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HEINRICH
Ό  μήν Νοέμβριος ύπήρξεν ολέθριος, 

διά τήν νομικήν επιστήμην Ιν Γερμανία. 
Τρεις ήμέρας μετά τόν κορυφαΐον τών 
οικονομολόγων B iilo w  άπεβίου τήν νύ
κτα πρός τήν 23 Νοεμβρίου (ν. ή.) δ 
μέγιστος τών έπιζώντων, ύπό τινας δ’ 
επόψεις καί ό μέγιστος τών ποτε ύπαρ- 
ξάντων πανδεκτιστών, ό Ε ρ ρ ίκ ο ς  Δερν
βούργ. Ό  μέγας ούτος νομοδιδάσκαλος 
καί νομικός συγγραφεύς άπεβίωσεν άγων 
τό 78 έτος τής ήλικίας αύτοΰ, γεννηθείς 
έν Μαγεντία τή 3 Μαρτίου (ν. ή.) 1829, 
έφερε δέ τόν τίτλον τοΰ μυστικού νομικο- 
συμβούλου καί ήτο άπό τοΟ θανάτου τοΰ 
Βέρνερ τό πρεσβύτερον τών μελών (Se
nior) τής Νομικής Σχολής τοΰ Βερολί
νου, διατελών συνάμα άπό τοΰ 1866 μέ
λος, τής Πρωσσικής Γερουσίας, άνήκων 
εις τό κόμμα τών φιλελευθέρων.

'Ως οί πλεΐστοι τών μεγίστων νομικών 
τής Γερμανίας, ούτω καί ό Δερνβούργ, 
έν νεαρά ήλικία κατέκτησε διαπρεπή θέ
σιν έν τή έπιστήμη. Μόλις άγοντα τό 22 
έτος τής ήλικίας αύτοΰ, βλέπομεν ήδη 
τοΰτον άνερχόμενον τήν ακαδημαϊκήν 
έδραν έν Άϊόελβέργη ώς ύφηγητήν τοΰ 
'Ρωμαϊκοΰ Δικαίου τφ 1851. 'Η περί 
ουμψηφισμοΰ ιστορική καί θεωρητική 
μελέτη τοΰ Δερνβούργ (G escliich te  und 
T h eorie  der K om pensation), έγράφη 
παρ' αύτοΰ είς ήλικίαν καθ’ ήν συνήθως 
οί άλλοι άρχονται τών Πανεπιστημιακών 
αύτών -σπουδών καί έν τούτοις έπί πεν- 
τήκοντα καί πέντε ήδη έτη τό έργον, 
έκοοθέν καί είς δευτέραν έκδοσιν τφ 
1868,άπέμεινε κλασικόν έπί τοΰ θέματος. 
Ή  ιστορική έξέλιξις τοΰ συμψηφισμοΰ, 
σαφεστέρα καταστασα ιδίως άπό τής εύ- 
ρέσεως τών Εισηγήσεων τοΰ Γαΐου, άπο- 
τελεΐ έν τών χαρακτηριστικωτέρων, ση
μείων τοΰ τρόπου τής άναπτύξεως τών 
θεσμών τοΰ άστικοΰ δικαίου παρά τοΐς

DERNBURG
'Ρωμαίοις κατά τούς χρόνους τής δημο
κρατίας. Ό  νεαρός Δερνβούργ ανέπτυξε 
τό θέμα ούτως έπιτυχώς, ώστε δ παρα- 
βάλλων τήν τοσοΰτον παλαιάν μελέτην 
αύτήν πρός έργα νεώτατα έπί τοΰ αύτοΰ 
θέματος, ώς ή κατά τό παρόν λ. χ . έτος 
δημοσιευθεΐσα μελέτη τοΰ καθηγητοΰ 
Κρέτσμαρ «U eber die E n tw iick elu n g  
der K om pensation im  rom ischen 
R ech te  19 07 », βλέπει δτι έλάχιστα 
έκτοτε τά νεώτερα έπί τοΰ θέματος προσ- 
ετέθησαν.

Υ φ ηγητής έτι ών έν Άϊόελβέργη ό 
Δερνβούργ ίδρυσε μετά τοΰ B rin k m an n  
καί άλλων τό περιοδικόν «K ritiseh e 
Z eits ch rift fiir die g esam m te R ech ts- 
w issenschaft», έν γένει δέ τοιαύτη ύ
πήρξεν άμέσως ή έπιστημονική αύτοΰ 
δρασις, ώστε τρία μόλις μετά ταΰτα έτη 
βλέπομεν τόν Δερνβούργ εις ήλικίαν 25 
έτών καταλαμβάνοντα τή 26 Αύγούστου 
1854 τήν θέσιν τοΰ Εκτάκτου Καθηγη
τοΰ έν Ζυρίχη, μετά τινας δέ μήνας, τή 
21 Απριλίου 1855 τήν θέσιν τοΰ τακτι
κού Καθηγητοΰ τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου 
έν τώ αύτφ Πανεπιστημίφ.

Έ ν  Ζυρίχη παρέμεινεν ό Δερνβούργ 
μέχρι τοΰ 1862, δτε μετεκλήθη είς Χάλ- 
λην τής Πρωσσίας, νομικός ήδη μεγί
στου κύρους τυγχάνων,χάρις είς τάς δη- 
μοσιευθείσας αύτοΰ μελέτας καί ίδίως 
τό περιώνυμον αύτοΰ έργον έπί τοΰ Ύπο- 
θηκικοΰ Δικαίου. «D as P fand recht 
nacli den G rundsatzen des h eu tigen  
rom ischen R ech tes»  ούτινος δ πρώ
τος τόμος είχεν έκδοθή άπό τοΰ 1860. 
Έντός όλίγων έτών κατέλαβεν δ Δερν
βούργ θέσιν διαπρεπεστάτην μεταξύ τών 
έν Χάλλη συναδέλφων αύτοΰ, οΐτινες τώ 
1866 έξέλεγον τόν νέον έτι Καθηγητήν 
τοΰ Δικαίου άντιπρόσωπον τοΰ -Πανεπι

στημίου τής Χάλλης έν τή Πρωσσική 
Γερουσία.

Τφ 1871 έδημοσιεύετο ύπό τοΰ Δερν
βούργ δ πρώτος τόμος τοΰ τριτόμου ’ .Εγ
χειριδίου τοΰ ΙΙρω σσ ικοΰ  Δ ικαίου  (L eh r- 
buch des P reu ssisch en  P riv atrech ts 
έκδοθέν είς 5 εκδόσεις) τοιαύτη δ’ 
ύπήρξεν άμέσως ή έπιβολή τοΰ έργου, 
ώστε τώ 1873 άποθανόντος τοΰ R ii-  
d o r f f  πανταχόθεν δ Δερνβούργ ένεοει- 
κνύετο ώς διάδοχος έκείνου, κληθείς δν
τως άμέσως είς Βερολΐνον ώς τακτικός 
Καθηγητής τοΰ Ρωμαϊκοΰ καί Πρωσσι- 
κοΰ Άστικοΰ Δικαίου. Ό  Βασιλεύς δέ 
τής Πρωσσίας, μή έπιθυμών ν’ άποχω- 
ρήση τής Γερουσίας, διετήρησεν αύτόν, 
διορίσας ισόβιον γερουσιαστήν.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έπί τοΰ 
Π ρω σσικοΰ  Ά στικοΰ  Δ ικα ίου ϊργου αύτοΰ, 
έπεδόθη δ Δερνβούργ είς τήν συγγρα
φήν τοΰ τριτόμου Εγχειριδίου τών Π α ν 
δεκτών αύτοΰ, ών δ πρώτος Τόμος έξε
δόθη τώ 1884, μόλις δέ συμπληρωθέντος 
τοΰ έργου έγένετο άμέσως σχεδόν νέα 
έκδοσις καί ταύτην άλλεπαλλήλως είς 
μικρά χρονικά διαστήματα διεδέχθησαν 
έτεραι μέχρι τής τελευταίας έβδομης  
(1902— 1903).

Εις τόν καταρτισμόν τοΰ Γερμανικού 
Αστικού Κωδικός δ Δερνβούργ έλαβε 
λίαν ένεργόν μέρος, ούδείς δ’ ήτο μάλ
λον αύτοΰ άρμόδιος νά έπεξεργασθή συ- 
στηματικώς τό νέον οίκαιον, έν φ συνε- 
χωνεύθησαν άρχαί τού τε ρωμαϊκού καί 
τού γερμανικού, ίδίως τοΰ πρωσσικοΰ 
δικαίου, διότι ούδείς έτερος νομικός έν 
Γερμανία είχεν άποκτήσει τοιαύτην αύ- 
θεντίαν έπ’ άμφοτέρων τών κλάδων τοΰ 
άστικοΰ δικαίου, δσην ό έξ ίσου δεινός 
συγγραφεύς τοΰ τε κοινοΰ  καί τοΰ π ρω σ-  
σικοΰ  δικαίου.

Τό μέγα έργον ΐή ς συστηματικής 
έπεξεργασίας τού νέου δικαίου τής Αύ- 
τοκρατορίας άνέλαβεν δ Δερνβούργ έν 
πρεσβυτική ήλικία μετά νεανικού δλως 
σφρίγους. Μεταξύ τών πρώτων έργασιών 
αίτινες έπί τοΰ νέου Γερμανικού Α σ τι
κού Δικαίου έδημοσιεύθησαν, είνε ή περί 
Π ροσω πικής Κ αταστάσεω ς  μελέτη τού 
Δερνβούργ (P erson lich e R ech tsstle l- 
lu n g  in B iirg erlich en  G esetzbuch). 
Ά λ λ ’ εύθύς έπίσης ήρξατο δημοσιευόμε- 
νον τό μέγα έργον τοΰ Δερνβούργ τό 
Σ ύστημα τοΰ νέον άστικοΰ δικαίου  (D as 
B iirg erlich e  R e c h t des D eu tschen  
R e ich s  und Preussens) δπερ, συντε- 
λεσθέν είς 5 τόμους, έξεδόθη είς έπανει- 
λημένας έκδόσεις.

Ούτως δ Δερνβούργ έπέζησεν ΐνα συμ- 
πληρώση έπεξεργασίαν τρίτου, νέου τού
του κλάδου Άστικοΰ Δικαίου, άποτελών 
ούτω μοναδικόν παράδειγμα έν τή ιστο
ρία τής νομικής έπιστήμης.

'Ως διδάσκαλος δ Δερνβούργ έστερειτο 
εύφραδείας, διά τοΰτο δέ καί έν Βερολί
νο) τά άκροατήρια αύτοΰ ήσαν πολύ α
ραιότερα τών έπί μακρά έτη συναδέλφων 
του Καθηγητών τού 'Ρωμαϊκοΰ Δικαίου, 
τού μεταδοτικωτάτου P ern ice  καί τοΰ 
στωμύλου K ck . Κατά τά τελευταία δ’ 
έτη είχε κατά πολύ περιορίσει δ Δερν
βούργ καί τάς ώρας τής διδασκαλίας αύ
τοΰ. Άντιθέτως είς τάς συγγραφάς αύ
τοΰ δ Δερνβούργ παρίσταται ό σαφέστε
ρος τών γερμανών συγγραφέων έπί τού 
άστικοΰ δικαίου. Ά πό έτών άλλως έχο- 
μεν έν Έλλάδι έπιτυχή μετάφρασιν τών 
Π ανδεκτώ ν  τοΰ Δερνβούργ δφειλομένην 
είς τόν συνάδελφον κ. Δυοβουνίώτην, ούτω 
δέ καί οί μή έπιστάμενοι τήν γερμανι
κήν Έ λλη νες νομικοί δύνανται νά έκτι- 
μήσωσι τό σαφές τής έκφράσεως καί τήν 
διαύγειαν δι’ ής έξωτερικεύονται ύπό 
σύγχρονον μορφήν οί μάλλον άπηρχαιω- 
μένοι θεσμοί.

Τά τρία συστήματα τού Δερνβούργ

έγράφησαν κυρίως πρός διδακτικούς 
σκοπούς, αί δέ πολλαπλαΐ αύτών έκδό- 
σεις μαρτυροΰσιν δτι ούδείς έτερος τών 
νομικών συγγαφέων έπέδρασεν έπί τής 
μορφώσεως τών συγχρόνων γεννεών τών 
νομικών έν Γερμανία δσον δ άρτι άπο- 
θανών νομοδιδάσκαλος.

'Ό τε ήρξατο ή έκδοσις τών Πανδε
κτών τοΰ Δερνβούργ, οί Πανδέκται τοΰ 
W indscheid  πρό είκοσαετίας έκδοθέντες 
καί είς άλλεπαλλήλους έκδόσεις ίδόντες 
τό φώς, εύρίσκοντο είς τό μεσουράνημα 
τής δόξης αύτών καί έν τούτοις οί Παν- 
δέκται τού Δερνβούργ ύπό διδακτικήν 
μέν έποψιν σχεδόν έξετόπισαν αύτούς, 
έν δέ τή πράξει έπιτυχώς διηγωνίσθησαν 
καί ύπό τινας έπόψεις τούς ύπερέβαλον. 
Καί άν δέν παραδεχθώμεν τό πρό δεκα
πενταετίας έπί τώ θανάτφ τού W in d 
scheid  γραφέν παρά τού πολλοΰ K o h le r , 
τοΰ άκρου θαυμαστού τοΰ Δερνβούργ, 
δτι άπ ό  τής συγγραφής τών Π ανδεκτώ ν  
τον Δερνβούργ παρήλθον  α ί ώ ρα ΐα ι ήμέ- 
ραι, καιΤ  άς  έδέσποζον οί Π ανδέκται 
τοΰ W in d sc h e id , πάντως δέον νά ίμο- 
λόγήσωμεν δτι δ Δερνβούργ, τόσον έν 
τοΐς Πανδέκταις αύτοΰ, ώς καί έν ταΐς 
λοιπαΐς συγγραφαΐς, άπέδωσε τήν προσή- 
κουσαν θέσιν είς τήν μορφ ω τικήν δννα- 
μιν τον δ ικαίου , ύπέρ πάντα άλλον συγ
γραφέα, παραστήσας τό δίκαιον ώς ζώ -  
σαν δύναμιν  δι’ έξάρσεως τής ηθικής, 
τής κοινωνικής, τής οικονομικής τοΰ δι
καίου άποστολής καί ύποστάσεως.

Ό  θέλων νά έκτιμήση τάς ιδέας τοΰ 
Δερνβούργ έπί τής άντιλήψεως τοΰ δι
καίου δέν έχει ή νά μελετήση τήν πραγ
ματείαν αύτοΰ περί τής « Φ αντασίας έν 
τω  Δ ικ α ίφ », έν ή διαλάμπει τό πνεΰμα 
τοΰ νομοδιδασκάλου χειραφετημένον τών 
παλαιών προλήψεων καί τών δεσμών, 
άς νομικοί τής έποχής τοΰ M iih len -  
b rn h  καί τοΰ V  a n g ero w  έδημιούργη- 
σαν διά τής προσηλώσεως είς ξηρά φρα- 
σίδια νομικών τεθνεώσης έποχής.

Διά τόν Δερνβούργ ό νομικός δέν πρέ
πει νά μένη άνεπηρέαστος ύπό τών πέ
ριξ αύτοΰ κοινωνικών καί άλλων οικο
νομικών φαινομένων. Δέον νά σκέπτηται 
ώς σύγχρονος άνθρωπος καί ν’ άντιλαμ- 
βάνηται τών κανόνων τοΰ δικαίου ύπό 
τό πρίσμα συγχρόνου μορφής, άποβλέ- 
πων εις τάς λαίκάς άνάγκας ζών 
καί συναισθανόμενος μετά τοΰ κοινωνι
κού περιβάλλοντος. Τούτων ένεκα ή σύν- 
θεσις  τών νομικών ιδεών παρίσταται 
παρά τφ Δερνβούργ ύπό μείζονα αύτοτέ- 
λειαν ή παρά τφ W in d s c h e id , δστις Εξ
αντλούμενος είς μικρολόγους άναλύσεις 
καί συλλογάς ύλικοΰ, παραβλέπει πολλά- 
κις τήν ιστορικήν καί φιλοσοφικήν έν
νοιαν τών όρισμών τού δικαίου.

Ή  μέθοδος δι’ ής είργάσθη δ Δερν
βούργ προσεπόρισεν αύτώ άληθεΐς θαυ- 
μαστάς μεταξύ τών κορυφών τής νομι
κής έπιστήμης. 'Ό τε πρό τριετίας έώρ- 
τασε τό σπάνιον χρυσοΰν ίωβιλαΐον έπί 
τή πεντηκονταετηρίδι τής καθηγεσίας 
αύτοΰ, πλεΐσται δσαι ένθουσιώδεις τιμη- 
τικαί έκδηλώσεις άπηυθύνθησαν αύτώ έκ 
μέρους δλων τών Γερμανικών Πανεπι
στημίων. Καί τά αλλοδαπά δμως Πανε
πιστήμια, ίδίως τά Ρωσσικά, πολλάς τι
μάς άπένειμον τφ Δερνβούργ, ή τελευ
ταία δέ τούτων ήτο ή πρό όλίγων μηνών 
έκλογή αύτοΰ ώς μέλους τής μεγάλης 
Ακαδημίας τών έπιστημών έν Ρώμη 
(A ccad em ie dei L m ce i),

Ά πώλειαι τοιαΰται, οΐα ή έκ τοΰ θα
νάτου τοΰ Δερνβούργ, είναι δντως άπώ- 
λειαι διά τήν παγκόσμιον έπιστήμην. Ό  
καγκελλάριος τής Γερμανικής Αυτοκρα
τορίας κόμης B iilo w , συλλυπούμενος προ
χθές τηλεγραφικώς τήν οικογένειαν τοΰ 
Δερνβούργ, Ιγραφεν δτι «τό πνεΰμα του 
καί έν μέλλοντι θά δρα διά τών έργων
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του, τδ δέ δνομά του θά παραμείνη πά ν- 
τοτε ώς μία δπερηφάνεια δια τήν γερ
μανικήν νομικήν επιστήμην,» άλλά καί ή 
έπιστήμν) τών άλλων χωρών καί ιδίως 
τής ήμετέρας, ής κρατούν δίκαιον έπεξ- 
ειργάσθη δ Δερνβούργ, μετέχουσι σήμε
ρον τοΰ πένθους δπερ ή γερμανική νο
μική έπιστήμη ύφίσταται, πληγεΐσα έν 
τφ προσώπψ τοΰ μεγίστου αύτής πρωτ- 
αθλητοΰ.

Κ . Α . Β α σ ίλ ε ιο ν
Δικηγόρος  —  ’ Υφηγητής

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ! ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΥ

i m l D I m i
Παρενέπεσαν τρείς δλαι έβδομάδες, 

άφ’ ής ή ύμετέρα έφημερίς έκρινεν ά
ξίας δημοσιεύσεως δλίγας παρατηρήσεις 
μου, σχετιζομένας μέ τήν στάσιν ένός 
πολίτου," τοΰ διευθυντοΰ τής «Ε στία ς», 
ών παρατηρήσεων τήν ανασκευήν άνέ- 
λαβεν ό κ. Π. Άραβαντινδς διά τής με
λέτης αύτοΰ, ήν έδημοσιεύσατε είς τά 
δύο προηγούμενα τής έφημερίδος υμών 
φύλλα. "Ενεκα τοΰ παρεμπεσόντος άρα 
τούτου χρόνου νομίζω δτι δέν εινε άσκο- 
πον, χάριν τών άδιαφόρων τούλάχιστον 
άναγνωστών, νά έπαναληφθή έν συνόψει 
είς ποιον συμπέρασμα είχον καταλήξει 
έγώ καί είς ποιον κατέληξεν ό κ. Π. 
Άραβαντινίς. Πρωτίστως δμως είμαι τής 
γνώμης δτι απόλυτος υπάρχει ή άνάγκη 
μιας έπεξηγήσεως, έν τούτφ δέ τουλά
χιστον ούδεμίαν έχω άμφιβολίαν δτι θά 
εύρεθώ σύμφωνος καί μέ τόν κ. Ά ρ α - 
βαντινόν. 'Η έπεξήγησις άποβλέπει τόν 
διευθυντήν τής «Εστίας», είτε ώς πολί
την είτε ώς άτομον, είνε δέ άναγκαία 
διότι ούτε έγώ, όρμηθείς έκ τής στάσεώς 
του, ήνόησα νά μετέλθω έργα τιμητοΰ 
καί τοΰτον είδικώς νά έπικρινω, ουτε 
καί δ κ. II. Άραβαντινός, είς συμπερά
σματα άντίθετα κχταλήξας,^ έσκέφθη νά 
γίνη συνήγορος είδικώς τούτου. Δι’ άμ- 
φοτέρους δ διευθυντής τής «Εστίας» έ- 
χρησίμευσεν οπως έχρησίμευσεν εις τον 
Νορδάου δ πολύς Γιόχαν, δ γνωστός έ 
κείνος τύπος έπί τή βάσει τοΰ όποιου 
έγραφε τά κατά συνθήκην ψεύδη του.

Επανέρχομαι μετά τήν παρέκβασιν 
ταύτην είς τό ζήτημα. Ό  διευθυντής τής 
«Εστίας», ύποστάς έπίθεσιν έξ ής ήπει- 
λήθη ή ζωή του καί διαφυγών τόν κίν
δυνον, δέν κατέφυγεν είς τήν προστασίαν 
τής πολιτείας, διότι, ώς είπεν, άπώλεσε 
τήν πρός τήν δικαιοσύνην έμπιστοσύνην 
του. Έντεΰθεν τό έρώτημα : Είχε δι
καίωμα τοιοΰτο; Άδρανήσχς δέ καί μή 
ίκανοποιήσας, ειτε διά τών ιδίων δυνά
μεων είτε διά τής πολιτείας, τό προσβλη- 
θεν δίκαιον, άνήλθεν είς τύπον ήρωος 
κοινωνικού καί έρρηξεν έντονον κραυγήν 
διαμαρτυρίας κατά τής καταστασεως, 
ήτις κατά τήν άντίληψιν του δέν είνε 
έκείνη ο ία επρεπε νά ήτο, ή ύπεδύθη 
πρόσωπον πολίτου έγωϊστοϋ δστις εμόρ- 
φωσε τήν γνώμην δτι τά δικαιώματα, 
άτινα ένεπιστεύθη είς αύτόν ή κοινωνία 
καί ή πολιτεία, είνε άντικείμενα δεκτικά 
άπαλλοτριώσεως κατά τό δοκοΰν αύτφ;

Είς τό έρώτημα τοΰτο, άντιγράψας αύ- 
τολεξεί δσα ό Jh e r in g  έδίδαξεν, άπήν- 
τησα δχι. Είς τό αύτό έρώτημα, μέ τινας 
έπιφυλάξεις,ΐνα μή ειπω καίμε τιναςύπεκ- 
φυγάς, δ κ. Π. Άραβαντινός άπαντα ναι 
/αί δχι. Έ ά ν, πχρατηρεΐ ό κ. Π. Ά ρα- 
βαντινός, ό πολίτης έκεΐνος ήδύνατο  νά 
διεκδικήση τό δικαίωμά του καί δέν τό 
διεξεδίκησε, τότε είνε πολίτης παραβαί- 
νων τό πρός τήν κοινωνίαν καθήκον του, 
πολίτης π ροδίδω ν  ταύτην. Έ άν δμως δ 
αύτός πολίτης, άδυνατών διά τών ιδίων 
δυνάμεων νά προάσπιση, άφ’ ένός μέν τό 
έμπεπιστευμένον αύτφ δικαίωμα, άφ’ έ 
τέρου δέ καί συγχρόνως αύτην ταύτην 
τήν εννομον τάξιν, ή, δπερ ταυτόν, αύτήν 
τήν πολιτείαν, ής, κατά τό μέτρον τών 
δυνάμεων του καί αύτός έτάχθη φρουρός, 
έξ άλλου δέ, έχων έκ τής πείρας μορ
φώσει τήν πεποίθησιν δτι ή έξουσία έ
κείνη, είς ήν ή πολιτεία άνέθεσε τήν 
προάσπισιν καί ίκανοποίησιν τών εκα- 
στοτε προσβαλλομένων δικαιωμάτων, ού
δεμίαν έν τφ άγώνι του πρός ίκανοποίη- 
σιν τοΰ προσβληθέντος δικαιώματός του 
θά τφ παράσχη συνεργασίαν, έν τοιαύτη 
περιπτώσει, πλήν τών άλλων, έχει τό δι
καίωμα, οίονεί σιωπηρώς διαμαρτυρόμε- 
νος καί περιφρονών τοιαύτην πολιτείαν 
καί τοιαύτην έξουσίαν, νά άπρακτήση, ή, 
διά νά μετέλθωμεν τόν γνωστόν θεωρη
τικόν δρον, ούτινος καί ό κ. Π. Άραβαν·1

τινός ποιείται χρήσιν, ν άντιπταΟϊ) πα&η- 
τικώς. Τά έκ τούτου δέ κέρδος μέγα κατά 
τούς οπαδούς τής θεωρίας τής παθητικής  
ταύτης άντω τάσεω ς, κέρδος δπερ προσδο- 
κάται έκ τής έλπίδος δτι τόν ούτως έπι- 
δεικτικώς άδρανοΰντα καί παθητικώς άν- 
θιστάμενον δυνατόν σύν τφ χρόνψ νά μι- 
μηθώσι καί άλλοι, ούτω δέ, μικρόν καί 
κατ’ όλίγον, θά παραχθή πλειοψηφία σι
ωπηρώς διαμαρτυρομένων,ήτις,ή θά φέρη 
έπί τέλους είς συναίσθησιν τήν παθοΰσαν 
νάρκην κοινωνίαν ή πολιτείαν ή θετικώς 
θά έπιβληθή έπί ταύτης.

Ά ς  μοί έπιτραπή καί πάλιν νά κατα
φύγω είς τον jh e r in g , δχι διά νά όπο- 
νομεύσω τά θεμέλια τής πειστικής κατά 
τά άλλα ταύτης θεωρίας, ώ ς ϋεω ρίας, 
άλλ’ δπως δανεισθώ μίαν άπό τάς 
άμιμήτους εικόνας του ήν παραθέτει, άν 
ή μνήμη δέν μέ πλανα, είς τό γνωστόν 
σύγγραμμά του «Α στεία καί σπουδαία 
έν τή νομική έπιστήμη». Έ κ εΐ φαντά
ζεται ώρολογοποιόν κατασκευάσαντα ώ- 
ρολόγιον τέλειον, πρό τής θέας τοΰ 
όποιου έκπλήσσεται πας, ώρολόγιον δμως 
δπερ δλα τά άλλα έχει προσόντα, πλήν 
τοΰ προσόντος νά... έργάζηται καί νά 
δεικνύη τάς ώ ρα ς!

Φαντασθήτε πολίτας κοινωνίας καί πο
λιτείας κολαφ ιζομένους καί τείνοντας 
πρό τών κατενεγκόντων τούς κολάφους 
καί τήν έτέραν παρειάν, πολίτας κλε- 
πτομένους καί μονουχί ύποκλινομένους 
πρό τών κλεπτών, πολίτας ών ή ιδιο
κτησία καταστρέφεται ύπό έμπρηστών 
καί δχι τούλάχιστον άδοντας, άλλά σιω
πηρώς οίονεί συνεννοουμένους καί μικρόν 
καί κατ’ όλίγον καταρτίζοντας σωμα- 
τεϊον ύπό τήν επωνυμίαν, κατά το υπό
δειγμα τής άνω θεωρίας: «σύλλογος τών 
άδρανούντω ν». "Ολα δέ ταΰτα χάριν τί
νος; Χάριν τής ήρεμίας τοΰ *εγώ ». Πο- 
λΐται δμως, ούτως έπιδιώκοντες τήν έπι- 
κράτησιν τών νόμων τής πολιτείας ής 
άποτελοΰσι μέρος, σ/.επτικισταί, ών ή 
άδρανοΰσα βούλησις κατήλθε μέχρι τοΰ 
μηδενός, οΐτινες διάνοιαν μόνον συντόνως 
λειτουργούσαν δύνανται νά έπιδείξωσι, 
τύποι Ιντελλεκτουαλιατικοί, δπως τούς δ- 
νομάζουν, είνε νοητόν δτι δύνανται έν 
τή πραγματικότητι ν’ άποτελέσουν μά
ζαν πρός διάπλασιν κοινωνίας ύγιοΰς καί 
πολιτείας άρτιας;

Έκεΐνο δπερ ό Ρωμαίος πολίτης τών 
πρώτων αιώνων, δ μέ τό δόρυ είς τήν 
χεΐρα διεκδικών προ τοΰ ΙΙραίκτορος τό 
δίκαιόν του έπέτυχε, διαμορφώσας σύν 
τφ χρόνψ δίκαιον οίον τό Ρωμαϊκόν, είνε 
νοητόν δτι δύνανται νά έπιτύχουν τύ
ποι πολιτών ώς δ H a m let ή τύποι 
ους άνέλαβε νά έξεικονίση ό V ierk an d t 
είς δσονδήποτε καί άν άνέλθουν μέγαν 
άριθμόν; Ή  K ab in ets ju stiz , ή ή δι
καιοσύνη τών παρασκηνίων, ώς δυνά
μεθα νά μεταφέρωμεν τόν Γερμανικόν 
δρον, καθ’ ής μέχρις έξοντώσεως άνέ
λαβε ν’ άντεπεξέλθη ό πλήρης βουλή- 
σεως τύπος τοΰ πολίτου δν έφαντάσθη 
δ K le is t, έκτείνει τούς πλοκάμους της 
άκριβώς δταν συναντά πρό αύτής πολίτας 
άβούλους, καθ’ δν λόγον ή πολιτική καί 
ή κοινωνική συναλλαγή κατεληΕε νά με- 
τατρέψη είς έρείπια Κράτους τήν Πορ- 
τογαλλίαν, άπειλεΐ δέ νά έξοντώση καί 
ήμάς, οΐτινες, στερημένοι βουλήσεως ά- 
ναλόγου, άναμένομεν τήν έξ ύψους άντί- 
ληψιν. ’Ή  έπομένως πάντες ήμεΐς καί 
έκαστος έξ ήμών εχομεν τόσα έν έαυτοΐς 
στοιχεία ώστε νά μετατρεπώμεθα εις 
ήρωας πολιτικούς καί κοινωνικούς καί 
μόνον διά τών ίδιων δυνάμεων νά άγωνι- 
ζώμεθα πρός ίκανοποίησιν τών προσβαλ
λομένων δικαιωμάτων μας, έάν έχωμεν 
μορφώσει τήν πεποίθησιν δτι ή πολιτεία 
ήν διεπλάσσαμεν τρέπεται κατά κανόνα 
είς φυγήν πρό τών άθετούντων τάθεσπί- 
σματά της, ή δέν έχομεν τήν δύναμιν 
ταύτην καί τότε μετεβλήθημεν είς σκώ -  
ληκας  πολιτικούς καί κοινωνικούς. "Οταν 
δέ τις έδέχθη νά μεταβληθή είς σκώ- 
ληκα, τότε, κατά τήν έκφραστικωτάτην 
τοΰ αύτοΰ Jh e r in g  έκφρασιν, δέν έχει 
τό δικαίωμα νά παραπονήται διότι οί 
άλλοι τόν έποδοπάτησαν.

Διά τούτων άναμφιβόλως δέν δύναταί 
τις μέχρι καί τής τελευταίας γραμμής 
νά ύποστηρίξη δτι ή θεωρία ςής παθητι
κής άντιστάσεως, δέν είνε, ώς θεωρία, 
συνεπής καί δτι έπί τή βάσει ταύτης καί 
ώραΐαι συγγραφαί δέν δύναται νάΐδωσι τό 
φώς καί κοινωνίαι άπείρως τελειότεραι 
τών κοινωνιών καί πολιτειών ά ; ή ιστο
ρία μας παρεδωσε δέν δύνανται έν νφ 
νά κατασκευασθώσι.

Τό πρόπλασμα μάλιστα πολιτείας θεω-

ρητικώς μόνον ικανής νά ζή, τό έχομεν 
άπό αύτόν τόν Πλάτωνα, ούτινος τήν Πο
λιτείαν, μελετά μέν μετά θαυμασμού ή 
άνθρωπότης,ούδέποτε δμως έπαυσε δεχο- 
μένη δτι είνε Πολιτεία ούχί άνθρώπων, 
άλλά άγγέλων. Τοιαύτης πολιτείας μή
πως πολίτην ήννόησε νά πολιτογράφηση 
τον διευθυντήν τής «Εστίας» ό κ. Π. Ά -  
ραβαντινός;

Οί νόμοι οί ύφιστάμενοι έχουν άνάγκην 
βραχιόνων. Τό άνθρώπινον κτήνος, είς 
οίαδήποτε ζενίθ καί άν άνέλθή ό πολι
τισμός, ούδέποτε είνε δυνατόν νά έκλίπη 
τέλεον, έφ’ δσον δέ ύφίσταται, καί θά 
ύφίσταται έφ’ δσον ύπάρχει άνθρωπότης, 
θά προβάλλη τήν άπαισίαν δψιν του ύπό 
τήν μορφήν τών άτομικών βουλήσεων τών 
άγωνιζομένων διά παντοίων μέσων νά έκ- 
μεταλλεύωνται τό καθεστός. Έ κμ ετάλ- 
λευσις δέ τού καθεστώτος είνε ταυτόση
μον πρός τήν παραβίασιν τών κειμένων 
νόμων. Περί τούτους άρα τούς νόμους, 
βραχίονας ισχυρούς έπιδεικνύοντες, άμεί- 
λικτόι έν ταΐς έπιταγαΐς αύτών, ούχί δέ 
άδρανοΰντες καί δνειροπολοΰντες, ούχί 
μαμόθρεπτοι καί σοφισταί, καλοΰνται νά 
συσπειρώνται έκάστοτε έκεΐνοι ύπέρ ών 
οι νόμοι έτάχθησαν. Καί τοιοΰτοι άπαν- 
τες ομοΰ οί πολϊται καί κατ’ ιδίαν έκα
στος έξ αύτών.

Ό  μικρός τών Σπαρτιατών σωρός, οΐ
τινες έπεσον έν ταΐς θερμοπύλαις ύπα- 
κούοντες είς τούς νόμους τής Σπάρτης, 
έπέτυχε τόσα, δσα στρατιαί άπειράριθμοι, 
μή έμπνεόμεναι ύπό τού ένθουσιασμοΰ 
καί μή πρόθυμοι νά θυσιασθώσιν ύπέρ 
τών νόμων καί τής πατρίδος ούδέ κατ’ δ- 
ναρ δύνανται νά έπιτύχωσιν. Είς τό συμ
πέρασμα τοΰτο καταλήγει έν τή μελέτη 
του ύπό τόν τίτλον «Ή  φαντασία έν τφ 
δικαίψ» ό μέγας νεκρός τής χθές Ε ρ ρ ί
κος D ernbu rg, δστις Σπαρτιάτας άνα- 
ζητεΐ δπως διαπλάση πολιτείαν ύγιώς 
έχουσαν καί ούχί σκεπτικιστάς καί H a
m let.

Εναπομένει ήδη τό κενόν δπερ έν 
ταΐς παρατηρήσεσιν έμοΰ άνεΰρεν ό κ. Π. 
Άραβαντινός. Τό κενόν τούτο συγκεν- 
τρούται είς τό έρώτημα: άν δ άδικηθείς 
πολίτης άδυνατή νά έξεγείρη τήν πολι
τείαν πρός άνόρθωσιν τοΰ προσβληθέντος 
δικαίου του, τί όφείλει νά πράξη ; Τήν 
άπάντησιν ύπό άλλας προϋποθέσεις τήν 
παρέχει ό Δουμας: tuez-le. Νά φονεύση 
τόν άδικήσαντα ή νά πέση έπί τών έ- 
πάλξεων τοΰ κοινωνικοΰ συναλλάγματος 
ούτινος τήν τήρησιν καί αύτός .ένόρκως, 
ώς πολίτης, άνέλαβε. Είνε άνίκανος καί 
πρός τοΰτο; Τότε είνε σκώληξ καί κατά 
συνέπειαν ούδέν έχει δικαίωμα νά πα- 
ραπονήται διότι τόν ποδοπατούν.

Άαγόό^ο^.ος

Id at A

Ε π ι σ τ ο λ ή  ε χ τ η .

Κτίριον διεκδικούν τόν τίτλον τοΰ ερει
πίου, παρέχον τήν πρώτην έντύπωσιν 
τής άποστροφής καί τής άπογοητεύσεως. 
Αίθουσα οίκτρώς γυμνή κοί οίκτρότερον 
βρωμερά, παρέχουσα τήν δευτέραν έντύ- 
πωσιν, δτι ούδέν σπουδαΐον, ούδέν μετ’ 
αίδοΰς καί άξιοπρεπείας είνε δυνατόν νά

πρ

ρουσ:

δικουμενη έπι τούτων κατ εκείνων !

4 ί)ΐα ιο ιύ ν η  π ο λ ιτικ ή .
Έ π ί έδρας σεσαθρωμένης κάθηνται 

βλοσυροί ή χασμώμενοι ή χαριεντιζόμε
νοι οί Δικασταί. Έ ν  τή αιθούση κατά 
πάντα τρόπον καί πασαν στάσιν συνω- 
θοΰνται έν πατάγψ καί άλαλαγμφ δαιμο- 
νιώντων δικηγόροι καί πολϊται διάφοροι 
πολλαχοΰ άναμίξ. Άναγινώσκει δ Πρόε
δρος έκ τοΰ πινακίου κα ί εκφωνεί ό 
κλητήρ μεγαλοφώνως Α κατά Β . Ά πό 
τοΰ μέσου τοΰ πλήθους τών δαιμονιώντων 
άκούεται ύπό τινων (ούχί βέβαια πάντοτε 
ύπό τοΰ Δικαστηρίου) μία φωνή δικηγό
ρου «παρίσταμαι διά τόν Α» καί επα
κολουθεί όμοία άλλη φωνή «παρίσταμαι 
διά τόν Β»! Ό  Πρόεδρος καί ό κλητήρ 
έξακολουθοΰσιν ό μέν τήν άνάγνωσιν δ 
δέ τήν έκφώνησιν καί ούτω έξαντλεΐται

τό πινάκιον καί λήγει ή λεγομένη συν- 
εδρίασις τοΰ πολιτικού δικαστηρίου.

Κατά τό λοιπόν διάστημα τής ήμέρας 
ή καί τήν έπομένην ή καί τήν μεθεπομέ- 
νην, ένίοτε καί πολλάς μετά τήν συζή- 
τησιν ήμέρας, οί δικηγόροι προσκομί- 
ζουσι τάς δικογραφίας είς τόν γνωστόν 
τού Δικαστηρίου ύπάλληλον. Άφοΰ συγ- 
κεντρωθώσιν δλαι αί δικογραφίαι, ό Πρό
εδρος όρίζει τούς Είσηγητάς, πρός ούς 
διανέμονται καί στέλλονται αί δικογρα- 
φίαι. Ούτω δέ π ά ν το τε καί α ν εξα ι
ρ έτω ς* καί Εισηγητής διορίζεται (ούχί 
βέβαια ύπό άποφάσεως) π ά ν το τε και 
α ν εξα ιρ έτω ς , οστις καί μ ό ν ο ς  καί 
κατ’ ιδίαν καταρτίζει τήν άπόφασιν, 
πλειστάκις τών άλλων δύο δικαστών μή 
λαμβανόντων γνώσιν τής δικογραφίας, 
μηδέ τής καταρτισθείσης άποφάσεως. 
Έάν τύχη δέ ό Εισηγητής νά ή όκνηρός 
ή άνίκανος νά καταρτίση άπόφασιν, τότε 
τό έργον αύτοΰ άναλαμβάνει είς φίλος 
του δικηγόρος- συμβαίνει δέ 6 δικηγό
ρος νά τφ είνε καί άγνωστος, παρακα- 
λούμενος ν’ άναλάβη τήν ένόχλησιν ύπό 
τοΰ φίλου τφ δικαστή δικηγόρου ! 1ί  αί 
2Ε\»1*.6αίνει ο ϋ τω  να έκΠ οϋη α π ό-  
φασις δ ικ α σ τικ ή , χ ω ρ ίς  καί νά 
δ ιή λ ό εν  ί>πό τάς όψ εις δ ικ α σ τοϋ  
τίνο ς  ή  ΰπόΟ εσις. Καί ή άπόφασις 
έκείνη έκτελεΐται έν ό ν ό μ α τ ι το ΰ  
Ο α σ ιλ έ ω ς  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  το ΰ  Λ .

Ναι ή δ χ ι; Καί έάν ναι— άναμφιβό
λως ν α ι— υπάρχει ό νομιζων, δτι λει
τουργεί έν Έλλάδι έστω καί κατά πρό
σχημα Δικαιοσύνη ;

Πλήν τοΰ 163 άρθρου τής Πολ. Δικο
νομίας καί τό 92  άρθρον τοΰ Συντάγμα
τος λέγει «Αί συνεδριάσεις τών δικαστη
ρίων είνε δημόσιαι, έκτός δταν ή δημο- 
σιότης ήθελεν είσθαι έπιβλαβής είς τά 
χρηστά ήθη ή τήν κοινήν εύταξίαν 
άλλά τότε τά δικαστήρια δφείλουσι νά 
έκδίοωσι περί τούτου άπόφασιν». Είνε 
δυνατόν νά νοηθή «συνεδρίασις δημοσία» 
ή έκφώνησις δύο όνομάτων ; Καί ή άπλή 
έκφώνησις δύο όνομάτων είνε δυνατόν 
νά βλάψη τά χρηστά ήθη ; Βεβαίως θε
ωρώ άνάρμοστον, απευθυνόμενος πρός 
ύμάς καί τούς άναγνώστας τής «Δικαιο
σύνης», νά εκταθώ είς έρμην?ίας τών δι
ατάξεων τούτων. Γράφω δέ καί ταΰτα. 
διότι έχω άκούσει παρά δικαστών καί 
δικηγόρων, δτι ή διάταξις τοΰ άρθρου 
581 τής Πολ. Δικονομίας περί άναγνώ- 
σεως τών έγγράφων προτάσεων καί προ
φορικής αύτών άναπτύξεως δέν είνε έπι- 
τακτική καί έπί ποινή άκυρότητος.

Κατά δέ τό 93 άρθρον τοΰ Συντάγμα
τος «Π α σ α  άπόφασις πρέπει νά είνε 
ήτιολογημένη καί ν ’ α π α γγέλλετα ι  
έν δημοσία συνεδριάσει». Περί τοΰ αί- 
τιολογικοΰ δέ τών άποφάσεων, πολιτι
κών καί ποινικών, είς άλλην έπιστολήν 
μου θά τά γράψω έν έκτάσει.

Βεβαίως έχω ύπ’ δψιν τάς δικαιολο
γίας τής άπαισίας ταύτης καταστάσεως. 
Ά λ λά  κράτος, έν ψ ύπάρχουσι'δικαιολο- 
γίαι παραβάσεων τών νόμων, άθέτήσεως 
διατάξεων Συνταγματικών, 'καταπατή- 
σεως θεμελιωδών άρχών τοΰ σημερινοΰ 
πολιτισμού, περιφρονήσεως αύτης τής 
αίδοΰς, ΰ π ό  δικαστώ ν, τό Κράτος 
έκεΐνο στιγματίζει τήν έποχήν του καί 
άποτελει πρόσκομμα είς τήν πρόοδον τής 
άνθρωπότητος.

Λ ικαιοβύνη π οινική .
Εγχειρίζεται μία μήνυσις πρός τόν 

Εισαγγελέα— ήθελον νά ειπω προς τόν 
πρωτοκολλητήν τής Εισαγγελίας. Ό  
Είσαγγελεύς ούτε άναγινώσκει άπλώς 
τήν μήνυσιν έκείνην, άλλά μόνον δ γραμ
ματεύς τής Εισαγγελίας ρίπτει έπ’ αύ
τής βλέμματά τινα καί κατά τό λεγόμενον 
τήν χαρακτηρίζει, δπως— οπως, έπειτα 
δέ τήν διαβιβάζει είς τόν Ανακριτήν, 
μετά παραγγελίας υπογεγραμμένης ύπό 
Είσαγγελέως ή Άντεισαγγελέως, δπως 
ένεργήση άνάκρισιν. Ά λ λ ’ ό Α νακριτής 
ή άδιαφορεΐ, ή βαρύνεται,' ή διατελεΐ έν 
άπογοητεύσει, ή έχει τό γραφεΐόν του 
πεφορτωμένον κυριολεκτικώς ύπό άνα- 
ριθμήτων δικογραφιών— έκαστον τώ ν  
έν Α θ ή ν α ι ς  άνακριτικώ ν γ ρ α 
φ είω ν π ε ρ α ιο ΐ κ α τ ’ ετο ς  π λ ε ίο -  
νας υ π ο θ έσ εις  τώ ν ερ γ α σ ίμ ω ν  
το ΰ  έτ ο υ ς  ή μ ε ρ ώ ν , έχει δέ ίκανΐιν 
άριθμόν ύποθέσεων, ών ή άνάκρισις άπαι- 
τεΐ συνεχή καί έντεταμένην έργασίαν 
μηνός ίσως όλοκλήρου. Αναλαμβάνει, 
λοιπόν, τήν άνάκρισιν ό γραμματεύς τοΰ 
Άνακριτού. Είς κύριος λοχαγός τοϋ 
πεζικού μοί ελεγε πρό ήμερών τό άνή- 
κουστον δι’ αύτόν καί άποτρόπαιον, δτι



Λ I K A I Ο Σ r  Ν Η

πρό τινων έτών έν Τρικκάλοις μετέβη 
μετά τίνος Άνακριτού είς_τό γρα'φεΤόν 
του καί είδε τόν γραμματέα του μόνον 
έξετάζοντοΓ μάρτυρας σπουδαιοτάτους 
έπί ύποθέσεως φ ό ν ο υ . Έ ν  τω μεταξύ 
δέ καταφθάνουσιν είς τό άνακριτικδν 
γραφεΐον υπομνήματα καί αιτήσεις μη
νυτών καί κατηγορουμένων, τάς όποιας 
ούδείς άνέγνωσεν ή θ’ άναγνώση. Έ ν  
τω μεταξύ ή  ’A v i x p t e t ?  ε ιν ε  π α ρ  ’ 
η μ ϊν  μ υ σ τ ι κ ή  - —  μαίνονται δε̂  καί 
άχαλινώτως όργιάζουν ή δωροδοκία, ή 
απάτη καί ή έκβίασις, έν  γ ν ώ σ ε ι  π ά ν - 
το>ν η μ ώ ν .  ’Απαραίτητος ενίοτε αυ
τοψία παραλείπεται. ’Αναγκαία πολλά- 
χις πραγματογνωμοσύνη έπισης παρα- 
λείπεται. Παραλειπομεν και ημεΐΤ το 
■τημα τών ιατρικών έκθέσεων, άποτελου- 
σών ενιαχού αυτόχρημα πληγήν κοινω
νικήν.

Έ π ί τέλους δ γραμματεύς περαιοΐ 
τήν άνάκρισιν, άφοΰ έξεταση^μαρτυρας 
τινας, ούχί πάντοτε τούς σπουδαιοτέρους 
καί ούχί σπανιώτατα καί τούτων διαστρο
φών τάς καταθέσεις, πέμπει δε τήν δι
κογραφίαν πρός τόν Εισαγγελέα.

Ό  Είσαγγελεύς πρέπει νά σύνταξη 
τήν πρότασίν του καί δι αυτής να ύπο
βάλη τήν δικογραφίαν  ̂ εις τό Συμβού-

μόνοι ν’ άρητε τόν σταυρόν τοΰ μαρτυ
ρίου, έν μέσφ καταστάσεως, έν ή διαρ
κώς πρέπει τις νά κάμνη τόν σταυρόν 
του. ’Αλλά τέλος πάντων επρεπεν δπως 
δήποτε νά δοκιμάσητε, άφοΰ άνελάβετε 
τήν πρωτοβουλίαν, δπως έξεγείρητε έκ 
τοΰ ληθάργου τάς άναριθμήτους εκατον
τάδας τών δικηγόρων καί νά μή άρκε- 
σθήτε είς απλήν διαβεβαίωσιν περί τής 
προθυμίας τών στηλών σας νά δεχθώσι 
τάς διαμαρτυρίας των.

Αύτή είνε ή Δικαιοσύνη ήμώ'Λ ήτις 
βεβαίως δέν είνε άποτέλεσμα τών «ελατ
τω μάτω ν» τοΰ σεβαστοΰ συναδέλφου 
κ. Μοσχοβάκη. Έ δ ώ  είνε τό μέγα και 
ιερόν τής «Δικαιοσύνης» έργον.

Ά λ λ ’ έπ’ έσχάτων άνεκαλύφθτ) φάρ- 
μακον άκρως περίεργον. Ή  α π ρ α 
ξία  ! Περί ταύτης δμως, σας παρακαλώ 
είς τήν έπομένην έπιστολήν μου, έν ή, 
πραγματευόμενος περί τής άπραξίας 
ταύτης, θά λάβω τήν τιμήν, νά σας υπο
δείξω τήν χειριστήν κατάπτωσιν, ύφ’ ής 
άπειλούμεθα.

Μεθ’ ύπολΛι^εως και άγάπης 
ό Συνάδελφός (5ας 

Εί·«ίτούτιος Κ ο ν λ ο ι/η 6 ά κ η ς .

λιον', κατά δέ τήν κρατήσασαν πρακτι
κήν έν τών μελών τοΰ Συμβουλίου, δ 
Εισηγητής, θά μελετήση τήν ύπόθεσιν, 
•Ιπειτα δέ θά συνέλθη τό Συμβούλιον 
■δπως διασκεφθή παρουσία τού Είσαγγε
λέως καί τοΰ δικαστικού γραμματέως 
πρός έκδοσιν τοΰ βουλεύματος. Τί δμως 
συμβαίνει ούχί σπανίως;

'Ο Είσαγγελεύς ή βαρύνεται, ή είνε 
άφορήτως άπησχολημένος (τρεις χιλιά
δες βουλεύματα έκδίδονται κατ’ έτος έν 
Άθήναις) ή εινε ανίκανος νά σύν
τα ξη  πρότασήν. Αναλαμβάνει επο
μένως τά τής προτάσεως δ γραμματεύς 
τής Εισαγγελίας, δέν είνε δέ άπίθανον νά 
παρεκλήθη πρός τοΰτο καί τις δικηγό
ρος, δέν είνε δ έ  έπ ί π λέο ν  α π ί-  
στευτον δ τ ι  συνέβη π ο τέ  νά συν
έτ α ξ ε  τήν π ρότα σ ιν  ό  π λ η ρ ε ξ ο ύ 
σιος δ ικ η γ ό ρ ο ς  το ΰ  μ η ν υ το ύ  η  
το ΰ  κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ . Καί τοιαύτη 
πρότασις μετά τ ή ς  δικογραφίας διαπέμ- 
πεται πρός τόν λεγόμενον έπί των βου
λευμάτων δικαστικόν ύπάλληλον. 'Ορίζε
ται Εισηγητής, άλλά κατά τύπους. Ό  
έπί τών βουλευμάτων ύπογραμματεύς 
είς τό κενόν τοΰ χάρτου, παρά τήν δή
θεν είσαγγελικήν πρότασίν, γράφει τήν 
λέξιν «δεκτή» (δηλαδή ή δήθεν είσαγ- 
γελική πρότασις) ύπό τήν μαγικήν δ’ 
έκείνην λέξιν ύπογράφουσι κατά διαφό
ρους ημέρας ή έβδομάδας τά μέλη τοΰ 
δήθεν συνελθόντος καί δήθεν διασκε- 
φθέντος Συμβουλίου, έν τφ μεταξύ δέ 
είχεν έτοιμάσει τό βούλευμα δ έπί τών 
βουλευμάτων ύπάλληλος.

Καί τοιουτοτρόπως άθωούνται έγκλη- 
ματίαι ή παραπέμπονται είς δίκην άθω- 
ότατοι πολΐται, χωρίς καί άπλήν τινα 
στοιχειώδη γνώσιν να λαβη τής υποθε- 
σεώς των δ Είσαγγελεύς, δ Ανακριτής, 
τό Συμβούλιον. Κ ,α τ ά  κανόνα  ̂ τό  
ερ γ ο ν  τής Ά ν α κ ρ ίσ ε ω ς  εινε ά τε- 
λέσ τα τον  η δ ιε σ τ ρ α μ μ έ ν ο ν . Οί δέ 
Πρόεδροι τών Δικαστηρίων καθυβρίζουσι 
καί φοβερά άπειλοΰσι τούς^ μάρτυ
ρας έπ’ άκροατηρίου έάν λέγωσί τι ύπερ 
ή παρά τήν κατάθεσίν των κατά τήν 
Άνάκρισιν, συνήθως δέ οί κ. κ. Πρόεδροι 
έπισείουσι πρό τών κακομοίρων μαρτύ
ρων τήν κατάθεσίν έκείνην καί λέγουσι 
μεγαλαυχοΰντες, «ψ έμ μ α τα  έγραψ εν  

• ό  Α ν α κ ρ ι τ ή ς  ;»  Ό  δυστυχής Ανα
κριτής, ώς έάν είδέ ποτε καί τόν χάρτην 
άκόμη τής καταθέσεως έκείνης !

Ναι ή δχι ; Καί έάν ναι— άναντιρρή 
τως ναι— δέν είνε ηλίθιος ή άγυρτης ό 
Υπουργός τών Οικονομικών λαλών περί 
οικονομικής άνορθώσεως, δέν είνε οίκ- 
τρός δ πρωθυπουργός, άναγγέλλων ναυ- 
τικάς παρασκευάς, δέν καταδιώκει χί
μαιρας ή Α. Γ . δ Διάδοχος φιλοδο ξών 
στρατιωτικόν μεγαλεΐον, οεν εινε άξιο; 
θρήνητα κωμικά θύματα αυτοί οί μεγα
λόψυχοι άγωνισταί τής Μακεδονίας ; 
Άπαντήσατέ μοι, παρακαλώ. Τολμήσατε 
νά διαψεύσητε έν ν έν ίώτα εκ τών άνω- 
τέροι. Καταδείξατε μίαν λέξιν υπερβο
λικήν.

Καί δέν έτρεμεν ή χειρ ύμών καί δέν 
συνετρίβη ή γραφίς σας, δταν μέ άπεκα- 
λεΐται άψίκορον, διότι έλεγον προς ύμας 
δτι έπί δύο δλα έτη δέν ήρξασθε τοΰ 
προορισμοΰ σας; Έ νφ  εΐχετε άλλως 
πρόχειρον καί ίσχυράν ΰπερασπισιν. Δι- 

■£τι δέν άρνοΰμαι, δτι δέν ήδύνασθε σείς

Ά π ό  τοΰ προσεχούς φ ύλλου  
ά ρ χό μ εβ α  τής δη μοσιεύσεω ς τής 
κλασικής δ ια λέξεω ς τού Ε ρ ρ ί 
κου Dernburg, ύπό τόν τίτλον  

Ί Ι  φαντασία έν τώ  δικαί<ο» 
κατά μετάφρασιν τού έν Ά -  
βήναις δ ικ η γό ρ ου  κ . Ι Ιέ τ ρ ο υ  
Ο η δ α ίο υ .

Αι στήλαι τής <Δικαιοσύνης 
εινε εις τήν διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοϋ η άλλον δι
καστικού προσοιπον, ενρισκο- 
μένον είς τήν άνάγκην ή έπιϋ'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση παν έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δίκαιον.

Ό  άρχιτέκτων κ. Π. Β α κ κ ά ;, άνα 
λαβών άνά χ εΐρ α ; τά μέτρα, άνεκά- 
λυψεν οτι ή αί'θουσα τών συνεδριά

σεων τοΰ μέλλοντος 
Τά ηέτοα νά άνεγερθη μεγά- 

κα ϊ τά  Σ τα θμ ά  ρου τών δικαστη
ρίων εινε καί κατά  

μήκος καί κατά πλάτος μικρότερα 
καί τής αιθούσης άκόμη τοΰ επι^ της  
όδοΰ-Σταδίου κτιρίου, ένεκα τής οποί
ας ή τελευταία δικηγορική έξέγερσις. 
Π ροήλθε δέ έκ τούτου ό κ. Π. Βακ- 
κ άί, μετ’ αυτοΰ δέ καί το μεγαλείτερον 
μέρος τοΰ ημερησίου τυπου, εις συμπε
ράσματα διάφορα και εις ειρωνείας ουκ 
όλίγας κατ’ έκείνων οΐτινες τοιοΰτο 
ένεκριναν σχεδιον. Δεν εΐ’μεθα εις θ*- 
σιν νά γνωρίζωμεν έν ταΐς λεπ τομε- 
ρείαις τδ έγκεκριμενον τοΰτο σχεδιον, 
δυνάμεθα δμως νά βεβαιώσωμεν καί 
τον άξιον παντδς έπαίνου διά τήν φι- 
λοπονίαν του καί τδ ένδιαφερον του 
αρχιτέκτονα κ. Π. Βακκάν και παντα, 
δτι άν τοΰτο μόνον είνε το άξιον μομ
φής έν τφ σχεδίψ, τότε τδ σχεδιον 
θά είνε άμεμπτον. Μέγαρον δικαστη
ρίου, δπως δλοι το φανταζομεθα, δεν 
σημαίνει πρόοδον τής δικαιοσύνης 
κατ’ έπιφάνειαν μόνον, αλλά πρεπει 
νά σημαίνη καί πρόοδον ουσιαστικήν 
"Οταν αυτη έπ έλθη , τότε αι συνεδρι
άσεις τοΰ ΙΙρωτοδικείου άνετώτατα 
δύνανται νά διεξάγωνται και έντδς 
αιθούσης κατά τδ ήμισυ άκόμη μι- 
κροτέρας τής σημερινής, έξ ής ή έξέ- 
γερσις. Ά ν τιθέτω ς δέ άν καί είς τδ 
μέλλον, τδ καθ’ δλα τά φαινόμενα 
ουχί καί τόσον έγγΰς ευρισκόμενον, 
έχωμεν τήν πρόθεσιν νά διεξάγωμεν 
τάς συνεδριάσεις ύφ’ ους δρους την 
σήμερον τάς διεξάγομεν, τότε ούδε- 
μία υπάρχει άμφιβολία δτι καί τδ πε- 
δίον τοΰ Ά ρ ε ο ς  άν μεταβληθτ, είς αί
θουσαν, καί αύτδ θά εινε άνεπαρκές

Έγεννήθη έν έ'τει 1 8 2 9 , έν έ'τει όε 
1851 άνεδείχθη ύφηγητής τοΰ Ρω μ. 
δικαίου έν τφ  Πανεπιστημίφ της Ά ϊ -  

δελβέργης καί έν έ'τει 
ΊΙ i5iKu 18ϊ)0 κατελαμβανς,ν,ω,

γεροντοκρα τία  τακτικός καθηγητής»
την έδραν τοϋ έν Ζυρι- 

χνΐ Πανεπιστημίου. Έ ν  άλλαις λέξεσιν, 
έτών 22  άνηγορεύετο ύφηγητής ένός έκ 
τών έ'τι καί σήμερον πρώτων Πανεπι
στημίων της Γερμανίας καί έτώ ν 24 
εκαλείτο νά διδάξν) ώς τακτικός καθη
γητής. Ό  Ερρίκος D e rn b u rg .

’Έχουν καμμίαν παρατηρησιν εις τους 
αριθμούς τούτους οί οπαδοί της γερον
τοκρατίας καί οι κατασκευασται και
πιστοί έφαρμοσταί τοϋ συστήματος της 
κατ’ αρχαιότητα προαγωγής, οχ ι μόνον 
έν τί] εκκλησία, άλλά καί έν αύτώ τω 
στρατφ καί έν αύτή τνί δικαιοσύνη, εκ εί
νοι ών αί τρίχες ήνωρθωθησαν έζ, ιερας 
άγανακτησεως έπί τγ  προαγωγνί ενος
Ά ν τ. Ζηλημονος κζί ένός Ίω ά ν. Οικονο- 
μοπούλου καί ένός Ά να σ-. ΙΙαπαληγου- 
ρα είς Προέδρους Πρωτοδικών ;

Είς τήν ειδικήν στήλην παραθετομεν 
στοιχειώδεις τινας πληροφορίας έπί νο- 
μικ·?1ς μελέτης ήτις πρό έβδομάδος είδε 

τό <ρώς ύπό τόν πτλον 
Μ ία Μελέτη «ΙΙερΙ τής C o n d ictio  

in c e r t i  έν τφ  Ρωμαϊ-
κφ Δικαίφ».

Όμολογοϋμεν δτι έπί περιστάσεων 
παρομοίων, αίτινες άτυχώς σπανιώτατα 
παρουσιάζονταί, άναλαμβανομεν ελπι 
δκς διά τήν πτωχοτάτην νομικήν μας 
φωνολογίαν. Ή  μ ελέτη  οφείλεται ει- 
τόν είς Αθήνας δικηγόρον κ. Α . Δ 
Τριανταφυλλόπουλον. Τό γεγονός οτι ό 
γράφων εινε νέος καί δτι μόλις προ 
έ'τους έπεράτωσε τάς έν Γερμανία σπου 
δάς του, εινε περιττόν νά τονισθνί, διότι 
οί παρήλικες, άς εΐπωμεν δε και οί ενή
λικοι, έν Έ λλά δι νομικοί, άπό πολλοΰ 
έ'παυσαν καί μελετώντες και γραφοντες. 
Αύτή είνε ή πικρά αλήθεια. Ο εςατμη- 
στικός κλίβανος, δστις ονομάζεται δικη
γορία, έπεδρασε τόσον επι τών εν Ε λ- 
λάδι νομικών κεφαλών, ωστε πέραν τοΰ 
στενοϋ τής νομολογίας κυκλου σπανιω- 
τατα παριστάμεθα ικανοί ή έχοντες 
διάθεσιν νά ρίψωμεν το βλέμμα, πολλώ 
δ' ηττον να έπιδοθώμεν εις ερευνάς 
ίστορικάς τοϋ Δικαίου ως η ανωτέρω.

γειαν τών έπισκευών τοϋ Έ θν . Τυπο
γραφείου οσον καί κατά τήν έγκατά- 
στασιν έν αύτώ τών διαφόρων γραφείων.

Τ Α  Τ Ο Τ  Π Ρ Ω Τ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο Υ
Τό ζήτημα της μεταφορας ολοκλή

ρου τοϋ Πρωτοδικείου εις τό μέχρι τοΰδε 
Κατάστημα τοΰ Έθνικοΰ τυπογραφείου 
εύρίσκεται πλέον εν τγί οριστική λύσει 
.ου. Τά σχέδια τής μετασκευης τοΰ 
Έ θν. Τυπογραφείου έζεπονήθησαν ήόη 
κχ ι ένεκρίθησαν, συνετάχθη δέ καί ό 
προϋπολογισμός, καθ’ δν διά τό δλον 
έργον θ’ άπαιτηθώσι δραχμαί 40  χιλ . 
Πλήν τούτου κατά τήν συνεδριασιν τής 
παρελθούσης Π έμπτης τής Βουλής έζη- 
τήθη καί ή έξ ί'σου ποσοΰ πίστωσις έκ 
μέρους τοϋ κ. επι τής Δικαιοσύνες 1 -  
πουργοϋ. Έ κ  παραλλήλου καί αί συνε
δριάσεις τοΰ Πρωτοδικείου ήρξαντο ήδη 
όμαλώτεραι καί κανονικώτεράι, έκτε- 
θεισών καί συζητηθεισών κατά τήν πα- 
ρελθοϋσαν εβδομάδα καί ύποθέσεων εκ 
τοΰ πινακίου, αναβεβλημενων. Και εινε 
αέν αληθές δτι τά πινάκια, ίδίως δέ τί 
τών Εμπορικών καί συνήθων καθυστε- 
ροΰσιν υπερβολικά, αφοΰ τακτική συνε- 
δοίασις δέν έγένετο άπό τοΰ τέλους τοΰ 
παρελθόντος Μαίου, ούχ ηττον καί ή 
άθρόα εκθεσις πρός συζήτησιν αναβε
βλημένων ύποθέσεων φρονοΰμεν δτι ύ 
πάρχει κίνδυνος νά παοαγάγνι, ένεκα 
τοΰ στενοΰ τοΰ χώρου τής αιθούσης, 
τάς αύτάς δυσχερείας ένεκα τών όποιων 
ή μεταφορά τοϋ Πρωτοδικείου ευρεθη
αναγκαία.

Έ πίσης εΐ'μεθα είς θέσιν νά άνακοι- 
νώσωμεν δτ: ή εκ δικηγόρων Επιτρο
πή, είς ήν είχε δοθνί ή έντολή νά παρα
κολουθώ τό ζήτημα, θά κληθγί έν καιρφ 
ύπό τοΰ κ. Προέδρου τών Πρωτοδικών, 
οπως μ ετ ’ αύτοϋ παράσχτρ τάς αναγ
καίας πληροφορίας τόσον κατά τήν ένερ-

Τ Ο  Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
isnuEussssfls m i u m  m m i

Π εριττολογεί τις λίγων δτι ή ανάγκη  
δπω ς τά  π ερ ι μ ετα ϋ ία εω ς  τώ ν δ ικαστ ι
κώ ν λειτουργώ ν διαρρνϋμ ιο& ώ οιν  άλλως 
κατέστη Ιπιτακτική .

Την άνάγκην ταύτην, έπ ιδ ιώ κ ω ν  νά 
ϋεραπενσγι δ  κ . επ ί τής Δ ικαιοσύνης 
υπουργός, υπέβαλε τδ κατω τέρω  νομ ο
σχέδιον ,δπερ τόσην προνκάλ ισεν  άντίδρα- 
αιν έν τι) Βουλή. Τό νομοσχέδιον τοϋτο  
μ ετά  τής αΐτιολογικής έκθέσεω ς του π ρ ό 
κειται εύρεϊαν  να προκαλέση  την συζή- 
τησιν, αν νποτεθή  δτι δεν λάβΐ] την είς 
την επ ιτροπήν αγουσαν, ενεκα τουτου δε 
νομίζομεν δτι π ρέπ ει νά διατελϊ] ε>’ γνω- 
σει αυτοΰ ό δ ικαστικός κόσμος :

Σ Χ ΕΔ ΙΟ Ν  ΝΟΜΟΥ

Περί ^ιεταθέ«5εως δικαστικών 
λεντονργών

( 'Ω ς έτοοποποιήΟη ϋτ:ο τοΐί κ. ύπουργοΰ 
τής Δικαιοσύνης).

Άοθρον 1. Έ ν μέν τνί φράσει 
«δικαστικός λειτουργός» τοΰ παρόντος 
νόυ,ου πεαιλαμβάνονται οί πρόεδροι, εισ
αγγελείς καί αντεισαγγελείς πάντων 
τών Ποωτοδικείων, οί Πρωτοδίκαι, έμμι
σθοι πάρεδροι, Είρηνοδίκαι καί Π ται- 
σματοδίκαι· έν δε τ·?ί λέξει «Δικαστή- 
ριον», τά Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, 
καί Πταισματοδικεία.

Ά^θο. 2 . Παντός δικαστικοΰ λειτουρ
γού διοριζομένου τό πρώτον, ή προαγο- 
μένου, ορίζεται έδρα, έάν μέν είς θέσιν 
προέδρου ή είσαγγελέως ή άντεισαγγε- 
λέως ή πρωτοδίκου είς Πρωτοδικεϊον β' 
τάξεω ς, έάν δέ είς θέσιν είρηνοδίκου είς 
Είρηνοδικεΐον β '. τάξεως.

’Άρθρ. 3 . “Εκαστος δικαστικός λ ει
τουργός υπηρετεί έν τή  έδρα αύτοϋ καθ’ 
δλον τό δ.ά τοΰ παρόντος νόμου όριζό- 
υ,ενον δι αύτην χρονικον ό'αστημα οι- 
καστικής ύπηρεσίας, μή έπιτρεπομένης 
της μεταθέσεως αύτοϋ, είμη κατά τους 
δ^ους τοΰ παρόντος νόμου.

"AsOa. 4 . § 1 . Έκάστου δικαστικού 
λειτουργού ,ή ύπηρεσία ορίζεται έν μέν 
τοΐς ποωτοδικειοις β τάξεως διετής, εν 
δέ τοΐς της α' τάξεοις τετραετής, καί έν 

οΐ; είρηνοδικείοις καί πταισματοδι- 
κείοις διετής.

§ 2 . Ή  δικαστική ύπηρεσία άρχεται 
άπό 1 Σεπτεμβρίου 1 9 0 7 .

"Α^θο. 5 § 1 . Τά  πρωτοδικεία διαι- 
οϋνται είς δύο τάςεις: 

α ’). Είς τά τών Αθηνών, Βόλου, 
Κεοκύρας, Ναυπλίου, Πατρών, Σύρου. 
Ζακύνθου, ’Ηλείας, Καλαμών, Κορίνθου 
Κεφαλληνίας, Λαμίας, Ααρίσσης. Μεσο
λογγίου, Τρικκάλων, Τριπόλεως καί
Χαλκίδος.

β '). Είς τά τής Άμφίσσης, Ά ρ τη ς, 
Γυθείου, Εύρυτανίας, Καρδίτσης, Ινυπα- 
ρισσίας, Αεβαδείας, Λευκάδος, καί
Σπάρτης

’Άρθρ. 6 . § 1. Ληγούσης τής κατά τό 
προηγούμενον άρθρον 4 δικαστικής υπη- 
οεσίας, πας δικαστικός 7>ειτουργος δέον 
νά μ ΐτα τεθή  είς τι τών ά).λων δικαστη
ρίων της αύτής τάξεως, ή είς τι τών τής 
άνωτέοας, έάν καί δπου ύπάρχνι θεσις 
κενή.

| 2 . Αί γενικαί αυται μεταθέσεις γ ί
νονται το πρώτον δεκαπενθήμερον τοϋ 
αηνός Αύγούστου τοΰ έτους της ληξεως 
τής κατά τό.προηγούμενον άρθρον 4 δι
καστικής ύπηρεσίας, πλήν τών περιπτώ
σεων τοΰ άοθρου ι .

’Άρθρ. 7 . Κ α τ’ έξαίρεσιν τοΰ προη-
γουυ.ένου άοθοου 6 , υ.εταθεσις δικαστικοΰ 
1 1  ) ' ’ -   ̂ Ίλειτουργοΰ γίνεται και προ της ληςεως
της νομίμου διαοκείας τής δικαστικής
ύπηρεσίας είς τάς έξής μόνον περιπτώσεις.

§ 1 . Πρός πλήρωσιν κενής θέσεως δι
καστηρίου άνωτεοας ταξεως, δια διυ.χ -  
καστικοΰ λειτουργού τής κατωτέρας.

2 . § Έάν αίτήσωνταί τινες της αύτής 
τάξεως έγγράφως άμοιβαιαν μεταθεσιν.

§ 3 .  Έάν ή μετάθεσις έπιβάλλητα-.



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ  Γ Ν Η

εξ αναπόφευκτου άναγκης τήν ύπηοε- 
σίας, μετά προηγουμένων ύπέρ αύτης 
γνωμοδότησιν τη ; κατά το επόμενον όέρ— 
Ορον 8 επιτροπές. Μεταξύ τών πεοιπτώ- 
σεων της άνάγκη; της ύπηρεσίας είναι* 

α ') προσωρινή μετάθεσις είς άλλο 
δικαστήριον

β') συγγένεια ές αίματος μέχρι τοΰ 
έκτου βαθμοϋ, και έξ αγχιστείας μέχρι 
τοϋ τετάρτου τοϋ δικαστικοΰ λειτουργοϋ 
προς έτερον τοιοΰτον, η πρός δικηγόρον, 
δ,ώρισμένους παρά τω  αύτφ δικαστηρίω- 

γ ')  εκκρεμή παρά τω αύτώ δικα- 
στηρίω τοΰ δικαστικοΰ λειτουργοϋ κα τ’ 
αντιδικίαν συμφέροντα- και

δ ) άλλοι λόγοί σοβαροί έκ τοΰ προ
σώπου αύτοΰ, ή της οίκογενείας του, ών 
έ'νεκα δέν δύναται άνευ βλάβης της δι
καστικής άξιοπρεπείας νά έκπληοοί τά 
έκυτοΰ καθήκοντα.

§ 4 . Έ ν πάστ) περιπτώσει τής έξ 
ανάγκης της ύπηρεσίας μεταθέσεως ό 
μετατιθέμενος άντικαθίσταται παρ’ έκεί— 
νου, ούτινος καταλαμβάνει τήν θέσιν. 
Ή  διάρκεια δέ της προσωρινής μεταθέ
σεως δέν δύναται νά ύπερβί) τούς τρεις 
μ·?,νας, μεθ’ ους δέον νά έπανέλθτ) είς 
τήν θέσιν του ό μετατεθείς.

Ά ρ θ . 8 . § 1. Ή  έπιτροπή, περί ή; 
τό προηγούμενον άρθρον, συγκροτείται· 

α ’) έάν πρόκηται περι μεταθέσεως εί- 
ρηνοδίκου ή πταισματοδίκου έκ τοϋ ποο 
έδρου, είσαγγελέως καί τριών τό πολύ 
δ'.καστών τοΰ πρωτοδικείου, είς ο ύ/ιά 
γεται ό μετατεθησόμενος·

β') έάν περί προέδρου, είσαγγελέως 
καί άντεισαγγελέως πρωτοδικών καί 
πρωτοδίκου, έκ τοΰ προέδρου, είσαγγε
λέως καί τριών έφετών τοΰ έφετείου, είς 
ό υπάγεται ό μετατεθησόμενος.

§ 2 . Οί Έ φ έτα ι τοΰ έν ’Αθήναις έφε- 
τειου, περί ών τό προηγούμενον έδάφιον 
j}', διορίζονται ύπό τοΰ Ύπουργοΰ τόν 
μήνα ’Ιούλιον έκάστου έ'τους, δι’ ολον 
τό έ'τος, έκ διπλάσιου άριθμοΰ μελών, 
ους θέλει προτείνει κατά πλειονοψηφίαν 
ή ολομέλεια τοΰ έφετείου ’Αθηνών. Οί 
έφέται περί ών τό αύτό έδάφιον β', τών 
άλλων έφετείων, καί πρωτοδίκαι, περί 
ών τό έδάφ. α·, λαμβάνονται έκάστοτε 
έκ τών άοχαιοτέρων κατά τον διορισμόν 
μελών τοΰ δικαστηρίου.

§ 3 . Έάν έ'νεκα κωλύματος ένός ή 
πλειόνων τών μελών της επιτροπής κα
θίσταται αδύνατος ή συγκρότησις αύ
της, ή άναπλήρωσις τοΰ κωλυομένου 
γίνεται δι’ έτέρου μέλους τοϋ αύτοΰ ή 
άλλου <ψ οιοβάθμου δικαστηρίου ύπό τοΰ 
Ύπουργοΰ της Δικαιοσύνης, έάν ούτος 
εύρίσκν) εύλογον τό προτεινόμενον κώ
λυμα

§ 4 . Ή  γνωμοδότησις προκαλεΐται 
ύπό τοΰ Ύπουργοΰ της Δικαιοσύνης· ή 
δέ έπιτοοπή άποφασίζει κατά πλειονο
ψηφίαν δι’ γιτιολογημένης έκθέσεως περί 
της ύπάρξεως, ή μή, της άνάγκης της 
ύπηρεσίας, έν.-ός πέντε ήμερών άπό της 
έπομένης της ύπό τοΰ οικείου είσαγγε
λέως παοαλαβης της προσκλήσεως τοΰ 
Ύπουργοΰ.

’Άρθρον 9 . Ή  κατά τό άνωτέρω άρ
θρον 4 χρονική διάρκεια της ύπηρεσίας 
τοΰ δικαστικοΰ λειτουργοϋ δέν κωλύει

ΤΟ ΠΕΡΙ Α Μ Ε Τ Α Θ Ε Τ Ο Ϊ
Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν

Ό  κ. υπουργό; τής Δικαιοσύνης 
ήρχισεν άπό τοΰ τέλους τήν άναοιορ-
;ανωσιν ;ης Δικαιοσύνης, ην απο

την κατα /.ον προαγωγήν αυτου.

Π ρο σ ω ρ ινή  δ ιά τα ξις .
Άρθρον 10 . Έντός τοΰ μηνός Αύγού

στου έ. έ'. θέλουσι μετατεθνί είς τά 
ποωτοδικεϊα β’. τάξεως οίνεώτεροι κατά 
τόν διορισμόν πρόεδροι, εισαγγελείς καί 
πρωτοδίκαι,.

’Άρθρον 11 . Διά Β . Διατάγματος θέ- 
λουσι κανονισθ·?ί τά τής έκτελέσεως τοΰ 
παρόντος νόμου, καταργοΰντος πασαν 
εναντίαν αύτώ προγενεστέραν διάταξιν.

Έ ν  Ά θήναι; τήν 12 Νοεμβρίου 1907.

Ό  έπί της Δικαιοσύνης Ύπουργός 
Βουλευτής Σύρου 

Λ .  1 4 . Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς

Χ ό μ ,ο ι  τής «Α ιχα ιοσ ύνη ς» 
πω λοϋνται εις τα  γραφεία α υ
τ ή ς , τοΰ  μ.έν π ρώ του  έτο υ ς  προς  
δραχμ,ας ** τοΰ  δ έ  δ ευ τέρ ο υ  
π ρ ό ς δραχμ,ας T . i i O  έκαστος.

καιρού απειλεί, ύποβαλών τό πεοί
ι '  \

άμεταθέτου τών Δικαστών νομοσχέ- 
διον, τό όποιον θά ήούνατο άπλώς νά 
συμπλήρω σή έπιτακτικωτέρας άνάγ
κης μέτρον διά τήν χειραφέτησιν τοΟ 
δικαστοϋ, οΐόν έστι το περί προβιβα
σμών. Αί μεταθέσεις, καί μάλιστα  
όταν γίνωνται έστιν δτε καταφώρως 
ή προς τιμωρίαν άνυποτάκτων ή βοά- 
βευσιν υποχρεωτικών δικαστ. λειτουρ
γώ ν, δέν είνε βεβαίως άκίνδυνον διά 
τάς δικαστικάς συνειδήσεις δπλον είς 
χεΐρας τη ς  μαινομένης συναλλαγής. 
Ά λ λ ’ δ ,τι κάμπτει άκαταγωνίστως 
ίσως τούς χαρακτήρας είνε οί προβι
βασμοί, οίτινες άφορώσιν άμέσως εις 
τήν επάρκειαν τής ζω ής, είς τόν άρ
τον τών τέκνων. Ε ξα σ φ α λίσ α τε πρώ
τον τούς δικαστάς περί τή ς τύχη ς  
τω ν, κατά τρο'πον άποκλειοντα τήν  
παραγνώρισιν τή ς ίκανότητος έν συν
δ υ α σ μ έ προς τον χρόνον ύπηρεσίας, 
ί'να ή βελτίωσις τή ς θέσεως αύτών 
έξαρτάται άποκλειστικώς έκ τής ιδίας 
τοΰ δικαστοϋ έπιμελείας καί έπικοα-ι * \
τήσεω ς έν τ η  εύγενεϊ ά μ ίλλ η  τής  
ύπηρεσίας, καί τό τε ύπολείπεται ώς· 7

κατακλείς τής πλήρους αύτών χ ε ι-  
ραοεσίας το άαετάθετον.Γ ϊ · k

Α λ λ ’ δπως έχει τό περί άμεταΟέ- 
του ύποβληθέν νομοσχέδιον δέν άπο- 
αακρύνεται τοΰ κ α θεστώ τος ί'σως 
μ ά λιστα  έμπεόοϊ αύτό, άφιέμενον έξ 
όλοκλήρου τάς το π οθετή σεις.. .είς τόνit  ̂ i
πατριωτισμόν τοΰ Ύ πουργοΰ. ‘Α 
πλώ ς έπί τινα τ  οίκτον χρόνον, 3ρα- 
χύν καί τοΰτον, εξασφαλίζει έν ήσυ- 
χία  τον δικαστήν άπό δυσμενούς μ ε
ταθέσεω ς, άπομένει δ μ ω ςτώ  Υ π ουρ
γώ τό δέλεαρ τή ς τοποθετήσεως εις 
καλλιτέρας τάξεω ς δικαστήριον καί 

>όνου της ύπονρεω-όιαρκουντοςτου γοονου τ η ;  υπογρεk Λ-k i · /wk
τικής ύπηρεσίας, δταν ύπάρχη θέσις 
κενή, ή οποία, σημειω θήτω , ούδέ
ποτε λείπει. Παοερνοαένου δέ τοΰk k 'w I
χρόνου, επιβάλλεται τώ  ύπουργώ ή 
μετάθεσις. Τ ουτέστιν, δ ,τι νΰν έγίνετο 
έν μικρά σχετικώ ς κλίμακι καί έςή - 
γειρε καί τύπον καί Β ουλήν, θά δια— 
πράττεται έν τώ  μ έλλοντι ώς έκ τοΰ  
νόμου άνάγκη.

Ά ν  ειλικρινούς έπεδιώκετο ή διά 
τοΰ άμεταθέτου ά π αλλαγή τοΰ οικα- 
στοΰ άπο τάς έπιδρομάς τής φα
τρίας, έκειτο πρόχειρος ό νόμος τοΰ 
1 8 8 7 ,  δστις ίσιος κατηργήθη, διότι 
έκλειε μίαν πηγήν έκμεταλλεύσεω ς  
τών Δικαστηρίων. Ό κ. Ύ πουργο:
οεν ειχε φαίνεται απέναντι εαυτού και 
τοΰ καθεστώτος τό θάρρος νά λάβη

30V. Ά λ λ ’ εν τοιαύτη
περιπτώσει ήδύνατο ν ’ ά π αλλαγή τής  
αεοίανης νά άναδιοογανώση τήν Δι-Γ k k 1 · k i *1 ι
καιοσύνην, έπωοελούμενος μ άλιστα  
τοΰ κρατοΰντος συστήμ.ατος, τό ό
ποιον άλλω ς οεν είχεν αύτός οημιουρ-

γ ή « ν
Διά τούς άναμορφωτάς άπαιτεϊται 

καί όργανωτικος νοΰς, ά λλά  καί γεν- 
ναιότης, καί δή δταν ύπό την άνα- 
διοργάνωσιν καλύπτεται κυρίως θερα
πεία. Κ α ί έν προκειμένω άσθενής δέν 
κεΐται τοσοΰτον ή Δικαιοσύνη, δσον 
αύτός ό Γπουογός, ό ποοϊστάαενο;k I · 7  \  \

τών Δικαστών, ό συγκεντρών έν 
έαυτώ τοσαύτην εξουσίαν έπ ’ αύτών, 
ής τοιαύτην ποιούνται χρήσιν κατά  
κανόνα.

Κ α θ ’ ον τρόπον ύπεδέχθησαν έν 
τ η  Β ουλή τό νομοσχέδιον δέν ύπάρ-

χει φόβος νά γίνη νόμος τοΰ κράτους. 
Ά λ λ ’ άν τό Νομοσχέδιον τοΰτο έχη  
τό ελά ττω μ α  νά μή άπομακρύνηται 
άμαρτωλοΰ καθεστώ τος, δέν δυνά
μεθα νά μή τώ  άναγνωρίσωμεν ένα 
νεωτερισαον πεοί τήν· σύνταξιν αύ-k t k ι
τοΰ, τοΰ οποίου ή τιμ ή  ανήκει ολό
κληρος είς τον συντάκτην του.

Εν άοθρω ποώτω ειδοποιείται τόk k I k 4 .
voYjjxov κοινόν, δτι έν αεν τη  φράσει 
«δικαστικός λειτουργάς» νοούνται οί 
πρόεδροι, εισαγγελείς, δικασταί καί 
έμμισθοι πάρεόροι τών Πρωτοδικείων, 
έν δέ τ η  λέξει «Δικαστήριον» τά  
Πρωτοδικεία καί Ειρηνοδικεία. Παρα
τηρεί τις δτι πρόκειται περί μιας 
εύφυεστάτης οικονομίας τών νομογρα- 
φικών δυσχερειών. Παρεισάγονται 
καί έν τη  νομοθεσία κατά ένα πρωτό
τυπον τρόπον τά  σύμβολα. Ό  νομι
κός κόσμος άς έννοη δ ,τι θέλει διά 
τοΰ δρου «δικαστ. λειτουργός,» τό 
νομοσχέδιον συμβολικώς έννοεΐ ά λ λα , 
όπως καί διά τού δρου «Δικαστήριον» . 
H  άρχή έγένετο. Οί διάδοχοι τοΰ 
σημερινού νομοθέτου δύνανται νά 
συαπληοώσωσι τό έογι

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Vv

συμβολικώς περιστέλλεται μόνον ή 
έννοια κοινοτάτων επιστημονικών καί 
δικονομικών δρων. Ε ίς το μέλλον θά 
γράφουν π . χ .  τόν έπιστημονικόν δρον 
«κομπογιαννίτης » καί θά νοώσιν ίσως 
« Ύ π

Π ο λ . ’Αρκάς
Γ I

Η ΤΤΡΟ 9 1 ,  Ε Τ Ω Ν  π Τ Ω Χ Ε Τ Σ Ι Σ
Ούδεμίαν εί'χομεν αμφιβολίαν οτι ή 

άπόφασις τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών δι’ 
ης έκηδύσσετο είς κατάστασιν πτω χεύ- 
σεως εις Αθηναίος έ'μπορος τόν Α πρί
λιον τοΰ 1 9 0 7 , ώρίζετο δέ ημέρα παύ
σεως τών πληρωμών του ή Ι Ο η  
Λ Ια ΐο υ  1 » ί > 8  I  ήν έδημοσιεύσαμεν 
είς τό προηγούμενον φύλλον ύπό τόν 
τίτλον «τραύματα κατά της δημοσία; 
π ίστεως», θά έ'θετεν είς έξέγερσιν πραγ
ματικήν καί είς άγανάκτησιν άληθη 
αύτόν τοΰτον τόν έν ’Αθήναις δικαστι
κόν κόσμον καί ίδί ι̂ τούς κ.κ. Ιίρωτο- 
δίκας. “Αν καί ό κ. Ύπουργός έπί της 
Δικαιοσύνης άνέγνωσε τήν άπόφασιν 
ταύτην ή άλλως έ'λαβε γνώσιν τοΰ πε
ριεχομένου ταύτης καί άν, λαβών γνώ
σιν, κατελήφθη καί ούτος ύπό άγανα- 
κτήσεως, δέν έλάβομεν τήν εύ/.αιρίαν 
νά πληροφορηθώμεν. Έξακολουθοϋμεν 
δμως νά τονίζωμεν, οτι διαβήματα δι
καστικά τοιούτου περιεχομένου, άποτε- 
λοϋσι πραξικοπήματα, ού/ί καθ’ ώρισμέ- 
νης ιδιωτικής περιουσίας, άλλά κα τ’ 
αύτης ταύτης της δημοσίας πίστεως 
καί τι); κινήσεως τοΰ έμπορίου. Α ρκε
τοί κόμβοι παρακωλύουσι τήν κίνησιν 
τών συναλλαγών ύπό τάς μορφάς τών 
διαφόρων δογμάτων κ ^  τών Άναστα- 
σίανών νομών καί άρκετοί σκόπελοι πα
ρεμβάλλονται άνά παν βημα είς τήν 
χρησιμοποίησιν της ακινήτου κτήσεως, 
χάρις είς τά δίκτυα τοΰ περί ύποθηκών 
νόμου καί τών περί έ/.τελέσεως χαρι
τωμένων διατάξεων της Πολίτικης μας 
Δικονομίας, ούτω; ώστε αύτοΰ τοΰ εί
δους ή σύμπραξις καί τών δικαστηρίων 
μας άκόμη, χάριν φιλανθρωπία; τούλα- 
χιστον, άν μ ή δι’ άλλο τ ι ,  εύχης έ'ργον 
θά ήτο νά έ'λειπε.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Τί) Δικαστήριον τών έν ’Αθήναις Πρωτο
δικών διά τ ή ; ΰπ’ άρ:θ. 6539 (απί) 14 

άποφάσεώς του, δεχθένΝοεαβρίου 1907
ην απο 27 Όκτωβοίου

του, 
1907 αίτησιν

τοΰ Νικ. Ί ω .  Ίγγλέσ η  κατοίκου ’Αθη
νών κατά τής συζύγου του ’Αρτέμιδος Ν. 
Ίγ γ λέσ η  θυγατρός Ά ναστ. Άρνοπούλου κα
τοίκου έπίσης. διέταςε τήν δημοσίευσιν καί 
τοιχοκόλλησιν αύτής κατά το άρθρ. 677 τής 
ΙΙολ. Δικόν, έπι τώ  τέλει τής έγέρσεως τής 
πεοί διαζυγίου αγο^γής αύτοΰ.

Άθήνησι τή 23 Νοεμβρίου 1907. 

δ τοΰ αίτοΰντος πληρεξ. δικηγόρος 
, 1. Α . Α α μ ο υ λίά νο ς

Περί r?j£ condictio incerti έν τφ ρω~- 
μαϊκώ ξικαίω, 6 ,ιό Κ. Τριανταφυλλο- 
πούλου. Άθήναι 1907, σ. 168, δρ. 3.

Έ ν  r?j έργασία ταύτττ) κατοπτρίζεται 
ό τρόπος της έπεξεργασιας τοΰ ρωμ. δι
καίου τήν σήμερον έν τή δυτική Ευρώ
πη. Ή  ερευνά πρός άνεύρεσιν τών έν τοΐ£ 
πανδέκταις (καί κώδικι) παρεμβλημάτων, 
ήτοι τών μεταβολών, άς έπήνεγκεν ή ύπό 
τόν Τριβωνιανόν έπιτροπή είς τά άπο- 
σπάσματα τών έν τοΐς πανδέκταις (καί 
κώδικι) περιληφθεισών νομικών συγγρα
φών (καί αύτοκρατορικών διατάξεων)- 
χρονολογείται μέν ήδη άπό τοΰ μεσαίω- 
νος, μόλις δμως άπό εικοσαετίας περίπου 
άπασχολεΤ συστηματικώς τούς ρωμαϊ- 
στάς καί φιλολόγους. [Κατάδηλος είνε ό- 
σκοπός τής άποκαθάρσεως ταύτης τής. 
νομικής φιλολογίας τής κλασσικής έπο· 
χής άπό τών νοθευμάτων τέλεον παρηκ- 
μακυίας καί στείρου έπιστήμης, τής ’Ιου
στινιάνειου]. Τοιαύτην έρευναν έχει ώς; 
άντικείμενον ή παροΰσα πραγματεία: Ή  
condictio, άπό δικονομικής άπόψεως- 
έξεταζομένη, παρουσιάζεται έν τοίς παν- 
δέκταις καί κώδικι δχι μόνον ώς condi
ctio  certi, ώς μόνον εΐνε γνωστή είς τόν- 
Γάϊον, άλλά άλλά καί ώς condictio in 
certi. Ά ν  ή τελευταία αυτη είνε όλό-- 
κλήρος παρεμβεβλημένη είς τούς πανδέ- 
κτας, άμφισβητεΐται- ό συγγραφεύς τάσ
σεται μέ τήν κρατοΰσαν γνώμην ύπέρ τής. 
κλασσικοτητος καί κατά τής παρεμβο
λής, άναιρών τάς άκριτους είσέτι αντιθέ
τους γνώμας τοΰ B en ign i (σ. 50, ί>8, 73,. 
86 , 89, 96, 125) καί M ayr (σ. 141 έπ.). 
Έ ν  τφ § 1 άναπτύσσει διά βραχέων ό 
συγγραφεύς τήν condictio  τής δευτέρας 
περιόδου, θίγων καί τό ζήτημα τοΰ νομί
μου λόγου αύτής, ώς άγωγής τοΰ αδι
καιολογήτου πλουτισμού (σ. 20). Έ ν  § 
2 έρμηνεύει τήν περίπυστον L . 9 D. 12, 
1, διατυπών κατά νέον τρόπον τήν έπ’ 
αύτής γνώμην τοΰ σχολιαστοΰ Στεφάνου. 
Είτα έξετάζει τά άπό ουσιαστικής άπό
ψεως διάφορα είδη τής condictio in 
certi, ήτοι τήν άγωγήν δι’ ής ζητείται ή 
άνασύστασις τής άνευ αίτιας άποσβεσθεί- 
σης δουλείας (§ 4), ή άπόδοσις δαπανών 
(§ 5 ), ή κατάργησις τής άνευ αίτιας συν-- 
ομολογηθείσης ένοχής (§ 7), ή σύστασις 
τής έκ πλάνης παραλειφθείσης άσφα
λείας (§ 8), καί ή άπόδοσις τής άνευ αι
τίας εις τινα περιελθούσης νομής (§ 9).· 
Είς ταΰτα άκολουθεΐ (§ 10— 16) συζή- 
τησις περί τής form ula καί τής θέσεως 
τής ύπό έξέτασιν άγωγής έν τφ έδίκτφ· 
έξ ών ιδιαιτέρας μνείας είνε άξία ή προσ
πάθεια πρός άναίρεσιν νεωστί διδαχθεί- 
σης γνώμης τοΰ K osch em bah r (§ 14),· 
Έ ν  τέλει προστίθεται εύρετήριον τών έκ 
τών πηγών νόμων, εύκολΰνον τής χρήσιν 
τοΰ βιβλίου. Δυστυχώς ό συγγραφεύς, δι’ 
οϋς λόγους άναφέρει έν τφ προοιμίφ.- 
παρέλειψε τήν έξέτασιν τοΰ θέματος καί 
άπό τής άπόψεως τοΰ ισχύοντος δικαίου, 
ένδιαφέρουσα καί χρήσιμος θά ήτο ή άνά- 
πτυξις τής condictio  possessionis (πρβ,· 
έν τοσούτω σ. 129 σημ. 7) καί τής con
d ictio  liberation is έν σχέσει πρός τάς 
προκριματικάς άγωγάς.

Γνωστόν είναι οτι ό δικηγόρος κ. Ή . 
Αναστασιάδης έξέδοτο πρό ολίγων μη
νών μονογραφίαν περί άποθετηρίων καί- 
ένεχυρογράφων καί έν γένει περί Γενικών 
Αποθηκών, περί ή ; άρκετά καί έν τφ' 
έλληνικφ νομικφ καί μή τύπω έγράφη- 
σαν· ήδη σηαειοΰμεν οτι καί ό περικλεής 
οικονομολόγος κ. Paul Leroy—‘Beau
lieu έ'ρχεται διά τής κατωτέρω,βραχείας 
μέν, άλλά λίαν τιμητικής διά τόν κ. Ά - 
ναστασιάδην έπιστολής αύτοϋ είς τήν 
γενικώς εύμενή κρίσιν περί τής άνωτέρω 
πραγματείας συνεπίκουρος. Ιδού αυτη.

1 Νοιμβρίου 1907.

Κ ύριε Ά ν α σ ΐα σ ιά δ η .
Έλαβυν τήν έπιστολήν σας, ήν έλά- 

βετε τήν καλωσύνην νά μοϋ γράψητε* 
Τό ένδιαφέοον σας βιβλίον ίλαβον πρό- 
τ ε ο ο ν . Τό θέμα σας είναι εύρύ, τό έπραγ- 
ματεύθητε δέ μετά τής έμβριθείας ής. 
δεΐται.

Λιεξήλθον τό σπουδαΐον (savant) jii- 
βλίον σας, είδον δέ μάλιστα νά μοί κά- 
μνητε τήν τιμήν νά μέ παραθέτετε έν 
τα ΐ; παίαπομπαΐ;, έφ’ ώ καί εύχαριστώ,

Δέχθητε κύριε, τήν έ'κφρασιν τών 
πλέον διακεκριμένων αισθημάτων μου̂ - 

ΠαΡλος Λερουά—‘ Μ«ωλ»έ.


