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I M I M J S E A E 1 !
Είναι συμπαθής πας άγων, άπηλ- 

λαγμένος ίδιοτελών έλατηρίων καί 
είς κοινόν τι καλδν άποβλέπων, τοιοΰ
τος δέ πάντως είναι δ πρδς άνόρθω- 
σιν τών δικαστικών μας πραγμάτων 
άγων της «Δικαιοσύνης». Ά λλ ’ δστις 
ρίψη περί εαυτόν βλέμμα δέν δύναται 
ή νά ίδη, δτι δσον ή καθ’ ήμας δι
καιοσύνη, τόσον καί πάσαι αί λοιπαί 
άπδ τοΟ κράτους έξαρτώμεναι λειτουρ- 
γίαι είναι έξηυτελισμέναι. Άρα δέν 
πρόκειται περί νοσούσης δικαιοσύνης, 
άλλά περί νοσούσης πολιτείας, αί δέ 
τής δικαιοσύνης υπερβασίαι καί άτέ- 
λειαι δέν είναι ή συμπτώματα γενι
κής καχεξίας.

Πολλοί παρ’ ήμΐν δογματίζουν, 
παραδόξως δέ καί τών νομικών πολ
λοί, δτι ή άνόρθωσις τών δικαστικών 
πραγμάτων είναι άποκλειστικώς ζή
τημα προσώπων. ’Εάν, λέγουν, τάς 
δικαστικάς θέσεις καταλάβουν ικανά 
καί χρηστά πρόσωπα, ή δικαιοσύνη 
άφ’ εαυτής άνορθοδται. Ύπερθεματί- 
ζων άξιώ, δτι έάν οί κλέπται καί φο- 
νεΐς παύσουν νά κλέπτουν καί νά φο
νεύουν, καί ή κοινωνία περιβληθη 
πτερά αγγέλου, τδ ζήτημα λύεται 
διά τής διαλύσεως τών δικαστηρίων 
καί τής καταργήσεο)ς τών νόμων. 
Άλλά οί κοινωνικοί χαρακτήρες δέν 
είναι συνήθως άδαμάντινοι, ύπόκειν- 
ται είς τήν έπίδρασιν τών περιστά
σεων, κατά τδ μάλλον καί ήττον δ- 
λοι. Καί άλλοθεν ή έκ τής ήμετέρας 
κοινωνίας δέν δυνάμεθα νά πορισθώ- 
μεν τούς δικαστάς μας.

*
Ατυχής σύνταξις τοΰ θεμελιώδους 

νόμου άνέτρεψε πάντας τούς πολι
τειακούς δρους, καί, άντί νά μόρφωση 
έλευθέρους καί άνεξαρτήτους πολί- 
τας είς ούδένα υποκειμένους, πλήν 
μόνον του νόμου, διέπλασεν ανδράπο
δα, υποκείμενα είς πάσ ι̂ν έπίδρασιν, 
πλήν μόνης τής έπιδράσεως τοΰ νό
μου. Διά τών μεθόδων τής συναλλα
γής δλόκληρος ή νομοθετική δύναμις 
άπδ τής νομοθετικής έξουσίας μετέ- 
στη είς τδν πρωθυπουργόν, καί κατέ- 
στησεν αύτδν δεσπότην, άλλά δεσπό
την δοΰλον δλων τών κατά μέρος 
βουλευτών, τών άπαρτιζόντων τήν 
περί αύτδν πλειονοψηφίαν, ίκανδν νά 
διαπράξη τδ κακδν καί άνίκανον νά 
θελήση τδ πρέπον. Διά τής αύτής με
θόδου ή διοίκησις τών επαρχιών πε- 
ριήλθεν είς τούς κατά μέρος βουλευ- 
τάς, τούς άπαρτίζοντας τήν πλειονο 
ψηφίαν, άνικάνους νά στηρίξωσι τήν 
διοίκησιν πρδς τδ κοινδν καλόν, ικα
νούς δέ μόνον νά παραλύσωσιν αύ 
τήν, δουλικώς ερποντες είς τά προσ
τάγματα τών έκλογέων καί δουλεύον- 
τες είς τά ίδιωτικά συμφέροντα αύτών, 
είτε φαΰλα, είτε νόμιμα. Διά τής αύ

τής μεθόδου Ιπετεύχθη, ώστε νά μή 
δύνηται είς τδ έξης ο τδν -βουλευτήν 
άναδείξας πολίτης άπολύτως τίποτε 
έξ οίκείου δικαιώματος, άλλά τά 
πάντα νά προσδοκά έκ του δούλου 
άμα καί τυραννίσκου πάτρωνός του.

’Εντός του φαύλου αύτοΰ περιβάλ
λοντος έγεννήθη καί άνεπτύχθη δ 
"Ελλην δικαστής. Διά τής έπιρροής 
τοΰ βουλευτοϋ είδε, παΐς έτι, τδν πα
τέρα αύτοΰ προαγόμενον, άν συνέπεσε 
νά ήναι ούτος δημόσιος ύπάλληλος. 
Γνωρίζει δτι διά βουλευτικής μεσο- 
λαβήσεως δ θείος ή έξάδελφός του έ- 
πέτυχε τήν δείνα έπωφελή του δη
μοσίου προμήθειαν. Είδεν έκπληκτος 
Κουταλιανόν τινα συμπολίτην του διά 
του βουλευτοϋ αύτοΰ άπαλλαγέντα 
τής στρατιωτικής ύπηρεσίας λόγφ 
σωματικής δήθεν άνεπαρκείας. ’Ίσως, 
μαθητής έτι, ν’ άντελήφθη δ ’ίδιος τής 
σωστικής κατά τάς προαγωγικάς 
του έξετάσεις έπιδράσεως του θαυμα
τουργού, πάντως δέ κατά τδν δημό
σιόν του βίον είδε τών συναδέλφων 
αύτοΰ τδν ενα προαγόμενον λόγφ εύ- 
νοίας, καί τδν άλλον υφιστάμενον 
συνεχείς δυσμενείς μεταθέσεις, διότι 
είχε τήν άπρονοησίαν ν’ άντιστ·7| είς 
τάς παρανόμους άπαιτήσεις ίσχυροΰ 
τίνος τής ήμέρας. Ύπό τοιούτους δ
ρους άρτιοι δέν δύνανται βέβαια νά 
μορφωθώσι χαρακτήρες, δστις δέ σή
μερον έλύγισε πρδ τοΰ ίσχυροΰ, αΰ- 
ριον θά κλίνη πρδ τοΰ προαγωγοΰ 
καί τής πόρνης. Έ άν είλικρινώς Ί)έ- 
λωμεν τήν άνόρϋοΜίν τής δικαιοσύ
νης πρέπει νά ϋ·ελήσωμεν τήν επα
ναφοράν τοϋ πολιτεύματος εις τήν 
νόμιμον αύτοΰ τροχιάν.

Καί ή δικαιοσύνη καθ’ έαυτήν χρε- 
ωστεΐ νά έπανέλθη είς τήν νόμιμόν 
της τροχιάν. Ωσάν νά μή ήρκοΰντο 
είς τήν καταστρεπτικήν έπίδρασιν τοΰ 
πολίτικου περιβάλλοντος, τά δικα
στήρια τής ούσίας, ιδίως τά πρωτοδι
κεία, καί μεταξύ αύτών ίδίως τδ Πρω- 
τοδικεΐον Αθηνών, προέβησαν αύθαι- 
ρέτως καί έκνόμως είς τήν κατάργη- 
σιν έκείνων τών έγγυήσεων, άς διά 
τής είσαγωγής τής δημοσιότητος κα- 
θιέρωσεν ή πολιτική δικονομία καί 
διά ρητής διατάξεως έκύρωσε τδ Σύν
ταγμα. Ή δικαιοσύνη θέλει τήν ήμέ
ραν καί θέλει τδ φώς. Τήν άρχήν τής 
δημοσιότητος διά λεπτομερειών έξέ- 
τειναν καί ανέπτυξαν αί νέαι νομοθε- 
σίαι πάσαι καί δή άνευ τής άπαραι- 
τήτου άνάγκης, είς ήν ήμεΐς εύρισκό- 
μεθα. At χασμψδίαι, ας ήμεΐς άπο- 
καλοΰμεν συνεδριάσεις, άποτελοΰν 
τήν διακωμφδησιν τής δικαστικής τά
ξεως, καταργούν τδν μόνον άπομεί- 
ναντα έλεγχον, τδν τής δημοσίας 
γνώμης, πολλαπλασιάζουν τών πα
ρασκηνίων τήν δύναμιν καί ούσιωδώς 
ένισχύουν τά σκότια έργα.

Κ· ΕΣΣΛ ιν

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η
ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΙΊΑΚΑ0ΑΡΣΙΣ

Σημεΐον τών καιρών, παρέχον έλπίδας 
βελτίονος μέλλοντος, είνε ή. τελευταίως 
παρατηρούμενη εύτολμος τακτική, κατά 
της έν Έλλάοι δικηγορικής καί δικαστι- 
κήςάνωμαλίας . Κατάστασιν παρά πάν
των ώς άνυπόφορον θεωρουμένην, καί ώς 
μεταβάλλουσαν τδν ναόν της θέμιδος είς 
πρατήριον δικηγορικών καί δικαστικών 
συνειδήσεων καί χαρακτήρων, ευρέθησαν 
συνάδελφοι μέ ικανήν δόσιν έθελοθυσίας, 
νά έκθέσωσιν έν ταΐς στήλαις τής «Δι
καιοσύνης». Έ χω τό θάρρος νά όμολο- 
γήσω, οτι τό κίνησαν αυτούς έλατήριον 
δέν ύπήρξε μόνον βεβαίως ή ύπέρ τής 
εύρρύθμου λειτουργίας τής δικαιοσύνης 
μέριμνα αύτών, έν πάση δμως περιπτώ- 
σει τό άποτέλεσμα είνε τό ίδιον, καί περί 
αύτοΟ κυρίως πρόκειται. Ή  Ελληνική 
κοινωνία άπέβαλε τήν έπί τήν δικαιοσύ
νην πεποίθησιν αύτής, τό δέ μέγα μέρος 
αύτής είτε άποφεύγουσι τούς δικαστικούς 
άγώνας, είτε άναλαμβάνουσι τούτους μέ 
τήν πεποίθησιν, δ τι τούς όφθαλμούς τής 
Θέμιδος θέλει άνοιξη κατά τήν στιγμήν 
τής έκδόσεως τής άποφάσεώς ή έκβια- 
στική δύναμις τής πολιτικής συναλλαγής. 
'Ως έκ τούτου παρατηροΰμεν τά θλιβερόν 
φαινόμενον συνδυασμοΰ δικαστικών δνο- 
μάτων μετά πολιτικών τοιούτων, πάντες 
δέ άκούομεν καθ’ έκάστην δτι τόν Α δι
καστήν προστατεύει! ! ό Β πολιτευόμε
νος. Εννοείται δτι ή έπιδημία αυτη, ή 
μαστίζουσα τό δικαστικόν σώμα, δέν κα
τορθώνει νά μολύνη σύμπαντα τόν δργα- 
νισμόν αύτοΰ, πλεΐστα δέ μέλη μένουσι 
τελείως άμόλυντα, άποκρούοντα άποτε- 
λεσματικώς τάς όχληροτάτας δντως έπι- 
θέσεις τών ποικιλωνύμων μικροβίων. Ά - 
τυχώς μέχρι τοΟδε τό νόσημα διεγνώσθη 
καί ήρξατο πολεμούμενον μόνον άπό τής 
.δικαστικής αύτοΟ μορφής, τοιαύτη δέ 
μονομερής ένέργεια, ούτε δίκαια είνε, 
άλλ’ οϋτε και τοΰ έπαγγέλματος παρε- 
ξέκλινε, τής όδοΰ τήν όποιαν υποδεικνύει 
ή άληθής περί τής άποστολής τοΰ δικη
γόρου άντίληψις, ή εύρύτης δέ τών είς 
τήν δικηγορικήν αρμοδιότητα ύπαγομέ- 
νων ύποθέσεων άφ’ ένός, ή άτέλεια δέ 
καί τό άσυστηματοποίητον τής ήμετέρας 
νομοθεσίας άφ’ έτέρου παρεσχον άφορ
μήν είς τούς έλαστικήν έχοντας τήν συ- 
νείδησιν δικηγόρους, νά λησμονώσι σχε
δόν δτι οί άρχαΐοι αύτών συνάδελφοι έν 
Ρώμη, ούτε κάν ήμείβοντο διά τάς παρε- 
χομένας δικηγορικάς αύτών ύπηρεσίας, 
τοσοΰτον υψηλά ήτο ή περί τής άποσιο- 
λής τοΰ δικηγόρου κατά τήν έποχήν έ- 
κείνην ούτω δέ συνηθέστατα βλέπομεν 
δικηγόρους, άσχολουμένους είς τήν στρε- 
ψόδικον διαστρέβλωσιν τοΰ δικαίου, είς 
τήν ένίσχυσιν καί συμπλήρωσιν τών άρ- 
πακτικών διαθέσεων τών πελατών αύτών, 
καί τοΰτο ούχί βεβαίως άνευ άνταλλάγμα- 
τος, έτι δέ βλέπομεν τούτους συμμετέ
χοντας, ή καί τιθεμένους έπί κεφαλής έ- 
νεργειών ήκιστα νομίμων καί άξιοπρεπών.

Διά τοΰτο φρονώ δτι τό δικηγορικόν 
σώμα θά ήσθάνθη ποιάν τινα άνακούφι- 
σιν άποτελεσματικήν. 'Υπάρχει καί έτέρα 
μορφή τοΰ νοσήματος, σοβαρωτάτη καί 
αΰτη, καί είς τής όποιας τήν διάγνωσιν 
καί άνακοινωσιν, προέβη έν τώ τελευταίψ 
φύλλφ τής «Δικαιοσύνης», δικηγορική 
καί έπιστημονική κορυφή τής περιωπής 
τοΰ διαπρεποΰς συναδέλφου κ. Ν. Δημη- 
τρακοπούλου, δστις όρθώτατα παρετήρη- 
σεν, δτι ή θεραπεία τοΰ κακοΰ θέλει κυ
ρίως έπέλθη, δταν ήμεΐς οί δικηγόροι ά- 
ναλάβωμεν τόν άγώνα έναντίον ήμών αύ» 
των, καί έπιληφθώμεν τ/(ς καταπολεμή-

σεως τών έν τώ ίδίω ήμών σώματι νοση
ρών συμπτωμάτων, δπως ούτως έχωμεν 
τό δικαίωμα καί τήν δύναμιν νά ύποδεί- 
ξωμεν τά άξια θεραπείας έν τφ δικαστικφ 
σώματι, καί άπαιτήσωμεν, καί έπιβάλω- 
μεν έν άνάγκη τήν θεραπείαν τούτου. 
Είνε καιρός πλέον νά μή κρυπτώμεθα 
δπισθεν τών δακτύλων ήμών, καί άν έ
χωμεν άπόφασιν νά διορθώσωμεν, δέον 
νά έχωμεν καί τό θάρρος νά διορθω- 
θώμεν. Έλπίζομεν δτι ύπήρξεν δσον 
ζωηρά τόσον καί διδακτική ή έντύ- 
πωσις έκ τοΰ άρθρου τοΰ κ. Ν. Δημη- 
τρακοπούλου, δστις έσχε τό θάρρος νά 
είπη τήν άλήθειαν, καί νά θέση τό 
ζήτημα είς τήν έμπρέπουσαν αύτω θέ
σιν. Τό παράδειγμα τοΰ διαπρεποΰς νο- 
μομαθοΰς, εύχόμεθα νά μιμηθώσι καί οί 
έν τψ ύπέρ τοΰ δικαίου άγώνι συναθλη- 
ταί ήμών δικασταί, πλεΐστοι τών όπο·'ων 
δυσφοροΰσι διά τήν έν τφ κλάδψ αύτών 
παρατηρουμένην άνωμαλίαν, δέν διστά- 
ζουσι δέ καί έν στενοΐς φιλικοις κύκλοις 
ένταΰθα καί έν ταΐς έπαρχίαις νά έκφρά- 
ζωσι τάς γνώμας των έπί ταύτης, έστω- 
σαν δέ βέβαιοι δτι κατερχόμενοι είς τόν 
άγώνα τοΰτον, προσφέρουσι τήν ύψίστην 
ύπηρεσίαν είς τήν Ελληνικήν πολιτείαν 
καί τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. Ά ς  δώ- 
σωμεν άμοιβαίως τάς χεΐρας, καί έν κοιν$ 
συνεργασία, άς έπιδιώξωμεν διά παντός 
μέσου τήν άπολύμανσιν ήμών.

ΙΙεμχκλΓις I Κ αοαπάνος

ΣΤα ΤΙΣΤΙΚοΓ ΠΙΝΑΚΕΣ
Έξεοόθησαν ύπο τοϋ Υπουργείου 

τής Δικαιοσύνη; είς τεύχος «Γενικοί π ί
νακες τών εργασιών της τε πολίτικης 
καί ποινικές Δικαιοσύνης, τών πειθαρ
χικών αποφάσεων, καί τών εργασιών 
τών υποθηκοφυλάκων καί συμβολαιο
γράφων, κατά τά έ'τη 1903— 1906».

’Από της στήλης ταύτης θέλομεν με- 
ταδώσνι πρός τούς άναγνώστας της «Δι
καιοσύνης» πληροφορίας τινάς μετά βρα
χέων τινών συμπερασμάτων. Διότι εύρυ- 
τέρα εργασία καί οη συγκριτική τών 
πινάκων τούτων αναμφιβόλως απαιτεί 
καί στήλας εύρυτέρας.

Κατά τά τέσσαρα, περί ών πρόκειται, 
έ'τη εΐσήχθησαν ένώπιον τών Κακουργιο- 
δικείων υποθέσεις έν ό'λω 7.434

Άνεβλήθησαν 2.218
Έξεδικάσθησαν 4.916

Προστιθεμένων τών έκδίκασθεισών είς 
τάς άναβληθείσας άποτελεΐται ό αριθ
μός τών είσαχθεισών, ώστε ό πραγμα
τικός αριθμός τών ύποθέσεων ένώπιον 
τών Κακουργιοδικείων κατά τά τέσσαρα 
ταΰτα έ'τη είνε ό τών έκοικασθεισών,
δηλαδή 4.916.

Έκ τών 4.916 έκοικασθεισών υπήρ
ξαν :

Άθωωτικαί 
Καταδικαστικαί 

’Επειδή δέ έν έκάστγ) υποθέσει συχνά 
κατηγοροΰνται πλειονα πρόσωπα. 

Ήθωώθησαν πρόσωπα 2.247
Κατεδικάσθησαν » 4.581

Έπεβλήθησαν δέ ποιναί :
Θανάτου 26
’Ισοβίων δεσμών 97
Πρόσκαιρων δεσμών 633
Ειρκτής 1.228

Φυλακίσεως, χρηματικής ποινής, 
κρατήσεως καί προστίμου 2.597.

Ώς. έννοεΐται αί ποιναι χρηματικής 
ποινής, κρατήσεως καί προστίμου είνε 
μονάδων τινών.

Δέν δύναται νά ύπάρξγι άμφιβολία,

1.191
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δτι οί άριθμοί των καταδικασθέντων εΐι 
ειρκτήν καί πρόσκαιρα δεσμά είνε τρο 
μακτικοί διά τον πληθυσμόν της χώρα 
ήμών. Ά λλά  και αί ποιναί του θανάτου 
καί των ισοβίων δεσμών, συμποσούμεναι 
είς τόν άριθμόν 123, άγουν εί; τό συμ 
πέρασμα, δ'τι κατά όεκαήμερον έν τη 
χώρ^ ήμών συμβαίνει και έν έγκλημα 
τοΰ μεγίστου βαθμοΰ.

’Αλλά διά την λειτουργίαν τής Ποι
νικής Δικαιοσύνης συνάγωνται τρομα- 
κτικώτερα συμπεράσματα άπό άλλης 
άπόψεως κρινομένων τών άριθμών. Κατά 
τά τέσσαρα ταΰτα έ'τη προύφυλακίσθη- 
σαν έπι μήνας έν ταϊς Έλληνικαϊς φυ- 
λακαΐς, όπου μαίνεται πας κίνδυνος
ζωής. ύγιείας, τιμής, δπου η ζωή εινε 
απερίγραπτου φρίκης καί άηδίας, τό δ- 
λον 2.247 πολϊται ένώ η σαν άθώοι. 
Καί δέν δύναται τις μέν ν’ άρνηθη, δτι 
μία τών άνθρωπίνων άτελειών άναπό 
φευκτός συνέπεια ήτο, εινε καί έ'σται 
πολλοί άθώοι νά σύρωνται κατηγορού 
μενοι, αλλ’ έν προκειμένω τό πραγμα 
υπερβαίνει πασαν ανοχήν. Ot καταδικα- 
σθέντες μόλις εΐνε διπλάσιοι τών άθωω 
θέντων. Καί έκαστος φαντάζεται πόσο 
οί άνθρωποι εκείνοι έβασανίσθησαν, έ' 
παθον, έζημιώθησαν πολλαχώς καί πο- 
λυτρόπως. Έάν δέ τις λάβη ύπ ’ οψιν 
δτι κατά τό αυτό διάστημα 2.597 ε- 
τεροι πολϊται, καταδικασθέντες εις ποι- 
νάς έπανορθωτικάς, προεφυλακίσθησαν 
καί έσύρθησαν συντριβόμενοι ύλικώς καί 
ηθικώς ένώπιον τών Κακουργιοδικείων 
αδίκως, νομίζομεν, οτι δέν θά διστάση 
νά ρίψη λίθον άναθέματος κατά της 
παρ’ ημϊν ποινικής προδικασίας.

Τάς παρατηρήσεις ημών θά συνεχί- 
σωμεν είς τό επόμενον φύλλον μας, άλλά 
παρέχομεν πρό τούτου μίαν έξήγησιν 
τούς κατά έ'τος άριθμούς τών έπισηαων 
πινάκων συνενοΰμεν είς ένα, διότι, πε- 
ριεργότατα, οί· άριθμοί έν γένει άπό έ'- 
τους είς έτος δέν παραλάσσουν η κατά 
έλαχίστας μονάδας έπί πλέον η έ'λασσον 
καί δσον άφορα τάς υποθέσεις καί δσον 
άφορα τάς καταδίκας ή άθωώσεις καί 
δσον άφορα τά πρόσωπα καί τάς ποινάς- 
καί αύτάς άκόμη τάς άναβολάς τών δι 
κών.

ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΩΝ_ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΠΝ
Δέν καταγγέλλει νέον τι έ'ν τινι τών 

τελευταίων φύλλων της «Δικαιοσύνης» 
ό συνάδελφος, διαμαρτυρόμενος διά την 
μετάθεσιν Είρηνοδίκου, τολμησαντος νά 
σφράγιση κ&τάστημα πτωχεύσαντος έμ- 
πορου, ισχυροΰ όμως κομματάρχου. Ό 
συχνός χορός τών Είρηνοδικών, διευθύ- 
νοντος τοϋ ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης 
ύπό τόν ρυθμόν καί τόν χρόνον της π ί
πιζας, τήν οποίαν παίζουν οί έκαστα- 
χοΰ τοπάρχαι, εινε τό συνηθέστερον σύμ
πτωμα της οίκτρας καταστάσεως τη^ 
κατωτέρας Δικαιοσύνης.

Ταΰτα θρηνολογοΰνται στερεοτύπω 
πλέον καί έν τη κοινή συνειδήσει τό κα· 
θεστώς τοΰτο έκλαμβάνεται ώς τις φυ 
σικη κατάστασις μοιραία, ό δ’ έπί ταύ 
την έ'λεγχος άνιαρά κοινοτοπία.

Αλλ ώ; ένα σπασμόν ζωής λανθα 
νούσης, ώς μίαν έξέγερσιν άπέλπιδα 
άλλ’ εμπνευσμένην πρέπει να χαρακτ 
ρισωμεν τήν άπροκάλυπτον καταγγε 
λίαν τοΰ Είρηνοδίκου Βάλτου κ. II 
Ζερβουλάκου κατά τοϋ έκ,πληροϋντο 
χρεη ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης, καθ 
έν τηλεγραφική άναφορα πρός τό ύπουρ- 
γεϊον τών Οικονομικών ρίπτει τήν σαφή 
κατηγορίαν, δτι διέταξε τήν τηλεγρα 
φικην κοινοποίησιν τής μεταθέσεώς του 
καί τήν άμεσον παράδοσιν τής ύπηρε 
σιας, «ΐνα μή λάβη μέρος αύριον ένερ- 
γηθησομένης δημοπρασίας κοινοτικών 
λειβαδιών τη άπαιτήσει γνωστών προ 
σωπων, ΐνα ουτω καταβροχθίσωσι δη
μόσιον πλοΰτον δεκάδων χιλιάδων δραχ
μών».

Δεν εί'μεθα απλοϊκοί, ΐνα έρωτήσω· 
Λεν, τ ί έ'πραξεν ο' κ. Υπουργός τών Οι
κονομικών, πρός όν τόσον εύφυώς ύπε- 
βλήθη ή καταγγελία.δπως προστατεύση 
την κοινοτικήν περιουσίαν, διότι τό σκάν- 
δαλον καθ εαυτό εινε μικρότερον τών 
καθ εκαστ/,ν διαπραττοαένων καί έν 
σι γη παρερχομένων.

ιοΰμεν μόνον τό γεγονός^ώς χα
ρακτηριστικόν τοΰ κ. Τοποτηρητοΰ τού 
Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, ο όποιος 

ειπεν έν συνεντεύξει δημοσιογραφική, 
άμα άναλαβών τό Ύπουργεΐον, κ-n διά 
πραγματων εκ τών υστέρων άπέδειξεν, 
δτι τά τής Δικαιοσύνης εινε άδιόρθωτα, 
διότι δεν εχομεν χαρακτήρας, πρό; ούς 
νά άπευθυνθώμεν.

Παρηγορον άντίρρησιν φαίνεται έχων 
ο κ. ειρηνοδικης Βάλτου, δστις έπί προ- 
φανεϊ κινδυνω νά ίδιωτεύση, αν δέν 
προτίμηση νά περιέρχεται ώς περιπλα- 
νωμενος ’Ιουδαίος έν διαρκεϊ κινήσει 

τά ειρηνοδικεία τοΰ Κράτους ειχε 
τόλμην νά κατηγορήση δημοσία έ'να 

υπουργον, ν άποκαλύψη πρό τής" κοινής 
συνειδήσεως έλκος, τό οποίον ή κοινω
νική και πολιτική άνανδοία σπεύδει νά 
αλύπτη.

Καί συμπέρασμα δλων τούτων τών 
τών φαινομένων κατά τά τελευταία 
ίδιως έ'τη, τολμηρόν έκ πρώτης όψεω;, 
αλλ αληθε;, εινε δτι οί πλειοδοτοΰντε; 
εις ελ.ευΟ εριότητα έν τη διαχειρίσει τής 
κεντρικής Δικαιοσύνης εινε οί κ. κ. ύ- 
πουργοι-δικηγοροι και δη κατά λόγον 
εύθυν τής δικηγορική; αύτών ίκανότη- 
τος. Καί διά τοΰτο είλικρινώ; εύχόμεθα 
τήν ταχυτέραν έξομάλυνσιν τή ; υπουρ
γική; κωμωδία; έν τη σκέψει, δτι ό 
φερόμενο; ώ; ύποκατάστατο; τοϋ νΰν

δλα
τήν

Κ Α Ι Α Υ Θ Ι Ι
Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΤ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΠΕΤΑΛΑ

υποκαταστατου του (silbstitus SU1 
substitu (l) δεν εινε δικηγόρο;.

’ Α.ρ»*·*.ς

κ .

Ευρε καί πάλιν τήν εύκαιρίαν ή φίλη 
καί άκακος «Δικαιοσύνη», κατάχρησιν 
μάλιστα πολλήν ποιουμένη τής οιλο- 
σκωμμοσύνης καί τοΰ εί’ρωνος αύτής 
πνεύματος, νά σχολιάση έν τώ προλα- 
βόντι φύλλω της, τήν άπονεμηθεϊσαν 
τώ άρεοπαγίτη κ. Πέταλα άμοιβήν, 
καί δή μέ προκατάληψιν καί πικρίαν 
τοιαύτην, οΐα τη άληθεία δλως άπάδει 
προς άμερόληπτον καί άνεπηρεαστον 
τών πραγμάτων κριτήν.

Καί ού μόνον τοΰτο, άλλά καί βα- 
ρεως, φαίνεται, φέρουσα τήν άντίθεσιν 
είς τήν περί τόν κ. Πέταλα τοιαύτην 
γνώμην της, καί χολωθεϊσα διαπορεϊ 
καχυπόπτως, άγνοοΰσα τάχα ποΰ πρέ
πει νά άναζητήση τό έλατήριον τής 
υπερασπισεως τοΰ έρημην κατηγορου
μένου τη;.

Τό γεγονό; δτι 6 κ. ΠεταλδΤ; τυγ
χάνει έξέχουσα νομική προσωπικότης, 
και ότρηρός καθόλου τών γραμμάτων 
θεράπων, πολλά παρασχών καί παρέ- 
χων τή τε πολιτεία καί τη επιστήμη τά 
ώφεληματα, ού έ'νεκα καί έπαξίω; έ- 
τυχε τή ; άπονεμηθείσης αύτώ άμοιβής, 
τοΰτο ούδεμίαν παρ’ αύτη εύρίσκει τήν 
χάριν. Τουναντίον δογματικώς έρμηνεύ- 
ουσα τά ύπέρ αύτοΰ γραφέντα, έκ τοϋ 
άσφαλοΰς καί έ'χουσα τήν τελ’ευταίαν 
λεζιν, ποιείται διαιρέσεις καί διακρίσεις 
όλως αύθαιρετως καί πάντη ξένας κα 
πρός τά πρόσωπα καί πράγματα.

Ταΰτα ώς έπίλογος καί κατακλείς 
τοΰ προκύψαντος ζητήματος διά τά πε- 
ραιτερω σχόλια τοΰ οποίου άφίεται τοΰ 
λοιποΰ έλεύθερον τό στάδιον είς τήν 
άμεροληψίαν τής φίλης καί άχόλου «Δ ι
καιοσύνης». *

"Ιων
3. Δ. Συ;.ι.πίπτουι.εν ία!  τήν έπιΟααίαν τοΰ 

γράοοντος, δπως τεΟν̂  ή κατακλείς έπί τής 
υζητήσεως, άκράδαντον δε εχοαεν τήν πε- 

ποίθησιν, οτι καί α ε τ ’ αυτήν Οά άναγορευ9η 
ύπο τοΰ υπουργείου τών Ε ξω τερ ικών, συ,α- 
©ώνως ποος τήν πρότααιν τοΰ επί ^ής Δικαιο
σύνης υπουργείου, 'Ιππότης τοΰ τάγματος 
ών ταξιαρχών ό Α ρεοπαγίτης κ. Ά ντ . 

ΙΙεταλας.

ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
Τ ρ ε ς  έπ ί τ ό  αιύτό

Διά τρίτην φοράν μας απασχολεί τό 
ζήτημα τής κατά τό παρελθόν θέρος 
μεταθέσεως του Πρωτοδίκου κ. I. Κα- 
φοπούλου, έξ ής ήπειλήθη ή ματαίωσις 
τής συζητήσεως διακοσίων καί πλέον 
ύποθέσεων τοΰ τμήματος τών ’Εφέσεων, 
ούτινος προήδρευεν. Είς τό προηγούμε- 
νον φύλλον, έν τη στήλη ταύτη, έοημο- 
σιεύθη έπισιολή, καθ’ ήν αί υποθέσεις

αύται πράγματι έματαιώθησαν, γεγονός 
δπερ όέν φαίνεται άληθές έκ τοϋ κατω
τέρω έγγράφου τή; υπηρεσία; τοΰ Πρω
τοδικείου Αθηνών, δπερ δημοσιεύομεν, 
έπανορθοΰντε; εύχαρίστως τήν άνακρί- 
βειαν.

«Καθ' α εξάγεται έ'Λ τοϋ τηρονμένου 
βιβλίου τών Είαηγητών τοΰ τμήματος τών 
’Εφέσεων, άπασαι αί συζητηθεΤσαι υποθέ
σεις μέχρις 7 ' Ιουνίου 1908, άνερχόμεναι 
εις 310 εν δλω άπο 1 μέχρι τέλους Μαίου, 
έδημοσιεύθησαν μέχρι τέλους τοϋ αύτοΰ 
μηνάς, πλήν 14 υποθέσεων, ας εφερον είς 
άνασυζήτησιν ο ί κ.κ. Σ . Κ. Σταυρόπουλος 
καί Ίακ. Βαρότσης λόγω τής είς τό εξω 
τερικόν απουσίας τοΰ εχοντος μέρος Δι- 
καστοΰ κ. Εύαγγ, Σοφιανοΰ, μή δυνη- 
θέντες ενεκα τοΰ λόγου τούτου νά διασκε- 
φθώσιν επ' αυτών αν καί ή μετάθεσις τοϋ 
Πρωτοδίκου κ. Ίω . Καφοπούλ.ου, ή δη- 
μοσιευθε'ισα τήν .1 ’Ιουνίου 1908, εκοινο- 
ποιήθη είς αύτόν τήν 22 Αύγουστου 1908, 
δστις επανήλθεν εκ Ναυπλίου, ένθα είχε 
μετατεΐΐγι καί άνέλαβεν υπηρεσίαν ένταΰθα 
τήν 17 Σεπτεμβρίου 1908».

(Έ κ τοϋ Γραφείου τοΰ Πρωτοϊικείου)

Ε ικ ώ ν  έκ το ΰ
’ Επήγα είς τό ' Υπουργεΐον τών Οικο

νομικών νά ζητήσω μ ίαν πληροφορίαν 
σήμερον. Ευρον τήν μεγάλην θύραν τής 
εισόδου κλειστήν καί ενα κλητήρα όπισθεν 
τοΰ ήμιανοιγμένου ήμιφύλλου αύτής εμ- 
ποδίζοντα πάντα μή υπάλληλον τοΰ 
' Υπουργείου νά είσέλΟη καί πρός παρη
γοριάν καί δικαιολογίαν δεικνύοντα πλάκα 
έπί τής θύρας άναγράφουσαν μεγάλοις 
γράμμασι τήν είδοποίησιν, δτι μόνον τό 
π ρω ΐ ε'χει είσοδον τό ' Υπουργεΐον παντί 
θνητώ. Κ ατ’ αρχάς εύχαριστήθην, διότι 
μοϋ άρέσει ή τάξις, ή πειθαρχία καί ή. . . 
δουλεία.

’Αλλά κατι με εκρατοϋσε εκεί πλήν 
τής ηδονικής θέας τών μετά ρωμέϊκου 
πείσματος επιμενόντων νά είσέλθουν, οΐ
τινες άνά παν λεπτόν ηυξανον. Έ θυμή- 
θηκα σαν δικαστικός τάς επιδόσεις πρός 
τόν δικαστικόν σύμβουλον καί έκ περιερ- 
γιας ήρώτησα τόν άγαν υπομονητικόν 
καί λίαν γελαστόν—κατά οπανίαν εξαίρε- 
σιν—κλητήρα : %τί γίνεται διά τους δικα
στικούς κλητήρας ; ’Εκείνος γελών έξή- 
γαγεν έκ τής τσέπης τον ενα πολν τσακι
σμένο δικόγραφον ~λαί έπιδεικνύων μοι 
αύτό «νά' τά μαζεύω··—μοϋ είπε—νά τά 
δώσω υστέρα είς τό τμήμα» καί τό εβαλε 
πάλιν είς τήν τσέπην, κ α θ ’ δν χρόνον ενα 
άλλο χαρτί σάν δι'Λόγραφον ’έπιπτε χα
μ α ί ! ” Αν τό εσήκωσεν αγνοώ.

Δευτέρα 13)10 1908.
Δ ικαστ ικ ό ς

Υ  Γ. ”Ημην εκ τών ηλιθίων εκείνων, 
οϋς άδιορθώτους ονομάζει ή «’Ακρόπο- 
λις», οί όποιοι ένόμιζον δτι δ κ. Γούνα- 
ρης ϋ  ’ άνιικαταστήση τόν Τρικούπην.

Ε ις  β ο ή θ ε ια ν  το ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς .
Φίλε η . Σ ν ν τ ά κ τ α

Φαίνεται, δτι κατά τήν τελευταίαν με- 
τακόμισιν τών γραφείων τοΰ Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών είς τό νέον κατάστημα, έ-

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ
λ Κατα το παρελθόν έτος άπεπειράιθημεν 

Μα προκαλεσωμεν γενικωτέραν συζήτησιν 
επ ιθ εμ ά τω ν  ζωτικών καί δεόμενων έπει- 
γονσή^μντιλήψεως. Πρώτα bh θέματα 
ειχομεν )9ίβει τό «περί εργολαβίας δ ίκης» 
καί το «περί δικηγορικών δικαιωμάτων». 
Οφείλομεν ομως νά όμολογήσωμεν, δτι

1) 0.71071SLQQ. Tj^lO JV EX E iV Y] d k v  ETlETV y^EV  Ο -

aov έπεθυμήσαμεν — καί εμεινεν απόπει
ρα. Καί ελάχιστοι κατήλθον είς τήν σν - 
ζήτησιν καί παρά τάς συότάσεις ήμών ή 
■θεωρητικώς ή υπεράγαν πρακτικώς διη- 
ρεννατο τό ζήτημα.

Ε ιχομεν θέσει τά ζητήματα εκείνα, 
διότι δύναται τις νά εΐπη τά εξής :

α ) Π εργολαβία δίκης δεν άντίκειται 
είς τήν άντίληψιν τοϋ Δ ίκαιον εΐνε ώς 
τιάοα EJit̂ ELQYjoig και ονναλλαγi) ovju(poj~ 
ν°ζ ηρος τας αρχάς τών αστικών νόμων 
καί εν toovofxovofl τιολιτεία Εξυττηρετεΐ 
την ηθικήν καί ούδόλως προσβάλλει αυτήν.

β') Ή  άπαγόρευσις τής εργολαβίας δ ί
κης, προκαλοΰσα αναπόφευκτους καί άνα- 
ποτρέπτους καταστρατηγήσεις, εθίζει είς 
ασέβειαν προς τόν νόμον, περιέχουσα δε 
ενδεχόμενον κίνδυνον άκυρώσεοϊς δικαιο
λογεί μείζονας αξιώσεις τών έργολάβυ)ν

και ουτω ζημ ιο ΐ τας συναλ/.αγάς καί προσ
βάλλει τήν ηθικήν τάξιν.

γ)^ Εργολαβία δίκης. κατά τάς άρχάς 
τής ελευθερίας τών συναλλαγών, σοβα- 
ρώς δνναται να σνζητηθη, δτι άντίκειται 
εις την αξιοπρέπειαν του δικηγορικοϋ κα,- 
θηκοντος, εις τον δημόσιον χαρακτήρα 
τοΰ δικηγορον ώς ούτως ειπεΐν ελ,ευθέρου 
λειτουργού τής Πολιτείας έν τή προστασία 
τ/; κατ εξοχήν (ορισμένου ιδιωτικού συμ 
φέροντος.

Προκειμενου δε περί τών κατά τό Διά
ταγμα τοϋ 1834 δικηγορικών δικαιωμά
των, δτι :

α’)  δημιουργεί δυσπιστίαν τών ιδ ιω τι
κών συμφερόντων πρός τους διαρκείς αυ
τών αντιλήπτορας, τους δικηγόρους· 

β') δημιουργεί έχθρότητας μεταξύ δ ι
κηγόρων καί δικαστών έπιδικαζόντων πο- 
σοτητας δικαστικών δαπανών δτε μέν το- 
σαύτας, ότε δε έλαχίστ ας, κατά τόν β αθ 
μόν τής πιεσεως ή εύνοιας’

( 7 ) ζημ ιο ΐ ανυπολογίστως τήν κοινωνι
κήν συναλλαγήν, επομενοις τήν οικονομι
κήν προκοπήν καί αύτην τήν ηθικότητα 
της Κοινωνίας ημών, διότι εύλόγως καί 
αι μεγάλαι απαιτήσεις διστάζουσι πρό τής 
δικαστικής εισόδου, καί άπασαι αι μικραί, 
άν μη  προκληθή πείσμα, δεν έπιζητοϋσι 
δικαστικήν κυρωσιν ώς έκ τής αναπόφευ

κτου καταπόσεως έκ τών δικαστικών δα- 
πανών, α>στε νά εΐνε άδύνατος έμπορική 
ασφάλεια καί πρόοδος, αδύνατος ό καθο
ρισμός τιμών λογικών καί απολύτως δ ι
καίων τών πρός τό ζήν αναγκαίων, προ- 
μηθευομένων ήμΐν ύπό μ ικρεμπόρων καί 
μικροεπιτη δ ευ ματιών.

Αυται ήσαν αι πρώται σκέψεις ήμών 
έξ ών ώρμήθημεν είς τήν ϋέσιν τών ζη 
τημάτων έκείνων. Καί ήσθάνθημεν λύ
πην, διότι δέν προεκλήθη ή προσήκουσα 
είς εκτασιν καί πρακτικότητα συζήτησις.

Ά λλά τύχη αγαθή επανερχόμενα είς 
τήν συζήτησιν πάνοπλοι. Κ α ί τά δπλα 
παρέχει ήμΐν ή τρισένδοξος Κρήτη. ’Ιδού  
αύτά :

Άο'.Ο. Νόα. 50.

Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α  
Π ερί α μ ο ιβ ή ς  τώ ν Δ ικηγόρων.

ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗν 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Έχοντες ύπ ’ οψιν τά άρθρα 111 καί 

1 13 τοϋ Συντάγματος καί 11 1 τοΰ Όρ- 
γανισμοΰ τών Δικαστηρίων προτάσει 
τοΰ Ήμετέρου έπί τή ; Δικαιοσύνη; 
Συμβούλου καί τη όμοφώνω γνώμη τοΰ

Ά ποφασίζομεν καί διατάσσομεν. 
”Αρθρ. 1. Ό δικηγόρος δικαιούται 

νά λάβη παρά τοΰ έντολέω; του, πλήν 
τή ; δαπάνης, δικαστηριακή; ή άλλη; 
την όποιαν έ ' ιδίων κατέβαλε καί άαοι— 
βήν διττήν, τήν μεν κυρίαν, πάντοτε 
οφειλομενην, τήν δε πρόσθετον, άπό 
τή; έκβάσεω; τής δίκης έξαρτωμένην 
συμφώνως πρός τάς έπομένας διατάξεις.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.
Εις διαφοράς τής δικαιοδοσίας τοϋ Πρω ■ 

τοδικείου ή εί; υποθέσεις τής εκού
σιας δικαιοδοσίας. 

α '. Περί κ ν ρ ίιις  Α η ο ιβ ΰς .

Άρθρ. 2. Διά τήν κυρίαν άγωγήν 
καί άνταγωγήν καί πασαν άλλην, υ.% 
έςηρημενην, κυρίαν αΐτησιν τή ; άμφι— 
σβητουμένης ή έ/.ουσίας δικαιοδοσίας 
ένώπιον τοΰ Προέδρου ή όλου τοΰ δικα
στηρίου ύποβαλλομένην, κοινοποιουαέ- 
νην ή μή, (οιον αιτήσεις περιέχουσαι 
χρήσιν ένδικου μέσου τακτικοΰ ή έκτά- 
κτου, άνακοπαί κατά πράζεων άναγκα- 
στικής έκτελεσεως, αιτήσεις περί υιοθε
σίας καί νομιμοποιήσεως, περί άπαγο- 
ρεύσεως, χειραφεσία;, ύποβολής είς άν-



Δ 1 Κ Α Ι 0 Σ Γ Ν Η 3

κλάπησαν η άπωλέσθησαν τά διά την 
χρήαιν τών δικηγόρων καθίσματα, διότι 
δεν εξηγείται άλλως ή άναγκαστική ορθο
στασία δικηγόρων, διαδίκων και μαρτύ
ρων κατά τάς έν τώ Πρωτοδικεία) διε- 
ξαγωγάς.

Έάν είνε δυσχερές νά ουναχ/Ιώοι δε
κάδες τινών δραχμών διά δικηγορικού έ
ρανον πρός αγοράν π ρ ο ν ο μ ι α κ ώ ν  διά 
τους δικηγόρους καθισμάτων, διατι νά μη  
διατεθΐ/ τό ποσόν τοΰτο έκ τών πρό πολ
λοί’ σνλλεγεισών κτ&^ταρά τώ ταμία τοϋ 
Δικηγορι'Λοϋ Συλλόγου κατατεθειμένων 
επτακοσίων (άρ. 700) περίπου δραχμών, 
άφοΰ βεβαίως ανται δεν είναι προωρι- 
σμέναι διά τόν ’Εθνικόν Στόλον, είς α
σφαλέστατος δέ χεΐρας ευρίσκονται ;

Μεθ' δπολήψεως 
Ά ρ . Σ . Μ παλάνο ς

Αί στήλαι τής <Δικαιοσύνης 
εινε είς τήν διάΰ'εσιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαστοϋ ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Πλανώνται πλάνην οίκτράν οί νο 
μίζοντες ώς έπιχείρημα έλαφρυντι- 
κόν δι’ εαυτούς τό δτι δήθεν ούχί 

άμερολήπτως άσκεΐ- 
Π λανώ νται ται ύπό τής «Δικαιο

σύνης» ό έλεγχοςτών 
παρ’ ήμΐν δικαστικών πραγμάτων. 
Διότι, λέγουσιν, έλέγχομεν ώς δικη
γόροι. Έχομεν αναρίθμητα παρα
δείγματα πρός άπόδειξιν τοΰ έναν- 
τίου. Άλλά καί ουδέποτε λησμονοΰ- 
μεν, οτι ή δικηγορία είνε κατά μέγα 
μέρος έλεύθερον έπάγγελμα, έπιδε- 
κτικόν καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΰ η
θικώς έπιτετραμμένου συναγωνισμού, 
έν ίκανφ μέτρω καί ανταγωνισμού. 
Ούδέποτε ακόμη λησμονοΰμεν τούς 
καιρούς, ους διατρέχομεν, καθ’ ους ό 
άπεριόριστος άριθμός καί άκολασίαι 
καί άτιμωρησίαι τοΐς πάσι γνωσταί 
έξωθοΰσι τόν συναγωνισμόν καί άντα- 
γωνισμόν είς παρεκτροπάς καί αντε
πιθέσεις. Ά λλ’ έν τούτοις άναμένομεν 
τάς πειθαρχικάς ή καί ποινικάς απο
φάσεις κατά δικηγόρων άνεπκρυλά- 
κτως καί συχνά παραβαινόντων καί 
τάς νομίμους αύτών ύποχρεώσεις καί 
τά ηθικά των καθήκοντα, ϊνα προθύ- 
μως κρίνωμεν περί τοΰ δικαίου ή άδι
κου τών τοιούτων αποφάσεων. Έάν 
δέν πράξωμεν τοΰτο, βεβαίως θά ώσι 
δίκαιαι αί μομφαί περί μεροληψίας 
ήμών. Ά λλ ’ έφ’ δσον δέν βλέπομεν 
τοιαύτα; άποφάσεις βεβαίως θά πι- 
στεύωμεν είς τάς συμβάσεις αμοι
βαίων υποστηρίξεων καί έκμεταλ-

λεύσεων, άναμφιβόλοις καί άδιστά- 
κτως θά κατακρίνωμεν μάλλον τούς 
Ι'χοντας βαρυτέρας ύποχρεώσεις νο- 
μικάς καί ήθικάς.—Καί δέν θά έπα- 
νέλθωμεν έπί τούτων.

Νέου έί'δους άνακριτική πραξις, έφευ- 
ρέσεως καθαρώς Ελληνικής, έτέθη κατά 
τάς τελευταίας ήμέρας είς έφαρμογήν,

καί μάλιστα
*Η κατά ... (Soiua ϊρεννα λίαν έπιτυ-

χώς, ύπό τοΰ
έν Τριπόλει κ.Εισαγγελέως των Πλημ- 
μ.ελειοδικών. Επιστολή ανώνυμος, πρός 
αύτόν απευθυνόμενη, τω κατήγγελλεν 
δτι κόρη τις έν Λαγκαδίοις διέπραξε τό 
αδίκημα τής άμβλώσεως, έπ ί τή τοιαύτν] 
δέ αναγγελία ό αξιότιμος κ. Είσαγγε
λεύς, ού μόνον έ'θεσεν εις κίνησιν τούς 
ύπ ’ αύτόν ύπαλλήλους τής δικαστικής 
αστυνομίας, πραγμα άλλως δπερ ώφειλε 
νά ένεργησγ), άλλά καί διέταξε... κατά 
σώμα έ'ρευναν ! έξ ης έπείσθη, οτι η ανώ
νυμος επιστολή οέν εύρίσκετο έν τή αλή
θεια. Καί είνε μέν βέβαιον ό'τι 6 ζήλος 
ούτος του κ. Εισαγγελέως, ό ήκιστα κοι
νωνικός πολλώ δ’ ήτταν δικονομικός, 
εινε Ευαγγελικός, άφοΰ ό δάκτυλος 
έτέθη έπί τόν τύπον των ήλων, εινε 
όμως έπίσης βέβαιον ό'τι απόλυτος ύφί- 
σταται, διά τό μέλλον τουλάχιστον, ή 
ανάγκη νά διδαχθή ο αύτός κ. Εϊσαγ- 
γελεύς, δτι πιθανόν ύπό των νόμων νά 
εινε επιτετραμμένη ή κατ’ οίκον έ'ρευνα 
ύπό ούδενός δμως νόμου, καί πρό παν
τός του ήθικοΰ, δύναται νά θεωρηθή ώς 
έπιτετραμμένη κατά σώμα έ'ρευνα αν
θρώπου έλευθέρου, έκτός άν ύποτεθή 
δτι μετά χίλια ένεακόσια καί όκτο) 
έ'τη, άφ’ ης ό Θεάνθρωπος ηύδόκησε νά 
κατέλθν) είς τόν κόσμον, έξακολουθεΐ έν 
Λαγκαδίοις υφιστάμενος ό θεσμός τής 
δουλείας, οπότε άποκαλυπτόμεθα πρό 
τών διαταγών του κ. Εισαγγελέως, 
άναζητοΰντος ού μόνον γυμνήν τήν αλή
θειαν άλλά καί παρά γυμνών . . . παρ
θένων.

’Απεχθές έν κυριολεξία είνε τό θέα
μα, δπερ παρουσιάζουσιν αί συνεδριά
σεις τών ένταΰθα Εύρηνοδικείων. ’Απε

χθές, λέγομεν, καθ’ δλην 
Α πειθές τήν σημασίαν τής λέξεως.

Ό  Είρηνοδίκης άπό έδρας 
διασάθρου καί ειδεχθούς έκφωνεΐ δυσα- 
ναγνώστως διάφορα ονόματα. Ό  γραμ- 
ματεύς κρατεί διαφόρους σημειώσεις καί 
μαζεύει διάφορα ρυπαρά δίδραχμα καί 
μονόδραχμα, τάς προκαταβολάς. Οί δι
κηγόροι ό εις έπί τοΰ άλλου εις μίαν 
συμπαγή μάζαν άπό τών διαδρόμων μέ
χρι καί έπί τής έδρας, άγωνιώντες, 
κάθιδροι, θορυβοΰντες, καχγάζοντες, γε 
λώντες καί ειρωνευόμενοι καί σαρκά- 
ζοντες, οι πλεΐστοι ή μάλλον δλοι κε- 
καλυμμένοι τήν κεφαλήν, άναμίξ μετά 
τινων διαδίκων, ορθιοι πάντες άποτε-

λοΰσι τό δήθεν άκροατήριον πρό τοΰ ο
ποίου γίνεται ή κατά τήν Δικονομίαν 
καί τό- Σύνταγμα δημοσία σ ο -ζή -τνJ- 
ο ις ϊ  Άφοΰ ή παρανομία είνε άναπό- 
φευκτος καί ό σκοπός τής δημοσιότητος 
άνεπίτευκτος, διατί δέν άποφασίζουσιν 
οί Είρηνοδϊκαι, ή δέν υποδεικνύεται είς 
αύτούς, οτι πρέπει καί έπιβάλλεται νά 
έκθέτουν άπλώς έν σημείωμα ύποθέσεων 
έφ’ ών μέχρις αριζομένης ήμέρας δέον οί 
δικηγόροι νά προσκομίζωσι τάς προτά
σεις των ; Ούτω δέ ν’ άποφύγωσι τό 
άπεχθές θέαμα τής δήθεν δημοσίας 
συζητήσεως ; Ούδέν έ'χει νά χάσν) έπί 
πλέον ό νόμος, κερδαίνει δέ τό δλον ή 
ευπρέπεια. Περιγράφομεν γνωστότατα 
πράγματα, διότι θέλομεν, νά πεισθώσιν 
οί πάντες, δτι ή παρανομία γίνεται ποΰ 
γίνεται, άς συναισθανθώμεν δτι τό άνα- 
πόφευκτον ακριβώς τής παρανομίας κα- 
θιστα μάλλον αδικαιολόγητον τό φαι- 
νόμενον τής χυδαίας έκείνης παραστά- 
σεως.

’Αγνοοΰμεν άν καί κατά πόσον ώφέ- 
λησαν όσα κατά τό παρελθόν έ'τος έγρά- 
ψαμεν διά μακρών περί τοΰ διαγωνισμού 

τών έμυ.ίσθων πα- 
Θεωρητΐκα» και ρεδρων. Αλλ ως

πρακτικοί εχουσι παντες οι
άναγνώσται ήμών 

ύπ ’ δψιν αί έξετάσεις κατά τόν νόμον γ ί
νονται θεωρητικαί καί π ρ α κ τ ικ ο ί. Έ- 
βεβαιώθημεν, δτι μετασχόντες τινές τοΰ 
τελευταίου διαγωνισμοΰ έξηκολούθουν 
μέχρι τής ήμέρας τής προφορικής έξετά- 
σεώς των νά φοιτώσιν είς φροντιστήριον. 
Πιθανώτατα δέ έν γνώσει μελών τής 
’Εξεταστικής ’Επιτροπής, ήτις έδοκίμα- 
σεν αύτούς καί π ρ α κ τ ικ ώ ς . Δυστυχείς 
διάδικοι καί τρις δυστυχείς κατά τύχην 
κατηγορούμενοι "Ελληνες πολΐται, έπι 
τών κεφαλών τών οποίων θά διδαχθί) ή 
κουρευτική τέχνη ! Δέν είνε δυνατόν νά 
φαντασθή τις μεΐζον έ'γκλημα κατά τής 
Ελληνικής Κοινωνίας, καί δμως εί'μεθα 
δλοι εύχαριστημένοι, διότι, λέγουσ.ν, 
ήτο δυνατόν νά γίνωνται καί χειρότερα. 
Καί ονομάζεται τοΰτο μέγα καί πειστι
κόν έπιχείρημα ύπέρ θεσμού άναπηρου 
καί τραγελαφικού, ούτινος όλη ή έφαρ- 
μογή άποτελεΐ μίαν «λασ τότν ί'ϊα ..

Μας καταγγέλλεται τό έξής πιστευ- 
τότατον γεγονός. Βουλευτής εκ ΓΙελο- 
ποννήσου, αξιωματικός βουλευτής, προ- 

σπαθών σχεδόν γονυ- 
Χειρο^ίλημα πετής νά έξευμενίσν) 

τόν κ. 'Υπουργόν τών 
’Εσωτερικών, έξωργισμένον σφόδρα κατά 
τίνος δικαστοϋ, ύπεσχεθη : «8*. σα,ς
τό ν  φ έ ρ ω  v i  βαίς φ ιλή Ί») τό  χ έ ρ ι ϊ »  

Έάν είνε άληθές, ούδεμίαν, ά π ο λ ύ -  
τ ω : ,  μας κάμνει εντύπωσή, καί ούδέ 
έν συνάγομεν έ'κτακτον συμπέρασμα. 
Έάν δμως είνε ψευδές, διατί έπί μήνα 
ήδη ό δικαστής αύτός δέν μεταβαίνει 
είς τήν θέσιν του, άλλ’ άφήνει ούτωσί

έκτεθειμένην τήν στοιγειωδεστάτην ά- 
ςιοπρεπειαν του εις τας αναιοεις σπερ- 
μολογίας τών ιδιαιτέρων, τών ακολού
θων, τών συκοφαντών, καί πρό πάντων 
τών προστατών του, τών έκουσίως ή 
άκουσίως σφαγιαζόντων τήν ύπόλη-
ψιν του :

Τό έπεισόδιον τής παρελθούσ/)ς έβδο- 
μάδος τοΰ έν Άθήναις δικηγόρου κ. Α. 
Ρακοπούλου καί τοΰ κατά τήν έκτελε- 

σιν τών καθηκόντων
'Η̂  ίδιάζονόα του, ώς διατείνεται, 

δικαστικοΰ κλητήρας," > > Τ 5 - , ,οπερ οεν εινε επιτετραμμενον εις ηαας 
νά χειρισθώμεν έφ’ δσον εύρίσκεται είς 
τάς χεΐρας τής άνακρίσεως, ενδιαφέρει 
άπό άλλης άπόψεως άπαντας τούς δικη
γόρους καί άνακινεΐ διά μυριοστήν φοράν 
τό ερώτημα άν είνε έπιτετραμμένον, έκ 
τής κοινής τούλάχιστον έπαγγελματι- 
κής εύπρεπείας νά έξακαλουθώσιν ύπο- 
κειμενα είς τήν κοινήν δικαιοδοσίαν οί 
δικηγόροι, καθ’ ήν έποχήν έξνιρέθησαν 
ταυτης καί οί γραμματείς άκόμη τών 
ΙΙρωτοδικών, οί άπολαύοντες, ώς γνω
στόν ίδιαζούσης δικαιοδοσίας.

Θά έλθτ] άρά γε ήμέρα καθ’ ήν οί δι
κηγόροι θά άνθρωθώσι τόσον ώς δημό
σιοι έ'στω υπάλληλοι, ώστε νά έπιβά- 
λωσι τήν τραποίησιν ταύτην ;

m π α ρ α τ υ π ι α Γ π α κ τ ώ ς  α π ο ρ ι α ι
Τήν 23ην Αΰγοΰστου ε. ε. συνέβη 

πυρκαϊά ενταϋι^α καί έν τω έπί τών ο
δών Ευρυπίδου—Άθηνάς Ιμπορορρα- 
φείω τοϋ κ. Θεοδ. Πασελίδου. Ή  Α στυ
νομία συλλαβοΰσα ύπονοίας περί εμ
πρησμού ένήργησε προανάκρισιν καί τό 
πόρισμα αύτης υπέβαλε πρός τόν κ. 
Εισαγγελέα. Ό  κ. Είσαγγελεύς παρήγ- 
γειλε πρός τόν τότε ανακριτήν κ. Κυρ. 
Άναγνωστόπουλον νά ένεργήση .τακτι
κήν άνάκρισιν. Τήν 29ην Αύγουστου ε.ε. 
έξεδόθησαν εντάλματα φυλακίσεως τών 
δυο υπαλλήλων τοΰ έμπρησ&έντος έμπο- 
ρορραφείου. Τήν 7ην Σεπτεμβρίου ε. ε. 
δ κ. Ανακριτής εΕέδωκε τό εξής πιστο- 
ποιητικόν, οπερ^^ΐιοσιεύομεν όλόκλη  - 
ρο ν  :

« Πιστοποιείται, δτι έναντίον τοΰ Θεοδ. 
Πασελίδη δέν υπάρχει κατηγορία έπι έμ- 
πρησμω  τοΰ έν όδοΐς Ά ΰηνα ς—Ευρνπί- 
δον έμπορορραφ ΐίου τον.

Ά θηναι 7 Σεπτεμβρίου 1908.
1 * Ο ’Α νακριτής 

Κ .  ’Α ν α γ νω σ τόπ ο υ λ ο ς»

Δημοσιεύομεν αύτό ά'νευ αριθμού, 
διότι δέν έ'χει αριθμόν, έξ οΰ αγεταί τις 
είς τό ασφαλές συμπέρασμα, δτι δέν έχει 
κατ«χωρισ&ή είς τό βιβλίον έξερχομένων 
τοϋ κ. Άνακριτοΰ.

Μετά τινας ήμέρας ό κ. Άναγνιοστό- 
πουλος άπηλλάγη τών άνακριτικών κα- 
{)ηκόντο)ν. Ό  δέ διάδο/ός του έκάλεσε 
τόν κ. Θεόδ. Πασελίδην καί απήγγειλε 
κατ3 αύτοΰ κατηγορίαν έπί έμπρησμω 
Άποσταλείσης τής δικογραφίας πρός τό

τιλήπτορα ή άρσεως τοιαύτης καταστά- 
σεως, αιτήσεις περί έκστάσεως υπαρ
χόντων ή κηρύζεως πτωχεύσεως, περι 
παύσεως, διορισμού ή άπαλλαγής νομί
μου ή δικαστικοΰ έπιτρόπου ή διαχειρι- 
στου, αιτήσεις περί έπικυρώσεως διαθή
κης, συμβιβασμοΰ πτωχεύσεως, βουλεύ
ματος συγγενικοΰ συμβουλίου, αιτήσεις 
περί άδειας πρός έπιχείρησιν πράξεως 
χρ·/)ζούσης άδειας δικαστηρίου κ .τ.λ .) 
πρός δέ διά πασαν τρίτων κατά διαδί
κων παρεμπίπτουσαν άγωγήν (ο'ία ή κυ
ρία ή πρόσθετος παρέμβασις) ή όμοίαν 
διαδίκων κατά τρίτων (ο'ία ή προσεπί- 
κλησις ή περιέχουσα αί'τησιν καταδί
κης,) άνά δραχμάς 10.

’Άρθρ. 3. Όμοια άμοιβή δραχμών
1 0 οφείλεται διά πασαν κατά τό στά- 
διον τής έγγράφου προδικασίας άντιτα- 
χθεϊσαν άμυναν, άλλά μόνον έφ’ όσον 
αύτη άφ’ ένός μέν δέν συνίστατο είς 
άπλήν άρνησιν, δυναμένην νά ληφθή ύπ ’ 
δψιν αύτεπαγγέλτως ύπό τοΰ δικαστοϋ, 
άφ’ έτέρου δέ περιέλαβεν δλας τοΰ άμυ- 
νομένου τάς ένστάσεις, πραγματικάς καί 
νομικάς.

Κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή

είρημένη άμοιβή περιλαμβάνει οΐανδή- 
ποτε άμοιβαίαν άνταπάντησιν, πασαν 
μεταγενεστέραν προσθήκην ή τροποποίη- 
σιν, τό πρωτότυπον καί δσαοηποτε άν- 
τίγραφα, πρός διαδίκους ή τρίτους κοι
νοποιούμενα καί δλους τους έπισυνημ- 
μένο.υς λογαριασμούς ή άλλους πίνακας.

’Άρθρ. 4. Διά πασαν παρεμπίπτου
σαν διαδίκου κατά διαδίκου άγωγήν ή 
αί'τησιν ή άλλην προπαρασκευαστικήν ή 
παρεπομένην τοιαύτην, ένώπιον τοΰ 
προέδρου ή δλου τοΰ δικαστηρίου ύπο- 
βαλλομένην (οίον αιτήσεις περί άρσεως 
ζημίας κατά τήν δίκην έπισυμβάσης, 
ή περί κκρπών έπιγενομένων, αιτήσεις 
περί μέτρου προπαρασκευκστικοΰ, προ- 
φυλακτικοΰ ή συντηρητικού, αιτήσεις 
περί έξαιρέσεως δικαστοϋ ή πρκγματο- 
γνώμονος, περί έπικυρωσεως ή άκυρο>- 
σεως έκθέσεως διανομής, περί αναστο
λής πλειστ'ηριασμαΰ, έπιδείξεως έγγρά
φου κτλ.), πρός δέ διά πασαν κατά 
τοιαύτης αίτήσεως έ'γγραφον άμυναν, 
περιέχούσαν τούς άνωτέρω διά την κατα 
κυοίας αίτήσεως άμυναν άπαιτουμέναυς 
ό'ρου;, άνά δραχμάς 5.

Κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έπι-

θέσεως καί άμύνης ή άμοιβή οφείλεται 
μόνον έν περιπτώσει ολικής ή μερικής 
αύτών άποδαχής, περιλαμβάνει δέ πα
σαν άμοιβαίαν άνταπάντησιν ή μεταγε
νεστέραν βελτίωσιν καί τό πρωτότυπον 
μεθ’ δλων τών άντιγράφων.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγον
ται καί αί μετ’ άπόδειξιν, κατά διαδι
κασίαν έπ ’ άναφαρα, αιτήσεις ή προτά
σεις καί αί κατ’ αύτών άπαντήσεις.

Άρθρ. 5. Δι’ δλα τά άλλα κατά τήν 
αύτήν δίκην διαμειβόμενα δικόγραφα, 
τά μή ύπαγόμενα είς τάς προηγουμενας
κατηγορίας μηδέ είς άλλην τινά (οίον,
» / « ■ > /  ' > κλήσεις προς εμφανισιν κατα όιαοικο^ν

ή μαρτύρων, παραγγελίαι οίαιδήποτε
πρός κλητήρας, γνωστοποιήσεις άποδει-
κτικών μέσων, δηλώσεις περί δρκων,
κατασχετήρια κλπ.) ούδεμία οφείλεται
είς τόν πληρεξούσιον χωριστή άμοιβη.

’Άρθρ. 6. Διά δηλώσεις ή έκθέσεις, / / Ι\ ην Vενώπιον προεοραυ η οικαστηριου μη πε- 
ριεχούσας αΐτησιν μηδέ παρεπομένας 
άλλων δικαστικών πράξεων, καθ’ έαυ- 
τάς άμειβομένων, (οιον δηλώσεις τρίτου, 
παρ’ ώ έ'γεινε κατάσχεσις, οηλωσις περι 
αποδοχής κληρονομιάς έξ άπογραφής ή

περί άποτάξεως κληρονόμου, έ'κθεσις 
πλοιάρχου περί άβαρίας κλπ .) πρός όέ 
δι’ αιτήσεις, έπίσης μή παρεπομένας 
δίκης καί ύποβαλλομένας, ούχί ένώπιον 
τοΰ προέδρου ή τοΰ δικαστηρίου, άλλ ’ 
ένώπιον άλλων δικαστικών προσώπων 
(οΐον είσηγητοΰ πτωχεύσεως, προέδρου 
συγγενικοΰ συμβουλίου, συμβολαιογρά
φου, είρηνοδίκου, γραμματέως κλπ.) 
άναγκαίας δέ ΐνα διαταχθνϊ ή έπιτραπη 
μέτρον τι, ή έκτελεσθνί πραξις τις, ή πι- 
στοποιηθή κατάστασίς τις (οίον αιτή
σεις περί σ^κλήσεως συγγενικοΰ συμ
βουλίου, αιτήσεις περί συντάξεως άπο
γραφής ή έπιθέσεως φραγίδων., αί διά
φοροι πρός τόν εισηγητήν πτωχεύσεως 
ύποβαλλόμεναι αιτήσεις παρά τοΰ πτω- 
χεύσαντας, τών συνδίκων, τών πιστωτών 
ή τρίτων κλπ.), άνά δραχμάς 5 μεθ’ 
δλων τών αντιγράφων.

’Άρθρ. 7. Διά τά παρά δικηγόρου έκ- 
διδόμενα αντίγραφα άποφάσεων οριστι
κών ή έν μέρει τοιούτων, δραχμάς 3.

Διά τά αντίγραφα παρεμπιπτουσών 
προπαρασκευαστικών ή προύικκστικών’ 
τό ήμισυ.

Δι’ αποσπάσματα αποφάσεων, άντί-
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κ. Είσαγγελέα,έγνωμάτευσεν ουτος «προ- 
φυλακιατέος». Αυθωρεί, χαθ’ α λέγε
ται, διαφωνήσαντος τοϋ κ. Άνακριτοΰ, 
εισήχθη τό ζήτημα ένώπιον τοϋ Συμ
βουλίου, δπερ αίρον την διαφωνίαν, διέ
ταξε τήν προσωρινήν άπόλυσιν τοϋ κα
τηγορουμένου, διά τοΰ ύπ’ άριθ.· 1946 
έ. ε. προβουλεύματος του.

Παρελείψαμεν νά εΐπωμεν, δτι δυνά
μει τοΰ ρηθέντος πιστοποιητικοΰ τής Ά - 
νακρίσεως ή «Ε θνική» ασφαλιστική ε
ταιρεία συνεβιβάσθη μετά τοΰ κ. Θεοδ. 
Πασελίδου καί συνετάγη περί τοϋτου 
τό ύπ ’ άριθ, 146,363 τής 9 7βρίου έ. ε. 
συμβόλαιον τοΰ συμβολαιογράφου ’Α
θηνών Ήλ. Γλυκοφρΰδου, μεθ’ δ, ώς 
εΐπομεν, έκλήθη δ κ. Θ. Πασελίδης καί 
άπηγγέλθη κατ’ αΰτοϋ κατηγορία.

’Αναμένομεν τό δριστικόν βοϋλευμα, 
περίεργοι πάντοτε αν θ ’ άνακόψη αυτό 
δ κ. Είσαγγελεύς εις περίπτωσιν και'}’ ήν 
εσται άπαλλακτικόν. Ά ν  δέ ή παραπεμ
πτικόν ;

ΑΠΟ ΤΟ ΐΤΑΝΕΐΓΙΣΤΗΜΙΟΝ
' Ο έναρκτήριος τοΰ Υ φ η γη το ϋ  τον

’Εμπορικού Δικαίου κ. Ή λία Ά ν α -
οτασιάδου.
Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην έκαμεν 

ϊνα.ρξιν τών παραδόσεων του, έν μια τών 
αιθουσών τοΟ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου, 
ό ύφηγητής τοΟ. Εμπορικού Δικαίου κ. 
Ήλίας Άναστασιάδης, χειρισθεις ώς 
θέμα τοΰ έναρκτηρίου του λόγου τό ζή
τημα τής συγχωνεύσεως τοϋ ’Αστυκοΰ 
καί ΈμπορικοΟ δικαίου, ή, διά νά έπα- 
ναλάβωμεν τήν Ικφρασιν τοΰ όμιλήσαν- 
τος, τής συγχωνεύσεως τών δύο τούτων 
τμημάτων τοΰ δικαίου διά τής έπικρα- 
τήσεως τοΰ έμπορικόΰ καί τών άρχών 
τούτου. Ό κ. Ήλ. Άναστασιάδης, τόν 
όποιον ή έφημερίς ήμών έχει τήν τιμήν 
νά καταλέγη μεταξύ τών συνεργατών 
της, δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι άνέπτυξε 
θέμα δλως νέον διά τήν ήμετέραν τού- 
λάχιστον έπιστήμην, άνέπτυξε δέ τοΰτο 
μετά σαφηνείας ού τής τυχούσης, άνα- 
δειχθείς τέλειος αύτοΰ κάτοχος. Όρμη- 
θείς έκ τής άρχής δτι τό Ρωμαϊκόν δί
καιον παρέμείνεν έν ώραΐον διά τήν ίστο- 
ρίαν τοΰ δικαίου μνημεΤον καί άναπτύ- 
ξας πλέον ή σαφώς καί μετά φράσεως 
άδράς καί πειστικής τήν έτέραν άρχήν, 
δτι τό δίκαιον τότε μόνον έκπληροΐ τόν 
προορισμόν του, δταν είνε εϋπλαστον καί 
παρακολουθή τήν έξέλιξιν τών οικονομι
κών συνθηκών, κατέληξεν είς τό πόρι
σμα δτι αύταί αΰται αί οίκονομικαί συν- 
θήκαι, αί τής σήμερον πρό παντός, έπι- 
βάλλουσι τήν άφομοίωσιν ταύτην τών 
δύο τούτων κλάδων τοΰ δικαίου. Είς τό 
πόρισμα δέ τοΰτο κατέληξεν, έπικαλε- 
σθείς τόσον τάς νομοθεσίας τών Ευρω
παϊκών Κρατών καί τής Άμερικήςν δσον 
καί τάς έπί τοΰ θέματος τούτου γνώμας 
τών κορυφών τής νεωτέρας έπιστήμης. 
"Εν έκ τών μάλλον άκλονήτων έιτιχειρη- 
μάτων, δι’ ου έπεζήτησε νά απόδειξη δτι 
ή νομοθεσία πρό πάντων τών νεωτέρων 
Κρατών, άκουσα καί άσυνειδήτως οδτως 
είπεΐν θά καταλήξη εις τήν άρσιν τοΰ 
δυασμοΰ τούτου, ήτο τό έπιχείρημα δτι ή

γραφα πρακτικών δικαστηρίου καί αν
τίγραφα συμβολαίων συμβολαιογραφι
κών, άνά δραχμάς 1.

’Άρθρ. 8. Διά π&σαν παράστασιν 
κατά τήν πρώτην συζήτησιν, περιλαμ
βανόμενης καί τής γραπτής διά προτά
σεων ύπερασπίσεως, δραχ. ΙΟ- διά πα
σαν δέ. άλλην παράστασιν ένώπιον δι
καστηρίου, προέδρου, είσήγητοΟ, πραγ- 
ματογνώμονος κλπ. έντός ή έκτός του 
δικαστηρίου χάριν οΐασδήποτε πράξεως, 
περιλαμβανόμενης καί τής γραπτής διά 
προτάσεων ύπερασπίσεως, άνά δραχ
μάς 5.

Αί άμοιβαί αυται δεν επιδικάζονται 
κατά τήν αύτήν δίκην, διά πλείονας μέν 
τών δύο παραστάσεων πρός έξέτασιν 
μα.ρτύρων, διά πλείονας δέ τής μιας, άνά 
πασαν άλλην περίπτωσιν, (ορκοδοσίαν, 
αυτοψίαν, συζήτησιν μετ’ άπόδειξιν 
κλπ.).

Ω; ύευτερεύουσαι παραστάσεις, πρός 
οραχ. 5 έκάστη, άμοίβονται όλαι αί έ
νώπιον άλλων δικαστικών προσώπων ή 
δικαστικών διαχειριστών ή συνεδριάσεων 
και συνελεύσεων γενόμεναt κατά τάς 
εΐδικάς διαδικασίας τών εκστάσεων,

τάσις άπασών τών νεωτέρων νοοοθεσιών 
είνε νά χειραφετήσωσι τόν δικαστήν κατά 
τό δυνατόν άπό τό στενόν τοΰ νόμου 
γράμμα καί νά καΐαστήσωσι -τοΰτον ά- 
λήθές δργανον τής θελήσεως τοΰ νομο- 
θέτου, πλήν τούτου δμως καί νά διευκο- 
λύνωσιν δσον τό δυνατόν τάς συναλλα- 
γάς διά τής ίσχυροποιήσεως έν αύταΐς 
τοΰ στοιχείου τής έπιεικείας καί τής κα
λής πίστεως. 'Όταν δμως, παρετήρησεν 
ό κ. Άναστασιάδης, αί τάσεις αύται τής 
νομοθεσίας γενικευθώσι, τότε καί τό πρό
βλημα τής άφομοιώσεως είνε άφ’ έαυτοΰ 
λελυμένον, διότι οί κυριώτεροι άν μή οί 
μόνοι λόγοι οΐτινες ώθησαν τάς παλαιο- 
τέρας νομοθεσίας πρός διάπλασιν αύτο- 
τελοΰς τμήματος δικαίου διέποντος τήν 
τάξιν τών έμπορων καί τάς μεταξύ αύτών 
ή καί τών ιδιωτών σχέσεις, ήσαν οί άνω 
λόγοι, οί'τινες τήν σήμερον ύφίστανται 
δι’ άπαν τό άστυκόν δίκαιον.

Λυπούμεθα διότι τά δρια τής έφημε- 
ρίδος ήμών δέν επιτρέπουν λεπτομερε- 
στέραν άνάλυσιν τοΰ πράγματι πρωτοτύ
που καί ύπό πάσαν έποψιν ώραίου λόγου 
τοΰ φιλέργου και τόσης εύρείας μορφώ- 
σεως έπιστήμονος κ. Ήλ. Άναστασιάδου, 
ό εναρκτήριος τοΰ όποιου μάς παρέχει 
μίαν έτι εύκαιρίαν νά έκφράσωμεν τήν 
χαράν ήμών διά τό φαινόμενον δτι ήρ- 
ξατο καί ή έλληνική έπιστήμη παρα- 
κάμπουσα τήν πεπατημένην τής άναλύ- 
σεως λεξιδίων τών Ρωμαϊκών καί Βυζαν
τινών διατάξεων καί έκτεινομένη είς τούς 
νέους, έκείνους όρίζοντας οί'τινες μετά 
βεβαιότητος υπόσχονται τήν έκ βάθρων 
έπί τή βάσει τών νέων συνθηκών διά- 
πλασιν τοΰ δικαίου.

ΜΤΙΤΕ ΑΓΩΓΗ2 USU1D0T
Α λ λ η λ α σ φ ά λ ε ια ,  κατά, δ ικ α 

σ τ ικ ώ ν  ά δ ικ ν^ ι-ά τω ν .
Όχι πλέον έν μέρεί, άλλ’ έν τώ συν- 

όλω του καί τό πράγμα καί ή είδησις 
καταντώσιν άπίστευτα, έφ’ όσον μάλι
στα προέρχονται όχι άπό τήν Αμερικήν 
άλλ ’ άπό τήν θετικήν Γερμανίαν.

Μεταφέρομεν τήν εΐ'δησιν άπό τό 
γνωστόν τοΰ Βερολίνου περιοδικόν « Έ 
φημερίς τών Νομικών», ξηρότατα καθώς 
αναγράφεται. 'Ήτοι συνέστη έν Στουτ- 
γάρτν) καί λειτουργεί άπό τίνος, όχι 
μόνον ευδοκιμώ;, άλλά καί έπικερδώς, 
’Ασφαλιστική Εταιρία, ήτις άαέσως 
μέν ασφαλίζει πάντα δικαστήν καί 
πάντα άλλον ύπέχοντα εύθύνας πρός 
άποζημίωσιν υπάλληλον, εμμέσως δέ 
πάντα διάδικον ή άλλον ζημιούμενον 
ιδιώτην. Άπό τ ί νοαίζετε ;

Άπό τάς έξ έλαφράς ή καί βαρείας 
άμελείας τοϋ δικαστοϋ επινενομένας διά 
τής εσφαλμένης άποφάσεώς ζημίας. Αί 
εύθύναι έν άλλαις λέξεσιν, άς καί κατά 
τήν Γερμανικήν Πολ. ή καί Ποιν. Δικο-

πτωχεΰσεων, άπογραφών καί άλλων 
αναλογών περιπτώσεων.

Αρθρ. 9. Κατ’ έξαίρεσιν τών μέχρι 
τοΰδε διατάξεων δέν οφείλεται άμοιβή
1) Δι’ αιτήσεις ή πίνακας δικηγόρων ή 
άλλων δικαστικών υπαλλήλων, διαιτη
τών, συνδίκων, εισηγητών πτωχεύσεων
καί άλλων άναλόγων δι’ άαοιβάς καί

> 1 ~ " 1 1 ' εςοοα αυτών, η παραστασεις κατα τοι-
αύτην διαδικασίαν, ή αντίγραφα πινά
κων, ή αντιρρήσεις καί έ'νδνκα κατ’ αύ
τών μέσα- 2) Δι’ αιτήσεις ένώπιον υπο
θηκοφύλακας περί πιστοποιήσεως κατα- 
στασεως άκινητου, περί έγγραφής προ- 
σημειώσεως, ή μετατροπής είς υποθή
κην, ή έγγραφής υποθήκης, ή διορθώ- 
σεως έγγραφής, 3) δι’ αιτήσεις, δι’ ών, 
έξαιρουμένων τών περιπτώσεων κακο
δικίας ή αρνησιδικίας, έ ζ η τή θ η νά δια- 
ταχθή δικαστικόν τι πρόσωπον νά έκ- 
δώσν) άντίγραφον ή παραδώσνι έ'γγραφον 
είς περίπτωσιν καθ’ ήν ό νόμος άπαιτεΐ 
τοιαύτην διαταγήν (οίον πρός συμβο
λαιογράφον όιχ τήν έκδοσιν αντιγράφου 
εις μη συμβαλλόμενους, πρός γραμματέα 
ή Συμβολαιογράφον διά τήν έκδοσιν δευ- 
τερου άπογράφου κλπ .) 4) διά τά δικο

νομίαν υπέχει ό δικαστής έπί τή βάσει 
τών άρχών τής άγωγής Κάκοδικίου, άρ- 
κετά εύρεΐαι καθ’ έαυτάς, καί άσφαλί- 
ζουσαι θεωρητικώς τόν προσφεύγοντα είς 
τήν Δικαιοσύνην, δέν έκρίθησαν ώς ά- 
σφαλίζουσαι τοΰτον καί θετικώς.

Εσκεφθησαν δέ οί Γερμανοί : 6 δικα
στής ο υποστάς τυχόν μίαν καταδίκην 
συνεπεία τής άγωγής Κάκοδικίου σπα- 
νιώτατα θά είνε είς θέσιν καί χρνιματι- 
κώς νά ίκανοποιήσν) τόν άδικηθέντα. 
Νά άσφαλισθή, λοιπόν, ό δικαστής 
ένεκα τούτου. Καί ιδού άνατέλλει άπό 
τήν Στουτγάρτην ή πρωτοτυπωτάτη 
των Εταιριών, άς μέχρι τοΰδε έφαντά- 
σθη καί ειδεν ό νεώτερος Κόσαος, « Α 
σφαλιστική Εταιρία πρός άποζημίωσιν 
διά πάσαν δικαστικήν πλάνην».

Επειόη όμως καί οί Γερμανοί είνε 
ίσως μέν όλιγώτερον Έλληνες, πάντως 
όμως άνθρωποι υποκείμενοι είς τούς πει
ρασμούς τοϋ Σατανά, πρώτιστος όρος, 
άνευ τοΰ όποιου δέν δύναται νά ύπο- 
χρεωθή ή Εταιρία αύ'τη, εινε οτι έξ 
ένός μέν δέον νά περατωθή ή περί Κακο- 
δικίου διαδικασία, έξ άλλου δέ ή αγωγή 
δέον νά στραφή κατά τοΰ Δημοσίου καί 
μετά τό πέρας ταύτης άρχεται ή ύπο- 
χρέωσις τής Εταιρίας ταύτης πρός κα
ταβολήν είς τόν άσφαλισθέντα δικαστήν, 
όστις πρός έπίμετρον δικαιούται νά έκ- 
χωρησν) τήν κατά τής Εταιρίας άπαί- 
τησίν του, άν ό όρος κυριολεκτή, εί'τε 
πρός τό Δημόσιον εί'τε άπ’ εύθείας πρός 
τόν έκ τής ύπαιτιότητός του ζημιω- 
θέντα διάδικον.

Ύποθέ τομεν. ότι λίαν δεδικαιολογη- 
μένως άπεκαλέσαμεν έν αρχή τήν είδη- 
σιν πρωτότυπον, συγχρόνως δέ καί ύ- 
περαμερικανίζουσαν, άναγραφομένην ό
μως έν περιοδικώ νομικώ λίαν σοβαρω, 
ως το άνοί τοΰ Βερολίνου, καί επομένως 
κατ’ άνάγκην πιστευτήν.

Έν τώ μεταξύ άς β α υ κ α λ ι ζ ώ υ. ε θ α καί 
ήμεΐς μέ τήν σκέψιν ότι καί ή Δικονο
μία μας περιέχει διατάξεις περί Κακο- 
δικίου άδιάφορον αν μηδέποτε έφαρμο- 
σθείσας.
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Διά τάς επαρχίας έλεύ'θ'ερον ταχυ
δρομικών τελών.

Διά τδ έξωτερικόν άντί φρ. χρ. 22".
Πρόκειται περι άληΰοΰς ευκαιρίας, διότι 

ολίγα μόνον πώματα παραμένουν.
(ΒιβλιοποολεΓον I. Σαλιβέρου ό «'Ε ρμής».

Όδί>; Σταδίου, 38).

γραφα έκεΐνα, τών οποίων τό περιεχό- 
μενον ήδύνατο νά ένωθή μετ’ άλλου δι
κογράφου καθ’ έαυτό άμειβομένου (οίον 
απολογία καί άνταγωγή, ή ένώπιον δι
καστηρίου άναγγελία καί ή αΐτησις 
κατατάξεως κλπ .)—Δύναται όμως ό δι
καστής, κατά τάς περιστάσεις, νά ύπα- 
γάγ*/) τάς έζαιρεσεις ταύτας είς τήν δια- 
τίμησιν τοϋ άρθρ. 17.

'··,( Ακολουθεί’)

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ Σ ΙΣ  
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ
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Μ έρος τρ ίτ ο ν . Τ εύχος ιτρώ τον  
Υ Π Ο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
Υ φ η γ η τ ο ϋ  τοΰ Ρω μ. Δ ίκαιον
Τ ίμ * τ ο «  ?5ραχ. 4

Ά ριθ. 895
Ά  ποδειχτιχόν

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν (8) ’Οκτωβρίου 
1 908 ‘/ιλιοστοΰ ένεακοσιοστου ογδόου έτους, 
ήμέραν Τετάρτην καί oipav 4 μ. μ. ό υπο
φαινόμενος δικαστικός κλητήρ των έν Ά θή- 
ναις Πρωτοδικών Κωνστ. Στεργίου τη  εγ
γράφω παραγγελία του δικηγόρου κ. Παν 
Παναγιωτοπούλου πληρεξουσίου τςΰ Ν. Λάα>η 
κατοίκου ’Αθηνών, μετέβην καί έπέδωκα προς 
τον κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις ΙΙρωτο- 
δικών αντίγραοον έξ όκτογράφου έκτελεστοϊ 
τής ύ π ’ άριθ. 5830 τοΰ 1908 άποφάσεώς του 
Πρωτοδικείου Α θηνώ ν, διά τον άνν<ί>στου 
διαμονής άντίδικάν του Αθανάσιον Ζήκον 
πρδς γνώσιν του καί διά τάς νομίμους συνε
πείας. Έπιτασσόμενον άμα ϊνα έμπροθέσμως 
τώ  πληρώση αλληλεγγύως 1) δ ι’ έπιδικασθέν 
κεφάλαιον δραχ. πεντακοσίας, έντόκως πρός 
9 ο)ο έτησίοις από 5 Ίανουαρίου 1906 μέ/ρις 
έςοφλήσεως’ 2) δ ι’ έπιδικασθέντα δικαστικά 
’έξοδα δραχμάς 24 διά τέλη δραχ. 11 καί δΓ 
άπόγραφον, άντίγραφον, έπ ιταγάς, παραγγε 
λίας καί επιδόσεις δραχ. 29 καί ταύτας έν
τόκως άλλως κλπ.

Καί εις ενδειξιν.
Ό  λαβών Γίίσαγγελεύς 

Κ . Λ νκ ο νρ έζο ς
Ό  Δικ. κλητήρ 
Κ. Σ τεργ ίο υ·

"Οτι ακριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεΐράς 
μου ευρισκομένου επισήμου, οπερ δημοσιευ- 
θήτο) είς τήν ένταΰθα έκδιδομένην έφημεοίδα 
«Λικαιοσΰνη».

Ά θήνησι τή  13 ’Οκτωβρίου 1908 
Ό  πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Ν . Γ . Λ ά φ η ς

’ Λποδει/ιικόν
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην (10) 

τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου τοΰ 1908 ένεακοσιο- 
στοΰ ογδόου έτους ήμέραν ΙΊαρασκευήν καί 
ώραν 11 π . μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός 
κλητήρ τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών Κωνστ. 
Στεργίου τή έγγράφω παραγγελία τοΰ δικη
γόρου Ν ικ. Λάφη πληρεξουσίου τοΰ Ίωάν^ου 
Σ. ΙΙαμποΰκη κατοίκου Α θηνών μετέβην καί 
έπέδωκα πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Ά - 
Οήναις Πρωτοδικών διά τόν Ίωάννην Ά ϊβα- 
λήν κάτοικον πρώην ’Αθηνών καί ήδη άγνω
στου διαμο/ής τήν άπό 7 ’Οκτωβρίου 1908 
άγωγήν του απευθυνομένην ένώπιον τοΰ Προ>- 
τοδικείου Α θηνώ ν, δ ι’ ής καλεϊ τόν άντιδικον 
έμπροθέσμως είς συζήτησιν καί έξαιτεϊται νά 
γ ίνη  δεκτή ή αγωγή του Νά ΰποχρεωθή ό 
άντίδικος νά τώ  πληρώση διά τήν έν τή  ά- 
γω γή  άναφερομένην αιτίαν δοα/μάς /ιλίας 
τετρακοσίας ει'κοσιν έννέα (1429) έντόκοις πρός 
9 ο)ο έτησίοις άπό τής 25ης Φεβρουάριου 1907 
έως έξοφλήσεως. Ν ’ άπαγγελθή κατά τοΰ άν
τιδίκου προσωπική κοάτησις ώς έμπορου καί 
δΓ έμπορικήν αιτίαν συναλλαξαμένου. Νά κη- 
ρυχθή προσωρινώς έκτελεστή ή έκδοθησο- 
μένη άπόφασις καί' Νά καταδικασθή ό άντίδι
κος είς τά έξοδα καί τέλη.

Ό  λαβών Είσαγγελεύς 
Κ ω ν ό τ . Λ ν· ο νρ έζο ς

Ό  Δικ. κλητήρ 
Κ. Σ τερ γ ίο υ

Δημοσιευθήτω διά τής ένταΰθα έκδιδομένης 
έφημερίδος «Δικαιοσύνης» διά τόν άγνωστου 
διαμονής άντιδικον Ίωάννην Ά ϊβαλήν.

Έ ν Ά θήνα ις τή 10 ’Οκτωβρίου 1908 
Ό  πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Ν ικ . Λ άφης

Απ οδεικτικόν
Έ ν Ά θήνα ις σήμερον τήν δεκάτην τρίτην 

’Οκτωβρίου τοΰ 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 6 Μ. Μ. 
ό υποφαινόμενος κλητήρ τών έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών Π. Βασιλείου τή έγγρά©ω πα
ραγγελία τοΰ Δικηγόρου Ίω άν. Τούντα πλη 
ρεξουσίου τοΰ Αργυρίου Μ. Τούντα κατοίκου 
Α θηνώ ν μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. 
Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών διά 
τόν ήδη άγνώστου διαμονής άντίδικάν του 
Δημήτριον Σπουργίτην κάτοικον Α θηνών άν
τίγραφον τής άπό 8 ’Οκτωβρίου έ. ε. καί 
ύ π ’ άριθ. 3969 πράξεως τοΰ κ. Προέδρου τών 
έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών, όρίζουσαν δικάσι
μον τής άπό 30 ’ Ιουλίου 1908 άγωγής του 
τήν πρώτην συνεδρίασιν (τμήμα Α ' ’Εμπορι
κόν) μεθ’ ήμέρας δώδεκα (12) άπό σήμερον έν 
τώ  καταστήματι τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών 
οτε ,καί οπού καλείται ό άντίδικος ποός συ- 
ζήτησιν.

Ό  Λαβών Είσαγγελεύς 
(Τ . Σ .) Κ . Λ υκοι/ρέζος

Ό  Δ. Κλητήρ
II. Βασιλείου

Ή συνδρομή της «Δικαιοσύνης» 
διά το τρέχον δικαστικόν ετος οπερ 
άρχεται άπο τοΰ πρώτου Σαββάτου 
του ’Οκτωβρίου, καί λήγει το τελευ- 
ταιον Σάββατον τοΰ Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθη καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

Τ ν π ο ις  II . Α . Π ετράν.ου


