγελέων, κ α τ’ ουσίαν δέ ναυα
γίων τοϋ δικηγορικού σταδίου, λαβόν- 
των παρά τής Πολιτείας τήν Είσαγγε- 
λικήν έ'δοαν ώς σωσίβιον άπό καταπον
τισμού είς ον έβύθισε τούτους εν τή 
ενασκή σει;; τοΰ δικηγορικού επαγγέλ
ματος ατελής επιστημονική κατάρτισις 
-— συναίσθημα ούχί μόνον λύπης ε ιλ ι
κρινούς καί άπό τών μυχιαιτάτων, άλλά 
καί άγανακτήσεως σφοδροτάτης πληροί 
τήν ψυχήν παντός πολίτου καί ιδία τοΰ 
νοαικοΰ έπί τη άναγνωσει τών εν τη 
εκθέσει τής επιτροπής, μετά τόσης έκ- 
φραστικότητος, άναγραφομένων καί 
άκουσίως καί άφ’ έαυτής προβάλλεται ή 
έρώτησις: είνε πλέον Πολιτεία αύτη, 
ή άνεχομένη, ώς «φρουρούς τών νόμων 

τοΰ δημοσίου συμφέροντος φυλα- 
κτήρας», οίοι χαρακτηρίζονται οί Ε ι
σαγγελείς ορθώς καί ακριβώς άπό τόν 
πολύν νομοδιδάσκαλον Οίκονομίδην, 
ναυαγούς, τοΰ δικηγοοικοΰ επαγγέλμα
τος, ανθρώπους άκαταρτίστους καί άνι- 
κάνους, ο'ίτινες θά κατεποντίζοντο είς

τό Κοινωνικόν Π έλαγος— κατά τήν έ'κ- 
θεσ.ν τής επιτροπής — αν μή έρρίπτετο 
αύτοΐς ή Είσαγγελική εδρα ; Εινε άδύ- 
νατον νά έξηγήση τις άλλως τό συμ- 
βαΐνον άτοπον καί τήν παράτασιν τής 
καταστάσεως ταύτης, παρά μόνον ώς 
ε&νικήν κατάραν · πάντες άνομολογοΰσιν 
δτι, ή κατάστασις αΰτη είνε πλέον 
άφόρητος, οτι έπείγει ή δ.όρθωσις τών 
κακώς κειμένων, δτι Κράτος άνευ δι
καιοσύνης τελείως λειτουργούσης δέν 
δύναται νά όνομασθνί κάν τοιοΰτον, διότι 
ή Δικαιοσύνη εί"ε της Πολιτείας τό 
έρεισαα, τοΰ λαοΰ ό άρτος, έν αύτη 
πασαι αί άοεταί, αύτά καί άπειρα άλλα 
δμοια καί παραπλήσια δόγματα, τ ε 
τριμμένα πλέον έκ τής συχνής έπανα- 
λήψεοις τά  φ ω νάζει ή εθνική άντιπρο- 
σα>πεία, τά άναγνωρίζει ή Κυβέρνησις, 
τά παραγνωρίζει ό υπουργό; της Δι
καιοσύνης ό νΰν, πάντες οί πρό αύτοΰ 
καί πάντες οί μέλλοντες διάδοχοί του, 
καί δμως. . . .  ούδείς έξ όλων αύτών τών 
έχόντοιν τήν δύναμιν, τό δικαίωμα, τό 
καθήκον της άνορθώσεως καί περισυλ
λογής δέν προβαίνει είς τήν διόρθωσιν 
διά καταλλήλου νομοθετήματος, ού ή 
βάσις νά είνε πρωτιστως το κχθαρνσμα 
τοΰ ναοΰ τής ασπίλου θεας ά π ό  ναυά
για ακατάρτιστα · άλλά έζαν.ολουθοΰμεν 
νά εχωμεν είς τούς είσαγγελικούς θώ
κους ναυαγούς καί περιμένομεν έ'πειτα 
κανονικήν λειτουργίαν τής Δικαιοσύνης 
— ενόσω ό οφθαλμός αύτης, ή κλείς τοΰ 
ναοΰ της Θέμιδος, ώς ώνόμασε τούς Ε ι
σαγγελείς διαπρεπής νομομαθής είνε... 
τά ναυάγια της έκθέσεως τής έπί τοϋ 
ποοΰπολογισμοΰ επιτροπής. Καί άν 
ύποβληθη νομοσχέδιον τι άτελές πάν
τοτε καί έν μεγίστη β'ΐ£>ι συντεταγμένον, 
ρίπτεται είς τό άπύθμενον χάος τής 
ήαεοησίας διατάξεως καί ναυαγεί κατα- 
ποντιζόμενον, χωρίς νά ύπάρχη σωσι- 
βιον δι’ αύτό τό έγκαταλελειμμένον, 
παρ’ δλων καί πρό πάντων άπό τόν 
συντάκτην του υπουργόν τής Δικαιοσύ
νης— Καί δμως πλεΐσται καταναλίσκον- 
ται συνεδριάσεις τής Βουλής είς προσω- 
πικάς άντεγκλήσεις καί είς συζητήσεις 
σχετικώς άσημάντων νομοσχεδίων, περι 
τοΰ τάδε ή δείνα έλους, περί τοϋ παπά 
τής Σύοου, άλλου έλους καί αύτοΰ· μέ- 
χρις ού καταντήσωμεν τήν Ε λλά δα  ένα 
μεγάλο έ'λος καί πνιγώμεν άπό τάς 
άποπνικτικάς άναθυμιάσεις μικροί καί 
μεγάλοι, άοχοντες καί άρχόμενοι. Τό 
πάντων δέ άπελπιστικώτερον είνεή έν 
προκειμένω στάσις τοΰ τύπου, αί πλε 
σται τών εφημερίδων, αίτινες τέλος 
πάντων, έκποοσωποϋσι τό φρόνημα τοΰ 
λαοΰ καί είνε της δημοσίας γνώμης οί 
διερμηνείς, μόλις, καί μετά βίας έ'γρα- 
ψαν πεοί τής έκθέσεως τοΰ προϋπολο- 
γισμοΰ έν σχέσει πρός τήν δικαιοσύνην
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οικηγόρος έν Τρικκάλοις

Αί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εινε είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον δικαστοϋ ή άλλον δι
καστικόν προσώπον, εν ρίσκο- 
μένον είς τήν άνάγκην ή έπιϋ·ν- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιξόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

’Ίσω ς μετά περισσοτέρας τοΰ δέον
τος δριμύτητος σχολιάζει ό έν Τρικ- 
κάλοις δικηγόρος κ. Α . Στρατου- 

δάκης, έν τη  έπι- 
ιίικοά στολή του, ήν είς 

ά λ λ ’ ά λ η θη . άλλην στήλην δη- 
μοσιεύομεν, τδ μ έ

ρος τής έκθέσεως τή ς πλειοψηφίας 
τής έπί τοΰ προϋπολογισμοΰ έπι- 
τροπής. τδ άποβλέπον τούς Ε ισ α γ
γελείς μας. Εί'τε δμως ταύτας τάς 
λέξεις ή φράσεις άς μετήλθεν ή  έπι- 
τροπή έν τή  έκθέσει της έπαναλάβη  
τις, εί'τε και άλλας έλαφροτέρας ή ό- 
-υτέρας, τδ πράγμα παραμένει 'έν 
καί άναλλοίωτον, δτι ή ανάγκη τής  
καθολικής καί έκ βάθρων άναδιορ- 
γανώσεως τοΰ Είσαγγελικοΰ κλάδου, 
ύπδ έ’ποψιν προσωπικοΰ Ε ισ α γ γ ε
λέων πρδ παντός, κατέστη άπδ π ο λ 
λοΰ έπιτακτική. Ό  ναυαγήσας ώς 
δικηγόρος καί έπιζητήσας τήν Ε υ α γ 
γελικήν έδραν ώς λιμένα άσφαλή, έν 
τφ  όποίφ άνευ άλλων άγώνων παγίως 
παρέχεται καί πλέον τοΰ άρτου, ούτος 
άναμφιβόλως δέν ύπάρχει ένδόσιμόν 
τι, πεΐθον δτι Οά καταστή Ε ίσ α γ-  
γελεύς άρτιος. Ά τ υ χ ώ ς  δέ, ώς καί ή  
εκθεσις έπί τοΰ προϋπολογισμοΰ δέ
χετα ι, οί Ε ίσα γγελεΐς μας, κατά τδ 
πλεΐστον τούλάχιστον, είνε τά συν
τρίμματα τής δικηγορίας.

Οί κ. κ. Πρόεδροι τοΰ Έφετείου καί 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών κατέστησαν 
γνωστόν, άνεπισήμως πάντοτε, δτι ού- 

δ ίμ ια ς  ύποθέσεως θά 
’ Α ρκετά έπιτρέψωσι τήν κατά

πρόωρον ποοτίμησιν συζήτησιν, 
πλήν σπαν.ωτάτων έξ- 

αιοέσεων περιπτώσεων εκτάκτου σπου- 
δαιό-ητος. Ώ ς  λόγος της τοιαύτης άπο 
φάσεως τών κ. κ. Προέδρων, ήτις άπό 
έβδομάδος ήρξατο τιθεμενη είς εφαρμο
γήν, έπιστραφεισών κατά δεκάδας τών 
πεοί ποοτιμήσεως αιτήσεων, φερεται 
δτι, ευρισκομένου έν τΐί λήξει του τοΰ 
δικαστικοΰ έ'τους, άνάγκη νά έξαντλη- 
θώσιν άπασαι κατά τό δυνατόν αί έν 
τοΐς πινακίοις έγγεγραμμέναι ύποθέσεις. 
Τό μέτρον αύτό καθ’ έαυτό δέν τό θεω
ροΰμεν άστοχον, παρά τό γεγονός δτι οί 
οιωνοί τών δικαστικών κυνικών καυμά
των μας καταλαμβάνουν κάπως προώ- 
ρως.

Τά τελευταΐον έκθεμα τοϋ Άρείου 
Πάγου αναγράφει ύποθέσεις πρός έκ- 
φώνησιν καί συζήτησιν έγγραφείσας 

μέχρι τοΰ τέλους πε- 
Έ π ετεΰ^ θη  ρίπου Μαρτίου τοΰ 

1907.Τοιουτοτοόπως 
αί προσπάθειαι καί τοΰ ανώτατου ήμών 
δικαστηοίου, ιδιαίτατα δμως τοΰ κ. 
Ποοέδρου τοΰ Άρείου Πάγου, άγο>νι- 
σθέντος πράγματι έπί έ'τη δλα όπως κα- 

αστήση ένημερον τόν ’Άρειον Πάγον, 
ποαγματοποιοΰνται.

Έ π ί τή ευκαιρία ταύτη σημειοΰμεν 
καί τοΰτο, τό εν μέρει παράδοξον, δτι 
άνεπτύχθη τάξις μεμψίμοιρων Α θ η 
ναίων δικηγόρων, φοονούντων καί ύπο- 
στηοιζόντων δτι -ή τοιαύτη άκρα τοΰ 
Αρείου Πάγου ένημερότης υπάρχει κίν

δυνος νά επιδράση έπιβλαβώς έπί τοΰ 
μέρους της ύπερασπίσεωςτών ύποθέσεων, 
καθότι δέν θά παρέχηται ό επαρκής 
χρόνος πρός περισυλλογήν τών αναγ
καίων πληροφοριών καί εγγράφων ώς 
καί ποός τελείαν συνεννόησιν μετά  τών 
έν ταΐς έπαρχίαις διαδίκων. Τά  δικα
στικά απρόοπτα είνε τόσα, ώστε ού- 
δόλως άπίθανον νά επαλήθευση έν τη 
πραγματικότητι ή εκ πρώτης δψεως πα 
ράδοξος πράγματι γνώμη αυτη.

Πρό παντός ζητώ συγγνώμην παρά 
τής εύγενοΰς Διευθύνσε ως τής «Δίκαιο-' 
σύνης»,διά τήν στέρησιν ολίγων στίχων, 
ών τήν παραχώρησιν ζητώ , χάριν ζη
τήματος άφορώντος τά  συμφέροντα, ούχί 
τής πολιτείαςΤ άλλά τών συναλλασσο- 
μένων ιδιωτών.

Λ έγω , ούχί τής Π ολιτείας, άν καί 
ταύτης άμεσον- συμφέρον είνε, διότι εφ 
οσον αυτη άνέχεται ύπό τό βλέμμα της, 
ύπό τήν οΐνα τών τιτλούχων ύπαλλή- 
λων της, διά τής άδιαφορίας της, τήν 
κατάχρησιν, σημαίνει δτι καί άν τής 
δηλωθνί αΰτη, ή δήλωσις θά έ'χη ώς α
ποτέλεσμα, δ,τι καί ή φωνή τοΰ έν ε- 
ρήμω βοώντος.

Παοκειαένου δμωο περί τών συμφε
ρόντων τών ιδιωτών και καθήκον και 
ύποχρέωσις είνε,τών τε νομικών και τών 
μή νομικών εφημερίδων, νά βροντοφω- 
νώσι τήν ΰπαρξιν τοΰ κινδύνου, πρός 
απαλλαγήν έ'κ τε  ζημιών καί όικαστι- 
κών πεαιπλοκών παντός, άφελώς νομι- 
ζοντος, δτι παν δημοσίως ένεργούμενον 
καί νοί'.ίαώς τελείτα ι, άφοϋ κατα τεκ- 
μήριον, δέν είνε δυνατόν νά είνε παρά
νομον, τό ύπό τό βλέμμα τής νομοκρα- 
τουμένης Πολιτείας τελούμενον.

Καί ήδη έπί τοΰ ζητηματος.
Έ ν  τώ  κέντρω τής πόλεως, ίδρύθη 

γραφεΐον δημοσίων πλειστηριασμών, 
έν ώ πολλάκις τής έβδομάδος ένεργοϋν- 
ται πλειστηοιασμοί- ενεχυριασΰέντω ν εΐ-  
δώ ν. Τονίζω τόν χαρακτηρισμόν τών 
πλειστηοιαζομένων ειδών, ώς ενεχύρων

διαμονής έκάστου, άποτελοΰσι τμήμα 
■διοι/.ητικώς έξαρτώμενον άπό τής τοπι
κής κεντρικής άστυνομίας, παρ’ η καί 
τυγχάνουσιν έγκατεστημένα, ούχ η ττο ν  
έν Έ λλά δι διά τό ένημερότερον καί άκο- 
πώτερον τής παροχής καί λήψεως τών 
πληοοφοοιών θά ένεδεικνύετο ή σύστα- 
σις τοιούτου α γραφείου»  έκασταχοΰ 
παρά τη Κεντρικνί Ταχυδρομικν) ύπηρε- 
σία, λόγω τής παρ’ αύτη συγκεντρωσεως 
τών ταχυδρομικών διευθύνσεων. Η εν 
προκειμένω προτεινομένη παρ’ ήμών ί-  
δρυσις α δημοσίων γραφείων πληροφ ο
ριώ ν κατοικίας  ή διαμονής (Central- 
meldungsamt, Meldungsamter) θά
ήδύνατο ν’ άπασχολήση πλείστας δσας 
έργατικάς χεΐοας καί δή έκ νεανιδων, 
τά μάλα προσιδιαζουσών [άπανταχοΰ 
δέ τοΰ κόσμου προσληφθεισών τοιούτων 
— ώς καί έν τη τηλεφωνική υπηρεσί^.— ] 
διά τήν τοιαύτην καθαρώς γραφειοκρα
τικήν καί βιβλιογραφικήν ύπηρεσίαν.

Δέν θά έπιβαρύνη δέ ούδαμώς τό Δη
μόσιον Ταμεΐον διά μονίμου προσθέτου 
δαπάνης, είμή έν άρχί) διά τήν έγκατά- 
στασιν σχετικών γραφείων έκασταχοΰ, 
άτινα θά δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν

έπιπροσθέτως καί ώς μόνιμα κέντρα 
στατιστικής ύπηρεσίας- καί άπογραφής. 
Διότι ή δαπάνη αΰτη θά καλύπτηται 
παρά τής δεκαλέπτου λ . χ . καταβολής 
διά πάσαν αίτουμένην πληροφορίαν δι- 
ευθύνσεως κ .τ .λ .,  δυναμένην άλλως νά 
καταστή ύποχρεωτική καί κεκτημενη 
δηυ.οσίαν πίστιν δι’ επιδόσεις πρό 
πάσης τοιαύτης π . χ. προκειμένου περί 
κοινοποιήσεων είς παραλήπτας άγνω
στου διαμονής ή κατοικοΰντας έν -ιφ 
Έξωτερικώ κατά τούς ισχυρισμούς τοΰ 
κοινοποιοΰντος.

Βεβαίως ή κατ’ άλφάβητον κατα- 
στίχωσις τών δελτίων δηλωσεων κατοι
κίας ή διαμονής θά διευκολύνη τήν εύ- 
χερή τήρησιν τών οικείων βιβλίων και 
τήν έν είδει εύρετηρίων άπρόσκοπτον 
τεχνικήν λειτουργίαν αύτών.

Ό  οικοδεσπότης ή ό παρέχων είς άλ
λους διαμονήν δέον πρός τοΰτο νά κατα
στή νόμω ύπόχρεως, ίνα δήλωση εις τΰ 
έν λόγω «κεντρικόν γραφ εΐον» διά κα- 
τατιθεμένου ύπ’ αύτοΰ δελτίου ή δια 
προφορικής δηλώσεως ώσαύτως κατα- 
στιχθυμένης τήν παρ’ αύτώ άφιξιν και 
οί'κησιν ή διαμονήν έκάστου προσερχομε-

νου καί καταλύοντος παρ’ αύτώ έπ έκει- 
να τών 24  ώρών, καθιστάμενος έν ταυ- 
τίό ύπόχρεως δι έτέρου δελτίου του ή 
προφορικώς ώσαύτως ν’ άνααοινοΐ έντός 
χρονικοΰ διαστήματος έκ 48  ωρών τήν 
άναχώρησιν άπό τής οικίας του.

’Ά ν ευ  τοιαύτης ύπό ποινικήν κύρω- 
σιν ώς πταίσματος καθιερουμένης ύπο- 
χρεώσεως πρός δήλωσιν τοΰ τόπου τής 
διαμονής έκάστου καί τής άλλαγήςαύτοΰ, 
καθίσταται ανέφικτος ή ομαλή λειτουρ
γία παντός τοιούτου ^εσμοΰ.Ή  τοιαύτη 
έ'ννομος ύποχρέωσις (M eld ep flich t),κα
θορίζεται έν Αύστρicf. διά τών § § 
3 2 0  καί 321  τοΰ Ποιν. Κώδικος, ά- 
ναλόγως δέ καί έν ταΐς λοιπαΐς νομο- 
θεσ ία ις .

Τά δελτία δηλώσεων προχείρως κ α τ’ 
όνοματεπώνυμον άλφαβητικώς παρατι- 
θέαενα δέον νά τηρώνται ώσεί βιβλίον 
άποτελοΰντα.

Τό δελτίον έκάστου θνήσκοντος έν- 
δείκνυται νά έξαφανίζηται, έκάστου δέ 
πρός καιρόν άναχωροΰντος, άποδημοΰν- 
τος ή μεταναστεύοντος, νά καταχω- 
οίζηται έν ίδιαιτεοω «βιβλίω απ άν 
τω ν» .

Π . Δ . Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Ύφηγητοΰ τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου

a ‘ ΐ  : f : s  m t a i i s h
(Συνέχεια καί τέλος)

Πλήν άνεξαρτήτως τοΰ δτι ή αύξη- 
σις τής καθ’ ύποτροπήν έγκληματικό- 
τητος, σημειοΰται ώς καθολικόν φαινό 
μενον έν τίί έγκ7*ηαατική κοινωνιολογίι^ 
έκ τής στατιστικής τοϋ υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης τοϋ 1 9 0 2 , προκύπτει δτι 
καί παρ’ ήμΐν κατά τά τελευταία ετη 
λίαν ηύξήθη ή ύποτροπή, διότι έν ώ 
κατά τήν στατιστικήν .οϋ 1 8 8 9 , οί 
καθ’ ύποτροπήν τιμωρηθέντες κατάδι- 
κοι άνήρχοντο είς 5 1 2 , κατά τήν 
στατιστικήν τοΰ 1 9 0 2  έπί τοϋ αύτοΰ 
πεοίπου αριθμού καταδίκων, εί'χομεν δι- 
πλάσιον περίπου άριθμόν έξ ύποτοοπής 
εγκληματιών, ήτοι 9 5 2 . Άναμφιβόλως 
δέ, έάν εί'χομεν ποινολόγιον, θά ήδυνά- 
μεθα νά εΰρωμεν ετι μείζονα αριθμητι
κήν άναλογίαν. Ταΰτα δσον άφορ^ είς 
τάς έπί τών ύποβληθέντων νομοσχεδίων 
έν τοΐς καθ’ εκαστα παρατηρήσεις. 

Περαίνων ήδη τήν μελέτην ταύτην
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διότι, έφ’ οσον ό παραδίδων είς τό γρκ- 
φεΐον τό πραγμα του, /.αί λαμβάνων 
απέναντι της άξίας τούτου, προκατα
βολήν, επιτρέπει την διά πλειστηρια- 
σμοΰ εκποιησιν του, πρός ίκανοποίησιν 
τοϋ δανειστοΰ και επιστροφήν αύτώ, 
(τω  οφειλετ·/) πλέον) τοΰ πλεονάσματος, 
η πραξις αυτη, δέν δύναται νά ε?νε 
άλλη, παρά η ύπό τοΰ άρθρου 1 όοιζο- 
μένη, εξετάζω  πλέον, ούχί τόν οφειλέ
την άλλά τόν ύπερθεματιστήν άγορα- 
στην.

Έγκύρως καί νομίμως αγοράζει ουτος 
ή ό'χι ; Τά έξ αντικειμένου προαπαι- 
τούμενα νόμιμα στοιχεία, ενυπάρχουσιν 
έν τγ  μεταξύ ύπερθεματιστοΰ καί ένε- 
χυρούχου δανειστοΰ καταρτιζόμενη συμ- 
βάσει; Κ α τ ’ έμήν γνώμην όχι καί Is 
τουτω εγκειται ο y-ινδυνος τοΰ άφελοΰς 
αγοραστού, κινδυνεύοντος, καί τό τί
μημα νά καταβάλν) καί τοΰ πράγματος 
νά στερηθνί.

Ως ενεργοΰνται οί πλειστηριασμοί έν 
τω  γραφειω τούτω, καί πολλάκις έπί 
πραγμάτων, άξίας μείζονος τών 50  δραχ. 
ούδεμία τω  αγοραστή παρέχεται άσφά- 
λεια οτι το δοθεν, ώς ένέχυοον έπ ω - 
ληθη, οπως και οταν παρά τοίτου τό 
δοθέν εκν.νηθνί, νά δύναται κατά τοΰ 
πωλητοΰ νά στραφί) πρός άποζημίωσιν. 
Λεν παρέχεται δε ούδεμία άσφάλει·*, 
διότι ουτε κατά την κατάοτισιν της 
συμβασεως μεταξύ οφειλέτου καί ένεχυ- 
ρούχου δανειστοΰ εφαρμόζεται τό άρθοον. 
2 τοΰ περι ενέχυρων Β . Δ ., οΰτε καί 
κατά τήν μεταξύ πωλητοΰ καί ύπερθε- 
ματιστοΰ, εφαρμόζεται τό άρθρον 13 
(εδαφ. α ) τοΰ περί χαρτοσήμου νόυ,ου 
(ορίζοντας δτι αί διά δημοπρασίας πα- 
Ρ3ίΧ.ω?*/ϊ(ϊε'··̂  ύπόκεινται είς τήν φορολο
γίαν τοΰ άναλογικοϋ πίνακος τών αστι
κών συμβολαίων,) έν συνδυασμώ τοΰ 
άρθρου 4 1 0  της ΙΙολιτ. Δ-.κ.

Αν δε, ως είνε ορθόν, ταΰτα είσί τά 
κατά νόμον ποοαπαιτούμενα έπί συμβά 

οιαυτης φύσεως, διά τί καί πώς 
γραφειω τούτω αί πράξεις ένερ 
ι επί αποδείξεων, δίκην συνδρο 

μών μελών συλλογών, αΐτινες άποδεί 
ξεις, ούδεμίαν δύνανται νά έ'νουν ίσνύν

\ £ \ , λ / , / CV
και οη αποοεικτικην, ενώπιον όικαστη- 
ρίων ; Καί δέν ύπάρχει έπί τοϋ ποοκε 
μένου καί αύτης ταύτης της πολιτείας 
άμεσος ύλική ζημία, (είς κόρακας τό ή 
θικόν) ως έκ της μή εφαρμογής, ιδίως 
τοΰ αρθοου 13 (εδάφιον α ') τοΰ Νόμου 
περί χαρτοσήμου ;

Προκειμενου δέ πεοί τοΰ ύπερθεμα- 
τ ι σ τ ο ΰ  πώς θά άποδείξν) ουτος κατά τοΰ 
αίτοΰντος τήν Ε π ισ τρ ο φ ή ν  τοΰ πράγμα
τος οφειλετου, ως κυρίου, τήν ώς ένεχύ 
ρου πωλησιν του καί πώς έν περιπτώ· 
σει έκνικησεως παρά τρίτου, ποϋ καί 
πώς την κατά τοΰ πωλητοΰ έπί απο
ζημιώσει άγωγήν, θά στήριξη ; Είς τόν 
ορκον ίσως καί τούς μάρτυρας. Ά λ λ ά  οί 
δεύτεροι άποκλείονται έπί ποσότητοί 
άνω τών 5 0  δραχμών ό δ’ δρκος, βάσ 
εχει την συνειδησιν τοΰ δίδοντος αύτόν.

Οσον άφορ^ τόν πλειστηριασμόν τών 
ακίνητων, τόν παρά τοϋ ίδιου γραφείου 
ένεογούμενον, νομίζω δτι ούδέν, δ ι’ ού- 
όενα τών άγοραστών γενναται ζήτημα, 
άφοΰ οί πάντες ήδη Ιίμαθον, δτι τήν 
άγοραν τοΰ άκινητου, επισφραγίζουν τά 
χαρτια τοϋ ύποθηκοφύλακος.

Μ ετ’ εΐλικρινοΰς ύπολήψεως 
Π . Λ . Κ .

Δ ικ η γ ό ρ ο ς έν  ’Α θή να ις

Δ ·  Ατοπήματα διάφορα και παραβάσεις

πλείστας του περί ενεχύρου νόμου, ας καλύ
πτει τό μακαριόν τής έξωνήσεως σύμφωνον, 
ως και καταστρατηγήσεις τοΰ περί χαρτοσή
μου νομού, ας καλύπτει ί> μακάριος έπίσης 
ύπνος^τής πολιτείας, διαβλέπομεν έν τω δε
μάτι οπερ χειρίζεται ό ανωνύμως γράωων, δέν 
δυναμεθα όμως νά διίοωμεν κινδύνους άλλους, 
οιαοορους τών κινδύνων ο'ύς διατρέχει πας 
ό άγοράζων  ̂κινητόν έγ γένει ποϊγμα παρ’ 
ο ΐουοηποτε ιοιώτου, δπως 6 γράβων παριστ^.

Ε1ΤΙΚΡΙΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Εν σχεσει πρός τήν έν τώ προηγού

μενη φύλλω της «Δικαιοσύνης» δημο- 
σιευθεΐσαν έπίκρισ·.ν ύπό τοΰ έν Ά θ ή - 
ναις δικηγόρου κ. Έ λ . Γούδα άποφά
σεως τίνος τοΰ Ιΐοωτοδικείου ’Αθηνών 
εκδοθεισης τνί είσηγήσει τοΰ Ιίρωτοδί- 
κου κ. Καφοπούλου, ελάβομεν τάς έξης 
εν ε '/δε ι ανασκευής της μνησθείσης έπ ι- 
κοισεως πληροφορίας, άς νομίζομεν δτι 
υπεχομεν την ύποχρέωσιν συμφώνως 
προς τε  το πρόγραμμα καί τόν προορι · 
σμόν της «Δικαιοσύνης» νά δημοσιεύ- 
σωμεν. Κατά τάς πληροφορίας ταύτας, 
οί εν τ·/? έν λόγω υποθέσει έξετασθέν- 
τες υπό τοΰ άποδεικνύοντος  (πελάτου 
τοΰ κ. Γούδα) δύο μάρτυρες ασαφ ή  δ
λως κατεθεσαν περί τοΰ άποδεικτέου 
θέματος (ηλικίας τοΰ έναγομένου), τό 
δε δικαστήριον κατά τάς ίσχυούσας γε- 
νικας δικονομικάς διατάξεις μή πεισθέν 
περι τοΰ δτι έπιθανολογήθησαν σφόδρα οί 
ισχυρισμοί τοΰ άποδεικνύοντος ά λ λ ’ δτι
ασθενή προέκυψαν περί αύτών τεκμή
ρια, επεβαλεν, οις άλλως τε καί δι
καίωμα καί καθήκον είχεν έκ τοΰ νό
μου, απαλλακτικόν δρκον είς τόν άντ-ί- 
δικον τοΰ άποδεικνύοντος, καίπεο μή 
άνταποδείξαντα, άφοΰ τό θετικόν στοι- 
χεΐον τ?ίς άνταποδείξεως ούδαμοΰ τοΰ 
νομού απαιτείται διά τήν επιβολήν τοϋ 
απαλλακτικοϋ δρκου.

ιεων 
εν τώ 
γοΰντα

εκφράζω τήν ευχήν οπως ό άξιέπαινος 
και αξιομίμητος ζήλος τών παρ’ ήμΐν 
έπιδιωκοντων ποινικάς μεταρρυθμίσεις 
τραπνί επωφελεστεραν καί ποακτικω- 
τέραν οδόν, άγουσαν είς τήν κατά τό 
έφικτόν διορθωσιν πλείστων άτελειών 
τών κειμένων δικονομικών καί ούσια- 
<ττικ,ών ποινικών */)[/.ών νοι/,ων, ττεοιοοιζό- 
Ρ-ενος 8ε, οΊον χφορχ εις ttjv  εισαγωγήν 
νεωτεριστικών θεσμών, εις εκείνους αό- 
νον, οιτινες δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 
συμβιβαζόμενοι πρός τούς κοινωνικούς 
και πολίτικους δρους τοΰ έλληνικοΰ π ε
ριβάλλοντος.

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ 
« γ η μ ν  ω m m m ttii

θετ ηοίων καί ένεχυρογράφων. ’Εν άρχί) 
προτασσεται βαθεΐα άνάλυσις τών οικο
νομικών προσόντων, τά όποια παρουσιά
ζει ή λειτουργία τών Γενικ. ’Αποθηκών, 
δικαίως δέ ό συγγραφεύς νομίζει, δτι 
αυτη καί παρ’ ημίν πιθανώς έ'σται έπι- 
τυχής καί καρποφόρος. Έ ν τοίς έπομέ- 
νοις άναπτύσσεται ή ιστορική έξέλιξις 
τοΰ θεσμοΰ διά βραχέων, τοΰτο δέ άπο- 
τελ εΐ προτέρημα τ·/ίς συγγραφές, διότι 
καθ’ ήμας τό όλιγόλογον είς τάς ίστοοι- 
κάς αναπτύξεις έπιβάλλεται έν πάση 
συγγραφή μή καθαρώς ίστοοικΐί. Έν τώ 
Ε ' καί Σ Τ ' κεφαλαίφ εκτίθενται σπου
δαία ζητήματα μετά πολλής επιστημο
νικές άκριβείας καί πρωτοτυπίας, ιδίως 
ως πρός τόν καθορισμόν της εύθύνης τοΰ 
έκμεταλλευομένου Γενικάς Άποθήκας, 
τοΰ συγγραφέως ύποστηρίζοντος διά 
πειστικών έπιχειοημάτων, δτι έπ ’ αυ
τές  εφαρμοστέαι αί άρχαί τοΰ Ρωμαϊ
κού receptum τών πανδοχέων καί κα- 
πήλων.

Εν τώ Β κεφαλαίω τοΰ Β ' Μέοους 
ό συγγραφΐυς διαγράφει τήν οικονομι
κήν καί νομικήν φύσιν τοϋ ένεχυρογρά- 
φου και άποθετηρίου (ώς ώνόμασε τό 
γαλλιστί γενόμενον recep isse ), θέμα 
λίαν δυσχερές καί κινδυνώδες, άλλά νο- 
μιζομεν, δτι τόν μέν κίνδυνον εξέφυγε 
μετ επιτυχίας δέ έξαίοει τά διάφορα
σημεία, καθ’ ά συναντώνται ένεχυοό- 
γοαφον, άποθετήριον, συναλλαγματική, 
φορτωτικον κ .λ .π . Έ ν τοίς έπομένοις ε
κτίθενται τα είδικωτερα θέματα έν σχέ- 
σει πρός τήν μεταβίβασιν καί λειτουο- 
γιαν έν γένει τοΰ ένεχυοογράφου καί 
άποθετηρίου. Έ ν  τώ  α τμήματι π. χ . 
τοΰ κεφκλ. Δ  ορίζονται μ ε τ ’ άκριβείας

rno

Η Λ .  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Ο ϊ
Δ ικη γό ρο υ  έν  ’Α θήναις 

(Σελίδες 2 7 2 , σχ. 8ον)

Ό  συνάδελφος κ. ’Αναστασιάδης διά 
της ύπό τόν άνωτέρω τίτλον συγγραφής 
αύτοΰ ήθέλησε νά άποκαλύψ·/) ήμΐν θε
σμόν παντελώς σχεδόν άγνωστον, άλλά 
καί τοσοΰτον σπουδαΐον, ώς έκ της με
λέτης τνίς πραγματείας ταύτης κα τε- 
νοησαμεν. ’Αλλαχοΰ αί νομοθετικαί έ- 
ξουσίαι διά παντός τρόπου προσπαθοϋσι 
να υποστηριξωσι καί προαγάγωσι τήν 
οικονομικήν έν γένει κίνησιν, ή ήαετέοα 
ομως νομοθετική έζουσία γνωστόν πόσον 
περί τούτου άσχολεΐται, μόλις δ’ έσχά- 
τως επελήφθη νά είσαγάγν) καί τόνθεσμόν 
τών Γενικών ’Αποθηκών παρ’ ήμΐν.Εύτυ- 
χώς δέ έ'οχεται ή τόν θεσμόν τοΰτον έρ- 
μηνεύουσα πραγματεία τοΰ κ. Α. Ά να- 
στασιάδου λίαν έπικαίρως, διότι ποό 
ολίγων μόλις ημερών συνισταται άνώ- 
νυμος εταιρεία πρός έκμετάλλευσιν τών 
Γενικών ’Αποθηκών.

Δεν βλεπομεν ομως τον λόγον, δι’ ον 
ό συγγραφεύς τιτλοφορεί τήνπρ;:γμα- 
τείαν του περί άποθετηρίων καί ένεχυ
ρογράφων, ήτοι τών τίτλ<ον, τούς ό
ποιους θα όικαιουνται νά έκδίδουν αί 
I ενικαι Αποθηκαι, διότι αυτη περιέ
χει καθολικωτέραν εργασίαν, έρμηνεύου- 
σα τόν δλον έν γένει θεσμόν τών Γενι
κών ’Αποθηκών.

Το γλωσσικόν ζήτημα παρ’ ήμΐν είνε 
πάντοτε φλεγον, ο δ’ επιχειρών νά 
γράψ·/) τι αισθάνεται περισσότερον τό 
πυριφλεγές αύτοΰ. Ό  κ. ’Αναστασιάδης 
επελεξατο γλώσσαν καθαρώς έπιστηαο- 
νικήν καί άδράν έν τί) διατυπώσει, άν 
καί είς τινα μέρη εισέρχεται είς τά ό'ρια 
_ης ύπερκαθαρευούσης.

Η πραγματεία διαιρείται είς δύο 
έρη, έξ ένός είς τό περί Γενικών ’Απο

θηκών, καί έξ έτέοου είς τό πεοί άπο-

τα αποτελέσματα της όπισθογραφήσεως 
τοΰ άποθετηρίου έν συνδυασμώ ποός τό 
Ρω μ. Δικ. δπερ ποοκαλει ίδιαιτέοως τό 
ενδιαφέρον. Εν δε τώ  δευτέρω τμήματι 
τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου γίνεται σπουδαιο- 
νάτη άνάλυσις καί παραβολή τοΰ διά 
της οπισθογραφήσεως τοΰ ένεχυρογράφου 
συνιστωμένου ενεχύρου πρός τό κατά τό 
κοινόν δίκαιον, άμέσως δέ μ ε τ ’ αύτήν 
αναπτύσσεται καί θεωρία τοΰ συγγρα- 
φεως, καθ’ ήν αί Γενικαί ’Αποθηκαι εί
ναι κοινόχρηστα πράγματα, ήν στηρίζει 
επι τές  όμοιότητος ·αύτών πρός τόν σι
δηρόδρομον, δν αληθώς πολλοί θεωροΰσι 
κοινόχρηστον πραγμα. Ά μέσω ς δέ μ ετ ’ 
αύτήν άναλύεται έ'τερον σπουδαΐον ζή
τημα, άν δηλαδή δύναται τις να ένεχυ- 
ριάσγι δι’ όπισθογραφήσεως τοΰ άποθε
τηρίου, άν καί τό θέμα δέν φαίνεται νά 
έ'χν] καί πολλήν πρακτικήν αξίαν.

Έ ν τνί άναπτύξει ταύτν) άντιτάσσε- 
ται ό συγγραφεύς κατά της δόξης τών
L y o n -C a e n  e t R e n a u lt .

Έν τώ Ε ' κεφ. έξαίρεται έν τοίς άλ- 
λοις, δτι διά της όπισθογραφήσεως τών 
δύο τίτλων παρουσιάζεται φαινόμενον 
σπανιωτατον έν τώ Ρ . Δ. Κατά τοΰτο ό 
όανειστής καί ό οφειλέτης είναι γνωστοί, 
λίαν δέ σπάνιον νά ώσιν άμφότεοο 
άγνωστοι. Τούναντίον δμως έν τ γ  οπι
σθογραφήσει τοΰ ένεχυρογράφου καί 
άποθετηρίου, διότι πας κάτοχος τοΰ 
πρώτου είναι δανειστής, π&ς δέ τοΰ δευ
τέρου είναι οφειλέτης, άμφότεροι δέ 
άγνωστοι. Έ ν δέ τω  Σ Τ ' κεφαλ. έκτί- 
θενται τά  θέματα, άτινα γεννώνται έν 
περιπτώσει μή ίκανοποιήσεως τοΰ π ι- 
στωτοΰ, δικαιουμένου ουτω νά προβ·  ̂ είς 

όν άναγκαστι»όν πλειστηριασμόν τών 
έ'ν τινι άποθήκγι άποτεθέντων καί ένεχυ- 
ρασθεντων. Έ π ’ αύτών έπιθυμοΰμεν νά 
ένόιατρίψωμεν, άλλά δυστυχώς ό χώρος 
δέν έπιτρέπει ήμΐν τοΰτο. Παρατηροΰ- 
μεν ομως, δτι μετά πολλής έπιμελείας 
συσχετίζονται αί άρχαί της δικονομίας 
πρός τόν θεσμόν, έν δέ τφ  κεφαλαίω I, 
αί άρχαι τοΰ νόμου περί πτωχεύσεως,
ίδί

πρωτοτυπία, πλούσια άλλοδαπή φιλολο
γία, είναι αρκετά προσόντα, ώστε νά 
καταστησωσι τήν κ,ρινομένην πραγμα
τείαν καλλιστην έν τφ ειδει της, τόν δέ 
νεαρόν αύ-ης συγγραφέα νά άποδείξωσι 
κοατερόν τοΰ δικαίου μαχητήν.

Ν 0 Μ θ Τ
ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν
Είς τήν έρώτησιν τοϋ κ. Π. άποστρά- 

του λοχαγοΟ,  ̂άν ή αύτεπάγγελτος άπο- 
στρατευσις δι δριον ήλικιας χωρ^ άφ’ 
έαυτης και συνεπώς, άν 6 παρανόμως 
άποστρατευθεις άξιωματικός συνεπεία 
γνωμοδοτήσεως άνακριτικοϋ συμβουλίου 
καί μετά ταΰτα καταληφθείς ύπό τοϋ 
δ ρ ιο υ  ήλικίας θεωρείται καί αύτεπαγ- 
γελτως άποστρατευθεις, άποκρίνονται αί 
κατωτέρω γνωμοδοτήσεις τοΰ νομικοϋ 
συμβουλίου.

Ά ρ » θ . Γνω|ΐοδοτιΐ($εως <>2)1002

, y υποχρεωτικήν άποστράτευσιν τών
άξιωματικων νενομισμένον οριον τής ήλικίας 
χωρει μέν άο’ έαυτοΰ, συμπληροομένου τον 
χρόνου, η άποστράτευσις δμως δέν επέρχεται 
οια μονού τούτου, προϋποτιθεμένη ετι κατά 
το 2ον αρθρον τοΰ ,Α Λ Σ Τ ' νόμου διάταγμα 
ιοιον, τιθεμενον τόν αξιωματικόν είς άποστρα-

ιοιως ως προς την συστασιν του ενέχυ
ρου. Μάλιστα δέ έν τώ κεφαλαίω τοΰτω 
πολλά καινά ό συγγραφεύς άνακινεΐ 
θέματα.

Τέλος δέ αποκαλύπτεται ήμΐν τί έστι 
γεωργικόν ένεχυρόγραφον, τό καί έν 
Γαλλίοι λειτουργοΰν, στηριζόμενον έπί 
έντελώς ίδιων βάσεων ή τό κοινόν ένε
χυρόγραφον.

Δ·ατύπωσις επιστημονική, πεοισσή

τείαν, ον ανευ καί έπερχομένου του όοίου, ό 
αξιωματικός έξακολουΟει διατελών έν ένεο- 
γεία, καί άπολαύων πάντων τών έκ τής ένεο- 
γειας οικαιωμάτων- έπομένως οί αξιωματικοί 
ών ανεγνωρίσθη δικαίωμα μισθοί ένεργείας 
ώς παρά νόμον άποστρατευθέντων, λογιστέοι 
ώς δυνάμει έν ένεργεία διατελοΰντες καί μετά 
τό νενομισμένον opto/, μέχρις ου ανακαλού
μενοι εις ένέργειαν μετατεόώσιν άμα είς απο
στρατείαν λόγω του όοίου.

Τών ανωτέρω τιθεμένων ή άπάντησις είς 
πασας τάς ερωτήσεις υμών είναι πρόδηλος, 
τουτεστιν ότι μέχρι τής ημέρας του Διατάγ
ματος τής άποστρατεύσεως 0’ άπολαύιυσι πα
σών τών χρηματικών ωφελειών τής ένϊργείας, 
καί αν συνεπλήοωσαν έν τούτω τό νενοαισμέ- 
νον ιοιον καί μόνον άπό τοΰ χοόνου ’■ον Δια
τάγματος λογισ&ήσονται άπόστρατοι.

Τήν έκτεδεισαν γνιόμην άπεδέχθη όμοβιό- 
νως καί τό νομικόν Συμβούλιον.

Γνω|»οδότη»5»ί νο μ ικ ο ί' Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  
ηετά  τό ύ π ’ ά ρ ιθ . 70241! (1904) έγ γ ρ α 
φον ΰπου'ργ. Σ τρατιω τικοί? τ η ή ιι .  
ΠροΛοιπικοβ.
Ά ρ ι θ .  Γ ν ω η . lit!» (1 3 0 4 ) .

Τό νομικόν Συμβούλιον όμοβώνως έόέ/θη 
ώς καί προηγουμένως έπί όμοίας^περιπτιόσεως 
(ι'δε γνωμ. 62 τοΰ 1902), δτι ό αξιωματικός 
μετατίθεται εις αποστρατείαν διά Βασιλ. Δια
τάγματος, καί έπομένως δτι μέχρι τής έκόό- 
οεως αύτοΰ λογίζεται ώς έν ένεργεία, καί αν 
ετι ΰπερέβη έν τούτω τό νόμιμον δριον, διότι 
ή παραμέλησις αΰτοΰ είναι πταίσμα τής υπη
ρεσίας καί ούχί τοΰ άξιωματικοΰ- ή δ’ άντίρ- 
οησις δτι διατελοΰντος είς αποστρατείαν τοΰ 
άξιωματικοΰ, δαε έπήλθε τό δοιον, δέν ήδύ
νατο νά έκδοθή δεύτερο* διάταγμα άποστρα- 
τεύσεως, είναι πάντη ανίσχυρος, διότι κατά 
τήν τελεσιδικίαν ή προτέρα άποστράτευσις ην 
παράνομος, έκ παρανόμου δέ πράξεως δέν δύ- 
ναται νά δικαιολογηθή παράλειψις νομίμου έ
νεργείας' ήδύνατο δέ άνακαλου^ένου τοΰ προ>- 
του διατάγματος μικρόν πρό τής συμπληρώ- 
σεως τοΰ όοίου, καί έπανερχομένου τοΰ άξιω- 
ματικοΰ εις ένέργειαν, ,νά έκδοθη τό κατά τό/ 
νόμον ενεκα τοΰ όοίου ήλικίας άποστρατεύ
σεως διάταγμα.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τό Δικαστήριον τών Έ ν  ’Αθήναις ΙΙρωτο- 
δικών διά τής ΰπ’ άριθ. 9486 (1906) άποφά
σεως έκήρυξε διαλελυμένον τόν γάμον τοΰ· 
’Αποστόλου Μοσχούτη κοτοίκου ’Αθη;ών καί 
’Αθα/ασίας Μοσχούτη τό γένος ΙΙαντολέοντος 
κατοίκου ’Αθηνών.

Έ ν  ’Αθήναις τή 11 Μαίου 1907
Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
'X7.il. Μ ποΰκρας

/Εϊ^τεΐταιι ό λό χ λή ρ ο ς ή ο ειρ *  
τής  Π είρ ο ι; Ίω α ν ν ίδ ο υ  τλπλ τή ς  

καί ’ ίδίοιν τόιι,οι 
έ χ α τ έ ρ » ; τούτω ν εις τιμ.ήν 
φερο\>ο*ν. Π λ η ρ ο φ ο ρ ιιι  παρ’ 
vjjj.Sv.

Οί έχοντες άνάγκην οίασδήποτε 
πληροφορίας παροι της «Δικαιοσύ
νης», παρακαλοϋνται ν’ άπευθύνωνται 
πρ6ς τ6ν έκ τών ιδρυτών αύτης καί 
τακτικήν συνεργάτην της κ 
Β ελλη ν  δικηγόρον.

Σπΰρον

Τ ύπ οις Π . Α . Πετράκου


