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Ή  πρώτη έντΰπωσις ήτις κατέλαβε 
πάντας εΰθίις ως διά τών Άστυκών Κω- 
δήκων τών Ευρωπαϊκών Κρατών μετε- 
τοπίζετο τό Ρωμ. δίκαιον, έντΰποοσις ήτις 
εξακολουθεί κατέχουσα τούς άπειροτέ- 
ρους έν τή έπιστήμη τοΰ δικαίου ώς 
τοιαύτη, υπήρξε και εινε οτι άπό πολλοΰ 
to Άστυκόν δίκαιον τών Ρωμαίων κατ
έλαβε τήν θέσιν του έν τώ Πανθέω 
τών μεγάλων νεκρών κα'ι δτι ή μελέτη 
τοΰτου κατέληξε καί θά καταλήξη ασχο
λία τών μελετώντων τήν αρχαιολογίαν 
τής νομικής επιστήμης.

Τήν γνώμην τούτην, ήτις πλειότερον 
είνε διαδεδομένη έν Γερμανία έ'νεκα τής 
Ισχύος έν αυτή τοϋ Άστυκοΰ της κώδη- 
κος άπό τοΰ έτους 1900, άναλαμβάνει 
νά καταδείξη έκ βάθρων σφαλλομένην 
δ εμπνευσμένος μελετητής τοΰ Ρωμαϊ- 
κοΰ δικαίου, δ συγγραφεύς τοΰ κα'ι παρ’ 
ήμΐν γνωστοτάτου κλασικοΰ έργου τών 
εισηγήσεων τοΰ Ρωμ. Δικαίου, καθηγη
τής δέ τοΰ έν Λειψία Πανεπιστημίου, 
Ροδόλφος Sohm. Τήν μελέτην ταΰτην 
έι^εωρήσαμεν ένδιαφέρουσαν ήμας ιδίως 
οίτινες διεπόμεθα είσέτι ΰπό τοΰ δικαίου 
τών Ρωμαίων, δπερ, δσον μέγα κα'ι αν 
θεωρηθή, άναμφίβολον εινε δτι χρήζει, 
τουλάχιστον άνακαθάρσεως.

*
Διατί άκόμη καί σήμερον σπουδάζο- 

μεν τό Ρωμαϊκόν δίκαιον;
Γενική δύναταί τις νά εΐπη δτι κρατεί 

έπί τοϋ ζητήματος τούτου γνώμη μεταξύ 
τών σπουδαστών μας, ών τό ένδιαφέρον 
άπορροφα καθ’ όλοκληρίαν ό νέος Ά 
στυκός Κώδηξ καί οίτινες άδιάφοροι άν- 
τιπαρέρχονται πρό τοΰ Ρωμαϊκού δι
καίου. Είς τά βλέμματα αύτών τό δί
καιον τοΰτο παρίσταται ώς τι άπηρχαιω- 
μένον, άψυχον, άνευ πρακτικής άξίας. 
Έξετέλεσε τόν προορισμόν του. Καιρός 
νά μας άφήση ήσύχους!

Κατά τόν αύτόν τρόπον σκέπτεται καί 
μέγα μέρος τών καλουμένων νά έφαρ- 
μόζωσι τό δίκαιον δικηγόρων καί δικα
στών. Έ φ’ δσον ό έν ίσχύΐ ήδη Άστυκός 
Κώδηξ τής Γερμανίας εύρίσκετο έν τώ 
σταδίφ τής έπεξεργασίας, στενός δέ μό
νον κύκλος Ιπιστημόνων είχε σαφή πως 
γνώσιν τοΰ περιεχομένου αύτοΰ, γενική 
περί τούτου έκράτει δυσπιστία. Ή  κρι
τική ήν ή έπιστήμη μετήλθε κατ’ αύτοΰ, 
ιδίως καθ’ ήν έποχήν άνεκοινώθη τό 
πρώτον σχέδιον νόμου, έχρησιμοποιήθη 
πρός μόρφωσιν κοινής κατ’ αύτοϋ γνώ
μης, άντήχει δέ ό ήμερήσιος τύπος καί 
άλλεπάλληλα έπήρχοντο τά σκώμματα 
κατά τοΰ νομοθετήματος έκείνου δπερ 
μετ’ όλίγον θά έλάμβανε τό χρίσμα τοΰ 
νόμου. Ή έποχή δμως έκείνη έληξεν άφ’ 
ής στιγμής τό νομοσχέδιον έκεΐνο κατά 
τό 1896 κατέστη νόμος τής Αύτοκρατο- 
ρίας. Άπό τής στιγμής έκείνης κολοσ
σιαία πανταχόθεν ήρξατο πρός σπουδήν 
καί άνάλυσιν τοΰ νομοθετήματος έκείνου 
έργασία. Τό περιεχόμενό ν του έγένετο 
γνωστόν, ένέπνευσεν έμπιστοσύνην, κα- 
τενοήθη. ’Επίκουρος είς τήν τοιαύτην 
έργασίαν προήλθε καί ή πρακτική τών

δικαστηρίων άπό τοϋ έτους 1900. Διά 
πρώτην φοράν δ χειριζόμενος έν τή 
έφαρμογή τό δίκαιον Γερμανός δικηγό
ρος καί δικαστής έχει πρό αύτοΰ νόμον 
χάριν τοΰ οποίου όλόκληρος ή Γερμα
νική έπιστήμη καί ή νομολογία συνερ
γάζονται, άπό τά άρθρα δέ τούτου ήρ
ξατο έκπορευομένη λάμψις καί ζωή. 
Κατ’ άρχήν τδ έργον ικανοποίησε τάς 
προσδοκίας. Τήν δοκιμασίαν τής έφαρ- 
μογής τήν ύπέστη ήδη. Μετ’ άπροσδο- 
κήτου ταχύτητος έπέδειξε τήν ζωτικό
τητά του καί κατέκτησε τήν άγάπην τών 
άναλαβόντων νά τό έξυπηρετήσουν. Τήν 
σήμερον δ Άστυκός Κώδηξ έγένετο δη
μοτικός. Έ  πνευματική συνθήκη μεταξύ 
τούτου καί τών νομικών συνωμολογήθη 
ήδη. Είς άπάσας τάς γενικάς του γραμ- 
μάς τό νέον δίκαιον άνεγνωρίσθη ώς ικα
νόν νά έξυπηρετήση άπάσας τάς. κοινω-, 
νικάς άνάγκας. Δέν είνε θαΰμα έπομένως 
δτι δ παλαιός πρός τό Ρωμαϊκόν δίκαιον 
Ιρως ήρξατο ψυχραινόμενος. Ή  λάμψις 
τοΰ Corpus Ju r is  ώχρια πρό τοΰ φω
τός τοΰ νέου άστέρος.

Ακριβώς ένεκα τούτου άπαραίτητον 
νά δοθή άπάντησις εις τό έρώτημα: 
Διατί σπουδάζομεν άκόμη τό Ρωμαϊκόν 
δίκαιον;

Ή άφθιτος τοΰ Γωμαϊκοΰ δικαίου ση
μασία έγκειται είς δύο τινά. Αφ’ ένός 
μέν κατέστη, χάρις είς τήν διατύπωσίν 
του, μέσον μορφώσεως τής άνθρωπίνης 
διανοίας, άφ’ έτέρου δέ άποβαίνει άπα
ραίτητον πρός κατανόησιν τοΰ νεωτέρου 
ήμών δικαίου. Άμφότερα ταΰτα τά πλεο- 
νεκτήματά του ύφίσταται ή άνάγκη νά 
έξαίρωνται.

Τήν δύναμιν τοΰ διαμορφώνειν καί 
άναπτύσσειν διά τής διατυπώσεώς του 
τήν άνθρωπίνην διάνοιαν κατέχει τό Ρω
μαϊκόν δίκαιον διά τής λεπτής έπεξερ- 
γασία"ς μεγάλων άντιθέσεων καί τής ά- 
πλότητος τών θεμελιωδών αύτοΰ έννοιών.

Αύτή ή ιστορία τοϋ Ρωμαϊκοΰ δικαίου 
κατέχεται υπό τής καθαρας ταύτης άντι- 
θέσεως, πρό παντός δέ ύπό τής άντιθέ- 
σεως τοΰ ju s civile πρός τό ju s hono
rarium.

Τό ju s  honorarium δρα διά τής actio 
καί τής exceptio, συγχρόνως δμως δέν 
φαίνεται έχον τήν δύναμιν νά καταπνίξη 
καί τό ju s  civile. Τοιουτοτρόπως ποι
κίλη καί πλουσία άναπτύσσεται έναλ- 
λαγή μεταξύ τοΰ δικαίου δπερ νόμω είνε 
άμετάβλητον, τοιοΰτο δέ τό ju s civile, 
καί τοΰ δικαίου δπερ εύχερέστατα καί 
άναλόγως πρός τάς άνάγκας τοΰ παρόν
τος μεεαβάλλεται. Τήν δύναμιν τοΰ καθ- 
ορίζειν έκάστοτε έπί δεδομένης περι- 
πτώσεως κατά πόσον όφείλει νά ίσχύση 
ή νά ύποχωρήση τό ju s  civile, κατέχει 
δ Πραίτωρ. ’Εν τή έργασία του ταύτη 
καθοδηγείται θαυμασίως 6πό τής όλονέν 
προαγομένης νομικής έπιστήμης, μικρόν 
δέ καί κατ’ όλίγον ή τελική νίκη παρέ
χεται είς τό δίκαιον τών νομικών, άποτέ
λεσμα τής όποιας είνε ή διάπλασις 
ένιαίου συστήματος δικαίου δπερ άπο
τελεΐ τήν βάσιν τοΰ μετά ταΰτα δικαίου 
τών Αύτοκρατόρων καί τό όποιον κατό

πιν διαμορφοΰται είς τό Corpus Juris. 
Μετά έξέλιξιν χιλίων έτών ή ιστορία τοΰ 
Ρωμαϊκού δικαίου σημειοΐ τόν σταθμόν 
της διά τής έκμηδενίσεως τής τοιαύτης 
τοΰ ju s  civile πρός τό ju s  honorarium 
άντιθέσεως, ήτις έπέρχεται άρμονικώ- 
τατα.

Ούδέν άλλο δύναταί τις νά ε’ίπη είνε 
συντελεστικώτερον πρός διαμόρφωσιν νο
μικού πνεύματος άπό τήν άπασχόλησιν 
έπί τής τοιαύτης τών δύο τούτων δικαίων 
άντιθέσεως.

Διά τής κατανοήσεως τής άντιθέσεως 
ταύτης καί τής άντιλήψεως τοΰ τρόπου 
καθ’δν έπήλθεν ή λύσις, διαπαιδαγωγεϊται 
συγχρόνως τόσον ή δύναμις πρός τό θεω- 
ρητικώς σκέπτεσθαι δσον καί τό βλέμμα 
πρός τό διαγινώσκειν τάς άνάγκας τοΰ 
βίου. Τότε διακρίνομεν τόν Ρωμαΐον νο
μικόν διαπλάττοντα τό άριστούργημά του 
καί τότε άποκαλύπτονταιπρό τών δμμάτων 
ήμών τά μυστήρια τής νομικής τέχνης.

’Εκ τοΰ ju s civile καί τοΰ jus hono
rarium  δ Ρωμαίος νομικός παράγει έν 
ιδιωτικόν δίκαιον προικισμένον μέ άπα- 
ράβλητον συστηματικήν δύναμιν καί σα
φήνειαν.

Ή  άντίθεσις τοΰ έμπραγμάτου δικαιώ
ματος πρός τό ένοχικόν, είνε ή άρχιτε- 
κτονική Εδεα έφ’ ής άνοικοδομεΐται τό 
Ρωμαϊκόν δίκαιον τής περιουσίας. Έξ 
δλων τών γνωστών είς ήμας δικαίων τό 
Ρωμαϊκόν είνε τό μόνον δπερ έπέτυχε νά 
άνέλθη μέχρι τής τοιαύτης διακρίσεως, 
ήτις τήν σήμερον δι’ ήμας είνε τόσον 
αυτονόητος καί άπαραίτητος, ώστε άνευ 
αύτής άποβαίνει άδύνατον νά σκεφθώμεν 
νομικώς.

Ό δημιουργός τοΰ ιδιωτικού δικαίου 
είνε ή δικονομία. Έν τφ συστήματι τών 
Ρωμαϊκών άγωγών κεΐνται αί ρίζαι έκ 
τών όποιων, χάρις είς τήν δύναμιν τής 
Ρωμαϊκή; νομικής έπιστήμης, άναβλα- 
στάνει τό ιδιωτικόν δίκαιον. Διά τής τυ
πικής άρχικώς έξελίξεως τών Ρωμαϊκών 
άγωγών καί τής διακρίσεως μικρόν καί 
κατ’ όλίγον αύτών έπέρχεται καί ή διά- 
κρισις τών δικαιωμάτων καί τών αξιώ
σεων. Αί άγωγαί τής περιόδου ΐής τυπι
κής διαδικασίας άρχονται ούσιαστικώτε- 
ρον κατανοούμεναι καί διακρινόμεναι ά
ναλόγως πρός τήν βάσιν αύτών καί 
Λρός τήν σχέσιν τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου 
έξ ής άπορρέουν, ούτως ώστε έπέρχεται 
ή όριστική αύτών διάκρισις είς προσω- 
πικάς καί έμπραγμάτους. Ή  rei vindi- 
catio άποχωρίζεται τής actio dopositi. 
Ά λλη  ή αίτησις έπί τής μιας καί άλλη 
έπί τής άλλης. Τήν βάσιν έπί τής μιας 
άποτελεΐ ή κνριότης, ένφ έπί τής άλλης 
ή σύμβασις. Ή  αίτησις τής έμπραγμάτου 
άξιώσεως άπευθύνεται κατά παντός (in 
rem), ένφ τής προσωπικής καθ’ ώρισμέ- 
νου προσώπου. Τοιουτοτρόπως άποκρυ- 
σταλλοΰται άφ’ ένός ή προσωπική καί 
ή έμπράγματος άγωγή άνακύπτει δμως 
συγχρόνως καί ή άντίθεσις τοΰ έμπραγ
μάτου καί προσωπικοΰ δικαιώματος.

Ή  αύτή άναλογία άναφαίνεται καί έν 
τφ δικαίφ τών προσώπων. Τό άριστοτέ- 
χνημα τής δημιουργίας τοΰ νομικού προ 
σώπου μόνον τό Ρωμαϊκόν δίκαιον κατ- 
ώρθωσε νά έπιτύχη. Διά τάς ενώσεις 
χάριν κοινών σκοπών τό Ρωμαϊκόν δί
καιον διεμόρφωσε δύο μόνον τύπους: 
τήν έταιρίαν καί τά σωματεΐον.

Άμφότεροι δέ οί τύποι ούτοι μετά 
τόσης σαφηνείας διεπλάσθησαν, ώστε 
προφανεστάτη παρίσταται ή μεταξύ αύ
τών άντίθεσις. Ή  έταιρία είνε άπλή ένο- 
χική σχέσις μεταξύ πλειόνων προσώ
πων, ένφ άντιθέτως τό σωματεΐον είνε 
έν νέον υποκείμενον τοΰ δικαίου. Ή έ
ταιρία είνέ τι στενώς άτομικόν, έξαρτώ- 
μενον έκ τής προσωπικότητος τών άπο- 
τελούντων αύτήν έταίρων, διά τον λόγον

δτι έξυπηρετεΐ τούς άτομικούς τούτων 
σκοπούς. Τό σωματεΐον ούδένα άτομικώς 
έξυπηρετεΐ. Είνε τρόπον τινά άντιατομι- 
κόν. Νομικώς είνε ξένον καί πρός αύτά 
τά μέλη του δπως ξένη καί άπό αύτά 
τά μέλη του είνε ή περιουσία του. Ουτω 
καί μόνον είνε δυνατόν νά καταστώσιν 
αύτοτελεΐς αί κοινωνικαί ένώσεις καί νά 
διαμορφωθώσι περιουσίαι αίτινες δέν θά 
έξυπηρετήσουν προσωρινώς τά συμφέ
ροντα τών άποτελεσάντων τό σωματεΐον, 
άλλά θά παραμείνωσιν έξυπηρετοΰσαι 
διαρκείς σκοπούς. "Οσαι δήποτε καί άν 
άναπτυχθώσι θεωρίαι περί τών νομικών 
προσ(όπων καί δσα δήποτε καί άν γρα- 
φώσι περί τούτων, τό Ρωμαϊκόν δίκαιον 
παραμένει πάντοτε ό αριστοτέχνης διά 
τοΰ όποιου άποκαλύπτονται είς ήμας 
ήλιου φαεινότερα τά θεμελιώδη καί έπί 
τοΰ θεσμού τούτου προβλήματα.

Τήν αύτήν τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου άξίαν 
άνευρίσκει τις καί έν τφ κληρονομικφ 
δικαίφ. Ή  έννοια τής καθολικής διαδο
χής ύπό τούτου καί μόνον ύπό τούτου 
έξεδηλώθη, άποτελεΐ δέ μίαν έκ τών με
γίστων υπηρεσιών άς παρέσχεν είς τήν 
έν κοινωνία ζώσαν άνθρωπότητα. Έ πί 
τή βάσει τής έννοιας ταύτης ό κληρονό
μος δέν άποκτά τά κατ’ ίδίαν μόνον άν- 
τικείμενα τής κληρονομιάς, άλλά τό σύν
ολον αύτής ώς τοιοΰτο, συγχρόνως δέ 
καί πρό παντός υπεισέρχεται καί είς τάς 
περιουσιακάς τοΰ άποβιώσαντος νομικάς 
σχέσεις. Αποθνήσκει τό πρόσωπον χω
ρίς νά άποθνήσκη καί ό όφειλέτης.

Κατέναντι πρός τήν κληρονομιάν άν- 
τιπαρατίθεται ή κληροδοσία, δι’ ής πα- 
ράγεται ειδική άπλώς διαδοχή. Τοιου
τοτρόπως μετά θαυμασίας λεπτότητος 
παρέχεται ή είκών τής καθολικής καί 
τής ειδικής διαδοχής ήτις, ώς έξετέθη, 
είς μόνον τό Ρωμ. δίκαιον δφείλεται.

Έάν έκ παραλλήλου πρός πάντα 
ταΰτα λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι τό Ρωμαϊ
κόν δίκαιον άποφεύγει κατά σύστημα 
τούς έπαμφοτερίζοντας τύπους, δτι δια
κρίνει τοΰτο άπεριγράπτως σαφές ύφος, 
δτι μετά τής σαφήνειας τών άντιθέσεων 
συνδυάζει καταπλήσσουσαν απλότητα 
τών θεμελιωδών έννοιών του, κατανοοΰμεν 
κάλλιστα δτι ή σπουδή τοΰ Ρωμαϊκοΰ δι
καίου ώς μέσου διαμορφώσεως τής δια- 
νοίας είνε άνυπολογίστου άξίας καί δτι 
ίδια παρέχει πολυτιμοτάτας ύπηρεσίας είς 
τήν σπουδάζουσαν τό δίκαιον Ακαδημαϊ
κήν νεολαίαν, δι’ ήν άποτελεΐ άπαραίτη
τον τών σπουδών αύτής εισαγωγήν.

Άκόμη τήν σήμερον διδάσκομεν είσα- 
γωγικώς τούς σπουδαστάς τοΰ δικαίου 
άρχόμενοι ούχί άπό τών Εισηγήσεων τοΰ 
Γερμανικοΰ άστυκοΰ Κώδηκος, άλλ’ άπό 
τών Εισηγήσεων τοΰ Ρωμ. δικαίου. Πάν
τες γνωρίζομεν πόσον δυσχερές είνε νά 
έμφυσήση τις είς τό πνεΰμα τού άρχα- 
ρίου τήν νομικήν μέθοδον καί νά μετα- 
δώση είς αύτόν τήν δύναμιν πρός τό νομι
κώς σκέπτεσθαι. Τό παρ’ ήμΐν έν ίσχύϊ 
ιδιωτικόν δίκαιον, διαπλασθέν έν μέρει 
μέν ύπό καθαρώς Ρωμαϊκών έν μέρει δέ 
ύπό Γερμανικών θεσμών, πλήρες δέ δυσ- 
σχερεστάτων προβλημάτων άτινα άνά π&- 
σαν ήμέραν έπισωρεύουν αί άνάγκαι τής 
παγκοσμίου έπικοινωνίας καί τό είς δψι- 
στον βαθμόν προηγμένον σύστημα τών 
συναλλαγών, προϋποθέτει πνεΰμα κατηρ- 
τισμένον ήδη νομικώς. Κατανοεί τις τοΰτο 
τελείως δταν λάβη ύπ’ οψιν ένα έκ τών 
μυρίων τοΰ Άστυκοΰ τής Γερμανίας 
ίώδηκος θεσμών, οίον τόν τών Υποθη

κών, τών έταιριών, τών κυκλοφορούντων 
γραμματίων κ.λ.π.

Άπαραίτητος άρα ή έκ τών προτέρων 
γνώσις τών άπλουστέρων νομικών έννοιών 
αίτινες μικρόν καί κατ’ όλίγον άποτε- 
λοϋσι τήν κλείδα δι’ ής ό νομικός εισέρ
χεται είς τάς πολυπλόκους τοιαύτας.
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Τάς άπλας δμως ταύτας νομικάς έννοιας 
παρέχει μέ σαφήνειαν άπαράβλητον τό 
Ρωμαϊκόν δίκαιον. Ούτοι είν8 οί λόγοι 
ένεκα τών όποιων αί ρίζαι της νομικής 
ήμών μορφώσεως τόσον διά τούς αρχα
ρίους δσον καί διά πάντα άλλον εύρηνται 
έν τφ Ρωμ. δικαίφ. Ή  κατάκτησις τών 
έννοιών, άς άποκομίζομεν έκ τοΟ Ρω
μαϊκού δικαίου, είνε ή πηγή καί τδ μέ- 
τρον τής νομικής ήμών μορφώσεως.

(.Έπεται τό τέλος).

ΑΤίΟ Ι Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  ΑΘΗΝΩΝ
’Ά ρ ε ε ο ς  Π ά γ ο ς

( aw e/eta έκ τοΰ ΰπ ’ ά ρ ιΰ . 81 φύλλον)
’Επικαλούμαι πρός ύποστήριξιν τνίς 

γνώμης μου ταύτης την άπο 14 Νοεμ
βρίου 1861 άπόφκσιν του άκυρωτικοΰ 
της Νεαπόλεως, οπεο άποφαίνεται ώ; 
έξης· «ό δικαστικός δρκος είνε μέσον 
άποδείξεως ύφ’ ου οΰτε ο δικαστής ουτε ό 
διάδικος δεσμεύονται- και ό μέν δικα
στής διότι, οφείλων νά στηρίξν) τήν άπό- 
φασίν του έπί της άληθείας, δέν δύναται 
ν ’ άποποιηθ·$ άπαντα τά νο'μιμα εκείνα 
μέσα άτινα συντελοΰσι πρός άνακάλυ- 
ψιν της άληθείας, ό δέ διάδικος, διότι 
ού'τε ή επιβολή οΰτε ή δόσις τοΰ δρκου 
εινε πράξεις αύτοΰ». "Οθεν, επιλέγει 
τό άκυρωτικόν : «Ούδείς ποτε έδίστασε 
νά δεχθή δτι ή άρχή τοΰ τεκμηρίου εινε 
ανεφάρμοστος, προκειμενου περί δ ικα
στικού δρκου, έν τω όποίω ούδέν υπάρ
χει στοιχεΐον συμφώνου η συμβιβασμού, 
άλλά μόνον ποοκειμένου περί δρκου ε
πακτού καθ’ ού άπαγορεύεται καί αύτή 
ή τής ψευδορκίας άπόδειξις, έπιφυλατ- 
τομένης μόνον τής ποινικής καταόιώ- 
ξεως». Ή  γνώμη αύτη του άκυρωτικοΰ 
τής ’Ιταλία ; ύποστηρίζεται καί ύπό 
πολλών ώ ; εΐρηται άποφασεων τοΰ Δι
καστηρίου τούτου ώ ; κζί ύπό των Γάλ
λων συγγραφέων ('πρβλ. Bonnier τομ.
1 Σελ. “ 550 § 44, Pothier Oblig. 
No 829 καί Larombiere τομ. 5 σελ. 
528 § 19 .;

Ό  τελευταίος ούτο; άποφαίνεται δτι, 
δταν ό δικαστή; έπιβάλλγι δικαστικόν 
οοκον, εκδίδει άκριβώ; άπόφασιν παρεμ- 
πίπτουσαν- σύμφωνο; δέ πρό; τήν γνώ
μην ταύτην είναι καί ή άρχή ήν διετύ- 
πωσεν ή νεωτάτη άπόφασι; τοΰ Δικα
στηρίου τούτου ύπ ’ άριθ. 405 (1907) 
έκδοθεΐσα είσηγουμένου τοΰ αρεοπαγίτου 
κ. Μαρούδη.

“Οτι δέ ή έπιβαλοΰσα δικαστικόν δρ- 
κον άπόφασι; δύναται ν ’ άνακληθνϊ 
παοά τοΰ έκδόντο; αύτήν δικαστοΰ ύπο- 
στηοίζεται καί ύφ’ δλη; τή ; Γαλλική; 
Νομολογία;.

Τό σπουδαΐον τοϋτο ζήτημα τό έ- 
πραγματεύθησαν καί Γερμανοί συγγρά
φει;.

Προκειμενου περί τών συνεπειών τή; 
δόσεω; έπακτοΰ δρκου συμφώνω; πρό; 
τό διατυπωθέν ύπό τοΰ έπαγαγόντο; 
θέμα, φρονο.ϋσιν δτι τό νόμιμον τεκμηριον
praesumpsio juris et de jure δυνα
τόν μέν είναι νά μή είναι άληθέ;, άλλά 
συνωδά πρό; τήν θέλησιν τοΰ Νομοθε- 
του καί τό ύπό τοΰ Νόμου καθιερωθέν 
πλάσμα, θεωρείται ώ ; άπόλυτος άλή- 
θεια καί έπ ί τοσοΰτον ώστε πας ισχυ
ρισμός περί της άναληθείας τοΰ γεγονό
τος θεωρεΐτα·. ώς ισχυρισμός άποβλέπων 
εις άπόδειξιν νομικώς αδυνάτου γεγονό
τος. Αύτη είναι ή μόνη περίστασις κατά 
τήν όποιαν χωρεΐ ή έφαρμογή τοΰ νο
μίμου τεκμηρίου juris et de jure 
(Ποβλ. Gensler im civ Arch Bd 4 
S. 303 Gensler Comm, zu Martin 
§ 123 S. 227, Martin Lehrb. § 123, 
Thibaut Syst § 146 Fitting iiber 
den Begriff in Haupt und gegen- 
beweis).

Προκειμένου δμως περί τοΰ έκ τ/;ς 
δόσεως τοΰ δικαστικού δρκου παρανομέ- 
νου νομίμου τεκμηρίου οί Γερμανοί συγ
γραφείς ύποστηρίζουσιν δτι τό τεκμή- 
ριον τοΰτο ώς *αί παν άλλο ύπόκειται 
είς άνταπόδειξιν καί δτι ή εναντία εκ
δοχή δυνάμει δήθεν πλάσματος τοΰ Νό
μου, δυνάμει δνίθεν τεκμηρίου juris et 
de jure, φέρει εί; λίαν σφαλερά; συνε-

πείχς, περί τοΰ θέματος τούτου πόαν-
' * W e r r * .  ' *βατεύονται ιόιως οι εςης συγγοαφεις* 

Struben τομ. II Ν° 125, Elnde Le
hrb § 255 Not 10., Collman The- 
orie des Beweises S. 85., Schmidt 
Handbh § 130., W eber Τομ. Y.
σελ. 1 0 2 .

Αί εΐρημέναι γνώμαί είσιν όοθαί,διότι 
κατά κανόνα τό στάδιον τής άποδείξεως 
είναι εύρύ, ή δέ έλευθεοία τοϋ δικαστοΰ 
ώς πρός τήν έκτίμησιν απεριόριστος. 
Έςαιρεσιν τοΰ κανόνος τούτου αποτελεί 
μόνον ή δόσις τοΰ έπακτοΰ δρκου, έξ ού 
παοάγεται κατά πλάσμα τοϋ Νόμου ά
πόλυτος άληθεια, άνεπίδεκτος άνταπο- 
δείξεω;.

Τά άρθρ. 357 τή ; ήμετέρα; Πολ. Δι
κονομία; δέν είνε έπαρκέ; οπως στηρίξη 
τήν άντίθετον έκδοχήν, ώς έκ τή ; διά
φορά; δήθεν τών σχετικών γαλλικών 
διατάξεων, διότι όμοία διάταξι; ύπάο- 
χει καί έν τω Γαλλικώ Κώδικι, άλλ’ οί 
Γάλλοι Νομοδιδάσκαλοι ώς καί ή Νο
μολογία άποφκίνονται δτι τό είοηαένον 
άρθρον άναφέρεται άποκλειστικώς είς 
τόν έπακτόν δρκον (πρβλ. Zachariae 
τομ. 5 σελ. 759, Marcade έπί τοΰ 
άοθο. 1368 Ν° 3. Cas. 20 ’Ιουνίου 
1843;.

Ά λ λ ’ ήδη δέν πρόκειται πεοί τοΰ 
ζητήματος, έάν ό έκδούς τήν έπιβαλοΰ- 
σαν τόν δρκον άπόφασιν δύναται ν’ άνα- 
καλέσγι αύτήν, ά λλ ’ έάν ή έπιβαλοΰσα 
τόν δρκον άπόφασις είναι οριστική ή μή, 
διότι, ώ; εί'ρηται, όριστικαί άποφάσει; 
άφ’ ού δημοσιευθώσι δέν δύνανται ν’ ά- 
νακληθώσι παρά τοΰ άπαγγείλαντος 
αύτά; δικαστοΰ.

“Οταν τό Έφετεΐον μετά έκτίαησιν 
δλων τών αποδείξεων αΐτινε; ύπεβλή- 
θησζν ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου άπε- 
φηνατο ορθήν τήν έπιβαλοΰσαν τόν δο- 
κον άπόφασιν, έπεται δτι όοιστικώ; ά
πεφήνατο έπί τοΰ σχετικοί) ζητήματο; 
καί οτι έπομένως,έξαντληθέντος καί τοΰ 
δευτέρου τή ; δικαιοδοσίας βαθ^οΰ, άπο- 
τελεϊται δεδι/ασμένον. Λοιπόν, ή πεοί 
άνακλησεως αίτησις, ποοκειμένου πεοί 
άποφασεω;’Εφετείου,έπικυρωσάση; πρω
τόδικον άπόφασιν έπιβαλοΰσαν δικαστι
κόν δοκον, δέν προσκρούει εΐ; τό νόμι
μον τεκμηριον ά λλ ’ εί; τήν ένστασιν 
τοΰ δεδ ικασαενου.

Καί τωόντι ό Νόμο; δύο βαθμού; 
δικαιοδοσία; ορίζει, ιόν πρωτόδικον καί 
τόν κατ’ έ'φεσιν, ό δέ Άρειος Πάγος 
οέν άποτελεΐ τρίτον δικαιοδοσίας βαθ
μόν, διότι κατά κανόνα δέν δικαιοδοτεί, 
άλλά μηδενίζει άπλώς τάς ποός τούς 
κειμένους Νόμους άντικειμένας άποφά- 
σεις τών ύποδεεστέρων δικαστηοίων.

Ό  Ιουστινιανός έν Νόμω 12ω Κώ- 
όικος de jlldiciis έθρήνει τήν παράτασιν 
τών δικών, ήν έθεώρει ώς κοινωνικήν 
πληγην άπηγόρευσε δέ τήν παράτασιν 
τών δικών πλέον τής τριετίας. Ή  δέ 
αίτιολογική έκθεσις τή ; νέας Ιτα λ ική ; 
Δικονομία; υιοθέτησε τήν θεωοίαν τοΰ 
Ίουστινιανοΰ διά τη ; σκέψεω; δτι,πασα 
δίκη είνε καθ’ έαυτήν έν κακόν αυτό 
καθ’ έκυτό, δπερ απα ιτεί άπάσας τά ; 
μεοίμνα; τής κοινωνίας, ΐνα τίθηται έν 
δριον εΐ; αύτά;, ό δέ Νομοθέτη; οφείλει 
νά καταπαύν) τά ; αβεβαιότητα; καί τά; 
άδημονίας τών διαδίκων αΐτινέ; είσι 
«υνεπειαι τη ; παρατάσεω; τών δικών.

’Αλλά πρό; θεραπείαν τοΰ ,άξιοθρη- 
νη:ου κακοϋ τη ; παρατάσεω; τών δικών 
δέν αποβλέπει μόνον ό περί άνατοοπης 
θεσμό; άλλά καί έκεΐνο; περί τών βαθ
μών τή ; δικαιοδοσία;.

Κατά τήν έκκλητον δίκην ό διάδικο; 
έ'χει τό δικαίωμα νά διορθώση τά ποω- 
τοδίκω; ήμαρτημένα.

Ω; πρό; τό ζήτημα, έάν ό κατ’ έφε- 
σιν δικαστή;, μεταρρυθμίζων τήν ποωτό- 
δικον άπόφασιν, όφείλτι νά παραπέμψη 
τήν δίκην τώ τέω ; δικαστ·?!, οί Βυζαν
τινοί καί οί 'Ρωμαϊκοί Νόμοι άποφαί- 
νονται δτι απ&; δικαστή; πρό; ον άνα- 
φέρεται ή έκκλητο; ούκ οφείλει πάλιν 
παραπέμπειν τήν δίκην τώ προτέρω δι
καστή άλλ ’ αύτός δικάζειν». Όμοία 
άρχή έξ άγεται έκ τοΰ άρθρ. 776 τή; 
ήμετέρα; Πολ. Δικονομία;.

Εί; πάσα; τά ; νομοθεσία; ύποστηρί- 
ζεται ή άρχή δτι ό κατ’ έφεσιν δικάζων 
δικαστή; οφείλει, μεταρρυθμίζων τήν 
εκκληθεΐσαν άπόφασιν νά δικάσγ) συνάμα 
όριστικώ; τήν διαφοράν κατά τινα δέ 
γνώμην, τότε μόνον τό Έφετεΐον δύνα- 
ται νά παραπέμψνι τήν ύπόθεσιν εί; τόν 
κατώτερον δικαστήν, δταν ούτο; δέν 
έδίκασεν έπί τής ούσίας. Τό δέ άρθρ. 
770 όρίζον δτι, έξαφανιζομένης της 
πρωτοδίκου άποφάσεω; ή περαιτέοω 
συζήτησις τής ύποθέσεως ύπάνεται είς 
τήν αρμοδιότητα τοΰ Δικαστηοίου τών 
Έφετών, καθιεροϊ τήν άρχήν, δτι τό 
Έφετεΐον δικαιοΰται μέν νά μή προβή 
εις τήν εξετασιν τής περαιτέρω διάφο
ρά; άλλ ’ δτι έν τοιαύτν) πεοιπτώσει ο
φείλει νά παραπέμψνι εί; άλλο δικα- 
στήριον.

Έκ τών είρημένων έπεται οτι, δταν 
ή ουσία τη ; ύποθεσεω; έξεδικάσθη ύπό 
τοΰ Πρωτοδικείου, τό δέ Έφετεΐον έπε- 
κύρωσε τήν άπόφασιν ταύτην ώ ; τακτι
κήν κατά τύπου; καί ορθήν κατ’ ούσίαν, 
συνάγεται δτι τά ύπό τών δύο βαθμών 
λυθέντα καί καθορισθέντα γεγονότα καί 
ζητήματα έξεδικάσθησαν πλέον, ή δέ 
άπόφασι; κατέστη τελεσίδικο; ώς ποός 
ταΰτα. Κατά δέ τό έδάφιον 2ον τοΰ 
άρθρ. 749 Πολ. Δικονομίας έ'φεσι; δέν 
συγχωρεΐτ,αι κατά τών τελεσιδίκων 
άποφάσεων.

“Οθεν ή ύπό συζήτησιν αίτησις άναι- 
οεσεως κατά τής προσβαλλομένης άπο
φάσεω;, ή τ ι; άπέρριψε τήν περί άνα- 
κλησεω; αΐτησιν είναι άπορριπτέα, ούχί 
δυνάμει τών έν τώ διασκεπτικω αύ
τη; διαλαμβανόμενων αιτιολογιών,άλλά 
διότι κατ’ αύτη; νομίμω; άντιτάσ- 
σεται ή περί δεδικασμένου έ'νστασι;, 
ήν τό άνώτατον δικαστήριον καί αύτε- 
παγγέλτω ; δύναται νά λάβ·/) ύπ ’ οψει.

(’Ακολουθεί)

(Μ ετά μ,ίαν γενεάν)
Κατά τό παρελθόν Σάββατον συνεζη- 

τήθη ένώπιον τοΰ Β'. τμήματος τοΰ Ά 
ρείου Πάγου ή πολυθρύλλητος ύπόθεσις 
τών κληρονόμων Θεολόγου κατά τών 
κληρονόμων Δημ. Βαφειαδάκη, ή όποια 
ήρξατο διά τής άπό 20 Σεπτεμβρίου 
1874 αγωγής τοΰ Δημητρίου Βαφεια
δάκη ένώπιον τοΰ Πρωτοδικείου Σύρου. 
Ή  ύπόθεσις αύτη, ή άπό 34 έτών ύφι- 
σταμένη έκκρεμής ένώπιον τών δικαστη
ρίων, Ιδωκεν άφορμήν είς τήν Ικδοσιν 
αποφάσεων τοΰ Πρωτοδικείου Σύρου ά
ποφάσεων τοΰ Έφετείου Αθηνών άπο
φάσεων τοϋ Α'. τμήματος τοΰ Άρ. Πά
γου, άποφάσεων τοΰ Έφετείου Ναυ
πλίου καί άποφάσεων τοΰ Β'. τμήματος 
τοΰ Άρείου Πάγου, τοΰ όποιου άναμέ- 
νεται ή άπόφασις, αύτη δέ άν ή πεποί- 
θησις τοΰ κατά πρώτον άκούοντος άνα- 
πτυσσομένην μίαν ύπόθεσιν ένώπιον τοΰ 
άκροατηρίου δέν είνε πεπλανημένη θά 
είνε προδικαστική.

Τφόντι ή πρώτη άπόφασις τοΰ Πρω
τοδικείου Σύρου, ήτις καί έκυρώθη δι’ 
άποφάσεώς τοΰ Έφετείου Αθηνών, πά
σχει δικονομικήν πλημμέλειαν τήν ό
ποιαν έξήρε διά πλούσιας είς έπιστη- 
μονικά έπιχειρήματα άγορεύρεως ό Εί- 
σαγγελεύς τοΰ Άρ. Πάγου κ. Τσιβα- 
νόπουλος. Ή  πλημμέλεια αύτη έγκειται 
είς παράβασιν τοΰ δικονομικοΰ κανόνος 
δτι ούδείς ύποχρεοΰται είς προαπόδειξιν 
καί όσάκις ό δικαστής μορφώνει τήν δι- 
κανικήν αύτοΰ πεποίθησιν έκ τεκμηρίων, 
ύποχρεοΰται νά διατάξη άποδείξεις ί'να 
μή ό καθ’ ού τά τεκμήρια προαποδει- 
κτικώς προσκομίζονται, στερηθή τοΰ δι- 
καιώματας τής άνταποδείξεως.

Είς τήν ύπόθεσιν δμως ταύτην τό 
Πρωτοδικεΐνον Σύρου, έκτιμήσαν τεκμή
ρια προαποδεικτικώς προσκομισθέντα καί 
πεισθέν δτι άπεδεικνύ^το ή βάσις τής 
άγωγής τοΰ Δ. Βαφειαδάκη, χωρίς νά 
διατάξω άποδείξεις, έπέβαλεν αύτφ τόν 
παρά τοΰ θεολόγου έπιβοηθητικώς έπ- 
αχθεντα δρκον ούχί μόνον περί τής ύπάρ- 
ξεως τής έκχωρήσεως, έφ’ ής έστηρί- 
ζετο ή άμωγή, άλλά καί περί γεγονό
των διά τά όποια ούτε προσεκομίσθησαν 
ούτε έξετιμήθησαν τεκμήρια ώς άνε- 
πτύχθη.

Δέν είνε δυνατόν, είπεν ό κ, Είσαγγε- 
λεύς Τζιβανόπουλος περαίνων τήν άγό- 
ρευσίν του, νά ύπάρξίβ δαυτέρα γνώμη

μεταξύ τών κ. κ. Αρεοπαγιτών περί τοΰ 
ριζικοΰ δικονομικοΰ λάθους καί δέν είνε 
πρέπον τό άνώτατον Δικαστήριον νά δ- 
χυρωθή όπισθεν τής παλαιότητος τής 
ύποθέσεως καί νά μή διατάξη άποδείξεις 
έξ ών έξαρταται ούσιαστικώς ή άπονομή 
τοΰ δικαίου.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
Τ Ο Υ  Π Ρ Ω Τ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Αμέσως κατωτέρω δημοσιεύομεν ύπό- 
μνησιν τρόπον τινά τών έν Άθήναις καί 
Πειραιεΐ δικηγόρων πρός τήν έπιτροπήν, 
ήτις είχεν άναλάβει τήν έντολήν νά πα- 
ρακολουθή τάς έργασίας τής νέας έν τφ 
Καταστήματι τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου 
αιθούσης τοΰ Πρωτοδικείου. Έ  ύπόμνη- 
σις αύτη, κυκλοφοροΰσα άπό ήμερών με
ταξύ τών δικηγόρων, ύπεγράφη σχεδόν 
ύφ’ απάντων, ούτως ώστε άναμένεται ή 
άπάντησις τής έντολοδόχου έπιτροπής.

Ύποθέτομεν δτι τό πραγμα θά περιο- 
ρισθή μέχρι τοΰ σημείου τούτου καί δτι 
δέν ύφίσταται άνάγκη καί άλλων ένερ- 
γειών ή μέτρων, καθότι, καθ’ άς έχομεν 
πληροφορίας, ή νέα αίθουσα μετ’ ού πολύ 
παρέχεται είς χρήσιν.

"Οπως δήποτε ή έν λόγφ ύπόμνησις 
έχει ώς εξής:
Π ρ ο ς  τ ή ν δ ε χ α μ ε λ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή ν  

•τών κ. κ. Α ικηγόρων
Κύριοι συνάδελφοι,

01 κάτω&ι, νπογραφόμενοι δικηγόροι, 
δνοφοροΰντες διά την άδικαιολόγητον 
παρίλκυσιν τών επισκευών τοϋ ’Εθνικοΰ 
Τυπογραφείου, αϊτινες έπ αόριστον φ α ί
νονται παρατεινόμεναι, παρακαλοϋμεν 
νμας δπως κ/.ηβώσι τό ταχύτερον ίίπαν- 
τες οί έν Ά θήνα ις και Πειραιεΐ δικηγόροι 
εις συνέλενσιν, ϊνα ληφθώσι τά προσήκον
τα μέτρα πρός έκτέλεσιν της κατηγορη
ματικής κα'ι έπισήμον εις τήν Έ πιτροπήν 
υποσχέσεως τοϋ κ. Προέδρου τής Κνβερ- 
νήσεως και τον έπϊ τής Δικαιοσύνης κ. 
'  Υπουργοϋ.

’Εν ί] δε περιπτώσει, είτε ή επιτροπή 
νομίοΐ) δτι δεν πρέπει νά κληθώαιν οί 
Δικηγόροι, είτε ή συγκληθησομένη σννέ- 
λευσις δέν προβί] εις άποφάσεις πρός 
τοΰτο, ήμεΐς τουλάχιστον έσμεν σταθερώς 
αποφασισμένοι νά έμμείνωμεν διά πάσης 
θυσίας εις έκτέλεσιν τών ύποσχεθέντων.

Μετά συναδελφικής άγάπης
("Επονται αί νπογραφαί).

Α π Α Ν Τ Η Ι Ι Ι  Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Ι
Οίονεί άπάντησιν είς τάς όλίγαe  πα

ρατηρήσεις, άς είς τό προηγούμενον φύλ
λον παρεθέσαμεν έν σχέσει μέ τόν έλεγ
χον δν έπειράθη νά άσκήση έν τή Βουλή 
έπί τοΰ Άρείου Πάγου ό βουλευτής κ. 
Καβαλιερατος, άποτελεΐ έπιστολή άπο- 
σταλεΐσα είς ήμας ύπό τό ψευδώνυμον 
«είς νομομαθής», ήν, παρά τήν ύποχρέω- 
σιν πρός τούς άναγνώστας ήμών, δημο- 
μοσιεύομεν, καίτοι άνώνυμον. Τό άτοπον 
είς 8 ό κ. Καβαλιερατος ύπέπεσεν, άνα- 
λαβών άνευθύνως καί δπισθεν τής άσπί- 
δος τής βουλευτικής άσυλίας νά μετα
κόμιση είς τήν αίθουσαν τής Βουλής 
ύπόθεσιν στενώς ίδιωτικοΰ συμφέροντος 
καί άπό ταύτης όρμώμενος νά διεξαγάγη 
πολεμικήν κατά προσώπων κυρίως, έπα- 
ναλαμβάνει ύπό άλλον τύπον δ συγγρα- 
φεύς τής κατωτέρω έπιστολής, δστις, 
έστερημένος ίσως τής έκ τής ιδιότητος 
τοΰ βουλευτοΰ άσυλίας, καταφεύγει ύπό 
τήν σκέπην τής έκ τής άνωνυμίας άσυ- 
δοσίας.

Δυστυχώς δέν άπεκτήσαμεν άκόμη τό 
θάρρος έκεΐνο δπερ πρέπει νά έμπνέη 
πάντα πολίτην θεωροΰντα έαυτόν, έκ 
τής δικαστικής ϊδίως έξουσίας, ήδικημέ- 
νον, νομίζομεν δέ δτι έξυπηρετοΰμεν είτε 
ήμας αύτούς είτε γενικώτερόν τινα ά- 
γώνα, έάν γίνωμεν έκάστοτε καταδόται 
είτε άτόπων πραγματικών είτε κατά τό 
φαινόμενον ή κατά τήν άντίληψίν ήμών 
τοιούτων, μή κατανοοΰντες δτι αί προσ- 
πάθειαι ήμών, αί κατά τοιοΰτον τρόπον 
καταβαλλόμεναι, αύταί άκριβώς ύποβι- 
βάζουσι τόν άγώνα. Διότι τί εύγενέστε- 
ρον καί τί άνδρικώτερον καί τί έπιβλη- 
τικώτερον, άν ό σήμερον ύπό ψευδώ
νυμον γράφων είχε τήν ψυχικήν δύνα- 
μιν νά κατήρχετο καταγγέλλων ή έλέγ- 
χων ή ύποδεικνύων διά τής ύπογραφής 
του έκεΐνο δπερ ύπό ψευδώνυμον ύπο- 
δεικνύει. Προτιμά έν τούτοις τήν κρύ-
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πτην τής ανωνυμίας, φανταζόμενος τις 
οίδε ποίας άτομικάς εύθύνας ή θέλων καί 
Ιλεγχον νά ένασκήση άλλά  καί ,ούδένα 
νά δυσαρεστήση, σκεπτόμενος δέ συγ
χρόνως δτι έπί τέλους ό διευθύνων ή ό 
γράφων μίαν έφημερίδα δικαστικήν τί 
άλλον προορισμόν εχει ή νά άναλαμβάνη 
έπί τής ράχεώς του τάς συνεπείας τών 
όρέξεων δλων των άλλων!

'Οπωσδήποτε ή έπ:στολή τοΰ γρά- 
φοντος, εστω καί άνώνυμ»ς, θίγε: ζή
τημα άξ:ον γενικωτέρου ένδιαφέροντος, 
τούτου δέ Ινεκα, παρά τάς άρχάς τής 
έφημερίδος ήμών, τής καλούσης είς συν
εργασίαν πάντας τούς δυναμένους νά 
έχουν θάρρος, μή τεταγμένης δέ νά έπι- 
στρατεύη δειλούς—διότι δειλοί καί ούδέν 
άλλο είνε οί μή θέλοντες νά άναδεχθώσ: 
τάς έκ τών πράξεων των εύθύνας—τήν 
δημοσιεύομεν, Ιχουσαν ώς έξής : 

Αξιότιμε Κ ύρ ιε
Έ άν έν τή βουλή δέν υπήρχε περί- 

πτωσις άνακινήσεως τοΰ ζητήματος τής 
συγκροτήσεως τής όλομελείας τοϋ Ά ρείου 
Πάγου, έν ταΐς στήλαις δμως τής άξιο- 
λόγου έφημερίδος σας αρμόζει νά έξετα- 
σΰή  μετά τής ακρίβειας και τοϋ θάρρους 
άπερ χαρακτηρίζουαιν αυτήν.

Δέν είναι δέ άναγκαΐον βέβαια νά σας 
νπαδειχβή ή διάκρισις μεταξύ τής εξου
σίας τοϋ Προέδρου πρός σνγκρότησιν τής 
όλομελείας, και τής προσηκούσης χρήσεως 
αυτής.

* Ο Πρόεδρος έ’χει βεβαίως τό δικαίωμα  
νά καλέση οΐους προαιρείται δικαστάς, 
μάλιστα δέ δέν είναι ενκολον νά παρα- 
λίπη τους δικάσαντας είς τό ακυρωτικόν 
τμήμα, οΐτινες κατά τόν νόμον δέν έξαι- 
ροϋνται.

Διότι ή ολομέλεια χρειάζεται ’ένδεκα 
τουλάχιστον Ά ρεοπαγίτας' άλλά προσή- 
κον είναι δσον δύναται νά άποφεύγη τήν 
συγκρότ ησιν τής όλομελείας κα τά  τό 
π λε ΐσ το ν  έκ τών δικασάντων την άναί- 
ρεσιν, καί έτι περισσότερον τήν πρόσλη- 
ιψιν τοσούτων έξ αύτών, ώστε ν άποτε- 
λώσι τήν π λ ε ιο ψ η φ ία ν  έπίσης δέον 
νά άποφεύγη τήν εκλογήν τοϋ ε ίσ η γ η το ϋ  
έξ αύτών, άλλως ή παρέμβασις τής όλο
μελείας είναι έντελώς τυπική. Έπ'ι τή 
βάσει ταύτη είναι βέβαια έξεταστέον τί 
έγένετο είς τήν υπόϋεσιν περι ής <5 νοη- 
μονέστατος βουλευτής κ. Καβαλιεράτος 
εποιήσατο λόγον.

Είς νοιιοηαΟης

Έν πάση περιπτώσει το τετριμμέ- 
νον «έξ οικείων τά βέλη» φαίνεται 
οτι είνε προωρισμένον πάντοτε νά έ- 
φαρμόζηται.

αρ-
:ών

Α ί στήλαι τής «Δ ικα ιοσύνης> 
εινε ε ίς τήν διάΰ'εσιν παντός δι 
κηγόρον, δικαστοϋ η άλλου δι- 
καστικοϋ προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην η έπ ιΰ 'υ-  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν απονομήν τοϋ δικαίου.

Λέγεται βτι ο κ. Πρωθυπουργοί έν 
Γαλλία μέν έπί ικανά έτη έπεδόθη 
είς τήν τέχνην τοΰ Μοδεστίνου, έν 

Κέρκυρα δέ έπί
Έ ξ  ο ικ ε ίω ν . . .  όχι ολίγον χρό

νον ήσκησε τδ 
έπάγγελμα τοΰ Λαμπορή. Τά δύο 
ταΰτα, σημαντικά δπως δήποτε διά 
τον βίον ένδς άνθρώπου γεγονότα, 
τοιαύτην ήσκησαν έπί τοΰ πνεύματος 
τοΰ κ. Πρωθυπουργού έπιρροήν, ώστε 
κατέπεισαν τοΰτον δτι νομοσχέδιον, 
σχετιζόμενον πως μέ τήν δικαιοσύ
νην, είνε άδύνατον νά ψηφισθή ύπδ 
τής Βουλής έφ' δσον τόσα πολλά 
μέλη ταύτης μετέρχονται τδ αύτδ οίον 
καί έκεΐνος μετήρχετο άλλοτε έπάγ
γελμα καί τοΰτο διότι, κατά τήν έ'κ- 
φρασιν τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ, οι δικη
γόροι εινε δντα συζητητικά. θ ά  άνε- 
λαμβάνομεν νά καταπείσωμεν τον 
πρώτον τής Ελλάδος πολίτην περί 
τοΰ παπλανημένου τής δοξασίας του, 
παρατάσσοντες έπιχειρήματα άγοντα 
είς το-συμπέρασμα δτι κοινοβουλευτι- 
κδν πολίτευμα άνευ συζητησεως, έξ 
άγνής προθέσεως πάντοτε, δεν δύνα- 
ται νά νοηθή, παραιτούμεθα δμως 
τοΰ έγχειρήματος τούτου έκ τοΰ φό
βου μήπως καταλεχθώμεν μεταξύ τών 
δικηγόρων δπως ο κ. Πρωθυπουργός 
τούς έννοεΐ.

Ή  σπουδή της καταδιωκτικές 
χης Βόλου νά προβγί εί; άνεύρεσιν 
πρωταιτίων του συγκροτηθέντος συλλα

λητηρίου διά την 
0 1 όαρμακέμποοον καταδίκην τώνφαο- 

Βόλου μακεμπόρων ύπό
τοΰ έκ,εΐσε ΓΙλ·/)Ά- 

μελειδικείου καί είς άθρόαν σύλληψιν 
καί ποινικήν αύτών καταδίωξιν, γενν^ 
πολλ.άς ύπονοίας περί φανατισμού τού
λάχιστον. Είνε αληθές οτι έν Έλλάδι 
ύφ’ ενα μόνον τύπον έγνωρίσαμεν τό 
συνταγματικόν δικαίωμα της λαϊκές συ- 
σκεψεως, είς τά εκλογικά τούτέστι συλ
λαλητήρια, δταν ό κυρίαρχος λαός... α
πειλή την δημοσίαν τάξιν, καί δίν έ'χει 
άδικον ό κ. Εΐσαγγελεύς Βόλου νά άπα- 
γορεύϊ) εις πασαν άλλην περίπτωσιν τήν 
ένάσκησιν τοΰ συνταγματικού αύτοΰ δι
καιώματος.

Έν τούτοις τό Δικαστήρον θά κρίνη 
άν οί πολΐται έ'πταισαν, άν ήσέβησαν 
είς τό όμοούσιον του προσώπου τών κ. 
κ. δικαστών ή είς τάς αποφάσεις α ύ
τών. Ά λλά  εις τοιαύτας περιστάσεις 
τό ούσιωδέστερον ενδιαφέρον είνε ή έξέ- 
τασις τών αίτιων, έξ ών άποορέει ή κο
λάσιμος πράξις τών πολιτών. Είνε προ
σωπικόν τό έλατηριον ; Τόσω τό χειρό
τερον διά τούς άσεβήσαντας πρός τήν 
Δικαιοσύνην. Ά λλά  μήπως είνε ειλικρι
νής άγανάκτησις τών πολιτών, οΐτινες 
τήν δικαστικήν άπόφασίν έθεώρησαν έξ 
άφιλοσοφητου πεισμονής ύπαγορευθεΐσαν 
καί προσβαλοΰσαν τό δημόσιον αίσθημα 
περί δικαίου ; Τοΰτο θά έξετάση ό κ. 
ύπουργός της Δικαιοσύνης καί ’ο κ. Εΐ
σαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου, οί δύο 
ανώτατοι έπόπται της Δικαιοσύνης.

’Ιδιαιτέρως μάλιστα είς τήν προ/.ει- 
μένην περίστασιν επιβάλλεται άπό τοι- 
αύτης περιωπής έξέτασις, διότι τό ζή
τημα τών φαρμακέμπορων έπισ :ημόνων 
έ'λυσεν ή'δη ό Άρειος Πάγος, θεωρήσας 
τήν έκ μέρους αύτών έκτέλεσιν συνταγών 
πταισματικήν παράβασιν.

Ή νομολογία δέν δεσμεύει βεβαίως 
τά Δικαστήρια καί δύνανται ταΰτα ν 
άποφαίνωνται άντιθέτως, οταν άπό πε- 
ποιθησεως ήτιολογημένης έ'χωσι διάφο
ρον γνώμην.

Ά λ λ ’ αύτό άκριβώς θά έπεθυμοϋμεν 
νά έξακριβωθη. Πρόκειται περί πεποι 
Θησέως ή περί αύθαιρεσίας ; Καί ή αύ 
θαιρεσία όφείλεται είς πλάνην ή είς 
παρασκήνια ;

Έπέπρωτο καί πρό αύτης άκόμη της 
έκπλήξεως νά εύρεθώμεν. Εις έκ τών 
βουλευτών, άδιάφορον έκ ποίας αφορμής 

όρμηθείς, παρέ- 
Κ αί κατά jtotov ! στησεν ενώπιον 

της Βουλής δτι ό 
έ'λεγχος ον οί κατά τόπους Εΐσαγγελεΐ 
άσκοΰσιν έπί- τών δικαστών καί τών έι 
γασιών τούτων, είνε άπλούστατα τυπ ι
κός καί καθαρώς ποσοτικός. Τόν δ’ άπα- 
μειβόμενος ό κ. έπί τνίς Δικαιοσύνης Υ 
πουργός ύπεστήριξεν οτι ό ελεγχος είνε 
και ποιοτικός. Όμνύομεν οτι τήν άπάν- 
τησιν ταύτην τήν άνεγνώσαμεν ώς δο 
θεΐσαν ύπό τοΰ κ. έπί της Δικαιοσύνης 
Ύπουργοΰ, άν δ’ ύποτεθη δτι αληθώς 
τοιουτό τι ύπεστήριξεν ό κ. 'Τπουργός 
σημαίνει δτι, καθ’ ήν στιγμήν τοιαΰτα 
έ'λεγεν καί ύπεστήριζεν, έλησμόνησεν 
δτι έπί μίαν δλην γενεάν έδικηγόοησε 
πρός δέ καί δτι, γενόμενος Τπουργός, 
μέ διόπτρας τοιούτων ιδιοτήτων ώπλί- 
σθη, ώστε τό ποσόν τό βλέπει ώς ποιόν.

Δυστυχώς ή εύτυχώς ύπάρχουν άκόμη 
οί μή τελείως άπογοητευμένοι, σώζον- 
τες δέ άκόμη τήν έλπίδα δτι ή βελ- 

τίωσις τοΰ τρόπου 
Οί άδιύοΟωτοι καθ’ ον άπονέμεται 

ή δικαιοσύνη δέν είνε 
αδύνατος. Είς τούτων, δι’ επιστολές 
μακροσκελεστάτης, ζητεί νά μάς πείση 
δτι ήδη, οτε τό τμήμα τών ’Εμπορικών 
ύποθέσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών 
διηρέθη είς δύο, δέν είνε άδύνατον καθ’ 
έ/.άστην Δευτέραν, οπότε έκφωνοΰνται 
μόνον πτωχεύσεις καί αιτήσεις, νά διε- 
ξάγηται προφορική διαδικασία καί νά
έκδίδωνται.............άμέσως αί άποφάσεις,
τούλάχιστον έπί τών άπλών αιτήσεων 
περί παρατάσεως προθεσμίας ή άντικα- 
ταστάσεως Είσηγητοϋ καί τά παρόμοια. 
Τοιουτοτρόπως, προσθέτει έν έπιλόγω ό 
γράφων, γίνεται μία άπαρχή, ήτις π ι
θανόν σύν τφ  χοόνω νά έπεκταθη καί 
έπί άλλων ύποθέσεων, ήτοι άγωγών έκ 
συναλλαγματικών,· περιπτώσεων κανο
νισμού θέματος δρκου έπακτοΰ ή θέμα- 

ος άντεπαγωγης δρκου καί άλλων. Τούς 
οΰτω σκεπτομένους καί τόσον αίσιοδό- 
ξους καί μή πεισθεντας είσέτι τελείως 
δτι ό δικαστής παρ’ ήμΐν δέν είνε κρι
τής διαφορών άλλά διεκπεραιωτής δι
κογραφιών, άπεκάλεσαν άλλοτε προ
σφυέστατα άδιορθώτους. Μεταξύ τούτων 
καταλεκτέος άναμφιβόλως καί ό γράφων 
πρός ήμάς.

Δεν λέγομεν δτι ή κοινωνική πληγή 
τνίς μονομαχίας, ήτις ένίοτε, έ'στω καί 
σπανίως, άριθαεΐ καί θύμκτα, είνε έξ 

έκείνων αίτινες δύ-
Πε{ηττολογίαι νανται νά θερα- 

πευθώσιν εύχεοώς 
καί διά προχείρων νομοθετικών μέτρων. 
Υπάρχουν οί φρονοΰντες δτι τό έλαφρόν 
της ποινής έν τώ άδικήμκτι της έξυ- 
βρίσεως άποτελεΐ μίαν έκ τών κυριωτέ- 
ρων αφορμών αΐτινες έξωθουσιν είς τήν 
μονομαχίαν, ένώ έξ άλλου ύπάρχουν οί 
διατεινόμενοι οτι τό έλαφρόν ή βαρύ της 
ποινής κατά της έξυβρίσεως έν ούδεμια 
άπολύτως διατελεΐ σχέσει ποός τήν μο
νομαχίαν.

Μέχρις δτου δμως οί θεωρητικοί συγ- 
κατατεθοΰν εις τήν έκλογήν τοΰ άντι- 
φαομάκου, εργον φρονήσεως δι’ ήμας 
τούλάχιστον θά ήτο, άν έλαμβάνετο 
δραστικώτερόν τι μέτρον καί τοιοΰτο 
βεβαίως θά ήτο ό χαρακτηρισμός νομο- 
θετικώς της μονομαχίας ώς άποπείρας 
άναιοέσεως κατά τάς 999 περιπτώσεις 
καθ’ άς αί σφαΐραι άνευ προσκόμματος 
άπειλοΰν τό στερέωμα καί ώς άναιρέ- 
σεως κατά τήν μίαν περίπτωσιν τήν 
ύπολειπομένην πρός συμπληρωσιν τοΰ 
άοιθμοΰ χίλια, ήτις συνεπεσε κατά τήν 
λήξασαν έβδομάδα.

Εύνόητον δτι μετά τόν τοιοΰτον χα
ρακτηρισμόν δέν θά τεθώσιν έν άρ 
καί αί περί συστάσεως άρχαί τοΰ Ποι- 
νικοΰ νόμου, οπότε καλούνται οί διά
φοροι ίππόται είς σύνταξιν πρωτοκόλ
λων.

Αύτά θα έπετρέπετο νά σκέπτηται 6 
εχων τήν γνώμην δτι ή νομοθετική 
εξουσία εξακολουθεί λειτουργοΰσα έν 
Έλλάδι καί παρακολουθούσα τήν κίνη- 
σιν καί τάς άνάγκας τ*?ίς κοινών'ας.

ΣΥΚΑ ΤΑ ΣΥΚΑ
'Ο  ΰ·εσμός τώ ν  έμμ ίσϋ 'ω ν  π α ρ έδρω ν .

(Συνέ/εια έκ τοΰ προηγουμένου) 
Έλεγεν ήμ:ν πρό ήμερων έμμισθος 

πάρεδρος έκ τών καλλίστων υπό πάσαν 
έποψιν, δτι κατά ένα προηγούμενον δια
γωνισμόν, καθ’ δν πρός γενικήν κατά- 
πληξ:ν είχεν άποτύχη, είχε βαθμολογηθή 
ύπό τοΰ ένός μέν καθηγητοΰ τοΰ Πανε
πιστημίου μέ 14 ή 15, ύπό τοΰ έτέρου 
δέ μέ 2. "Ενεκα τούτου κατά τήν διά- 
σκεψ:ν τής Έπιτροπής πρός έκδοσιν τών 
άποτελεσμάτων διεμαρτυρήθη έντονώ- 
τατα ό πρώτος καθηγητής, διέρρηξε κατά 
τό λεγόμενον ■ τά ίμάτιά του, ήρώτα τίς 
έτόλμησε νά βαθμολογήση μέ 2 , καί ήπεί- 
λει δτι δέν θά ύπογράψη τό πρακτικόν 
κατόπιν τοιαύτης ασυνειδήτου βαθμολο
γίας. Ά λλά μετ’ όλίγον έν τω έλέγχφ 
τών βαθμών άλλου διαγωνισθέντος εύ- 
ρεθη νά έχη ούτος λάβη βαθμούς ύπό 
μέν τοΟ πρώην ώργισμένου καθηγητοΰ 
Ο ύπό δέ τοϋ έτέρου 15. Ήτο σειρά 
πλέον νά διαμαρτυρηθή καί διαρρήξη τά 
ίμάτιά του ό έτερος τών κ. κ. καθηγη
τών- καί ήρώτησεν έντονώτατα καί ού
τος, ποΤος έβαθμολόγησε μέ Ο ; Καί ή 
άπάντησις: « Εγώ, κ ύρ ιε , κ α ι ε'χω τό  
■θάρρος νά  τό εΐ'πω, ε π ρ α ξα  δέ τοΰτο  
δ ια β λ έπ ω ν  το ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς  ύμ ώ ν , οΰ$

ή θ έ λ η σ α  νά  έ ξονδετερώ σω , λέγω  τ ο ϋ 
το μ ετά  το ϋ  ‘θ ά ρ ρ ου ς , τό ό π ο ιο ν  δέν  
έχ ε ι ό βα ,'θμολογήσας τό ν  έτερον δ ια -  
γω ν ια θ έ ν τ α  με 2>.

Δύνανται νά ώσι καί άπλώς άνεκταί 
τοιαΰτα: δ:αδόσεις εις βάρος άνωτάτων 
τής Πολιτείας προσώπων καί έν τή έκ- 
λογή τών σπουδαιοτάτων τής Πολιτείας 
λειτουργών : Είνε καί άπλώς άνεκτόν νά 
καλύπτονται αύται ύπό τοΰ νόμου; Καί 
καλύπτονται, διότι τό ’Εκτελεστικόν Διά
ταγμα λέγει ρητώς· «Μετά τό πέρας τής 
έργασίας ταύτης τά δελτία κ α τα σ τρ έ -  
φ ον τα ι» . Έπανελάβομεν τήν ρήτραν 
ταύτην, ίνα τονίσωμεν αύτήν, ώς προϊόν 
ή έσχατης μωρίας ή έντελοΰς καί προ- 
βεβουλευμένης άσυνειδησίας, έκεΐ, δπου, 
έπαναλέγομεν, πρόκειται περί τών ίερω- 
τάτων καί τιμαλφεστάτων τής Ινο:νωνίας. 
Φρονοΰμεν δέ, δτ: καί ή Πολιτεία καί 
οί χρηματίσαντες μέλη τής Έπιτροπής 
καί αυτοί ·οί εύεργετηθέντες καθ’ ήμάς 
ύπό τής ρήτρας ταύτης έχουσιν ύποχρέω- 
σιν νά δικαιολογήσωσιν αύτήν. Διότι δυ- 
νάμεθα νά βεβαιώσωμεν, δτι δέν ήκούσα- 
μεν ένός, μή φρονοΰντος, δτι έπιβάλλε- 
ται άμέσω ς  ή έξάλειψίς της, ώς δημο
σίου στίγματος.

Ά λλά πώς είνε δυνατόν νά δικαιολο- 
γηθή ή έπιτυχία ένός μέ εξ 15 καί 'έν 
14, τούς άνωτάτους δηλαδή βαθμούς, 
ένφ ούτος μόλις πρό όλίγων μηνών άπέ- 
τυχεν; Ό θεσμός είνε άξιοκατάκριτος ή 
ή έφαρμογή του ; Πάντως καί προφανώς 
τό έτερον συμβαίνε:· ή άμφότερα καθ’ 
ήμάς. Τό άδικαιολόγητον μένει έν πάση 
περιπτώσε:.

Είνε άνάξιος καί τοΰ όνόματος «•θε
σμός» , ό μή έξασφαλίζων τούλάχιστον 
είς τήν Εντροπήν ν’ απαίτηση εύθύνας. 
Έκ τούναντίου δέ άφίνονται δρθάνοικτοι 
αί θύρα: είς τάς διαδόσεις καί άς ύποθέ- 
σωμεν τάς καχυποψίας, άκούει δέ πάς 
τις. τόν Α ύποστ7]ρίζει έ Β, τόν Γ ό Δ, 
τόν Ε ό Ζ καί ούτω καθεξής, βεβαιοΰται 
δέ π. χ. δτι ό κ. Υπουργός προεκήρυξε 
ταχέως νέον διαγωνισμόν, διότι, πρός γε
νικήν άπορίαν, άπέτυχεν ό εις καί μό
νος, δν καί αύτός ύπεστήρ:ζε. Καί ό 
άποτυχών έκεΐνος— δικαίως ή άδίκως— 
βεβαίως καί κατά τόν μή άπαγορεύοντα 
τοΰτο νόμον θά γείνη δεκτός είς τόν μετ’ 
όλίγον νέον διαγωνισμόν.

Ά λλο τοΰτο άτοπον τοΰ περίφημου 
θεσμοΰ. Ό άποτυχών είνε δεκτός είς τόν 
νέον διαγωνισμόν καί άν μετά ένα μήνα 
προκηρυχθή ούτος. Καί ακούετε περί 
τινων διαγωνιζομένων, τετράκις, πεντά- 
κις, έξάκις, έπτάκις, δκτάκις διαγωνι- 
σθείς. Έλέχθη, τό καθ’ ήμάς άπίστευ- 
τον, δτι ήκούσθη καί τό,άχαρακτήριστον, 
περί ένός έπιτυχόντος κατά τόν δγδοον 
διαγωνισμόν του: «Βρέ αδερφέ, τοϋ έχο- 
μεν πάρη 800 δραχμάς έξέταστρα !  !  !»

Ό έπιμένων νικα, λέγουσιν, είνε δέ 
γνωστότατον, βεβαιοΰται δέ ύπό τών πα- 
ρακολουθούντων τούς διαγωνισμούς, δτι 
οί έπιμένοντες πάντως καταλαμβάνουσι 
μίαν θέσιν είς τήν σειράν μετά τούς προ- 
στατευομένους. Ά λλ ’ ήμεΐς δέν δυνά- 
μεθα νά έννοήσωμεν, πώς δύναται τις νά 
καταστή έγκρατής πέντε κλάδων τοΰ 
Δικαίου, ένφ μέχρι πρό μηνών άπεοείχθη 
δίς καί τρις καί τετράκις μή έγκρατής. 
Ά λ λ ’ ήμεΐς δέν δυνάμεθα νά έννοήσω
μεν, πώς θά παραμείνη επιστήμων φιλό
πονος καί έπιμελής, δ:καστής ψύχραι
μος καί μεμετρημένος καί δίκαιος, άνθρω
πος ύγιής καί φίλαλλος ό έπί πέντε καί 
έξ καί έπτά έτη έκλύων τά νεΰρά του 
έκ τών άγωνιών, καταπονών τήν διάνοιάν 
του ύπό τής μονοτόνου μελέτης καί τών 
όνειροπολημάτων, έξαγριών τήν ψυχήν 
του έκ τών αδικημάτων, έκτός έάν έχη 
ύπομονήν καί έπιμονήν, ήν δέν θέλομεν 
καί δέν πρέπει νά χαρακτηρίσωμεν. Έάν 
μάλιστα ήδικεΐτο, άκόμη χειρότερον καί 
δι’ αύτόν καί δι’ έκείνους ών καλείται 
έπί τέλους νά προστατεύση τά άγαθά 
καί τά δ:κα:ώματα. Ό  κανών πάντως 
έσται δτι μετά τόν τής άνακουφίσεως 
στεναγμόν ή θά κλείση πλέον—δόξα τφ 
θ εφ !— τά βιβλία όριστικώς, ή θά χο
ρεύουν πρό τών Οφθαλμών του τά έν 
αύτοις γράμματα.

Καί δμως ύπάρχει μία λογική καί ού- 
ναταί τις νά εΐπη σώζουσα τά πάντα έκ 
τών ύστέρων διάταξις. «Πρωτόδικης διο
ρίζεται ό διατελέσας έπί έν έτος ώς έμ
μισθος πάρεδρος καί μετά προηγουμένην 
κατά πλειονοψηφίαν γνωμοδότησιν ύπέρ 
τοΰ διορισμοΰ τοΰ αρμοδίου Έφετείου», 
λέγει ό νόμος, ΒΧΝΣΤ'. ’Ιδού σοφή τφ 
δντ: καί σκοπιμωτάτη διάταξις. 'Ως έ- 
φρόνει δμως ό άφ ελής  Νομοθέτης. Διότι,
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καθ’ δσον ήμεΐς γνωρίζομεν, οΰτε είς 
ποτε ευρέθη ύπό τών Έφετείων άνικα- 
νος νά διορισθη πρωτόδικης. Καθ’ δσον 
ήμεΐς άντιλαμβανόμεθα, οΰτε ε!ς παρ’ 
ήμΐν ύπάρχει, δστις καί νά φαντασθή, 
δτι είνε καί πιθανόν εστω νά μή τύχη 
τις προτάσεως τής ό λ ο ψ η φ ία ς  τοΟ αρ
μοδίου Έφετείου.

Οΰτως Ιχουσι παρ’ ήμΐν ο ί νόμοι καί 
οΰτως έφαρμόζονται.

«Αί έξετάσεις είσίν ιδίως πρακτικαί.... 
ώστε νά έκτιμάται ιδίως ή ίκανότης τοΰ 
ύποψηφίου πρδς έφαρμογήν τών νό
μων», λέγει τδ Διάταγμα. Άλλά, πρώτον, 
πώς είνε δυνατόν νά ώσι τοιαΰται αί εξε
τάσεις, δταν μέλος τής Επιτροπής—τδ 
σημαντικώτατον ώς βεβαιοΰσι—συχνά 
διορίζεται καθηγητής, δστις ουδέποτε 
δπήρξε πρακτικός, δστις ουδέποτε καί 
ούδ’ έπ’ έλάχιστον ήσχολήθη περί τήν 
έφαρμογήν τοΰ νόμου; Καί είνε γνωστό- 
τατον δτι αί έξετάσεις δέν είνε μέν καί 
θεωρητικαί άλλά πολύ μάλλον δέν είνε 
πρακτικαί. Έρωτώνται είκή καί ώς Ιτυ- 
χεν οί ύποψήφιοι περί τίνος όρισμοϋ, δν 
δέον νά άπαγγείλωσι ώρισμέναις λέξεσι, 
περί πλειοτέρων δέ ή δλιγωτέρων λε
πτομερειών καί περιπτώσεων καί ύπο- 
διαιρέσεων θεσμοΰ τίνος, άναλόγως τής 
εύνοίας δι’ ής περιβάλλονται—καί τοΰτο 
καλείται διαγωνισμός έμμισθων παρέ
δρων δικαστών.

Ά λλά, δεύτερον, διατί νά μή ώσι καί 
θεωρητικαί αί έξετάσεις; Δέν είνε λοιπόν 
άνάγκη νά έχη ό δικαστής ευρύ πνεΰμα 
καί μόρφωσιν εύρεΐαν, ικανότητα φυσικήν 
καί έπίκτητον είς τό άνέρχεσθαι έπί τοΰ 
ύψηλοτέρου όρίζοντος τής έπιστήμης καί 
τοΰ διανοεΐσθαι έν γένει, είς τό φιλοσοφεΐν 
καί συνάγειν γενικά συμπεράσματα έκ 
τών συγκεκριμένων περιστάσεων τοΰ 
άτομικοΰ καί κοινωνικοΰ βίου, είς τό έρ- 
μηνεύειν τούς νόμους καί άντιλαμβάνε- 
σθαι τών πραγμάτων άπδ περιωπής: Δέν 
είνε λοιπόν άνάγκη νά εχη ό δικαστής 
εύρεΐαν καί δ'σον Ινεστι βαθεΐαν έγκυ- 
κλοπαιδικήν μόρφωσιν; ”Οχι, λέγει ό 
Έ λλην νομοθέτης !

Οΰτως έχει ό θεσμός τών έμμισθων 
παρέδρων καί οΰτως έφαρμόζεται. Άναμ
φιβόλως δέ δέν δύναται ν’άποτελέση έπι
χείρημα ύπέρ αύτοΰ ή άπαρίθμησις <3νο- 
μάτων δικαστών έξ αύτοΰ προερχομένων 
καί έπαξίως τήν θέσιν αύτών κατεχόν- 
των. Διότι καί ή τύχη πανταχοΰ έ'χει τό 
μερίδιόν της· καί οί ικανοί είχον τάς 
ύποστηρίξεις των1 καί δτι ούδέ ίχνος έν- 
τροπής είχον τά μέλη τής Επιτροπής 
δέν έτολμήσαμεν καί δέν τολμώμεν νά 
ίσχυρισθώμεν καί ίκανώτεροι ίσως άπέ- 
τυχον καί σχετική δτι είνε ή ίκανότης 
αύτών δύναταί τις νά είπη έν πάση περι- 
πτώσει. Καί έπί τούτοις έχομεν τήν πε- 
ποίθησιν δτι αύτοί πρώτοι άγανακτοΰσι, 
διότι έχουσι συνάδελφον έκεΐνον, δστις 
ώς έμμισθος πάρεδρος, έκτελών χρέη 
άντεισαγγελέως, είχε προτείνη, νά μή 
γείνη κατά τίνος κατηγορία, διότι έκ τοΰ 
συνόλου τής άνακρίσεως προέκυπτεν, δτι 
ό κατηγορούμενος είχε συμπληρώσει τό 
70δν έτος τής ήλικίας του ! Καί ή πρό- 
τασις μέν έκείνη άπεσοβήθη τή έγκαίρφ 
άντιλήψει καί παρεμβάσει τοΰ γραμμα
τέως τοΰ Πρωτοδικείου, άλλ’ άλλα τοιαΰ- 
τα τερατουργήματα τοΰ λειτουργού έκεί
νου τής Θέμιδος είδον ένδόξως τδ φώς 
τής δημοσιότητας- καί δμως έπ’ έλάχι
στον έδίστασε τό αρμόδιον Έφετεΐον νά 
προτείνη τόν διορισμόν του ώς πρωτοδί
κου. Άλλά καί πρδ μικροΰ έπιτυχών 
άλλος ώριζεν ένώπιον τής Επιτροπής είς 
τριακονθήμερον τήν πρός έφεσιν προθε
σμίαν τών περί άποδείξεως παρεμπιπτου- 
σών άποφάσεων, άδιστάκτως δέ άπεφαί- 
τετο δτι, ένώ ό ένοχος άναιρέσεως τιμω
ρείται μέ δεσμά 15 μέχρις 20 έτών, ό 
κηρυχθείς ένοχος άποπείρας άναιρέσεως 
δέν έπιτρέπεται ύπό τοΰ νόμου νά τιμω- 
ρηθή μέ δεσμά 16 έτώ ν καί έλεγεν αύτώ 
έν μέλος τής Επιτροπής, «σκέφθητι κα
λώς, διότι θεωρητικώς τά είπες καλά, δέν 
τιμωρείται μέ 17 έτών δεσμά ; » « ’Ό χι,»  
άπήντα ό μετ’ όλίγον δικαστής.

Παρακαλοΰμεν πάντα νά μή ύπολάβη 
καί μάλιστα νά μή πεισθή, δτι ζητοΰμεν 
τδ άπόλυτον. Ούδ’ έπί μίαν στιγμήν λη
σμονούμε/ τήν πεζότητα καί πενιχρό- 
τητα τής έκπαιδεύσεως έν τώ Γυμνασίω. 
Ούδ’ έπί μίαν στιγμήν λησμονοΰμεν τό 
δλως μάταιον καί έντελώς άκαρπον τής 
Πανεπιστημιακής λεγομένης διδασκαλίας. 
Ά λλά βεβαίως δέν πειθόμεθα, δτι με
ταξύ τών δικηγόρων δέν ύπάρχουσι τό
σοι ικανοί διά τήν θέσιν τοΰ δικαστοΰ,

ώστε δλοι οί δικασταί νά εύρίσκωνται είς 
τό ΰψος τής θέσεώς των.

Καί θά έπεθυμοΰμεν έςετάσεις πρώ
τον θεωρητικάς, γραπτάς, έπί γενικοΰ 
τίνος θέματος, βαθμολογούμενων τών όρ- 
θογραφιών, τών άσυνταξιών, τών άσυναρ- 
τησιών, τών άκυρολεξιών, έπί πασι δέ 
τούτοις τής δυνάμεως καί τής τέχνης καί 
τής συνεπείας τοΰ λόγου, διαγιγνωσκο- 
μένου τοΰ νοΰ καί τής μορφώσεως τών 
διαγωνιζομένων. Οί άποτυγχάνοντες είς 
τάς θεωρητικάς έξετάσεις νά μή γίνωνται 
πλέον δεκτοί είς διαγωνισμόν (μήτε βέ
βαια είς τάς πρακτικάς) διότι άναντιρ- 
ρήτως είς ήλικίαν πλέον τών 30 έτών 
ούτε νοΰς ούτε μόρφωσις γενική κτάται. 
Δεύτερον θά έπεθυμοΰμεν έξετάσεις πρα
κτικάς, γραπτάς καί ταύτας, άλλά πράγ
ματι πρακτικάς, δηλαδή έπί δικογρα
φιών έκ τοΰ Πρωτοδικείου καί Έφετείου 
καί τής Εισαγγελίας τών Πρωτοδικών 
καί Έφετών λαμβανομένων δηλαδή νά 
συντάξωσιν άποφάσεις, προτάσεις, βου
λεύματα. Οί άποτυγχάνοντες είς ταύτας 
θά έκρίνοντο άν θά έδικα'.οΰντο νά δια- 
γωνισθώσι καί πάλιν, άλλ’ ό καί τδ δεύ
τερον άποτυγχάνων, νομίζομεν δέν έχει 
καιρόν πλέον νά καταρτισθή διά δικα
στήν. Μετά τοΰτο θά ήθέλομεν τάς προ- 
φορικάς έξετάσεις, ούχί πλέον διά τήν 
έπιτυχίαν άλλά διά τήν σειράν τών δια- 
γωνισθέντων καί έπιτυχόντων, έπί πλέον 
δέ έκ τής εύχερείας τοΰ λόγου, τής τα
χείας άντιλήψεως, τής παρατηρητικό
τητας, τής ίσχύος τής κρίσεως, τής εύρυ
τέρας μορφώσεως νά συνιστώνται οί κα
ταλληλότεροι διά τάς θέσεις τών Εισαγ
γελέων καί τήν υπηρεσίαν τοΰ Άνακρι- 
τοΰ. Δέν πρόκειται ένταϋθα νά καταρ- 
τίσωμεν νόμους καί Διατάγματα, άλλά 
φρονοϋμεν, δτι είνε εύχερέστατον νά έξα- 
σφαλισθή, ή άμεροληψία καί νά παρακω- 
λυθή πάσα νόθευσις.

’Αλλ’ ύ π ε ρ  π ά ν τα  τά  άλλα , έπ ιβά ,λ- 
λ ετα ι ε ις  τ ο ύ ς  ιθ ύ ν ο ν τ α ς  τό ν  δ ύ σ μ ο ι- 
ρ ο ν  τ ο ϋ το ν  τ όπ ο ν , ν ά  κ α τα νο ή σω σ ιν , 
δ τ ι π ρ έ π ε ι τέλος π ά ν τω ν  νά  έλα ττώ - 
σ ω σ ι τούς άργομ ίσϋ·ους κ α ί ν ά  δ ι-  
π λ α σ ιά σ ω σ ι—τ ο ύ λ ά χ ισ τ ο ν —τού ς  μ ι 
σ θ ο ύ ς  τώ ν  δ ικ α στώ ν . Τό άμετάθ'ε- 
τον, ό σ η ν  α ν  εχη  σ η μ α σ ία ν , ε ίνε  δ ευ -  
τερεϋον. "Ο ταν ό μ ισ θ ό ς  δοθΓ/ ά νά -  
λογος  π ρ ό ς  τή ν  θ 'έσ ιν  κ α ί τά ς ά νά γ 
κ α ς  κ α ί ύ π ο χ ρ εώ σ ε ις  α ύ τη ς , ά ν α μ 
φ ιβ ό λω ς  θ ά  κ α τέ λ θ ω σ ιν  ε ίς  τή ν  κ ο 
ν ίσ τ ρ α ν  ο ί  κ ρ ά τ ισ το ι, θά έχωσι δέ 
κ α ι α ύ τ ο ϊ έ π ί  τέλους  κ α ι τό κά τω  τής  
γ ρ α φ ή ς  τά  μ έσα  τω ν  κ α ί θ ά  π ρ ο τ ι-  
μ ώ ν τα ι ασφαλώ ς.

Έγράψαμεν τά άνωτέρω έκ σεβασμοΰ 
πρδς τούς κ.κ. Πρόεδρον καί Εισαγγε
λέα τοΰ Άρείου Πάγου. Έπιζητοΰντες 
τήν τιμήν, νά ταχθώμεν ύπό τήν 
σελαγίζουσαν σημαίαν, ήν τόσον εύ- 
θαρσώς μόλις πρό ήμερών άνύψωσαν. 
'Ως δέ καί άλλαχοΰ έτολμήσαμεν, νά 
γράψωμεν, δέν πιστεύομεν, δτι άνύψωσαν 
αύτήν ώς ό Φαρισαίος, προβάλλοντες ώς 
άναμάρτητοι. ’Αλλ’ ε ίς  τό μ έλλον  θ·ά 
ώ ο ιν  ά δ ικ α ιο λ ό γ η το ι, τ ο ια ύ τ η ν  σ η 
μ α ία ν  ύψ ώ σα ντες . Είνε άρκεταί, ρηταί, 
σαφείς καί θά ήσαν σωτήριαι αί νεκραί 
διατάξεις τών νόμων περί προτάσεων, 
έκθέσεων, έπιθεωρήσεων, πειθαρχικών 
ποινών κλπ. Ίδωμεν . . .

Ε ύ ιίτρ ά τ ιο ς  Ι ϊο ν λ ο υ μ β ά κ η ς

ΜΙΟ ΤΛ1ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ TUN E l f  1 1 1
SIAIiZtlSH IS» ΕΚ IFI33AE1 1ΙΜΤΗΚ IS»

Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ΐ ο ν  Τ ρ ι π ό λ ε ω ς
"Αν, κατά τό 1907, ή δικαστική όλ- 

κάς, τοΰ έκ τών σπουδαιοτέοων τοϋ 
Κράτους, Πρωτοδικείου Τριπόλεως— 
παρ’ δλον τό. φορτίον τών παλαιών ποι
νικών ύποθεσεων, καί τάς ύφάλους δύο 
εκλογών (δημοτικών καί βουλευτικής 
δια μ.ιαν έόοαν) —, κατώρθωσε νά ποοσ- 
ε^γ'-στ) πως, είς τόν λιαένα της δικ,α- 
στικνίς ενημερότητας, διά τών'ίσων πε
ρίπου πρός τάς περυοινάς 14,151 Πο
λιτικών και Ποινικών αποφάσεων του 
καί Βουλευμάτων, τοϋτο, άς θεωοηθη 
τι μη δια το εξ 7 δικαστών καί δύο α
νακριτών φιλότιμον προσωπικόν τοϋ 
Πρωτοδικείου καί τόν Πρόεδρον κ .Ά ντ . 
Ζηλημονα, έ'να έκ τών νέων Ελλήνων 
λειτουργών, τών τιαώντων έξαιοετικώς 
την πατρίδα των.

Ας άποτελεσν), ούχ ήττον, αύτό 
τοΰτο και λογον εύελπιόος προσδοκίας

κατά τό 1908, η δη οπότε καί δύο πώ- 
ρεδροι, ών είς μέ καθήκοντα Ά ντεισαν- 
γελέως, προσετέθησαν, δτι θά έπιδιω- 
χθώσι τά ύπό τών περιστάσεων ένδει- 
κνυόμενα μ,έτρα, ώστε ή ύπό την διεύ- 
θυνσιν τοΰ Είσαγγελέως κ. Ά λφ. Κου- 
οη, Εισαγγελία Τριπόλεως ν’ απαλλα
γή, τοΰ άπό τό παρελθόν κληροδοτη- 
θέντος κονιοβριθοϋς φόρτου μικροϋποθέ- 
σεων ώς έπί τό πολύ, δστις τόσον συν
τείνει είς τό νά προσκόπτν) ή λοιπή ένή- 
ρ,ερος της Ποινικής Δικαιοσύνης απονο
μή,— καί ώς έκ τοΰ οποίου, 1 0 ,0 0 0  ο-
λαι ώριμοι ποινικαί υποθέσεις ααταίως / 1 άναμ.ένουσι την οριστικήν έκδίκασίν των,
καί δή ΰπό τό πασαν εργασίαν παρα-
λΰον σύστημα τών άδιακόπων λειπο-
μαρτυριών.

Τό 1908 κατά τάλλα εύρίσκει καί 
πάλιν έν νάοκν) άπό μακροΰ τόν Δικηγο
ρικόν Σύλλογον καί την Θέμ-ιδα έδώ φε- 
ρεοικον, ματαίως άναμένοοσαν νά στε- 
γασθή εις τό ύπό διαγωνισμόν άπό πολ- 
λοΰ δικαστικόν μ,έγαοον, οπερ έπιβάλ- 
λουσιν, όχι πλέον λόγοι γοήτρου της 
Δικαιοσύνης, άλλ ’ έπειγούσης ανάγκης 
μεταβολής τών οίκτρών ύπό έ'ποψιν κτι
ρίων ορών, ύφ’ οΰς θεμιστεύουν δικασταί 
καί 70 δικηγόροι. Ώς πρός τάς έν εί'δει 
φυλακών σπηλαιώδεις τοώγλας έδώ, έπί
σης όι’ ών ή Θέμις άσκεΐ την σωφρονιστι
κήν αποστολήν της, δέν λέγομεν τίποτε.

Π ο λ ιτ ικ ο ί  ά π ο φ ά β ε ις .Ε ίς  1870, 
έξ ών 521 έρήμην, άνηλθον κατά τό 
ληξαν έ'τος αί αποφάσεις τοΰ Πρωτοδι
κείου Τριπόλεως. Α πέναντι 1800 άπο
φάσεων τοΰ 1906, — καί ύπερδισ^ιλίοιν 
ετησιως κατά τήν παρελθοΰσαν δεκαε
τίαν. Ή  έίλλειψις εκκρεμών ύποθέσεων 
συνεπήγαγε τό εύχάριστον, νά έκδικά- 
ζωνται ήδη, ύποθέσεις τοΰ 1908.

Π ο ιν ικ ο ί α π ο φ ά σ ε ις  κ α ί βον>- 
Χεϋ[ί-5ΐ ι :5ί. ;  Ποινικαί αποφάσεις κατά 
τό 1907 έξεδόθησαν 9,597, ύπολει-
φθεΐσαι ώς έκ τών εκλογών τών τοΰ
1906 άνελθουσών είς 1 1,040. Άντιθέ- 
τως βουλεύματα έξεδόθησαν 2,684 τό 
1907, έναντι: 1564 τοΰ 1906.

Μ η ν ύ σ ε ις  :  Σταθερά παρατηρεΐ-
τα ι ή έλάττωσις κατά 700 περίπου 
έτησίως τών μ.ηνύσεων^ άνελθουσών τό
1907 είς 6,532 (μή ύπολονιζομ.ενων 
644 ώς άφορωσών δασικά), έ'ναντι 
7,129 τοϋ 1906 καί 7,833 τοϋ 1905.

Ό άριθμ,ός έν τούτοις τών άπαλλα- 
κτικών βουλευμάτων ενισχύει τήν γνώ
μην τών φρονούντων οτι μικρόν τέλος 
έπί τών μηνύσεων θά τάς περιέστελλε 
έπ ώφελείορ της Δικαιοσύνης. Πάντως 
ώς επαναληφθή άπό τών στηλών τού
των παρα πασαν θεωρίαν, δτι τοιούτον 
έ'σοδον θά ειχε δικαιοτέραν καί κοινωνι- 
κωτεραν τήν βάσιν άπό τήν τοΰ φόρου επι
τηδεύματος τοΰ ύπαλλήλου-δικηγόρου.

Φ υ γ ό π ο ιν ο ι  - Έν σχέσει πρός 
τήν έκτέλεσιν τών ποινικών άποοάσεων 
καί τήν παγίωσιν της δημοσίας ασφα
λείας διά τοΰ νέου άστυνομ.ικοΰ καθε
στώτος έν τώ Νομώ Αρκαδίας, — είς τά 
βιβλία τνίς Εισαγγελίας φέρονται 1689 
φυγόποινοι συλληφθέντες ή ποοσελθόν- 
τες κ »τά  τό 1907, έπελθούσης σχεδόν 
πλήρους εκκαθαρίσεως τοΰ τόπου άπό 
τους έν αύτώ καί ούχί έν Αμερική φυ
γόποινους, έφ’ οσον μ,ώλιστα οί κατά τό 
1906 συλληφθέντες ή προσελθόντες ά
νηλθον εις 1906.
ΙΕ ιρτίνοδικεΐον Β ο ρ .  Π λ ευρ ά ς  

Τ ρ ιπ ό λ ε ω ς
Είς 1848 άνηλθον αί αποφάσεις τοϋ 

Ειρηνοδικείου τούτου κατά τό 1907 
έναντι 1117 τοΰ 1906. Εκκρεμείς είς 
τα πινάκιά μέχρι σήμερον εύρίσκονται 
δυστυχώς περί τάς 750, δίδουσαι εύκαι- 
ριαν είς τήν πρωτοβουλίαν τών Είρηνο- 
δικειακών παρέδρων, συν τ·?ί τοΰ κ. 
Είρηνοδίκου.

Λ ϊό τιο ν  Ε ιρ η νο δ ικ ε ΐο ν  :  Τό Εΐ- 
ρηνοδικεΐον τοΰτο, — άυ,φιβόλου ^ρησι- 
υ-ότητος, έφ’ δσον τούλάχιστον δέν συγ
χωνεύονται Ειρηνοδικεία γειτονικών δή
μων (οπερ μέτρον λίαν θά συνέτεινε είς 
απονομήν Δικαιοσύνης μάλλον άνεπηρεά- 
στου της τών χωρίων) — έ'χει νά επίδειξη 
530 άποφάσεις απέναντι 292 τοϋ 1906. 
Η τα ισ ^ ίκ το δ ικ ε ϊο ν  Τ ρ ιπ ό λ ε ω ς

4,111 αποφάσεις ύπό τό νέον άστυ 
νομικόν καθεστώς έχει νά επίδειξη κατά 
τό 1907 τό Πταισματοδικείων, έναντι 
2,601 τοΰ 1906. Τέλη καί πρόστιμα 
ύπέρ τοΰ Δημοσίου είσεποάχθησαν δρχ*
22,460 έ'ναντι 26,731 κατά τό 1906..
Ή έπί έ'λασσον διαφορά τών είσπρα- 
χθέντων προστίμων έν σχέσει μέ τό< 
1906, παρ’ ό'λον τόν διπλασιασμόν τών- 
άποφάσεων, δεικνύει τό άτυ^ές της ά- 
θρόας εισαγωγής τών πολιτών, δι’ άσυ* 
στάτους πταίσματικάς παραβάσεις.

Έ ν Τριπόλει, 5 Φεβρουάριου 1908.
Κ. Γ. ΒΑΡΒΕΡ0Π 0ΥΛ0Σ

Δικηγόρος.

Ά ριθ. 4417.
’ Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν

Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν πέμπτην Φε- 
βοουαοίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ όγοόου έ
τους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 5 Μ. Μ. ό 
υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ τών έν Ά -  
Οήναις Πρωτοδικών Παρασκευας Κωνσταντι- 
νίδης. τή  παραγγελία τοΰ δικηγόρου Χρ. Αι- 
λιανοΰ πληρεξουσίου του ένάγοντος Γεωργίου 
Λ. Ματθοπούλου, κατοίκου ’Αθηνών, μετέ
βην καί έπέδωκα πρός τόν κ. Ε ίσαγγελεα τών 
έν Ά θήναις Πρωτοδικών, διά τόν Παναγιώ
την Γ. Βασιλόπουλον, κάτοικον Α θηνών καί. 
ήδη άγνώστου διαμονής, τήν άπό 3ης Φε
βρουάριου 1908 άγωγήν τοΰ ένάγοντος, έ
λουσαν ουτω. «Έ νώ π ιον τώ ν έν Άθήναις, 
Πρωτοδικών. Α γω γή . Γεωργίου Δ. ΜατΟο- 
πούλου, κατοίκου Α θηνώ ν. Κατά. Π αναγιώ- 
του Γ. Βασιλοπούλου, κατοίκου Α θηνών κ α ί 
ήδη άγνώστου διαμονής. Παρά τοΰ Γεο^ργιου- 
Β . Βασιλοπούλου έςεδόθη έν Πειραιεΐ την 
30 Μαρτίου 1902 καί έκ δραχμών τριακοσίων 
έςήκοντα (360) συναλλαγματική, πληρωτέα 
τήν 1 ’Οκτωβρίου 1902 καί είς τό ένταϋθα. 
κατάστημα τών Άκριβοΰ καί Μαλικοπούλου, 
ταύτην άπεδέςατο ό άντίδικος όπως πληρωσν),. 
τήν 1 Α πρ ιλίου 1903 ύποσχεθείς αμα καί 
τήν πληρωμήν τόκου υπερημερίας 12 ο)ο 
έτησ ίω ς’ μεθ’ δ ή ρηθεϊσα συναλλαγματική, 
διά τακτικής τοΰ έκδοτου της όπισθογραοη- 
σεως, μετεβιβάσθη είς τήν έμήν κατοχήν- 
καί κυριότητα, άλλά καίτοι πρό πολλοΰ λή- 
ξασα, δέν μοί έπληρώθη εισετι.

Ε πειδή  ό άντίδικος άποδέκτης, ων τής: 
άνω συναλλαγματικής, ύποχρεοΰται εις τήν 
πληρωμήν της καί τών τής υπερημερίας τό
κων καί διά προσωπικής του κρατήσεως, καθ
όσον κατά τόν χρόνον τής αποδοχής της ήτο 
έμπορος μετερχόμενος ένταϋθα τό έπάγγελμα 
τοΰ ιχθυοπώλου, ά ς αγοράζων και μεταπω- 
λών έπί κέρδη ίχθΰς.

Διά ταΰτα καί όσα ποοσθεσω.
Καλών έμπροθέσμ(ος πρός συζήτησιν τόν: 

άντίδικον.
Έ ξαιτουμαι. Νά γίνη  δεκτή ή παοοΰσα, 

έπί τώ  τέλε ι τοΰ νά ΰποχρεωθή ό αντιδικος 
διά τάς έν τώ  ίστορικώ αίτιας όπως μοι πλη- 
ρώση δραχμάς τριακοσίας έςήκοντα (360) έν
τόκως 12 ο)ο έτησίως άπό τής 2ας Απρι^· 
λίου 1903 άχρις έξοφλήσεως. Ν απαγγελθρ 
κα τ ’ αύτοΰ ποοσωπική κράτησις κηρυσσομε- 
νης τής άποοάσεως προσωρινώς εκτελεστής, 
καί Νά καταδικασθή είς τά εξοοα καί τελη .

Αρμόδιος δικαστικός κλητηρ έπιδότω νο
μίμως τήν παροΰσαν διά τόν άντίδικον, 
πρός τον κ. Ε ισαγγελέα τών έν Αθήναις 
Πρωτοδικών, οημοσιεύων άμα ταύτην και οια 
μιας τών έν Ά θήνα ις Εφημερίδων.

Ά θήναι τή  3η Φεβρουάριου 1908.
Ό  πληοεξ. δικηγόρος 
Χ ρ. 51. Α»Λ»ανό<;

Ό  λαβών Ε ισαγγελεΰς Ό  δικ. κλητήρ 
Κ . Δ . ΓΓ(5έλος Π . Κ ω ν ό τ α ν τ ιν ίό η ς

Π Κ ΡΙΑ Η Ψ ΙΣ
Ό  Κωνσταντίνος Λύσσαρης κάτοικος Α 

θηνών ποοσωοινώς διαμένων έν Α ιγ ιω , οιά τής 
άπό 7 Ίανουαρίου 1908 άναφορας του πρός. 
τό Πρωτοδικεΐον Α θηνώ ν, ήτήσατο ΐνα τω  
έπιτραπή ή εγερσις τής προσηκούσης αγωγής 
περί διαζεύξεως άπό τής συζύγου του Μαρίας 
Κωνστ. Λύσσαρη κατοίκου Α θηνών το γένος 
Σαλούστοου ή Παυλίδου ή Παυλάκη καί δια- 
λύσεως τοΰ μεταξύ αύτών υφισταμένου γάμου 
τό οε είοηαένον Πρωτοδικεΐον Α θηνών διά 
τής ύ π ’ 'άριθ. 110 τής 16ης Ίανουαρίου 
1908 άποφάσεώς του έόέξατο τήν αί'τησίν 
καί διέταξε τήν δημοσίευσιν καί τοιχοκόλ
λησήν της κατά τό άρθρον 677 τής Πολιτικής 
Δικονομίας.

Έ ν Ά θήνα ις τή  29 Ίανουαρίυ 1908 
Ό  π λ η ρ εξο ύ σ ιο ς  δχκηγ. το ΰ  Κ. Α νΰΰαρ η . 

Ν ικ. Γ . Λ ά φ η ς

Π ε ρ ί  λ  η  ψ ι ς
τής ύ π ’ άριθ. 7195 τοΰ 1907 άποφάσεώς τών 
έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών, δ ι’ ης κηρύσσεται 
δ'.αλελυμένος ό μεταξύ τοΰ ένάγοντος Χαρα- 
λάμπους Ή λία  ΙΙαππαηλιοΰ ή Άθανασοπού- 
λου κατοίκου Α θηνώ ν, καί τής έναγομένης 
Θεοδώρας συζύγου του, τό γένος Α ντωνίου 
Καράμπελα, κατοίκου έπίσης, υφιστάμενος 
γάμος.·— Α κριβής περίληψις.

Έ ν Ά θήνα ις , τή  1η Φεβρουάριου 1998.
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 
Γ εώ ρ γ ιο ς  Σ π . Β λάχο ς


