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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου.)

'Ως καί έν τφ προηγουμένφ φύλλφ 
άνεγράψαμεν, τό σήμερον δημοσιευόμε- 
νον τελευταΐον μέρος, δέν άποτελεΐ μέ
ρος τής κυρίως διαλέξεως τοΰ μεγάλου 
τής Γερμανίας πνεύματος, ήτις έπερα- 
τώθη Ιν τφ προηγουμένφ φύλλφ, άλλ’ 
είνε άπάντησις είς έπικρίσεις αί'τινες διε- 
δέχθησαν τήν οιάλεξιν ταύτην, ήτις ώς 
επίλογος καταχωρίζεται έν τφ φυλλαδίφ 
είς δ ή διάλεξις έδημοσιεύθη.

Χάριν τής συνοχής έπομένως τοΰ δλου 
θέματος, έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά παρα- 
θέσωμεν καί ήμεΐς τήν έν είδει έπιλόγου 
άπάντησίν ταύτην.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Μόλις έπανακάμψας άπό τόν πράγ
ματι Παράδεισον τοΰ I/Ussin grande, 
δπου χάριν άναψυχής διέτριψα έπί τινα 
χρόνον, άνακτων δυνάμεις άς είχον κατα- 
τρΕψει έν τή άδιαπτώτφ έργασία, μετά 
κραυγών σχεδόν έγενόμην δεκτός έν τή 
πατρίδι.

Δέσμη όλόκληρος έφημερίδων έκειτο 
έν τφ γραφείφ μου αίτινες κατά κυριο
λεξίαν μέ ίλουον.

Έ ν έκ τών μάλλον μετριοπαθών άρ
θρων τών έφημερίδων τούτων άνέγραφε 
μεταξύ άλλων δτι διά μίαν άκόμη φοράν 
παρέχεται έν τφ προσώπψ μου ή άπό- 
δειξις δτι ένίοτε οί θεωρητικοί άποδει- 
κνύονται ώς οί χείριστοι πολιτικοί. Καί 
προσέθετε τό άρθρον τοΰτο, οτι ελλειψιν 
πολίτικου τακτ μαρτυρεί τό γεγονός δτι 
τάς κατά τοΰ πολιτικοΰ γάμου αιτιάσεις 
μου άνέλαβον νά άναπτύςω έπί Αύστρια- 
κοΰ έδάφους καί καθ’ ήν στιγμήν δεινός 
έν Ουγγαρία διεξάγεται άγών θρησκευ- 
κκοπολιτικός. Τί ώραΐα θά ήτο, έπέλεγε 
τό άρθρον, άν Ιμενον είς τούς Πανδέκτας 
μου καί είς τά βιβλία μου !

Ταΰτα περίπου περιείχε τό μετριοπα
θές άρθρον, έξ ού εύχερώς δύναται τις νά 
έννοήση είς ποιον τόνον μοΰ έψάλλετο ό 
έξάψαλμος ύπό τών μή μετριοπαθών!

Άλλά τί συνέβη;
Ύπείκων είς τάς έπανειλημμένας προσ

κλήσεις τής έν Βιέννη έταιρίας τών Νο
μικών, προέβην είς τήν τόσον κινήσασαν 
τόν χόλον διάλεξιν, άπευθυνόμενος ούχί 
είς κοινήν τινά λαϊκήν συνάθροισιν άλλά 
πρός όμήγυριν έκ νομικών άποκλειστι- 
κώς άποτελουμένην. Ώς έργάτης τής 
έπιστήμης έχειρίσθην έν στενώς έπιστη- 
μονικόν θέμα, δπερ δέν είχε κύριον άντι- 
κείμενον τό ζήτημα τοΰ πολιτικοΰ γά
μου, δπερ ζήτημα έπεισοδιακώς μόνον 
εύρέθην είς τήν άνάγκην νά θίξω.

Καλλίτερον δμως θά ήτο, λέγουν, άν 
τά παρέκαμπτον! Χάριν τής Ούγγαρίας, 
προτιμώτερον θά ήτο νά έσιώπων καί νά 
έφησύχαζον έν τφ γραφείφ μου.

Τά πραγμα καταλήγει μέχρι τοΰ ση
μείου ώστε νά μή άποκλείεται καί ή ύπό- 
νοια δτι διά τής διαλέξεώς μου έκείνης 
έπροτιθέμην νά £ίψω τό Ύπουργεΐον τής 
Ούγγαρίας !

Έάν τό πραγμα ιδιαιτέρως έξένισε 
τούς έν Ούγγαρία, λαμβανομένου μάλιστα 
6π’ δψιν δτι αί όλίγαι έκεΐναι γενικαί 
περί τοΰ πολιτικοΰ γάμου παρατηρήσεις

μου δέν άνεφέροντο είδικώς πρός τήν 
Ουγγαρίαν, δέν είμαι είς θέσιν νά γνω
ρίζω. Φρονώ δμως δτι οί πολιτικοί τής 
Ούγγαρίας είνε άνώτεροι το ιούτων μικρο- 
λογιών. Είμαι τής γνώμης δτι μία διάλε- 
ξις ένός ξένου καθηγητοΰ δέν είνε εύκο- 
λον νά φέρη είς δυσχερή θέσιν έν Ούγ- 
γρικάν Ύπουργεΐον καί δταν άκόμη ή 
διάλεξις λαμβάνει χώραν έν Βιέννη. Ή  
μήπως δύναται νά ύπάρχη καί δ  φρονών, 
δτι οί έν Ούγγαρία ζώντες εύκρινέστερον 
δύνανται ν’ άκούωσι τό περί τοΰ πολι
τικού γάμου λεγόμενον, δταν τοΰτο λέ
γεται έν Βιέννη μόνον ούχί δέ καί έν 
Βερολίνφ ή άλλαχοΰ ;

Τόση έπομένως κακογλωσσιά δέν ήτο 
άπαραίτητον ν’ άναπτυχθή, χάριν τής 
Ούγγαρίας τάχα, έκ μέρους τοΰ Γερμα- 
νικοΰ τύπου.

Έν πάση περιπτώσει τάς περί τοΰ 
κατ’ άνάγκην πολιτικοΰ γάμου πεποιθή
σεις καί γνώμας μου έπειράθην νά άνα- 
πτύξω δσον τό δυνατόν σαφώς έπίστημο- 
νικώς ούχί δμως καί προκλητικώς. Ό 
αντίθετον τυχόν έχων γνώμην έν Γερμα
νία τύπος, είχε τό δικαίωμα ή νά μή 
δώση ούδεμίαν είς έμέ προσοχήν ή νά μέ 
άντικρούση. Ήδύνατο καί είς τήν διάλε- 
ξίν μου νά μή άποδώση σημασίαν, έάν 
πράγματι ό θεσμός τοΰ πολιτικοΰ γάμου 
τόσον έχει έδραιωθή παρά τφ Γερμανικφ 
λαφ ώστε παρέμειναν είσέτι παρά τά 
πλευρόν του σχολαστικοί τινές φανατικοί 
θεωρητικοί. Ήδύνατο έπίσης καί νά ύπε- 
ραμυνθή, ίσως δέ καί μετ’ έπιχειρημά- 
των τοΰ θεσμοΰ τούτου. Αί είρωνία: δμως 
παν άλλο ή άπάντησίν άποτελοΰσιν, ή 
μάλλον άποτελοΰσιν ένδειξιν άδυναμίας. 
"Οπου έλλείπουσι θετικά έπιχειρήματα 
έκεΐ άναφαίνεται ή προσπάθεια πρός 
μετατόπισιν τοΰ ζητήματος.

"Οταν πρά είκοσι περίπου έτών άπε- 
φάσισεν ό τότε Υπουργός F alk  τήν εισα
γωγήν τοΰ θεσμοΰ τοΰ κατ’ άνάγκην πο- 
λιΤ'κοΰ γάμου, ώρμήθη έκ τής προϋπο 
θέσεως, δτι είς σπανιωτάτας πιριπτώσεις 
δέν θά παρηκολούθει τοΰτον καί ό έκ- 
κλησιαστικός. Τήν ιδέαν ταύτην έχαρα- 
κτήρισα έκτοτε.ώς λίαν αίσιόδοξον.

Ή  πεΐρα δέν άπέδωσε δίκαιον είς τόν 
Υπουργόν έκεΐνον.

Ό θεσμός τοΰ κατ’ άνάγκην πολιτικοΰ 
γάμου δύναται τις νά εΐπη δτι δέν έπε- 
δοκιμάσθη έν Γερμανία. Τό πράγμα ίσως 
νά έχη άλλως προκειμένου περί τής παρά 
τόν Ρήνον έπαρχίας, τοΰτο δμως έξη- 
γεΐται δτι ύπό άλλας προϋποθέσεις καί 
άλλας συνθήκας, μή ύφισταμένας έν τή 
λοιπή Γερμανία, είσήχθη ό θεσμός ούτος 
έν τή έπαρχία έκείνη.

Δέν προτίθεμαι βεβαίως, καί δή ένεκα 
τής κατ’ έμοΰ έπιθέσεως, νά προβώ είς 
συγγραφήν αύτοτελοΰς πραγματείας πρίν 
τοΰ τύπου τής τελέσεως τοϋ γάμου, 
υπέχω δμως τήν ύποχρέωσιν νά άπο- 
κρούσω τά φαινόμενον καθ’ δ έπιδιώκε- 
ται ό άποκλεισμός τής συζητήσεως καί 
τής έπιστημονικής άναπτύξεως ένός τών 
σημαντικωτέρων τοΰ δικαίου ζητημάτων 
διά τοΰ συνδυασμού τούτου πρός τά πο
λιτικά συμφέροντα τής ήμέρας.

άπαραίτητον νά προστεθή καί τά άρθρον : 
«Ή  έπιστήμη καί ή διδασκαλία ταύτης 
είσίν έλεύθεραι».

Ή  έπιστήμη είνε κοινόν τοΰ έθνους α 
γαθόν. Τοΰτο δέν πρέπει ουδέποτε νά 
λησμονή δ τύπος.

ΑΙΪΟ Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  ΑΘΗΝΩΝ
’Ά ρ ε ε ο ς  Π ά γ ο ς .
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Κατα τό ληξαν έ'τος 1907 τό δικα- 
στήριον τοϋτο διά μέν τών ύπ ’ άριθ. 
204 καί 223 άποφάσεων του άννίρεσεν 
άποφάσεις Έφετείων, έπί τω λόγω δτι, 
ύποβληθείσης ενώπιον αύτών ποός συζή- 
τησιν έφέσεως κοίτα της μετά την δό- 
σιν τοΰ δρκου καταστάσης οριστικής 
άποφάσεως, τό Έφετεΐον άνεκάλεσε την 
προγενεστέρων άπόφασίν του, δι’ ής ε ΐ- 
χεν έπικυρώστι την έπιβαλοΰσαν τόν δρ- 
κον προδικαστίκήν άπόφασίν, ώς παρα- 
βιάσασαν τάς ώρισμένας διατάξεις τών 
άρθρων 273 § 2, 357 καί 382 της Πολ. 
Δικόν, καθ’ άς κατά τοΰ διά τοΰ δοθέν- 
τος δρκου βεβοαουμένου γεγονότος ούδε- 
11.ίχ  έπιτρέπεται άντακόδειξις· διά δέ 
της μεταγενεστερας ύπ ’ άριθ. 408 άπο- 
φάσεώς του αντίθετον δλως έξηνεγκε 
γνώμην,έπικυρώσαν άπόφασίν Έφετείου 
στηριχθεϊσαν έπί της αύτης άκριβώς άρ- 
χης έφ’ ης είχον στηριχθ'/j αΐ προμνη- 
σθεΐσαι άνα'.ρεθεΐσαι άποφάσεις.

Τίς ή όρθοτέοα γνώμ,η ;
Ή  άρχη ην καθιεροΐ η είοημένη νεω- 

τάτη τοΰ Δικαστηρίου τούτου ύπ ’ άριθ. 
408 άπόφασις, ήτοι δτι «έκκληθείσης 
πρωτοδίκου άποφάσεως, καταστάσης ορι
στικής διά της δόσεως τοΰ έπιβληθέντος 
δρκου, τό Έφετεΐον εις ο μετεβιβάσθη 
όλόκληρος η ύπόθεσις κατά τ ’ άρθρ. 
776 έν συνδυασμω πρός τό άρθρ. 770, 
έ'χει τό δικαίωμα δυνάμει τοΰ άρθρ. 
180 ν’ άνακαλν) την προγενεστέραν άπό
φασίν του την άπορρίψασαν έ'φεσιν κατά 
παοεμπιπτούσης πρωτοδίκου άποφάσεως 
έπιβαλούσης δρκου, υποστηρίζει άρχην 
ήν πολλαΐ προγενέστεραι τοΰ δικαστη
ρίου τούτου άποφάσεως καθιέρωσαν κατά 
διαφόρους έποχάς καί δή έν έ'τει 1847 
διά τών ύπ ’ άριθ. 5, 58 καί 200, έν 
έ'τει 1860 διά της άριθ. 57, έν έ'τει 
1868 διά της ύπ ’ άριθ. 2 0 0 , έν έ'τει 
1866 διά της ύπ ’ άριθ. 107, έν έ'τει 
1882 διά της ύπ ’ άριθ. 821, έν έ'τει
1884 διά της ύπ ’ άριθ. 279, έν έ'τει
1885 διά της ύπ ’ άριθ. 13 καί τέλος έν 
έ'τει 1891 διά της ύπ ’ άριθ. 217.

Ά λλά  καί ή άρχή ήν διετύπωσαν 
αί προμνησθεΐσαι κζί κατά τό ληζαν 
έ'τος έκδοθεΐσαι άποφάσεις υποστηρίζε
ται ύπό πολλών άποφάσεων, τό σύμ- 
πλεγμ.α τών οποίων, και άν ύποτεθνΐ οτι 
διαΰκώς άποκοουόμενον ύπό της είς τό 
μέλλον παγίας νομ.ολογίας υϊοθετούσης 

ην άρχήν, ήν υίοθέτησεν ή νεωτάτη 
ώς εί'ρηται άπόφασις, έξέλθνι τοΰ δικα
στικού όρίζοντος, δέν θά έςαφανισθτί 
δαως έλ τοΰ δικαστικού στερεώματος 
διότι δέν θά πχύσν) νά παριστα λαμπρόν

έπικοατησάσης τελευταίας γνώμης.
Τό ζήτημα έ'χει τήν ιστορίαν του :
Έν έ'τει 1872 ό άείμνηστος Οίκονο- 

μίδης έν τφ  τόμω 4ω της Πείρας Ίω . 
αννίδου καί έν σελίδι 4846 ύπεστήριξεν 
δτι ό δοθείς δρκος άποτελεΐ δικαστικήν 
άλήθειαν, ήτοι έν τεκμ.ήριον ju ris et de 
ju re δπερ δεσμεύει τόν δικαστήν μή 
δυνάμενον πλέον ν’ άνακαλέση τήν έπι- 
βαλοΰσαν τόν δοκον άπόφασίν του καί 
καθ’ ήν έ'τι περίπτωσιν αί προσαγόμεναι 
αποδείξεις άποδεικνύουσι σφαλεράν τήν 
άπόφασίν του.

Πολλαί άποφάσεις τοΰ δικαστηρίου 
τούτου ύποστηρίζουσι τήν άοχήν ταύτην, 
αί νεώτεραι δέ τούτων είσίν ή ύπ ’ άριθ.
42 τοΰ 1861, ή 307 τοΰ 1881, ή ύπ ’ 
άριθ. 399 τοΰ 1884, ή ύ π ’ άριθ. 2 τοΰ 
1887, αί ύπ ’ άοιθ. 7, 69 καί 320 τοΰ 
1889 καί τέλος αί προμνησθεΐσαι δύο 
άποφάσεις λήξαντος έ'τους.

Τό ζήτημα δμως δέν περιωρίσθη είς 
τά σημεία άτινα καθιεροΰσιν αί δύο, ώς 
εί'ρηται, άμ.φισβητούμεναι γνώμαι. Διότι 
άλλαι άποφάσεις έφαρμόζουσι τό τεκμή- 
ριον μόνον καθ’ ήν περίπτωσιν έδόθη 6 
δρκος συνεπείοι άποφάσεως έπιβαλούσης 
τάς συνεπείας τοΰ δοθησομένου δρκου· 
τοιαΰται δ’ άποφάσεις είσίν ή 47 τοΰ 
1857, ή 35 τοΰ 1868, ή 53 τοΰ 1881, 
ή 53 τοΰ 1866 και ή ύπ ’ άριθ. 97 τοΰ 
1887 καί άλλαι.

Ά λ λ ’ υπάρχει καί έτέρα σειρά άπο
φάσεων καθ’ άς πρός έφαρμογήν τοΰ νο
μίμου τεκμηρίου άπαιτεΐται ό δρκος νά 
μ.ή έδόθη τνχαίως. Τήν γνώμην δέ ταύ-

Έν τφ κώδικι τφ διέποντι τόν τύπον διαμαρτυρούμενον Γαλαξίαν κατά της

την διετύπωσαν αί έξης άποφάσεις· ή
ύπ ’ άριθ. 12 τοΰ 1856, ή ύπ ’ άριθ.
282 τοΰ 1877, ή ύπ ’ άριθ. 232 τοΰ
1881, ή ύπ ' άριθ. 281 τοΰ 1883, αί
ύπ ’ άριθ. 261 καί 359 τοΰ 1887, ή
ύπ ’ άριθ. 216 τοΰ 1891 καί ή ύπ ’ άοιθ. 
261 τοΰ 1896.

Πλήν καί ή τελευταία αό'τη έκδοχή 
δέν στερείται διακυμάνσεων· διότι άλ- 
λαι μέν άποφάσεις θεωροΰσιν ώς νομί- 
μως δοθέντα τόν δρκον ώς τυχαΐον, δυ- 
νάμ.ει άποφάσεως έκδοθείσης ύπό τοΰ 
Προέδρου προφορικώς, άλλαι δέ κατά 
πλειοψηφίαν έκδοθεΐσαι, άπαιτοΰσιν ΐνα 
ό δρκος χαρακτηρισθϊί ώς δοθείς τυ- 
χαίως καί έ'κδοσιν άποφάσεως συντε
ταγμένης κατά τάς έν τ·?ί Πολιτ. Δικο
νομία διαγραφομ-ένας διατυπώσεις, της 
μειοψηφίας ίσχυρισαμένης δτι ό δοθείς 
δρκος διατηρεί τόν χαρακτήρα τνίς τυ
χαίας δόσεως αύτοΰ, δταν τοΰτο έπε- 
τράπη κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ σχετι- 
κοΰ ποακτικοΰ δι’ άποφάσεως έκδοθείσης 
ύπό τοΰ Προέδρου, διότι ή μή τυχόν 
σύνταξις έπί χαοτοσημ-ου καί κατά τάς 
νομίμους διατυπώσεις άποφάσεως. καθι- 
στώσιν ύπεύθυνον μόνον τόν Γραμματέα 
τοΰ Δικαστηρίου, ούχί δέ καί τόν δλως 
άμέτοχον τών πράξεων αύτοΰ διάδικον.

Τοιαύτης ουσης της Νομολογίας πρό
δηλον είνε δτι ή θέσις τών διαδίκων 
θά διαμέν·/) πάντοτε προβληματική. 
Τοιαύτη δμ.ως κατάστασις άντίκειται 
είς τήν άποστολήν τοΰ άνωτάτου Δι
καστηρίου, δπερ οφείλει νά καταβάλλη 
πασαν προσπάθειαν δπως έπιτύχγι τήν 
ενότητα της Νομολογίας, ώς έκ τούτου 
νομ-ίζω δτι μοί επιβάλλεται τό καθη- 
κον νά έκφράσω γνώμην τείνουσαν είς 
τήν συνδιαλλαγήν τών άντιθέσεων καί 
είς τήν καθιέοωσιν μιας παγίας άρχης. 
Τοΰτο δέ δέν δύναται νά έπιτευχθγ)
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ϊ ίμ ή  δ ιά  τ η ;  άναλύσεω ς ά π ά ντω ν  τών
συστημάτων, άτινα καθιέρωσεν ή Νομο
λογία τ,οϋ Δικαστηρίου τούτου.

( Άκολουδεΐ)

ϊ^ ερ ίχ α ν ικ α ί «-χ ρ ο ιμ -ία ι.
Ή  μεγίοτη τών αδικιών είνε τό δ ίκαιον

τοϋ ιοχνροχέρον.

ΑΡΒΡΑ m 1 1 Ε Ϊ 1 Σ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2 τ% 19 Ίανουαρίου.

Δικαίως ό La Bryere λέγει δτι τδ 
δικηγορικόν έπάγγελμα εινε μία 
διαρκής θυσία τοΰ ένασκοΰντος αύτδ 
είς τδ συμφέρον τών άλλων.

Δέν δύναται νά νοηθή δικηγόρος, 
δστις δέν είνε έτοιμος νά ύποστή καί 
θυσίας προσωπικάς ύπέρ της έπικρα- 
τήσεως τοΰ δικαίου, δπερ έκάστοτε 
υποστηρίζει.

Ό δικηγόρος, ύπερασπίζων τδν ά- 
δικούμενον πολίτην έν τφ άγώνι της 
ζωής, βεβαίως θά εύρεθή είς τήν ά
νάγκην χάριν τοΰ νομίμου συμφέ
ροντος τοΰ πελάτου του, καί ατομικά 
συμφέροντα καί προσωπικήν ελευθε
ρίαν καί τήν προσωπικήν του άσφά- 
λειαν νά θέση έν δευτέρ^ μ-oipoc, διότι 
κύριος σκοπδς τοΰέπαγγελματικοΰ του 
βίου είνε ή άπόκρουσις τής άδικίας, 
είτε αυτη προέρχεται έξ ιδιώτου, είτε 
έξ ύπερβασίας τών δικαστικών λει
τουργών.

Είς τάς σκέψεις ταύτας ήχθημεν 
συνεπεία τής άποχωρήσεως τής ύπε- 
ρασπίσεως τών κατηγορουμένων Ζευ- 
γώλη.

Καίτοι δέ λαμβάνομεν ύπ’ δψιν 
τάς μεγάλας δυσχερείας είς άς προσ
κόπτει ή ύπεράσπισις τών κατηγο
ρουμένων ένώπιον τών ήμετέρων α
κροατηρίων, καίτοι καί έκ πείρας ε- 
χομεν δοκιμάσει τήν αντιδικίαν τήν 
φανατικήν καί στρεψόδικον, τήν ά- 
σκουμένην παρά τινων προεδρευόν- 
των, καίτοι εχομεν ύποστή τής προ- 
καταλήψεως τ’ άποτελέσματα, καίτοι 
εχομεν μετ’ άλγους ψυχικοΰ αίσθαν- 
θή τάς ολέθριας συνεπείας τής άτε- 
λοΰς παρ’ ήμΐν άντιλήψεως περί τής 
μεγάλης συμβολής τής ύπερασπίσεως 
τοΰ κατηγορουμένου είς τήν απονο
μήν τής δικαιοσύνης, καί συνεπώς 
δέν άγνοοΰμεν πόσον πολλάκις δοκι
μάζεται ή υπομονή τοΰ δικηγόρου 
καί πόση δύναμις απαιτείται διά νά 
συγκρατηθή ή έκχυλίζουσα άγανά- 
κτησις διά τήν παραβίασιν τών δι
καιωμάτων τής ύπερασπίσεως* έν 
τούτοις δέν δυνάμεθα νά μή είπωμεν 
οτι ή άποχώρησις τής ύπερασπίσεως 
έν τφ  μέσφ τής διαδικασίας, ανεξαρ
τήτως πρδς τδ δικονομικώς εκτρο- 
πον ταύτης, περιέχει καί άθέτησιν 
τόσον τής ειδικής έντολής ήν αυτη 
άνεδέχθη πρδς ύπεράσπισιν τών κα
τηγορουμένων, δσον καί τής γενικής 
άρχής τοΰ δικηγορικοΰ έπαγγέλμα- 
τος, ήτις είνε έμμονή τοΰ ύπερασπι- 
στοΰ πρδς έπικράτησιν τοΰ ύποστη- 
ριζομένου δικαίου, μέχρις υστάτων.

Ά λ λ ’ άν δύναταί τις νά είπη δτι 
ή άποχώρησις τής ύπερασπίσεως πα
ρουσιάζει τι τδ δικονομικώς εκτρο- 
πον, δέν δύναται άλλως νά όνομασθή 
καί ή τακτική ένίων προεδρευόντων 
οίτινες, διά τής ένασκήσεως τών δι
καιωμάτων των, ύποβάλλουν είς ά- 
ληθή δοκιμασίαν τούς ύπερασπιστάς 
τών κατηγορουμένων, καί θέτουν πρδ 
αύτών τδ δίλημμα, ή νά άποχωρή- 
σουν, ή έμμένοντες νά προκαλέσουν 
τήν τιμωρίαν των.

Περισσότερος σεβασμός πρδς τά  
δικαιώματα τής ύπερασπίσεως δέν 
θά ήτο άσκοπος πρδς βεβαίωσιν τής

άπονομής τής δικαιοσύνης καί ή ελ- 
λειψις αύτοΰ δίδει τήν είκόνα ύπερ
βασίας.

ΕΠΕΤΟΛΑΙ
Π Ρ Ο Ι  Τ Η Ν  “ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Ν ,

’ Αξιότιμε Κύριε Συντάκτη,
"Ισως είμαι υπερβολικός πιστεύων 

οτι, κατά μέγα μέρος, ή της πατρίδος 
κακοδαιμονία οφείλεται εις τάς μ.άλλον 
άνεπτυγμ,ενας τάξεις καί, ίδί^, είς 
ήμας τούς δικηγόρους, είς χειρας τών 
οποίων κατά τό πλεΐστον εύοίσκονται 
αί διάφοροι λειτουργία·, της πολιτεια
κής μηχανης, άπό τοΰ Ύπουργου μεχοι 
τοΰ. υπενωμοτάρχου άστυνομεύοντος Ά - 
γνάντων, άπό τοϋ άνωτάτου δικαστι
κού λειτουργοί» μέχρι του τελευταίου 
ύπογραμματέως του Ειρηνοδικείου και 
ί'σως είμαι ύπερβολικωτερος πιστεύων 
δτι, ή διά τών Δικηγορικών Συλλόγων 
μόρφωσις καί άνύψωσις του ηθικού τών 
Δικηγόρων, τών έν διαρκή καί άμ.έσω 
σχέσει διατελούντων πρός πάσας τάς 
καθεστηκυίας άρχάς καί ποός πάντα τά 
κοινωνικά στρώματα, θά συντελέση τά 
μάλιστα είς την βελτίωσιν της τά μά
λιστα ξεχαρβαλωμένης πολιτειακής μη
χανης, διά της άσκησεως αύστηροΰ ρ.έν 
ελέγχου έπ ί τών τυχόν έκτρεπομένων 
άρχών, άγαθοεργοΰ δέ καί ήθικοποιοϋ 
έπιδράσεως έπί τών διαφόρων κοινωνι
κών στρωμάτων. Ά λ λ ’ ασφαλώς έγενό- 
μην λίαν υπερβολικός, άν μη άπλοΰς, 
πιστεύσας δτε γηθοσύνως την έμφάνι- 
σιν τνίς «δικαιοσύνης» έχαιρέτων, δτι 
έ'μελλεν αυτη νά συντελέση είς τόν 
συνασπισμόν τών Δικηγόρων χάριν τοΰ 
εαυτών συμφέροντος καί τοΰ συμφέρον
τος της πολιτείας, καί δτι η έμφάνισις 
αύτης ήθελε σημειώσει την άφετηρίαν 
νέου ήθικοΰ βίου. τών Δίκηγόοων καί τνίς 
περί αυτούς κοινωνίας καί ήθελε θέσει 
την κρηπίδα, έφ’ ής θά έθεμελιοΰτο τό 
νέον ηθικόν καί πολιτειακόν οικοδομή-

ty / / ‘ tπαρασκευαςουσα νεον φυτωριον υ- 
παλληλικόν καί πολιτικόν καί κοινω
νικόν καί έγχύνουσα νέον αΐμ.α είς 
τόν ειδεχθή πολιτικόν μας σκελε
τόν. ’Εν έπιγνώσει δέ δτι τοιαΰται με- 
ταβολαί δέν δύνανται νά έπέλθωσιν, 
ώσεί διά μαγείας καί έν μ.ιΐχ στιγμή, 
ά λλ ’ δτι ή εξις τοΰ άντιλαμ.βάνεσθαι 
έκαστον τών έαυτοΰ καθηκόντων καί 
έκπληροΰν αύτά, — δπερ κατά την 
ταπεινήν μου κρίσιν αποτελεί την βάσιν 
της ηθική; μορφώσεως — κατά μικρόν 
καί προσκρούουσα είς τόν έ'μ,φυτον τω 
άνθρώπω εγωισμόν, τόν μόνον δικαιώ
ματα καί ούχί καί ύποχοεώσεις άνα- 
γνωρίζοντα, βραδέως κταται, άνέμενον 
μέχρι τοΰδε. Ά λ λ ’ έ'κτοτε παρελθόν 
τρία δλα έ'τη· καί ού μ.όνον ούδ’ η ελά
χιστη έπήλθε μεταβολή, ά λλ ’ ούδ’ ήδυ- 
νηθην νά διακρίνω τοιαύτην τινά κατεύ- 
θυνσιν είς την δοασιν τν5ς Δικαιοσύνης. 
Δότι, πλήν άναλαμπών τινων, κατά 
τά λοιπά ή «Δικαιοσύνη» ού'τε πεοί 
συντάζεως τών Δικηγόρων σπουδαίως 
ήσχολήθη, ούτε έπραγμ.ατεύθη ζητή- 
ματα η ελάχιστα — άν μη ούδόλως — 
συμ-βάλλοντα είς· τόν σκοπόν, ή ησχο
ληθη είς Βυζαντιακάς δλως συζητήσεις, 
ώς : Περί τοΰ άν πολίτης τις προσηνέ- 
χθη κατά Σωκράτην η κατά Jehring 
άρνηθείς νά ζητήση την ίκανοποίησιν 
της έν τώ προσώπο) αύτοΰ ποοσβληθεί- 
σης πολιτείας. Καί έ'πειτα ; Μηδέν. 
Είτε έπολιτεύθη κατά Σοικοάτην ειτε 
μη, εί'τε ημύνθη παθητικώς, είτε δέν 
ημύνθη, παρέσχε ζήτημα, ου^ερ έ'δει 
νά έπιληφθνί η «Δικαιοσύνη» συμ.φώνως 
πρός τόν προορισμόν αύτης ύπό διάφο
ρον δλως οψιν έκείνης, έφ’ η; ησχοληθη. 
Ό διακεκριμένος εκείνος πολίτης, δι
καιολογούμενος διατί δέν άπηυθύνθη είς 
την Δικαιοσύνην της πατοίδος του, έπι- 
ο·..ωκ.ων την ικανοποίησήν της εν τώ 
προσώπω αύτοΰ προσβληθείσης πολι
τείας, είπε αετά σθένους : διότι η δι
καιοσύνη αυτη ούδεμ,ίαν μ.οί εμπνέει 
πεποίθησιν, μη ίσταμ.ένη πλέον είς τό 
υψος αύτης ούδέ έκπροσωπουμένη ύπό

της κρατούσης τό ξίφος . καί τόν ζυγόν 
θεάς, άλλ’ ύπό ειδεχθούς μ.αστρο>ποΰ, 
ρακενδύτου δούλης της φαύλου συναλ
λαγής. Τί έ'δει λοιπόν έν TVj περιπτώ- 
σει ταύτη νά άποτελέση τό άντικείμε- 
νον, είς ό νά άσχοληθη η «Δικαιο
σύνη», η Έφημερίς τών Δικηγόρων, ή 
σκοπόν έ'χουσα τήν βελτίωσιν τών της 
θέμ-ιδος, της κρηπΐδος ταύτης παντός 
πολιτειακοΰ οικοδομήματος ;

Έόει ν’ άνχτάμη τήν κατά της Δι
καιοσύνης μομ.φήν ταύτην καί άν ευρι- 
σκεν δτι ή μομφή αύ'τη είνε άδικος, έ'δει 
δριμέως νά έλέγξη καί νουθετήση αύτόν 
καί τόν άποδείξη σφαλλόμ.ενον, άν δέ 
ευρισκεν δτι ή Δικαιοσύνη ό'ντως κατε- 
σπίλωσεν έαυτήν καί άνίκανον πρός 
προστασίαν τών πολιτών κατέστησε 
καί άναξίαν της έμ.πιστοσύνης αύτών, 
έ'δει ν’ άναγνωρίση οτι ή μή προσφυγή 
τοΰ πολίτου είς ουτω γελοίαν καί φαΰ- 
λην δικαιοσύνην έπεβάλλετο αύτώ έκ 
της έπιγνώσεως τνίς ιδίας αύτοΰ ηθικό
τητας, καί ή άρνησις της έπικλησεως 
αύτής άποτελεΐ τήν περιφανεστέραν δια- 
μ,αοτυρίαν κατά της άνηθικότητος αύ
της, αίρομένη δέ ύπέρ έαυτήν καί έπι- 
καλουμένη τήν συνδρομ-ήν τών άπαν- 
ταχοΰ Δικηγόρων καί τών άλλων χρη
στών πολιτών, ών δέν έστερήθη έ'τι τε
λείως ή Ελλάς, νά άναζητήση καί 
άνευρη τά έν τη δικαιοσύνη σαπρά καί 
τήν άποκοπήν αύτών νά έπιδιώξη. Δέν 
αισθάνεται έν έαυτή τοσαύτην όυνα- 
μιν ; Τότε άς παύση ύφισταμένη διότι 
δέν υπάρχει τις ό τό έαυτοΰ καθήκον 
επιτελών καί ό ’Εθνικός Καιάδας είνε 
εγγύς.

Δέξασθε μέ τήν διαβεβαίωσιν τνίς 
έξαιρέτου πρός ύμ,ας ύπολήψεως.

Έ ν Κοοίνθω τη  9γι Ίανουαρίου 1908.
Γ . Α . Κ α Ρ Λ ίρ η ς, δικηγόρος

Η ΕΔΡΑ ΤΟΤ Α Ρ Χ Α ΙΟ Π Λ Α Η Ν ΙΚ Ο Ϊ ΔΙΚΑίΟΤ
Εύχαρίστως πληροφορούμ-εθα οτι προ- 

κειμ.ενου ν’ άποφανθη ή Νομική Σχολή 
τοΰ Πανεπιστημίου έπί τοΰ ύποβληθέν- 
τος αύτη έρωτημ-ατος περί τοΰ καταλ
λήλου διά νά καταλάβη τήν συσταθησο- 
μένην έδραν τοΰ Αρχαίου Έλληνικοΰ 
Δικαίου, έ'χει ύπ ’ οψνι αύτης τά έ'ργα 
άνδοός άπό εικοσαετίας καί πλέον άσχο- 
λουμένου περί τό Δίκαιον τοΰτο, μεγί
στης δ’ άπολαύοντος έκτιμησεως παρά 
τών άρμ.οδίων ειδικών τής Εύρώπης, 
τοΰ κ. Πέτοου Φωτιάδου δικηγόρου έν 
Σμύρνη.

Ή  Ακαδημία τοΰ Βερολίνου άνέθη- 
κεν είς τόν περιφανή Kenyon κατά τό 
1903 τήν έ'κδοσιν τής Άριστοτέλους 
Αθηναίων Πολιτείας έν τής όποιας τώ 
προλόγω έγκωμιαστικωτατα μνημο
νεύει τοΰ κ. Φωτιάδου, δν τάσσει είς 
τήν πρώτην γραμ.μ-ήν τών έν Εύρωπη 
συναδέλφων του τών άσχολουμ.ένων περί 
τό Άοχαΐον Δίκαιον ουτος δέ ώς καί 
ό πολύς αείμνηστος BlaSS παραλαμβά- 
νουσι τάς ύπό τοΰ κ. Φωτιάδου γενο- 
μένας διορθώσεις, ώς καί άλλοι σοφοί.

Ό  κ. Φωτιάδης έ'γραψε πολλά, έν 
οΐς διορθωτικά είς ΆρισΙο-έλους Πολι
τείαν, συμ,βολάς είς τό άττικόν δίκαιον, 
διορθωτικά καί ερμηνευτικά είς Ίσαΐον, 
περί κληοώσεως καί πληρώσεως τών ή
λιαστικών δικαστηρίων, διορθωτικά καί 
ερμηνευτικά είς Λυσίαν, περί τής διαμ.ε- 
μετρημένης ήμέρας καί κλεψύδρας, διώρ- 
θωσε καί ήρμήνευσε τούς νομικούς δρους 
τούς άναφερομένους έν τώ πασιγνωστω 
Κανταβριγιακω λεξικώ, περί τοΰ έτη- 
σίου κηρύγματος τοΰ άρχοντος έπωνυ- 
μου, τ  δέ άνακοίνωσις αύτοΰ περί τού
του έγένετο έν τώ έσχάτως συγκροτη- 
θέντι άρχαιολογικώ συνεδρίω καθ’ δ 
άπήντησεν είς τόν κ. Φωτιάδην 6 επ ι
φανής Milamovitz, έ'γραψε περί λογι
στών καί εύθύνων, περί έλαιών μοριών 
καί τοΰ δικαίου έπιφανείας έν τώ έλλη- 
νικώ Δικαίω καί άλλω καί άλλα πολλά. 
"Οθεν δικαίως άναμ-ένεται καί ή ύπό 
τής Νομικής Σχολής ίκανοποιησις τών 
άγώνων αύτοΰ τών επιστημονικών δι’ 
ών τιμί* έν Εύρώπη τό Ελληνικόν ο- 
νομ.α.

Α ί οτήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εινε  είς την διάϋ·εοιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαστοϋ η  άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιΰ 'υ- 
μοϋντος νά  άνακινήση  π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

«Ουδείςήμφισβήτησε, καί ούδείς θ' 
άμφισβητήση, δτι αί δύο κορυφαί τής 
δικαστικής μας έξουσίας, ό Είσαγγε- 

< λεύς καί ό ΙΙρόε-
Έ ν  εΐ'δει δρος τοΰ Άρείου 

Πάγου, εύρίσκον- 
ται είς τήν περιω- 

πήν τοΰ ύψηλοΰ των αξιώματος.
Ακριβώς διά τοΰτο, διότι έ/ομεν 

κορυφάς, μή περιοριζομένας μόνον 
είς τήν έκδίκασιν τών ύποβαλλομέ- 
νων είς τδ άνώτατον Δικαστήριον 
ύποθέσεων, άλλ’ ένδιαφερομένους καί 
άσχολουμένους έπί πλέον είς τήν δ
λην τής παλιτείας ευταξίαν, δικαιού
μεθα νά παρατηρήσωμεν, δτι τότε 
μόνον αί συμβουλαί, αί προτροπαί, καί 
αί παρακελεύσεις πρδς τούς άλλους 
παράγοντας τής πολιτείας έπιβάλ- 
λονται καί εύδοκιμοΰσιν, οσάκις οι 
προτρέποντες τδ καϋ·’ έ α ν το ν ς  διερ- 
ρύθμισαν τούς οίκους των, έξυγίανον 
τάς εαυτών δικαιοδοσίας, οσάκις, μέ 
άλλας λέξεις, παρέχουσιν εαυτούς 
ά ξ ιο  μ ιμ η τ ό ν  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  πατριωτι
κής δράσεως έν τή είδική σφαίρα τής 
ύψηλής των ύπηρεσίας.

">3ταν δμως τοιαΰταάποτελέσματα 
δέν έχωσι νά έπιδείξωσι, τότε ο ήχος 
τοΰ κηρύγματος πρέπει νά μή όμοιάζη 
μέ τήν γλώσσαν τοΰ Φαρισαίου, καυ- 
χωμένου διά τδ έαυτοΰ αναμάρτηταν, 
άλλά μέ τήν μετριοπάθειαν τοΰ Τε
λώνου, δστις επέτυχε τήν βασιλείαν 
τών ούρανών, καί τήν εύνοιαν τοΰ 
Καθολικοΰ καί άδεκάστου Κριτοΰ.

Είς οϊαν περιέστημεν κοινωνικήν 
καί πολιτικήν διαφθοράν,μόνον ή πρω
τοβουλία τών δύο μεγάλων κορυφών 
τής Δικαιοσύνης μ ε τρ ιοφ ρόνω ς  κ α ι 
σω φ ρόνω ς  άσκουμένη, δύναται νά 
σχηματίση π ο λ ιτ ικ ή ν  Σ χ ο λ ή ν , ή  π ο 
λ ιτ ικ ο κ ο ινω ν ικ ό ν  σ ύ σ τ η μ α , άναστέλ- 
λουσα κατά πρώτον τήν διαφθοράν 
καί έξαχρείωσιν, καί κατόπιν έργα- 
ζομένη πρδς έξυγίανσιν τοΰ δλου πο- 
λιτικοΰ δργανισμοΰ.

Ά λλά  διά νά θεμελιωθή τοιαύτη 
έθνική έργασία χρειάζεται νά δει- 
χθώσιν δλοι ειλικρινείς καί γενναίοι, 
νά όμολογήσωμεν τούτέστιν δτι δλοι 
ήμαρτήσαμεν ένώπιον τής πατρίδος, 
καί ούδείς μένει άναμάρτητος διά τήν 
παροΰσαν άξιοθρήνητον κατάστασιν».

Ταΰτα τά ολίγα, άρκετά δμως εκ
φραστικά, άποτελοΰντα τδν έπίλογον 
άρθρου δημοσιευομένου έν μια τών 
έγκριτοτέρων έπαρχιακών έφημερί- 
δων, οία ή «ΙΙανθεσσαλική» τοΰ Βό
λου, ένομίσαμεν ούχί άσκοπον νά 
άναδημοσιεύσωμεν.

Οί δύο δικηγόροι τών Αθηνών, οί
έξ έπαγγελματικής ύποχρεώσεως καί
κατ’ έπιταγήν τοΰ δικαστηρίου άνα-

„  λαβόντες τήν ύπε-Τοιβομεν , Jρασπισιν των κα- 
ζούς οφθαλμούς  τηγορουμένων κ α .

τά τήν πρόσφατον έν τφ Κακουρ- 
γιοδικείφ Αθηνών πολυθρύλλητον 
δίκην &τοΰ λαχείου τοΰ Στόλου,» ώς 
άπεκλήθη, άνήκουν είς εαυτούς άπο- 
κλειστικώς καί είς τήν κοινωνίαν, 
άπδ τήν έκτίμησιν τής όποιας έξαρ- 
τώσι τήν έπαγγελματικήν των υπαρ- 
ξιν. Είς τδ δικαστήριον καί είς τήν 
κυριαρχικήν τούτου έξουσίαν θά ύπέ-
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κειντο, έάν καί έφ’ όσον κατά τήν 
διάρκειαν της διαδικασίας έκείνης 
όπέπιπτον εις πειθαρχικάς η άλλας 
παραβάσεις. Τούτων όν'των δεδομέ
νων, τόσον δέ έξ άλλου σαφών καί 
άπλών, ό κ. Είσαγγελεύων καί έδι- 
καιοϋτο καί ύπεχρεοΰτο νά ύπεδεί- 
κνυε τήν πειθαρχικήν αυτών τιμω
ρίαν, έάν διέκρινε παράβασίν τινα έκ 
μέρους αύτών, ώς έπίσης καί ο 
κύριος Πρόεδρος έδικαιοΰτο καί 
ύπεχρεοΰτο νά προέβαινεν είς
τήν έφαρμογήν κατ’ αύτών οίασ- 
δήποτε πειθαρχικής ή άλλης ποι
νής. "Ολα αύτά τά έννοοΰμεν καί 
τά θεωροΰμεν ένίοτε ώς αναγκαία καί 
ώς άπαραίτητα. ’Εκείνο ομως δπερ 
δι’ ήμάς είνε άκατάληπτον καί διά τό 
όποιον έξακολουθοΰμεν τρίβοντες τούς 
όφθαλμούς, είνε αί άκαιροι έπιδείξεις 
πνεύματος, αί μέχρις άνανδρίας κατα- 
λήξασαι, καί αί άποστροφαί|πρός τόν 
ενα έκ τών έν λόγφ δικηγόρων περί 

• τοΰ οποίου, συνεδριάζοντος τοΰ δικα
στηρίου καί πρό παμπληθούς ακροα
τηρίου, ό μέν κ. Είσαγγελεύων δέν 
έδίστασεν άπό τής έδρας νά είπη, 
«δτι άποφεύγει νά ζητήση τήν τιμω
ρίαν του ώς άγνοοΰντος τόν περί τών 
δικαστηρίων νόμον,» ό δέ κ. Πρόεδρος, 
«δτι δέν εχει ιδέαν τών καθηκόντων 
του καί τότε τό δίπλωμα τοΰ δικηγό
ρου to οποίον έλαβεν είνε περιττόν» !

Είμεθα τής γνώμης δτι ή έπαγγελ- 
ματική ύπόστασις παντός έν οίαδή- 
ποτε βαθμίδι ίσταμένου δέν δύναται άν 
έξαρτηθή άπό τήν κρίσιν οιουδήποτε 
άλλου, διότι άν ύποτεθή δτι ή άντίθε- 
τος πρός στιγμήν κρατεί άρχή, τότε 
δέν πρέπει, χάριν τής ίσότητος τούλά- 
χιστον, νά άποκλεισθή τήν αΰριον τό 
δικαίωμα άπό οίονδήποτε δικηγόρον 
νά άπευθύνη πρός οίονδήποτε πρόεδρον 
ή δικαστήν, άπό τοΰ δικηγορικοΰ βή
ματος τήν αποστροφήν:

—  Λυποΰμαι Κύριε διότι ή Πολι
τεία σάς κατέστησε δικαστήν.

Κατέσ τημεν λοιπόν -/τλούσιοι καI κατά 
εν ακόμη κτιριον, τό τών γυναικείων Φυ
λακών, ών πανηγυρικώς έγένοντο τά 

εγκαίνια κατά τήν 
Κατά εν κτίριον λήξασαν έβδομά- 

δα καί κατά συ
νέπειαν ύπερηφάνως πλέον δυνάμεθα νά 
λέγωμεν οτι τό ζήτημα της ύπάρξεως 
φυλακών έν Έλλάδι έλύθη πλέον τε- 
λειωτικώς άφοΰ καί κτίοιον ίδιον, προω- 
ρισμενον δια τάς καταδίκους γυναίκας 
είδικώς, άπεκτήσαμεν. Έν άρα υπολεί
πεται όπως έξιχθώμεν μέχρι της άπο- 
λυτου τελειοτητος καί έν τώ ζητήματι 
τούτφ. Μας υπολείπεται εϊς δεξιός επ ι

στήμων διευθυντής, παρακολουθήσας τά 
διάφορα τών φυλακών συστήματα καί 
την επιστημην τών φυλακών έν γένει, 
y-άτοχος δε δλων έκείνων τών στατιστι
κών καί τών άλλων γνώσεων άνευ τών 
οποίων, άλλαχοΰ τουλάχιστον, δέν δύ- 
ναται νά νοηθν) διευθυντής φυλακών. 
Μας υπολείπεται άκόμη καί η έξεύρεσις 
γ ο Ο "κατωτέρου προσωπικού είς τό όποιον 
θά άνατεθώσιν αί λεπτομέοειαι τής λει
τουργίας και τών φυλακών μας τούτων. 
Πολλά πράγματα, ώς παρατηρεί τις δέν 
μάς υπολείπονται, έκτός άν θεωρηθγί ώς 
έ'λλειψις ή παντελής απουσία καί τοΰ 
κοινοΰ άκόμη νοΰ, δστις διδάσκει οτι 
άνευ μορφώσεως ειδικών έ-r'.στημόνων 
διευθυντών φυλακών καί άνευ προπονή- 
σεως ειδικές κατωτέρου προσωπικού 
φυλακών, είνε βέβαιον οτι σήμερον τνί 
πρωτοβουλία της Άνάσσης η αΰριον τί) 
μεγαλοδωρία τών πλουσίων, θά άπο- 
κτησωμ-εν ίσως τέλεια κτίρια φυλακών, 
αΐτινες πρός έπίμετρον θά διατελώσι 
καί ύπό την έποπτείαν διαφόοων έκ 
κυριών επιτροπών, ουδέποτε ομο>ς θά 
έπιτύχωμεν νά γίνωσι φυλακαί τά αλη
θινά αύτά χασισοποτεία καί εργοστάσια 
φονικών οπλών.

Εΐ'χομεν γράψει τά άνωτέρω, οπότε 
έλάβομεν γνώσιν τών λεπτομ.ερειών μιας 
εκτάκτως απολαυστικής άν μη διδα- 

κτικωτατης ύπό έπό- 
' ν< !τεοόγοαφον ψεις μ,υρίας δίκης, διε

ξαχθείσης έν τώΠλημ.- 
μ-ελειοδικείω ’Αθηνών την παρελθοΰσαν 
Πέμπτην, μ,έρος τών πρακτικών της ο
ποίας πιθανόν νά δημοσιεύσωμ.εν είς τό 
επόμενον φύλλον.

Κατηγορεΐτό τις έπί έξυβρίσει τοΰ 
επιστάτου μ.ιάς τών έν ΑΘήναις φυλα
κών, δπως δέ παραστησνι πρός τό δι- 
καστήριον οια έν ταΐς φυλακαΐς τελοΰν- 
ται, είπεν αποτεινόμενος άφ’ ένός πρός

' > ' ' ϊ· ' t > r rτο οικαστηριον και οεικνυων αφ ετεοου 
τον εςυβρισθεντα ύπ ’ αύτοΰ έπιστάτην, 
τό έξης άμίμητον :

—Τόν βλέπετε αύτόν, Κύριοι δικα- 
σταί ; Έ χει μ,ισθόν 80 δραχμ.άς τόν 
μήνα καί μόνο γ̂ ,ά νά βάφν] τά μου- 
στάκια του έξοδεύει 90 !

Ά ς  χαιρετίσωμεν λοιπόν τό έπεισό- 
διον ώς ενα τών άριστων οιωνών έπί τη 
εορτνί τών εγκαινίων τοΰ νέου κτιρίου 
τών έν Άθηναις γυναικείων φυλακών.

Έξενίσθησάν τινες τών Αθηναϊκών 
έφημερίδων, διότι η άνάκρισις δέν είχε 
κατορθώσει νά έξονυχίσγι έν τγ  ύποθέσει 

Ζευγώλη—λαχείου τό ζή- 
ϊό  κλειδ ί τημ.α τοΰ κλειδιού τοΰ 

σφραγιστηρίου καί δέν είχε 
λελυμένην κατά την στιγμήν της έπ ’ 
ακροατηρίου συζητησεως πάσαν μ.ετ’ αύ
τοΰ σχετιζομ.ένην απορίαν.

Ημ.εΐς, λέγομ,εν δέ τοΰτο είλικρινώς, 
θαυμ.άζομ,εν πώς ή άνάκρισις, δχι μ.όνον 
έν τνί ύποθέσει έκείνη άλλ ’ έν πάση έν

γενει ύποθέσει, μόνον τόσα κενά παρου
σιάζει. Θαυμάζομεν δέ διότι άναμ,ένο- 
μεν την έξιχνίασιν τών άδικημ,άτων άπό 
άπό ύπαλληλους, οΰς όνομάζομεν άνα- 
κριτάς, οίτινες πάρεργον άν μ.ή βάρος 
θεωροΰσι την ύπηρεσίαν ταύτην, στε
ρούμενους πάσης έν γένει ειδικής γνώ- 
σεως, πρός έπίμ.ετρον δέ μ.η έχοντας είς 
είς την διάθεσίν των ούδέ τά στοιχειω
δέστερα τών διά την έργασίαν των ταύ
την μέσων.

Έπαναλαμβάνομεν οτι τάς παρατη
ρήσεις ημών ταύτας παραθέτομεν ειλ ι
κρινέστατα καί γενικώς, ούχί δέ έν σχέ- 
σει πρός την άνακριτικην τυχόν παρά- 
λειψιν έπί της άνω ύποθέσεως καί οτι 
είμεθα πρόθυμ.οι νά έξαγνίσωμ.εν πάντα 
"Ελληνα ανακριτήν διά παν άπολύτως 
άνακριτικόν κενόν.

Ύπό τής άνάγκης τών πραγμ,άτων 
πιεσθείς ό κ. Πρόεδρος τοΰ Πρωτοδι
κείου Αθηνών, ώρισε καί δευτέοαν καθ’ 

έβίομ. άδα συνεδρίασιν 
Π ρ α χ τ ικ ώ τ α τ ο ν  τοΰ τμ.ημ.ατος τών εμ

πορικών ύποθέσεων, 
καθ’ ην θά συζητώνται μ.όνον αιτήσεις, 
πτωχεύσεις καί προτετιμημ.έναι, θά δί- 
δωνται δέ καί οί δρκοι, ούτως ώστε 
κατά την συνεδρίασιν έκάστης Τετάοτης 
θά συζητώνται — συγγνώμ.ην διά την 
έ'κφρασιν, ήθέλομ.εν νά εΐ'πωμεν θά έκ- 
φωνώνται—ύποθέσεις άναβεβλημ.έναι καί 
έκ τοΰ πινακίου.Τοιουτοτρόπως έξ άλλης 
άφορμής, ητις εινε ή γνωστή τνίς άνε- 
παοκειας της αιθούσης τών συνεδριά
σεων, καταλήγομεν είς έκεΐνα τά άπο- 
τελεσματα, ύπέρ τών οποίων έ'κτοτε η- 
γωνίσθημεν. "Οταν μικρόν καί κατ’ ο
λίγον πολλαπλασιασθώσιν αί συνεδριά
σεις τών κατ’ ίδίαν τμημ.άτων τοΰ Πρω
τοδικείου, τότε φυσικώτατα θά ελατ
τωθώ ό άριθμός τών άναγραφομ-ένων δι’ 
έκάστην συνεδρίασιν πρός συζήτησιν ύ- 
ποθεσεων καί τότε δέν άποκλείεται η 
ελπίς τής προφορικής συζητησεως, ΐνα 
/.η εΐπωμ.εν καί τής άμ.έσως δημοσιεύ- 
σεως τών άποφάσεων διά τάς μη πο- 
λυπλόκους.

Μήπως όνειρευόμ.εθα;

Ήκούσθη καί η έξής παράδοξος θεω- 
ίία τελευταΐον έν τφ  Πλημ-μ.ελειοδι- 
κείω ύπομ.ιμνησκομ,ένη είς τόν συνή

γορον ώς
Δ ικ ο ν ο μ ικ α ϊ  ν .α ιν ο τ ο ι ι ία ι  τ ι γνω

στόν δόγ
μα κατά κανόνα έφαρμ,οστέον καί έφαρ- 
μ-οζόμ.ενον άτυχώς έν ταΐς άνακρίσεσιν. 
"Οτι τά υπομνήματα τών κατηγορου
μένων καί ή πρότασις μ.αρτύρων δέν 
λαμ,βάνονται ύπ ’ δψιν, δταν ό κατηγο- | 
ρούμ.ενος φυγοδικ·?). Καί ούτως έ’ρχονται I 
είς τό άκροατηριον αί ύποθέσεις άνάπη- ! 
ροι καί άτελεΐς, διότι η πολιτεία είνε ! 
άνίκανος νά συλλάβτ] τούς φυγοδικοΰν- j 
τας είς τό πείσμα τής Ποιν. Δικονο-'ί

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ι Ω Σ Η Φ  Κ Ο Λ Ε Ρ
Κα&ηγητοϋ τοϋ έν Βερολίνο) Πανεπιστημίου.

ΤΑ ΣΪΤΧΡΟΝΑ 
Ε Ν  Τ Ω ,  Δ Ι Κ Α Ι ί Μ Τ Ρ Ο Β Λ Η Η Α Τ Α

(Συνέχεια τοϋ υ π '  άρι&. 75 φύλλον)

Ουτοι είνε οί άριστοτέχναι τοΰ εί
δους τής βιομηχανίας ταύτης. Έκλέ- 
γοντες τά θύματά των μεταξύ * ώρι- 
σμένων κοινωνικών η επαγγελματικών 
τάξεων αΐίοκτώσιν είς ώρισμ,ένα είδη 
έγκληματικών πράξεων ιδιοφυίαν καί 
έντελειαν απαραμιλλον, κ.ατορθούντες 
μεθ όλην την παράτολμον θρασύτητα 
αυτών κ,αί αδιαντροπίαν νά ματαιώσιν 
άρδην τάς ένεργείας τής άστυνομίας. 
Τοιοΰτοι είνε οί μεγάλοι άπατεώνες, οί
τινες διατρέχοντες άπό άκρου είς ά- 
κρον, την Εσπερίαν λυμαίνονται άπό 
συστήματος τά μ,εγάλα κέντρα τών πό
λεων, εμφανίζονται ώς άριστοκράται 
καί ενεργοΰσι τάς μεγίστας έξαπατη- 
σεις. Ωσαύτως τά συστήματα τών ά- 
λητών καί βαλαντιοτόμων, οΐτινες ά-

ναφαίνονται άπό καιρού είς καιρόν, κε- 
νοΰσι τα ξενοί θηλάκια η οικίας ύπό τό 
πρόσχημα τής επαιτείας, εξαφανιζόμε
νοι, οτι τάχιστα.

Τοιοΰτοι δέ είνε καί οί « αιμοχαρείς» 
(Rowdies), οΐτινες, διαπράττοντες λη
στείας η φόνους, πληττουσιν έκ τοΰ έα- 
φανοΰς η καί έκ τοΰ άφανοΰς.

Ιδιαν κατηγορίαν άποτελοΰσιν αί 
σπεΐραι τών έκ.βιαστών, οΐτινες ώργανω- 
μ.ένοι ό'ντες κατά συνεταιρισμούς η συ
στήματα έπαιτών, δέν σπανίζουσιν ούδ’ 
εν τνί κεντρικν) Εύρώπν). Οΰτοι έπιδιώ- 
κοντες καταλλήλους εύκαιρίας έπιλαμ- 
βάνονται εκβιαστικών μ-έτρων, ών, πα- 
ραιτοΰνται έπί άποληψει σοβαρών ώφε- 
ληματων, άπαντώσι δ’ ετι καί έν τή, 
έπί καλοκαγάθω χαρακτήρι τών κα
τοίκων διακρινομ.ένν) πόλει τής Βιέννης.

Περί τοΰ ιδιάζοντας τούτου έγκλη- 
ματικοΰ τυπου, ον συναντ^ τις έν τή 
πόλει ταύτν) ύπό την χαρακτηριστικήν 
προσωνυμίαν «οί λεΐοη> Die Plat- 
ten * αναφέρει νεωστί ό Χέοτς έν 
Aschaffeuburg III Τομ. σελ. 594
καί έπ. άπανθίζων έκ τών ετησίων

* Οΐ φρεσκοξυρισμένοι.

στατιστικών έκθεσεων τής άστυνομ,ίας 
Βιέννης. Τά μέλη τών έταιρισμ.ών τών 
«Λείων» καμνουσι τάς έμφανίσεις αύ
τών έντός τών δημ.οσίων καταστημ,άτων, 
καθ’ δν χρόνον είνε πληρη επισκεπτών. 
Ό ξενοδόχος καί οί ύπηρέται τοΰ 
έστιατορίου η έτέρου. όμοειδοΰς κατα
στήματος ήξεύρουσιν έκ τών προτέρων 
δτι ό έπισκέπτης ουτος ούδέν εύάρεστον 
προοιωνίζει, γνωρίζουσιν δμως έν ται·τώ 
οτι κατά τοΰ ένσκηψαντος έκβιαστοΰ 
δέν δύναται τις νά κατισχύσνι διά τής 
βίας, καθότι άλλως η έξέγερσις σκαν
δάλου είνε άναπόφευκτος. Αυτη δμ.ως 
θά συνεπέφερε την άμεσον άπομάκρυν- 
σιν καί άνεπιστρεπτεί φυγήν φιλησύχων 
κ,αί τακτικών θαμ.ώνων τοΰ καταστή
ματος. Ούτως δμως ό ξενοδόχος ηθελεν 
άπολέσ/) τούς έντιμους καί τακτικούς 
αύτοΰ θαμώνας έπί σοβαρωτάτν) ζημί^ 
του: Περιέρχεται δθεν είς την άνάγ
κην, ΐνα οί ένσκηψαντες έκβιασταί κα- 
ταλίπωσι τό κατάστημά του χωρίς νά 
προκαλέσωσι ταραχάς καί διαπληκτι- 
σμούς, νά συνθηκολογώ μετά τοιούτων 
κακοποιών, είτε χαρίζων αύτοις χρημ.α- 
τικόν τι ποσόν, είτε παρέχων αύτοις

μίας, ή οποία μόνον διά τό παραδεκτόν 
τής άναιρεσεως άπα ιτεΐ πιστό ποιητικόν 
φυλακίσεως.

Εις δημοσιογράφος έν Πόρω είχε την 
άφροσύνην νά γράψν) κάτι διά τόν έκεΐ 
κ. αστυνομ.ον. Και δ ι’ άντίποινα κα

λούνται αύτός καί άλλοι 
’Α ντιλήψεις φίλοι του ενώπιον τοΰ 

Πταισμ,ατοδικείου έπί 
παρανόμ.ω χαρτοπαιξία, την οποίαν άνα- 
κάλυψεν ό θαυμ,άσιο: άστυνομικός ύπάλ- 
ληλος γενομ,ενην έν φιλικ·?) συναθροίσει 
εις την εζοχικην οικίαν τοΰ δημ-οσιο- 
γράφου. Δέν άποκλείομ.εν άπό την πρό- 
θεσιν τοΰ δημ.οσίου κατηγόρου γενικω- 
τέραν μέριμναν κατά τής έν συναναστρο- 
φαΐς χαρτοπαιξίας, η όποια τείνει α
ληθώς νά έπικρατησν) πάσης άλλης 
διασκεδάσεως, δέν άποκλείεται δμως 
καί η έπέμ.βασις τοΰ Αρχηγείου τής 
χωροφυλακής πρός προστασίαν τοΰ άρ
θρου 683 τοΰ Ποιν. νόμου, τό όποιον 
τιμ.ωρεΐ τούς «μετερχομένους» δημ.οσίοι 
τυχηρά παιγνίδ ια καί δέν δίδει την εύ- 
καιρίαν είς τούς κ. κ.. άστυνόμους νά 
εφαρμόζουν τάς ιδιαιτέρας αύτών κοι- 
νωνικάς θεωρίας, δταν μ.άλιστα έ'χουν 
ως έλατηριον τήν δημοσιογραφικήν άκρι- 
τομυθίαν τών έγκαλουμένων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ EIPHNOSIKQN

Ύπό τοΰ κ. Ι11ΑΝ. Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Ε ί ρ η ν ο δ ί κ ο υ  έ ν  “ A Q t r )

Εΐρηνοδίκης εξω τής περιφερειας τής δικαιο
δοσίας του (te rrito riu m  te r r ito ire ) , ήτοι 
τής περιφερειας τοΰ Ειρηνοδικείου, ούδεμία; 
έγκυρον δικαστικήν πραξιν δύναται νά ένερ- 
γήσν), ούδε ν ’ άσκηση δικαστικήν εξουσίαν 
καί επικουρίαν προς άναπλήρωσιν δικαστοΰ 
τίνος ή Ε ίσαγγελέως, μετέχων επι τούτω εϊς 
τήν σύνθεσιν Πρωτοδικείου ή Πλημμελειοδι
κείου, είς ου τήν περιφέρειαν υπάγεται ό 
Εΐρηνοδίκης. —  Έ πίκρισις έναντίας νομολο
γίας.

Έ κ πολλών διατάξεων τοΟ οργανισμού 
τών δικαστηρίων, της δικονομικής νομο
θεσίας, πολίτικης τε καί ποινικής καί 
τών πρός έκτέλεσιν καί έφαρμογήν αύ
τών έκδοθένιων Νόμων καί Βασ. Δια
ταγμάτων έξάγεται καί κυροΰται γενι
κός κανών, καθ’ δν, παν δικαστήριον 
(Είρηνοδίκαι, Πρωτοδίκαι, Έφέται κλπ.) 
Ιχει έντός τών όρίων τής Έπικρα- 
τείας γεωγραφικήν περιφέρειαν δικαιο
δοσίας, ή'τις καί δικαστική περιφέρεια 
κοινώς καλείται, έντός τών όρίων τής 
όποίας δύναται καί δφείλει ν’ άσκή κατά 
τούς ίσχύοντας Νόμους τήν δικαστικήν 
αύτοΟ έξουσίαν καί έν γένει οί δικαστικοί 
λειτουργοί ν’ άσκώσι τά καθήκοντα των 
(δργ.άρθρ. 1—4. 96, 97, 103, 118, 135,
§ 1,153, 155, 158, 159, 168, 171).

Καί ό μέν Άρειος Πάγος εχει περι
φέρειαν δικαιοδοσίας έκτεινομένην έφ’ δ- 
λην τήν Επικράτειαν, πάντα δέ τά λοι
πά δικαστήρια έχουσι περιφέρειαν, κατά

δωρεάν τροφήν καί ποτόν.
’Ά λλως ύποτιθεμένου δτι ήθελεν εί- 

δοποιηθνί καί κληθνί παρά τοΰ ξενοδό
χου ί  άστυνομία, ουτος δέν ή'θελεν έπι- 
τύχιρ τοΰ ποθουμένου σκοποΰ του.

Διότι ή έπέμ.βασις ταύτης ή'θελε 
προσκρούσν) είς άντίστασιν, καί τό έκ 
τούτου σκάνδαλον θά ήδύνατο νά λάβνι 
άσυγκρίτω τώ λόγφ μείζονας διαστά
σεις, ούδέ θά ήδύνατο δέ ή άστυνομία 
νά τόν έξασφαλίσν) διά παντός κατά με- 
ταγενεστέρας έπικινδυνωτέοας ένσκή- 
ψεως τής σπείρας.

Έάν έξ άλλου ό ξενοδόχος ή'θελεν ά- 
ποκρούσν) τάς έκβιαστιικάς προσπαθείας 
τών συμμ.οριτών πρός άπόληψιν /ρη
μάτων, ή ήθελεν άρν/]θΐ) είς αύτούς τήν 
παροχήν έδωδίμ,ων καί ποτών, τότε ού- 
τοι έξεγείρουσι πανδαιμόνιον «άνεμο
στρόβιλον» καλούμενον, ή'τοι τό μάλλον 
επίφοβον έκ τών βιαίων μ,έτρων, ών ου- 
τοι κάμνουσι χρήσιν.

Οί συμμορΐται άρχονται φαινομενι- 
κώς διαπληκτιζόμ.ενοι μ-εταξύ των, έκ- 
σφενδονίζοοσι ποτήρια, φιάλας καί τρυ- 
βλία πε;.ς  αύτών, επιτίθενται διά τών 
ράβδων των κατά τών υπηρετών καί
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γεωγραφικήν έκτασιν, μικροτέραν της 
Έπικρατείας, τήν μικροτέραν δέ περιφέ
ρειαν, μηδέποτε δυναμένην νά εκτείνη- 
ται πέραν μιας δλης επαρχίας (όργ. άρθ.
2), Ιχουσι τά Ειρηνοδικεία (Φέδερ σελ. 
1 1 0 ), ων ή δικαιοδοσία καί άρμοδιότης 
καί κατά δικαστικήν δύναμιν είνε ή μάλ
λον περιωρισμένη, μή δυναμένων νά δι- 
κάζωσιν άπάσας τάς εν τη περιφερεία 
της δικαιοδοσίας των πολιτικάς όποθέ- 
σεις, ώς τά Πρωτοδικεία.

Περιφέρειαν δικαιοδοσίας, έντός της 
έποίας άσκοΰσι τά καθήκοντα των, έ- 
χουσιν ώσαύτως οί συμβολαιογράφοι, υ
ποθηκοφύλακες, δικαστικοί γραμματείς, 
ύπογραμματεΐς καί κλητήρες.

Έ ν τή παρ’ ήμΐν ίσχυούση Ρωμαϊκή 
καί Βυζαντιακή νομοθεσία εΰρηνται ταΰ
τα· α') Ό ν. 20 Πανδ. 2,1 ορίζει δτι 
«άρχοντι δικαιοδοτοϋντι έξω τής έαυτοΰ 
πιριφερείας (extra territorium) νηποινί 
άπειθεΐ τις. 'Ωσαύτως καί άν ύπέρ τήν 
έαυτοΰ δικαιοδοσίαν (jurisdictionem) 
δικαιοδοτεΐν έθέλη (extra territorium 
ju s  dicenti impune non p ate tu r 
idem est, et si supra jurisdictionem  
suam velit ju s  dicere). β') Ό v. 170 
Βασιλ. B'. 3 καθ’ δν «Τό έξω τής δι
καιοδοσίας τοΰ δικαστοΰ γενόμενον ούκ 
έρρωται». Έ κ τών διατάξεων τούτων, 
άρμονικώς συναδουσών καί τή νεωτέρα 
Ελληνική νομοθεσία, έξάγομεν τό έξής 
ασφαλές συμπέρασμα· Έ ξω τών γεω
γραφικών όρίων τής περιφερείας, (terri
torium), ήτις ώρίσθη δι’ ένα έκαστον, 
άναντιρρήτως οιοσδήποτε δικαστικός λει
τουργός, ένασκ&ν τήν έκ τής ιδιότητάς 
του δημοσίαν λειτουργίαν, δέν δύναται 
νά ένεργή έγκύρους πράξεις, πολλφ δέ 
μάλλον δέν δύναται ν’ άσκηση οίανδή- 
ποτε δικαστικήν έξουσίαν, ούτε πολιτι
κήν, ούτε ποινικήν, οδτε περί τήν έκου- 
σίαν, ούτε περί τήν άμφισβητουμένην δι
καιοδοσίαν του, ούτε έξ οικείας άρμοδιό- 
τητος, ούτε κατά παράκλησιν Εσοβάθμου 
ή κατά παραγγελίαν άνωτέρου δικα
στηρίου (Σύνταγμ. άρθρ. 8 , Πολ. Δ. 14, 
15). "Ωστε πασα πράξις δικαστική είνε 
άκυρος καί μή ούσα συνεπαγομένη ού 
μόνον πειθαρχικήν, άλλά καί ποινικήν 
εύθύνην τοΰ παραβάτου δικαστικοΰ λει
τουργού (όργ. άρθρ. 159, 171), πλήν άν 
άποδειχθή, δτι ένεκεν συγγνωστής πλά
νης ή άγνοιας περί τά γεωγραφικά δρια 
ύπερέβη ταΰτα (Ποιν. Ν. 92, 94, 487).

Μάλλον συγκεκριμένως έ£ετάσωμεν, 
άν ό είρηνοδίκης δύναται έγκύρως νά 
άσκήση δικαιοδοσίαν έξω καί πέραν τής 
δικαστικής αύτοΰ περιφερείας (τοΰ Ειρη
νοδικείου) τής όρισθείσης κατά τήν σύ- 
στασιν τοΰ Ειρηνοδικείου.

Δέν πρέπει νά συγχέωμεν τήν έκτενε- 
στέραν περιφέρειαν τής δικαιοδοσίας τοΰ 
Πρωτοδικείου πρδς τήν μάλλον περιωρι- 
σμένην περιφέρειαν έκάστου τών πολλών 
Ειρηνοδικείων τών όπαγομένων είς τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ αύτοΰ Πρωτοδικείου. 
Ή  τών πρωτοδικείων περιφέρεια είνε πε
ριεκτική συνήθως πλειόνων τοΰ ένός ει
ρηνοδικείων, έχόντων Ιδίαν περιφέρειαν 
δικαιοδοσίας. 'Ως έν ή πολλά Πρωτοδι
κεία ύπάγονται είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
αύτοΰ Έφετείου, ούτω έν ή πολλά Ειρη
νοδικεία ύπάγονται είς τήν περιφέρειαν

τών θαμώνων του ξενοδοχείου, συντρί
βουν καί καταστρέφουν τέλεον την 
έπιπλοσκευην «ύτοΟ, καί ώς έπ ί τό 
πολύ πρίν προσδράμν) η φρουρά, ην η- 
θελεν έξεγείρη ό γενόμενος θόρυβος, γ ί
νονται άφαντοι. Τότε ό ξενοδόχος ζημι- 
οϋται έ'κ τε της έπιγενομένης καταστρο
φής είς τά έπ ιπλα αύτοΰ καί σκεύη, ώς 
καί διότι οί θαμώνες αύτοΰ σπεύδουσι 
ν ’ άπέλθωσι τοϋ καταστήματος του ΐνα 
μη έπανέλθωσι πλέον.

Ή  διάκρισις, μεταξύ τοϋ (έκ συστήμα
τος) φύσει εγκληματίαν καί τον μη  τοι- 
ούτον, (έξ έτέρων αιτίων), δέν συμπίπτει 
μέ την τοΰ Ιξ επαγγέλματος έγκλημα- 
τίου πρός τον εκ περιστάσεως (έκ συγκυ
ρίας) καθ’ οτι πολλοί φύσει έγκληματίαι 
είνε καί έξ επαγγέλματος τοιοΰτοι λ . χ. 
οί πανδοχείς, ο'ίτινες παρέχουσιν είς τούς 
κακοποιούς τόπον καταυλισμοΰ καί ά- 
ποδοχεϊα πρός διαφύλαξιν της Λείας αύ
τών.

( ’Ακολουθεί)

Τ όμ ο» τΛς «Δ ικ α »ο < ίύ νη ς»  π ω λ ο ϋ ν τ α ι  
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τοΰ αύτοΰ Πρωτοδικείου, δπερ ώς έφε
τεΐον έ'χει δικαιοδοσίαν έφ’ δλων τών 
Ειρηνοδικείων.

Ή  περιφέρεια τής δικαιοδοσίας έκά
στου δικαστηρίου, έκάστης δικαστικής 
άρχής, έκάστου δικαστικοΰ λειτουργού, 
είνε άποκλειστική καί περιοριστική. Έκ 
τοΰ δτι πολλά Ειρηνοδικεία ύπάγονται 
είς τήν περιφέρειαν τοΰ αύτοΰ Πρωτοδι
κείου, δέν έπεται, ούδέ κάν έφαντάσθη 
τις, δτι ταΰτα έχουσι δικαιοδοσίαν έφ’ 
δλης τής περιφερείας τοΰ Πρωτοδικείου.

Εκτός πάσης άμφιβολίας καί άναν- 
τίρρητον είνε, δτι έπ’ ούδενί λόγω καί 
έν ούδεμια έξαιρετική περιπτώσει δύνα- 
ται δ ΕΕρηνοδίκης ώς πολιτικός δικαστής, 
ή ώς πταισματοδίκης, ή ώς ύπάλληλος 
τής δικαστικής άστυνομίας (άνακριτικός 
ύπάλληλος) ν’ άσκήση τά τής άρμοδιό- 
τητος τοΰ ΕΕρηνοδίκου ή τοΰ Πταισμα- 
τοδίκου καθήκοντα, ύπερβαίνων τά δρια 
τής δικαστικής του περιφερείας (τοΰ Ει
ρηνοδικείου του) καί εΕσπηδών εΕς τήν 
περιφέρειαν άλλου ΕΕρηνοδικείου, ούτε 
άλλας κατά μέρος πράξεις νά ένεργήση 
τής άμφισβητουμένης ή μή δικαιοδοσίας 
(Πολ. Δ. 492—494), ούτε εΕς προανά- 
κρισιν νά προβή (Κ. Βικέλλα «Προανά- 
κρισις» έν Νέοις Πανδέκταις Τόμ. Δ. Σελ 
20 § 59, Σελ. 55). Δέν δύναται λοιπόν 
σπουδαίως νά άμφισβητηθή, δτι οί ΕΕ- 
ρηνοδίκαι κατά τόν άνωτέρω έκτεθέντα 
κανόνα τοΰ Ρωμαϊκοΰ καί Βυζαντιακοΰ 
δικαίου (Νόμ. 20 Πανδ. 2. 3 νόμ. 170 
Βασ. Β'. ·3), δν ήσπάσθη, έτήρησε καί 
έκύρωσεν ή τής Ελλάδος νεωτέρα νομο
θεσία, έξω καί πέραν τής περιφερείας 
τοΰ Ειρηνοδικείου των ούδαμώς δύναν- 
ται ν’ άσκήσωσι δικαστικήν έξουσίαν, 
ήτοι δικαιοδοσίαν, ώστε έξω τών γεω
γραφικών όρίων τής περιφερείας τοΰ 
Ειρηνοδικείου, κατ’ έλάχιστον διαφέρει 
τοΰ Εδκί>του ό είρηνοδίκης. Τούτου άναν- 
τιρρήτου δντος, έξετάσωμεν, μήτοι ύπάρ- 
χη έξαίρεσίς τις διά τούς ΕΕρηνοδίκας; 
μήτοι οί ΕΕρηνοδίκαι μετ’ άλλων δικα
στών συμπράττοντες, ώς κατ’ έπικουρίαν 
δικασταί εΕς τήν συγκρότησιν Πρωτοδι
κείου, ή Πλημμελειοδικείου, ή Έφετείου, 
δύνανται κατ’ έξαίρεσιν ν’ άσκώσι δικα
στικήν έξουσίαν, καίτοι εύρίσκονται έξω 
τής περιφερείας τοΰ ΕΕρηνοδικείου των, 
άλλ’ έντός τής περιφερείας τοΰ Πρωτο
δικείου είς δ ύπάγεται τά εΕρηνοδικεΤον, 
ή τοΰ Έφετείου εΕς δ ύπάγονται πλείονα 
Πρωτοδικεία καί ειρηνοδικεία ; Καί τοι 
δλην τήν παρ’ ήμΐν Εσχύουσαν δικονομι- 
κήν νομοθεσίαν διεξήλθομεν (Όργ. Δικα
στηρίων, Πολιτ. Δικονομίαν καί Ποινικήν, 
καί τούς μεταρρυθμιστικούς μεταγενε
στέρους Νόμους) ούδεμίαν άλλην διάτα- 
ξιν άνεύρομεν, κυροΰσαν τοιαύτην έξαί- 
ρεσιν, είμή, μόνον τήν άφορώσαν είς τούς 
δικηγόρους ώς συνηγόρους παρά παντί 
ποινικφ δικαστηρίω (Όργαν. Δ. 135 § 
2, 138 § 2) καί ώς πληρεξουσίους έν 
πολιτικαϊς δίκαιη παρ’ άπασι τοΐς ΕΕρη- 
νοδικείοις τοΰ Κράτους, κατά τήν δρθο- 
τέραν γνώμην, καί παρ’ οίς εΕσί διωρι- 
σμένοι πέντε δικηγόροι· (Γνωμοδ. Θέ
μιδος Άγγελοπούλων IV σελ. 607, Α. 
Π. 358 τοΰ 1866). Φαινομένη έξαίρεσίς 
τοΰ γενικοΰ κανόνος είνε ή τών άντιπρο- 
σώπων τής δικαστικής άρχής ύπηρεσία 
κατά τάς βουλευτικάς κλπ. έκλογάς, καθ’ 
άς οί ΕΕρηνοδίκαι, ώς καί οί πρωτοδίκαι 
καί δικηγόροι, διορίζονται δικαστικοί 
άντιπρόσωποι καί έξω τής περιφερείας 
τής δικαιοδοσίας των.

Ά λλά καί έν τή έκτάκτψ ταύτη περι- 
πτώσει ώρισεν ό νόμος ώς περιφέρειαν 
τής ειδικής ταύτης καί έκτάκτου ύπη- 
ρεσίας τήν τοΰ εκλογικού τμήματος πε
ριφέρειαν, τής όποιας δέν δύναται νά ύ- 
περβή τά δρια ό δικαστικός άντιπρόσω- 
πος. "Ωστε κατ’ άκρίβειαν ή εΕρημένη 
περίπτωσις δέν άποτελεΐ έξαίρεσιν τοΰ 
έκτεθέντος γενικοΰ κανόνος περί περιφε- 
ρείας δικαιοδοσίας, άλλά μάλλον, καθιε- 
ρωθεΐσαν ύπό είδικοΰ νόμου, έκτακτον καί 
περιωρισμένην κατά τόπον καί χρόνον 
άνακριτικήν δικαιοδοσίαν πρός βεβαίωσιν 
άδικημάτων άναγομένων άποκλειστικώς 
εΕς τήν ομαλήν καί άπρόσκοπτον ένέρ- 
γειαν τών βουλευτικών κλπ. έκλογών.

Τούναντίον, πλήθος εΰρηνται διατά
ξεων συναδουσών άρμονικώς τή έκτε- 
θείση γενική άρχή, καθ’ ήν έκαστος τών 
δικαστικών έν γένει λειτουργών ένεργεΐ 
τά έαυτοΰ καθήκοντα, έφ’ φ έκλήθη 
καί ώρίσθη ύπό τοΰ νόμου άντικειμένψ 
καί έν φ τόπψ ώρίσθη.

( ’Ακολουθεί)

ΠΕΡΙ nAHlMEAEIOAIKEIQl ΚΑΙ λΙΜΓΓΜ
Σιδηροδρομική ταχότητι διεξάγονται 

αί έν τοΐς Πλημμελειοδικείο^ ύποθέσεις, 
καί οποίον πάρει ό Χάρος! Ό τέ μέν 
επέρχεται άθώωσις ένοχου, ότέ δέ ή κα
ταδίκη αθώου, οπερ εινε μεγίστη αδικία 
καί ζημία είς την δικαιοσύνην καί τό 
άτομον, έπιβαρυνόμενον τό άτυχές καί 
είς την πληρωμην δαπανών δικαστικών, 
άς δανείζεται ώς έπί τό πολύ έπί βαοεΐ 
τόκφ.

Ή  μη άσφαλης καί δικαία της δικαιο
σύνης απονομή άποδοτέα είς την κατα» 
δικαστικήν ψύχωσιν ένίων νεαρών δι
καστών καί άπειρων, καί τινων κατ’ 
άρχην καταδικαστικών πρός έπίδειξιν 
·?) κάλυψιν έπιστημονικης γυμνότητος 
καί άνικανότητος.

ν ρ \ f  rT rf y  ^ fh<χω την γνώμην οτι ινατ) οπως οη · 
ποτε τέλειος ό δικαστής εί'ς τε τάς πο- 
λιτικάς καί τάς ποινικά; ύποθέσεις πρό 
τοΰ γίνν) Πρωτόδικης άνάγκη να ενά
σκηση έπί τετραετίαν τό δικηγορι
κόν έπάγγελμα καί έπί τριετίαν νά 
υπηρέτηση Είρηνοδίκης.

Παρετηρηθη δ’ οτι οί έκ τών έδρών 
τοϋ Πανεπιστημίου μα; γενόμενοι Πρω- 
τοδίκαι δέν έ'χουσιν τ ’ άπαιτούμενα 
προσόντα, ήτοι την κοινωνικήν πείραν, 
καί δέν γιγνώσκουσι τόν βίον, τά νίθη, 
έ'θιμα, τάς άρετάς καί τάς κακίας τών 
ιδιωτών — καί δυστυχώς ούκ’ ολίγοι εγ
κλίνονται ώς δικαστικοί χάριν συμπα
θειών κλπ.

Ό  κ. Δ. Βοκοτόπουλος υπουργός της 
Δικαιοσύνης καί πρώην δικηγόρος άς έπι- 
σπεύση την έπιψηφισιν σχετικοΰ Νόμου.

Γ· ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ
Δικηγόρος έν Ν αυπλίφ

Ά ριθ . 17 ,888 .
Α ποδεικτικόν

Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν πέμπτην (5) 
Ίανουαρίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Σάββατον καί ώραν 5 μ. μ. 
ό ΰποοαινόμενος δικαστικός κλητηρ τών έν 
Ά θήνα ις Πρωτοδικών Γεώργιος Άργυρόπου- 
λος, τή  έγγράφω παραγγελία του δικηγόρου 
Ή λ . Τ . Χαριτάτου, πληρεξουσίου τής Άν- 
νέτας Ί ω . Λεσιπρη το γένος Νικολ. Μα
ραγκού, κατοίκου Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέ- 
δωκα προς τον κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά θή- 
ναις Πρωτοδικών τήν άπο 28 Δεκεμβρίου π .ε . 
αγω γήν, άπευθυνομένην ενώπιον τών έν Ά -  
θήναις Πρωτοδικών διά τον άγνώστου διαμο
νής σύζυγόν της Ίω ά ν . Ά λ εξ . Λεσίπρην, 
δ ι’ ής καί διά τούς έν αΰτή λόγους καλεΐ 
τον άντίδικον έμπροθέσμως προς συζήτησιν της 
καί. έξαιτεΤται νά γείνγι δεκτή ή άγωγή τη ς , 
νά χηρυχθή διαλελυμένος μεταξύ αύτής καί 
τοΰ έναγομένου υφιστάμενος γάμος καί κατα- 
δικασθή ουτος είς τά έξοδα καί τ έ λ η .— Ά νε -  
γνώσθη καί ΰπεγράφη.

Ό  Λαβών Α ντε ισ α γγ ελ ε ίς  
Κ . Δ. Ροϊλός

Ό  Δ ικ. Κλητήρ 
Γ. Άργυρόπουλος

Το παρόν δημοσιευθήτω διά τής ενταύθα 
έκδιδομένης έφημερίδος «Δ ικαιοσύνη» διά 
τον άγνώστου διαμονής σύζυγόν μου Ί ω . 
Δεσίπρην.

Έ ν  Ά θήνα ις τή  5 Ίανουαρίου 1906.
Ό  τής Ά ννέτ . Ί ω . Δεσίπρη πληρ. ’δικηγόρος 

Ή λ .  Τ . Χ α ρ ιτα το ς

μ  τιιτς u  r a n
Ή  «Α .ικα ιοσΰνη»_ήτις ώ ς κ ύ 

κ λο ν  αναγνω σ τώ ν  εχ ε ι π ά ντα ς  
το υ ς  δ ικ η γ ό ρ ο υ ς  κ α ί το ύ ς  μ ε τά  
τώ ν  δ ικ α σ τη ρ ίω ν  έ τ .α γ γ ελ μ α τ ι-  
κώ ς ή  ά λ λ ω ς  σ υ νδ εο μ ένο υ ς , ε ινε  
π ρ ο φ α νώ ς τό  μ ο να δ ικ ό ν  ό ρ γ α 
νον δ ια  το ΰ  ό π ο ιο υ ,  « υ μ φ ώ νω ς  
π ρ ό ς τό  π νε ύ μ α  το ύ  ν ό μ ο υ , ε π ι
β ά λ λ ε τ α ι νά  γ ίν ω ν τ α ι α ί  έπ ί δ ια 
ζ υ γ ίω ν ,  α ιτή σ εω ν  πε^ ι χ ω ρ ι
σ μ ο ύ  κ τη μ ά τω ν  κ λ π . ο ρ ιζ ό μ ε -  
να ι ύ π ό  το ύ  ν ό μ ο υ  δ η μ ο σ ιε ύ 
σ ε ις . Ι Ι ε ρ ιτ τ ό ν  επ ίση ς νά  ύπ ο -  
μ νή σ ω μ εν  ό τ ι τό  ό ρ γα νο ν  το ύ το  
τώ ν  δ ικ η γ ό ρ ω ν  κ υ ρ ίω ς ,  πάν  
ά λ λ ο  η  κερ δο σκο π ικό ν  σκοπόν  
ε π ιδ ιώ κ ε ι,  το ύ το υ  δ  ’ ενεκα α ν α 
λ α μ β ά ν ε ι πάσαν έν γένε ι τ ο ια ύ 
τη ς  φ ύσεω ς δ η μ ο σ ίε υ σ ιν  ε ις  τό  
η μ ισ υ  τϊ^ς συνή θο υς  τ ιμ ή ς .

Χ ύ π ο ις  Π .  Α .  Π ε τρ ά κ ο υ .

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ W ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΤΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ

Μ ηνια ΐον Επιστημονικόν Περιοδικόν
‘Α ρχισυντάκτης και Δ ιευθυντής :

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Γ. ΒΛΑΒΙΑΝ0Σ
Ιατρός, νευρολόγος καί ψυχίατρος.

Έ κδίδεται έν Ά θ ή να ις . ’Έ τος 7ον.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΩΣ ΙΣ Χ Υ Ε Ι ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι

ΥΠΟ

Σ  Π Υ Ρ ,  Ε Υ Κ Α Ε Ι  Δ Ο ϊ
Έξεθδόη τό πρίδτον τεΰχος τοΰ δευτέρου τόμοι). 

Β . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ W ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Έ ιςδοΰχς ε κ τ η  ύ π ό  M ijc· Γ .  Λ »6 α δ α .
Συνεπληρώθη τό ολον εργον έκ τριών 

τόμων.
Τ ιμ α τ α ι  ο ρ α ^ μ ώ ν  <ίί>

Κ. ΤΡΙ ΑΝΤΑΦΪ ΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρου έν Ά θ ή να ις

ΠΕΡΙ  ΤΗΣ C O N D I C T I O I N C E R T I
Τόμοι εκ σελ. 168 Αρ. 3

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ . Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ ΔΟ Υ 
Είρηνοδίκου έν Π άτραις

Π Ε Ρ Ι ΤΩ Ν  Υ Δ Α Τ Ω Ν
Κ α τ ά  τό  ϊ* ω μ α ϊκ ό ν  Α ίκ α ιο ν  κα ι 
τήν έν 'Ε λ λ ά δ ι εφ α ρ μ ο γή ν  το υ .

Τόμοι έκ Σελ. 128 Δραχ. 3

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Σ. Δ Ε Λ 0 Υ Κ Α
Ύ φηγητοϋ τοϋ Ε μπορικού Δικαίου

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Υ -

ΠΕΡΙ Μ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕίΙΣ 
Τ Ω Ν  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν

ι δ ία  τ ώ ν  α ν ω ν ύ μ ω ν  έ ν  Έ λ λ ά δ ϊ  

Τόμος έκ σελ. 23ό—Τ ιμ α τα ι δρ. 5

ΑΝΤ. ΓΡ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ
Δ .  Ν .  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πλτίρης μελέτη περ'ι συμβολαιογραφίας 

Ί ι ι ι α τ α ι  Δ ρ α ^ . ο

Πωλοϋνται εν συνόλω χωριστά τά 
τά έξής νομ ικά βιβλία και αντί τών ση- 
μειουμένων τιμώ ν, αϊτινες αλλαι μεν ε ί- 
σιν ηλαττωμέναι κατά τό 1 )2  άπό τής 
πραγματικής, αλλαι δ& κατά 30 0 ]g  ε- 
λαττον τών εν τοΐς καταλόγοις σημειον- 
μένων. "Απαντα τά  βιβλία είσ'ιν καλώς 
διατετηρημένα και ήγγυημένης (υπό 8- 
ποψ ιν υγιεινήν) προελεύσεως.
Σ . Μ π α λ ά ν ο ν  Έοημερΐς τής Ε λ λ η 

νικής καί Γαλλικής Νομολογίας, 
τόμ. 13, δεδεμ. ®?α’Λ· 9 0 .—

Ί ω α ν ν ίδ ο ιτ ,  Πείρα, δλόκληρος μετά
τώ ν παραρτημάτων, δεδεμ. δραχ. 40 .—  

Κ . Π ο λ ν γ έ ν ο ν ς ,  (καθηγ. Π ανεπιστ.) 
Μονογραφία περι προικός, 2 τόμ. 
έντελώς άμετα/είριστοι δραχ. 1 0 .—

Κ .  Δ ε ιιε ρ τ ζ ΐν  (ΰοηγ. Π ανεπιστημ.)
Περι τής αναγκαστικής διαδοχής 
παρά Ρωμαίοις. 2 τόμ. έντελώς 
άμεταχ. °?α/.· 6·—

Corpus ju r is  c iv ilis, ή κλασική εκδο- 
σις K riegel, 3 τόμοι δεδεμένοι, αί 
Νεαραι ε’ισιν μεταφρασμένα! απέ
ναντι και λατινιστί.

Π α ν δ ίκ τα » , τοΰ Ίουστιανοΰ, μετά 
τής μϊταφράσεως en regard γαλ
λιστί Οπό H u l o t ,  7 τόμ. δεδε- 
μένοι. δραχ. 4 0 .—
’Επίσης πωλοϋνται και διάφορα αλλα

Γερμανικά και Γαλλικά\νομικά συγγράμ
ματα τών όποιω ν τόν κατάλογον δημο - 
σιενομεν είς τό επόμενον φύλλον. Πλη- 
ροφορίαι π α ρ ’ ήμ ΐν .


