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Ε Λ Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ  ΚΑΙ Θ Ε Ρ Α Π Ε ΙΑ
Ώς έν τώ προηγούμενα) ψύλλο) ανήγ

γειλα μεν, άρχόμεϋα άπό της σήμερον δη- 
μοαιεύοντες σειράν άρθρων τοϋ έξέχονσαν 
έν τώ σώματι, τών έν ’Αάήναις δικηγόρων 
κατέχοντος ΊΙίτιιν κ. ’ Αντωνίου Μομφερ- 
ράτου, περι. τής δικαιοσύνης παρ’ ήμΐν 
και, περι τώγ μέσων δι ών κατά τό δυ
νατόν εΐνε νοητή ή βελτίωσις. Πρόλογον, 
τρόπον τινά , τής όλης μελέτης αποτελεί τό 
σήμερον δημοσιενόμενον μέρος αυτής.

Α' .
Καί άλλοτε άπησχόλησδ τήν δη

μοσιογραφίαν ή κατάστασις τής δι
καιοσύνης, έσχάτως δέ ή περί αύτής 
συζήτησις προύκάλεσε πρακτικωτά- 
τας τφόντι παρατηρήσεις τών κορυ
φαίων τών παρ’ ήμΐν νομικών.

Τά θέματα περί τής ώς οϊόντε έν- 
τελεστέρας απονομής τής δικαιοσύ
νης ούχί μόνον έν Έλλάδι, άλλά καί 
έν πάση πεπολιτισμέν.η χώρα έν 
παντί χρόνοι υπήρξε τό άντικείμενον 
σοβαρών σκέψεων. ’Εν Γαλλίοι έπί 
παραδείγματι καί πρό τοΰ πολέμου 
τοΰ 1870 έν τοΐς κοινοβουλίοις με
γάλη έγένετο ερευνά περί τής βελτιώ- 
σεως αύτής καί νομικοί έμπειροι, έν 
οίς δ διάσημος Berryer, άπεκάλυψαν 
τάς πληγάς αύτής καί διεξετραγφδη- 
σαν τήν άνάμιξιν τής πολιτικής έν 
τή διαχειρίσει τής δικαστικής έξου
σίας. Μετά τό 1870 έξηκολούθησεν 
έπίσης ή ερις, ήτις μετά μακράς από
πειρας κατέληξεν είς τόν οργανικόν 
Νόμον τοΰ 1883. Ό Νόμος ουτος έκ 
τοΰ οποίου πολλά ήλπισαν οί Γάλ
λοι, προϊόν πολυετών μελετών καί 
μακροτάτων συζητήσεων, άπεδείχθη 
άσθενήςέπικουρία καί σήμερον είσέτι 
νέα ζητοΰνται καί έκεΐ φάρμακα πρός 
βελτίωσιν τής δικαιοσύνης. Ό Νόμος 
έκεΐνος πλήν άλλων τροποποιήσεων 
έν τφ σχεδίψ είσήγε τόν περιορισμόν 
τοΰ προσωπικοΰ καί τών δικαστηρίων. 
Ή έν τή βουλή έπίκρισις αύτοΰ υπήρξε 
σφοδρά, κατέληξε δέ είς τροποποιή
σεις αΐτινες κρίνονται ώς δλως άνε- 
παρκεΐς, άνευ συστήματος, έν τφ κοι- 
νοβουλίφ δέ βραδύτερον έν έτει 1899 
ώνομάσθη veritable leurre, συνεπώς 
έλάχιστα έβελτίωσε τήν κατάστασιν 
τοΰ δικαστικοΰ σώματος.

Άλλά τό τέλειον δέν είνε δυνατόν 
νά έπιτευχθή. Οι νόμοι καί ιδίως οί 
οργανικοί όέν δύνανται, ώς έ'ργον άν- 
θρώπινον, νά περιλάβωσι πάντας τούς 
ορούς. "Οθεν αί μεμψιμοιρίαι ούτε -3 
λειψάν ποτε οΰτε θά λείψωσι. Διά 
τοΰτο δέν λέγω δτι πρέπει νά άφή- 
σωμεν τά πράγματα ώς έχουσιν. Ι 
σχυρίζομαι μάλιστα, δτι έν τή νομο
θεσία ήμών ούδεμία έγένετο διόρθω- 
σις σοβαρά καί έμμένομεν είς παλαιο- 
τάτους νόμους καί οργανισμούς, καί 
τοι το προσωπικόν τών δικαστηρίων 
εύρίσκεται έν προόδψ, έπιστημονική 
τε καί ηθική, είς άνώτερον βαθμόν 
άλλων εύρωπαϊκών κρατών.

Αί περί δικαιοσύνης έν Γαλλία με-

λεται πχ. παρουσιάζουσι κατάστασιν, 
ήτις βεβαίως έν Έλλάδι δέν υπάρχει 
καί δύναταί τις νά εί'πη δτι έν ούδενί 
τών έπαρχιακών ήμών δικαστηρίων 
ύπάρχουσιν αί πληγαί, ας άποκαλυ- 
πτει γάλλος συγγραφεύς έν πολυ- 
κρότφ αύτοΰ βιβλίφ έν ετει 1900. 
Διότι βέβαιοι έν αύτφ δτι «έν με- 
γάλω άριϋμω δικαστηρίων, πολλοί 
δικασταί είσιν ανίκανοι νά λύσωσι 
ζήτημά τι νομικόν, ούδε δύνανται 
καν νά παρακολονϋήσωσι την σνζή- 
τησιν αυτοΰ και νά έννοήσωσιν αυ
τήν».

Δύνανται τοιαΰται μομφαί νά στρα- 
φώσι κατά τοΰ προσωπικού τών ελ
ληνικών δικαστηρίων; Άναντιρρήτως 
ούχί. Δέν είνε δμως άσκοπος ή περι- 
φρούρησις τής άπονομής τής δικαιο
σύνης διά τροποποιήσεως τής νομο
θεσίας. Εύχάριστον διά τοΰτο θεωρώ 
δτι διακεκριμένοι άνδρες δικηγόροι.

Ή  ΙΙρωσσία έχει τό αύστηρότερον σύ
στημα, ώς πρός τήν έν τφ δικαστικφ 
κλάδψ εισαγωγήν, βασιζόμενον έπί νόμου 
τοΰ 1869 καί διαφόρων κανονισμών πρός 
έκτέλεσιν αύτοΰ.

'Ο πρώτος βαθμός τής δικαστικής ιε
ραρχίας άντιστοιχεΐ πρός τό παρ’ ήμΐν 
υπούργημα τοΟ Είρηνοδίκου, διότι, έν 
άντιθέσει πρός τά έν Γαλλία καί παρ’ 
ήμΐν κρατούντα, καθ’ απασαν τήν Γερμα
νικήν αύτοκρατορίαν, τήν Αύστρίαν, τήν 
’Ιταλίαν, τό Βέλγιον καί άλλας χώρας τά 
διά τόν διορισμόν τών δικαστών, τών άν- 
τιστοιχούντων πρός τούς Είρηνοδίκας, 
άπαιτούμενα προσόντα είσί τά αυτά πρός 
τά τών άλλων δικαστών, ή κάλλιον είπεΐν 
τά ύπούργημα τοΰ Είρηνοδίκου αποτε
λεί τήν άρχήν τοΰ δικαστικοΰ σταδίου 
καί ό διοριζόμενος Ιν αύτφ δύναται νά 
Ιλπίζη, δτι θά φθάση διά προβιβασμών 
είς τάς κορυφάς τής ιεραρχίας. Ό υπο
ψήφιος Ιν ΙΙρωσσία δφείλει έν πρώτοις 
νά προσαγάγη πιστοποιητικόν, βεβαιοΰν, 
δτι διήκουσε μαθήματα νομικών καί πο
λιτικών έπιστημών έπί τριετίαν όλόκλη- 
ρον, ής τό ήμισυ δέον νά διανυθή παρά 
Γερμανικφ πανεπιστημίψ· δίπλωμα δέν 
άπαιτεΐται, διότι έν τοΐς Γερμανικοΐς πα- 
νεπιστημίοις τόσον αί ένιαύσιοι έξετάσεις 
τών φοιτητών, ώς καί αί πρός έπίτευξιν 
πτυχίου είσίν άγνωστοι, ίσχυούσης τής 
άντιθέτου άρχής, δτι οί φο:τηταί δέον νά 
ώσιν έλεύθεροι διδασκόμενοι καί μανθά- 
νοντες ώς αυτοί θεωροΰσι κάλλιον, καί 
δτι ή διοίκησις δέν πρέπει νά έπεμβαίνη, 
είτε κανονίζουσα τήν σειράν τών μαθη
μάτων, ά'τινα δφείλουσι νά άκολουθήσω- 
σιν, είτε διερευνώσα τήν ωφέλειαν, ήν έξ 
αύτών ήρύσθησαν τά Γερμανικά πανε
πιστήμια άπονέμουσι μόνον τό δίπλωμα 
τοΰ διδάκτορας, δπερ είναι μάλλον έπι-

δημοσία προβάλλουσι τάς γνώμαςκαί 
τάς ίδεας αύτών έπί τοΰ σπουδαιοτά- 
του θέματος, διαπρεπείς δέ άρχιερεΐς 
τής θέμιδος, ό είσαγγελεύς τοΰ Ά 
ρείου Πάγου καί δ αρεοπαγίτης κ. 
Χατζάκος πρακτικωτάτας άπεφή- 
ναντο γνώμας.

ΓΙολλά ζητήματα έθιξαν οί άναμι- 
χθέντες είς τήν συζήτησιν περί τών 
δικαστικών πραγμάτων, ίσως δέ καί 
έξήντλησαν ταΰτα οί μέχρι τοΰοε δη- 
μοσιεύσαντες τάς σκέψεις των. Ά λλ ’ 
ή μελέτη πρός θεραπείαν τών έλλεί- 
ψεων τής δικαιοσύνης παρέχει πολ- 
λήν υλην, ενεκα τής μεγάλης σπδυ- 
οαιότητος τοΰ άντικειμένου, διότι ή 
δικαστική εξουσία είνε έξεταστέαύπό 
πολλάς έπόψεις καί σχέσεις καί κοι- 
νωνικώς καί πολιτικώς. Περί τούτων 
θά προσπαθήσω νά δώσω νύξεις τινάς 
προσεχώς.

ΑΝΤ. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

στημονικός τίτλος, ή πανεπιστημιακός 
βαθμός, μή άπαιτούμενος διά τήν εισαγω
γήν έν οίωδήποτε σταδίψ, καί παρ’ δλί- 
γων σπουδαστών χάριν τιμής καί μόνον 
έπιδιωκόμενος. Ά λλ’ έντεΰθεν δέν έπε- 
ται, δτι 0 θέλων νά είσέλθη έν τφ δικα- 
στικφ σταδίψ είναι άπηλλαγμένος έξετά- 
σεών έξ εναντίας δφείλει νά ύποβληθή 
είς δοκιμασίας μακράς, ώργανισμένας 
μετ’ εξαίρετου ακρίβειας, καί ών ή ουσία 
συνίσταται είς επαγγελματικήν άσκησιν 
περικλειομένην μεταξύ δύο εξετάσεων.

Ή πρώτη έξετασις λαμβάνει χώραν έν 
τή έδρα τοΰ οικείου Έφετείου, σκοπόν 
δ’ έχει τήν έκτίμησιν τής γενικής αξίας 
τοΰ υποψηφίου, οδσα άπλώς θεωρητική- 
συνίσταται άφ’ ένός μέν είς γραπτόν πό
νημα, δπερ έντός έξ έβδομάδων δφείλει 
νά σύνταξη ό υποψήφιος, δίδων ένορκον 
διαβεβαίωσιν, δτι είργάσθη μόνος, τό 
τυχόν ψευδές τής όποίας έπάγεται τόν 
άποκλεισμόν άπό τής δημοσίας ύπηρε
σίας, άφ’ Ιτέρου δέ είς προφορικήν δοκι
μασίαν έξεταστέα Ολη είσί τά στοιχεία 
τοΰ ιδιωτικού καί τοΰ δημοσίου δικαίου, 
τής ιστορίας τοΰ δικαίου καί τών πολι
τικών έπιστημών, ή δέ έξεταστική έπι
τροπή άπαρτίζεΐαι έξ έφετών καί καθη
γητών τοΰ πανεπιστημίου.

Ό έγκριθείς υποψήφιος καλεΐτα·. είς 
έπαγγελματικήν άσκησιν, διαρκοΰσαν έπί 
τέσσαρα όλόκληρα έτη, καί λαμβάνει τόν 
τίτλον τοΰ refercudar κατά τήν άσκη- 
σιν ταύτην, ήτις έπάγεται διαδοχικήν 
προσκόλλησιν παρά δικηγόρο) πρός κα- 
τανόησιν τής Δικονομίας, καί παρά ταΐς 
τρισί τάξεσι τών δικαστηρίων, Ειρηνοδι
κείο), Πρωτοδικείο) καί Έφετείψ, ό υπο
ψήφιος προπονείται μετά πάσης άκρι- 
βείας είς τά διάφορα δικαστικά λειτουρ
γήματα, παρίσταται είς τάς συνεδριάσεις,

συντάσσει ύπό τύπον σχεδίων καί δοκι
μίων έκθέσεις εισηγήσεων, κατηγορητή
ρια , προτάσεις, άποφάσεις κλπ., ασκείται 
εις τόν προφορικόν λόγον, ή έπίδοσις 
αύτοΰ έλέγχεται διά μηνιαίων παρατη
ρήσεων, έγγραφομένων έν βιβλιαρίψ- κατά 
δέ τό τέλος τής πρακτικής ταύτης άσκή- 
σεως αί ώς εΐρηται παρατηρήσεις καί τά 
σπουδαιότερα, τών ύπηρεσιακών αύτοΰ 
έργων άποστέλλονται πρός τό ύπουργεΐον 
τής Δικαιοσύνης, δπως ληφθώσιν ύπ’ δψιν 
κατά τάς νεωτέρας έξετάσεις, αί'τινες ά- 
ποκαλοΰνται αί μεγάλαι έξετάσεις.

Αί έξετάσεις αυται, κατά τούς όρι- 
σμούς αύτοΰ τοΰ νόμου, δέον νά έχωσι 
χαρακτήρα ούσιωδώς πρακτικόν καί έπαγ- 
γελματικόν δέν διεξάγονται πλέον ένώ
πιον καθηγητών ή δικαστών, άλλ’ ένώ
πιον ειδικής έπιτροπής έδρευούσης έν Βε
ρολίνο) καί άπαρτιζομένης άπό έξ άνω- 
τέρους υπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου, i r  
χοντας τόν βαθμόν τών vortragende 
Rathe, εισηγητών συμβούλων, άντιστοι- 
χούντων πρός τούς έν Γαλλία chefs de 
bureau, ή τούς τμηματάρχας παρ’ ήμΐν, 
άλλ’ οί'τινες ώς έκ τής προελεύσεως καί 
τοΰ τρόπου τής άναδείξεως αύτών παρέ- 
χουσι βεβαίο>ς μείζονας έγγυήσεις- ή δο
κιμασία καί ένταΰθα είναι διττή, γραπτή 
καί προφορική- ή γραπτή συνίσταται είς 
σχΐδιον άποφάσεώς έπί ύποθέσεως έκκρε- 
μοΰς ένώπιον τοΰ Έφετείου ή τοΰ άνω- 
τάτου δικαστηρίου, καί είς πόνημα έπί 
θέματος δικαστικής πρακτικής, άτινα 
δέον νά συντάξη ό ύποψήφιος, τό. μέν 
πρώτον έντός τριών έβδομάδων, τό δέ 
δεύτερον έντός έξ έβδομάδων, ύποχρεού- 
μενος νά έργασθή μόνος, ή δέ προφορική, 
έκτός τής άλλης βασάνου, περιλαμβάνει 
καί είσήγησιν έπί δικογραφίας παραδιδο- 
μένης πρό τριών ήμερών. Ό έγκριθείς 
άποκτα τήν ικανότητα, δπως είσέλθη έν 
τφ δικαστικφ κλάδψ, λαμβάνει τόν τίτλον 
τοΰ assessor καί διορίζεται είς θέσιν Εί- 
ρηνοδίκου (amtsrichter), έφ’ δσον ήθελε 
κενωθή τοιαύτη. Έν περιπτώσει άποτυ- 
χίας, τόσον είς τήν πρώτην, τήν θεωρητι
κήν, ώς καί είς τήν δευτέραν, τήν πρα
κτικήν έξέτασιν, ό ύποψήφιος δέν είναι 
δεκτός είς νέαν έξέτασιν, ή άπαξ έτι.

Ούτος είνε ό μόνος τρόπος έν Πρωσ- 
σία, άλλά καί έν τή λοιπή Γερμανία, δι’οϋ 
δύναταί τις νά είσέλθη έν τφ δικαστικφ 
κλάδο)' έξαίρεσιν μοναδικήν άποτελοΰσιν 
οί καθηγηταί τών νομικών σχολών, οιτι- 
νεςώς έκ μόνης τής ίδιότητος αύτών ταύ
της έχουσι τά προσόντα, δπως διορισθώσι 
δικασταί.

'Ως πρός δέ τήν προαγωγήν ίσχύουσι 
τά έξής : έκαστος βαθμός συνεπάγεται 
μισθοδοσίαν, αύξάνουσαν βαθμηδόν με
ταξύ τοΰ ώρισμένου έλαχίστου καί τοΰ 

. άνωτάτου δρου- ή μετάβασις άπό τής μιας 
βαθμίδος μισθοδοσίας είς τήν άλλην γί
νεται αύτοδικαίως άνά πάσαν τριετίαν οί 
προβιβασμοί άπό βαθμοΰ ίεραρχικοΰ είς 
ετερον δέν διέπονται ύπό ρητών διατά
ξεων, άλλά συμφώνως πρός τό άξίωμα, 
δτι έπί ίσης άξίας ή άρχαιότης δέον νά 
έχη τήν προτίμησιν πράγματι ό κανών 
τής άρχαιότητος τηρείται σχεδόν άπα- 
ραβάτως έν τοΐς προβιβασμοΐς, τής εκλο
γής μή άσκουμένης εί μή ώς πρός τήν 
διανομήν τών θέσεων, ώς έάν 'πρόκηται 
νά τοποθετηθή δικαστής είς τήν πρω
τεύουσαν ή μεγάλην τινά πόλιν τοΰ βασι
λείου, ή νά διορισθή σύμβουλος έν τφ 
ύπουργείω.

Δέν είναι άσκοπον νά παρατηρήσωμεν, 
δτι οί διάφοροι ούτοι κανόνες, πρακτική 
άσκησις διά τήν έν τφ κλάδο) είσοδον, 
περικλειόμενη μεταξύ δύο έξετάσεων, 
άφ’ έαυιής διά τής παρελεύσεως τοΰ 
χρόνου έπερχομένη αύξησις τής μισθο
δοσίας, καί αποκλειστική σχεδόν προσή- 
λωσις είς τήν άρχαιότητα διά τούς άπό

Μ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
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Δημοσιενομεν σήμερον έκ τής διαλέξεως τοϋ κ. Μ. Χατζάκου τό μέρος δι ον 
συντόμως άλλά μετ ’ ακρίβειας δίδεται ή είκι.υν τον Πρωσσικοϋ συστήματος καθ ' ο 
έκλέγονται και προάγονται ο ί δικασταί. Ώς γνωστόν, πράγμα δπερ και ό κ. Μ. 
Χατζάκος τονίζει, τό ΙΙρωσσικόν τοϋτο σύστημα ήκολούβηοαν κατά τό μάλλον και 
ήττον πιστώς ούκ ολίγα Ευρωπαϊκά Κράτη , ώρισμένως δε άπαντα τά Γερμανικά, 
ή Αυστρία, ή ’Ιταλία και τά πλεΐοτα τών δευτερενόντων Ευρωπαϊκών Κρά,τών, έκτός 
δέ τής Ευρώπης ή ’Ιαπωνία.



Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Η

βαθμού είς βαθμόν προβιβασμούς, δέν εί
ναι ειδικοί προσιδιάζοντες είς μόνον τό 
δικαστικόν σώμα' ίσχύουσιν έξ έναντίας 
ώς πρός πάσας τάς δημοσίας ύπηρεσίας.

Αί έξετάσεις, περί ών Ιρρήθη, είσί τοι- 
αΰται έν τη κυρία σημασία καί ούχί δια 
γωνισμοί, ό άριθμός τούτέστι τών έγκρι- 
νομένων δέν περιορίζεται είς τόν αριθμόν 
τών ύπαρχουσών θέσεων" καί τούτο διότι 
αί έξετάσεις αύταί είσιν ό άναγκαίος προ
θάλαμος ού μόνον τοΰ δικαστικού στα
δίου, άλλά καί άλλων ύπουργημάτων 
έξαρτωμένων έκ τοΰ υπουργείου της Δι
καιοσύνης, καί ίδίως τοΰ ύπουργήματος 
τοΰ συμβολαιογράφου, δπερ έν Πρωσσία 
είναι καθαρώς δημόσιον, ώς τό τοΰ δι- 
καστοΰ αύτοΰ, τοΰ δικηγόρου, δστις συνά
πτει έν έαυτφ τάς ιδιότητας τοΰ τε avo- 
eat καί τοΰ avoue, κτλ., καί διότι μόνον 
τό πλεονέκτημα, δτι δπέστη τις εύδοκί- 
μως τάς έν λόγφ έξετάσεις, άποτελεΐ 
τίτλον έπιζήτητον είς πολλά ιδιωτικά 
στάδια. Ό άριθμός τών προσερχομένων 
έτησίως ύποψηφίων υπερβαίνει τούς χι- 
λίους, ή δέ αναλογία τών έγκρινομένων, 
οΐτινες πρός άλλήλους διαστέλλονται βαθ
μολογούμενοι ώς έπαρκεΐς, καλοί, διακε
κριμένοι, ποικίλλει άπό τοΰ τρίτου είς τό 
ήμισυ.

Πάντα τά λοιπά Γερμανικά κράτη, ή 
Αυστρία, ή ’Ιταλία, τό πλεΐστον τών 
δευτερευόντων κρατών της Εύρώπης καί 
χώραι έτι έκτός της Εύρώπης κείμεναι, 
ώς ή ’Ιαπωνία, έδανείσθησαν παρά της 
Πρωσσίας τάς γενικάς γραμμάς τοΰ όρ- 
γανισμοΰ της.

ΕΝ ΤΗι ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,
ΚΑΙ ΤΗι ΝΟΙΤΕΡΑι ΕΠΙΣΤΗΜΗ]

νος διά τής αύτης περί τοΰ Κράτους 
άντιληψεωζ. Έάν συνδέσν) τις την εξου
σίαν τοΰ ποινικού κολασμού ττρός τό 
Imperium τοϋ Κράτους θέλει εύρν) 
δτι έκ τούτου απορρέει ό πειθαρχικό; 
κολασμός. "Οθεν ό πειθαρχικός κολα
σμός έστι ποινικός κολασμός, άλλά ποι
νικός κολασμός εξασκούμενος καθόλου η 
έν μέρει διά πράξεων διοικητικών καί 
όχι ώς ό ποινικός διά πράξεων δικαστι
κών (actes juridictionnels). Έν γέ- 
νει ένώ η ποινική δικαιοδοσία στενώς 
περιοριζομένη ύπό τών όρων τοΰ Νόμου 
δέν δύναται ΐνα έπιβάλη ποινήν η διά 
περίπτωσιν προνοουμένην, καθοριζομένην 
καί κατονομαζομενην ώς παράβασιν ύπό 
του Νόμου, ό ένασκών την πειθαρχικήν 
εξουσίαν, εί'τε Συμβούλιο.ν, εί'τε 'Υπουρ
γός, είτε άλλη τις ανώτερα άρχή δύνα- 
ται νά έκτιμησν) 6 ίδιος έν πάσν) έλευ-
θεερια τα γε^ έπιδε-/

Έκτός τών έν τώ ΙΙοινικώ Νόμω ποι
νών, κυρίων τε καί παρεπομένων, ύπάρ- 
χει καί έτέρα τάξις ποινών, αί πειθαρ- 
χικαί λεγόμεναι, περί ών δέν πραγμα
τεύεται ή κυρίως Ποινική Νομοθεσία, 
αλλα το Δημόσιόν Δίκαιον και άς ώρισε
το άρθρον 293 το ,'ανισμοΰ τών Δι
καστηρίων, αί έν τω άρθρω δέ τούτω 
ποιναί ίσχύουσιν εκτός τοΰ Δικαστικοΰ 
κάι δια τού: λοιπού: κλάδους της Δη
μοσίας υπηρεσία; κατά τά άπό 16)28 
Φεβρουάριου 1836 καί άρθρ. 12 τοΰ 
άπο 3)15 Απριλίου 1833 Βασ. Διατά
γματα καί κατά επομένους ειδικούς 
Νόμους. Αί πειθαρχικαί ποιναί χωροΰσ 
κυρίως κατά τά μικρότερα περί τάς δη
μοσία: λειτουργίας παραπτώματα τών 
δημοσίων ύπαλλήλων. Ή  ίεραρχικη
υπαλληλία, η αναγκαία ταχύτης είς 
επιβολήν της ποινής πρός διόρθωσιν τοΰ 
άμαρτησαντο: καί πρό πάντων τό συμ
φέρον, οπερ έχει ή Πολιτεία, ίνα μη 
οιά μικρόν τι άμάρτημα ό λειτουργός 
αύτης έκτεθη διά τής δηαοσιότητος καί 
παθν) η άξιοπρεπεια της άρχής είσι τά 
κύρια αίτια, δι’ ά αί ποιναί αυται επ ι
βάλλονται διοικητικώς, μόνον δέ δταν 
η πειθαρχική ποινή άποβγί αλυσιτελής, 
καθ’ υποτροπήν δέ ό δημόσιος λειτουρ
γός ύποπέσν) είς τό αύτό σφάλμα, τ ι
μωρείται ποινικώς, ώς διατάττουσι τά
άρθρα 206, 455, 474, 383, 487 — 
489 καί 499 τοΰ Ποινικού Νόμου, είδι- 
κώς δέ διατάττει τό άρθρον 31 τοΰ άπό 
23 Νοεμβρίου 1837 Νόμου διά τάς με
ταξύ συνυπηρετούντων έξυβρίσεις (Ν. 
Σαριπόλου Ποιν. Νομοθεσία, τόμος 2ος 
§ 92, σελις 127 σημ. α’). Ό  αληθής 
χαρακτήρ τής πειθαρχικής έξουσίας καί 
ή βάσις αύτης άποτελοΰσιν έν τών λε
πτότερων ζητημάτων τοΰ Δημοσίου Δι
καίου. Ο πειθαρχικός κολασμός διακρί- 
νεται τοΰ ποινικού κολασμού : Έρείδε- 
ται έπί της αύτης βάσεως η διαφόρου 
τοιαύτης : Τάς έρωτησεις ταύτας κά- 
μνει έν τω σχετικώ κεφαλαίω τοΰ άρ-

r ■> > /, / " * * ,  'τιως εκοο9εντος συγγρααακτος κυτου 
«Droit Constitution»' nel 1897 
§ 6 7 , σελ. 450 ό Duguit, Καθ/Ιγητής 
τη: Νομικής Σχολή: τοΰ Bordeaux, 
καί εις τας ερωτήσεις ταυτας δίδει ά- 
μέσως καί τήν άπάντησιν ό ίδιος. Κατά 
τήν γνώμην τοΰ Duguit, ό πειθαρχικός 
κολασμος εστι ποινικός κολασυ.ός καθ’ 
όσον άφορα τήν βάσιν αύτοΰ, έξηγούαε-

κτικα κο- 
λασμοΰ. Είς άπαντας τούς τόπους καί 
ίόίως έν Γαλλία άναφαίνεται τάσις 
σπουδαία τοΰ πειθαρχικού κολασμοΰ, 
οπως προσεγγίστ] πρός τόν. Ποινικόν κο
λασμόν, οπως ποινικοποιηθγί κατά τήν 
φράσιν τοΰ συγγραφέως (a se juridi-
ctionnaliser).

Ή  μεταμόρφωσις αυτη εξηγείται φυ- 
σικώς ύπό τής ανάγκη:, ήτις καθίστα
ται αισθητή, δπως παραχωρηθ·$ είς ά
παντα τά άτομα, δημοσίου; ύπαλλήλους 
ή άπλοΰς ίόιώτας, προστασία κατά τό 
δυνατόν τελεία έναντίον τής αυθαιρε
σίας. Ή  μεταρρύθμισις αυτη συνδέεται 
έπίσης πρός τήν λίαν δικαίαν ιδέαν, δτι, 
έάν οί ύπάλληλοι αίσθάνωνται έαυτούς 
περισσότερον προστατευομένους έναντίον 
τής αύθαιρεσίας τών αρχηγών τών ύπη- 
ρεσιών, θέλουσι δίαχειρίζεσθαι ώφελι- 
μωτερον καί μετά περισσοτέρου ζήλου 
καί δραστηριότατος τήν έμπιστευθεΐσαν 
αύτοΐς ύπηρεσίαν. Έν τέλει ό συγγρα
φεύς έλπίζει δτι θά φθάσν) ή στιγμή, 
καθ’ ήν διά τήν τιμωρίαν ενός ύπηρε- 
σιακοΰ παραπτώματος θέλει ύπάρξν) 
αληθής όικαιοδοσία δικαστική, ένώπιον 
τής όποίας άναπτυχθήσεται συζήτησις 
κατ’ αντιδικίαν, ή στιγμή καθ’ ήν τε- 
θησεται νόμιμος ορισμός καί άπαρίθμη- 
σις. περιοριστική τών γενονότων τών 
δυναμένων ΐνα άποτελέσωσιν υπηρεσια
κόν παράπτωμα καί άπαοίθαησις νόυ.ι- 
μος και περιοριστική τών ποινών τών 
δυναμένων ΐνα έπιβληθώσι πρός τιμω
ρίαν τοΰ παραπτώματος τούτου. Έ ξ’ 
αντίθετου ό Γερμανός συγγραφεύς Jelli- 
nek ευρίσκει οτι ό πειθαρχικός κολα
σμός έστι τελείως διάφορος τοΰ Ποινι
κού κολασμοΰ, δτι δέν πηγάζει παντά- 
πασιν έκ τής επιτακτικής δυνάμεως τοΰ 
Κράτους Hcrrsehatt, έξ ής απορρέει 
άπ ’ έναντίας ό ποινικός κολασαός. Οί 
λόγοι ους δίδει ό συγγραφεύς είσι δύο 
ειδών. Πρώτον ούκ έστι τό Κράτος μό
νον οπερ έ'χει πειθαρχικήν εξουσίαν, οί 
Δήμοι, αί Εκκλησία!, αί Έταιρίαι, τά 
Δημόσια Καταστήματα καί αυτοί οί ά
πλοι ίδιώται έχουσι πειθαρχικήν έξου- 
σίαν, έπί παραδείγματι ό πατήρ έπί 
τών τέκνων αυτού, άφ’ ετέρου έάν ή 
πειθαρχική εξουσία έπήγαζεν έκ τής 
επιτακτικής δυναμεως τοΰ Κράτους, 
τοΰτο θά είχε τό δικαίωμα δπως κατα- 
ναγκάσ·/) αμέσως τον ύπάλληλον είς τήν 
έπιτέλεσιν τής ύπηρεσίας αύτοΰ, δπερ 
δέν έχει, δυνάμενον μόνον ΐνα άπολύση 
τοΰτον. Ή  πειθαρχί.: τών δημοσίων
υπάλληλων έχει ώς βάσιν τήν σύμβα- 
σιν τής δημοσίου ύπηρεσίας μεταξύ τοΰ 
Κράτους καί τοΰ ύπαλλήλου, σύαβασιν 

ής γενναται διά τό Κράτος τό δι
καίωμα ΐνα έςασφαλίσγ) έκ μέρους τοΰ 
ύπαλλήλου τήν ακριβή έκτέλεσιν τής 
αποστολής αύτοΰ, τής περιλαμβανομέ- 
νης έν τγί ύπηρεσία αύτοΰ καί τό δι
καίωμα τής άπολύσεω; έν περιπτώσει 
μή εκ.πληρωσεω; τών υποχρεώσεων άς 
άνέλαβε (Jellinek System 2α έ'κδ. 
1905 σελίς 214 καί έπομ,). Ταΰτα 

ερι τής φυσεως τών πειθαρχικών ποι
νών έν τι) νεωτερα έπιστήαη.

Έ ν ’ΑΟήνχ’.ς τ?) 10 Νοεμβρίου 1903.

Γεώογ. II. Ίίπ. Γιιιννόποιιλας

Πρωτόδικης.

ΕΙΣ ΑΓΩΝ
Ό  έκ τών υπευθύνων τής «Δικαιο

σύνης» κ. Πολύβιος Λαγοπάτης, προ- 
κληθεις υπό τής «Άκροπόλεως», άπέ-> 
στείλε πρός τόν διευθυντήν αύτής τήν 
κάτωθι έπιστολήν, δημοσιευθεΐσαν είς 
τό φύλλον τής χθές τής έφημερίδος ταύ
της. Ή  έφημερίς ήμών, προκειμένου 
περί γνώμης ήν ή δικαιοσύνη άμετακλή- 
τως άπεφήνατο, δέν θά ειχεν άνάμιξιν 
τινα, άν μή έν τώ αγών ι ον έφημερίς 
τής περιωπής τής «Άκροπόλεως» μετά 
τόσου θάρρους, καταρρίπτουσα τά προ
σχήματα, άνέλαβε, διέβλεπεν εκείνο 
δπερ έ'κτοτε άπετέλεσε τάς πρώτας τοΰ 
προγράμματος της γραμμάς. Τοΰτο δέ 
είνε ή άνάγκη τής τονώσεως τοΰ δημο
σίου φρονήματος καί ή διαπαιδαγώγησις 
τών πολιτών έν τη εκτιμήσει τών πρά
ξεων τής δικαιοσύνης. Κοινωνία παρα
κολουθούσα τόν δικαστήν μέχρι τοΰ ση
μείου τής άπαγγελίας τής άποφάσεώς, 
πέραν δέ τούτου ή ύψοΰσα τά βλέφαρα 
έκ καταπλήξεως ή κύπτουσα τόν αύ- 
χενα έκ τοΰ δέους δπερ ή άπαγγελθεΐσα 
δικαστική άπόφασις παρήγαγεν, άπο- 
τελεΐται βεβαίως έκ μελών σεβόμενων 
τούς νόμους, αναμφιβόλως δμως δέν εινε 
άςία καλλιτέριον δικαστών καί νόμων, 
άν ύποτεθν) οτι οί λειτουργοΰντες τοιοΰ- 
τοι ήτο δυνατόν νά ήσαν καί τελειότε
ροι.

Άπό τοιαύτης άπόψεως μετ’ ένθου- 
σιασμοΰ παρακολουθοΰμεν τόν εύγενή 
τοΰτον τής «Άκροπόλεως» άγώνα, όστις 
τείνει τοΰτο καθ’ ήμας νά καταδείξγ) 
καί έπιβάλ'/ι : δτι πασα ποινή πρέπει νά 
είνε άντίστιχος πρός έκείνην ακριβώς 
τήν πρα£ιν δι’ ήν ή πολιτεία έ'κρινεν 
άναγκαΐον νά καθηλώση έπί τοΰ έδωλίου 
τοΰ κατηγορουμένου τόν παραβάτην τών 
επιταγών αύτής. Πέραν τούτου ή ποινή, 
οχι μόνον ούδένα πολιτικόν ή κοινωνι
κόν ή άλλον έκπληροΐ σκοπόν, άλλ’ άν- 
τιθετως είς τά βλέμματα τών όρθώς 
δυναμένων νά κρίνουν — όρθώς δέ κρίνει 
πάντοτε τό σύνολον — παριστα τήν πο
λιτείαν ανίκανον νά καθοδηγώ τήν δι
καιοσύνην έν τ·?ί έπιτελέσει τοΰ προορι
σμού του καί νά σύρ·/] ταύτην είς τό 
άποτέλεσμα νά κολάζη τόν χαρτοπαί
κτην μέ τάς ποινάς τοΰ φόνου.

Ή  έπιστολή τοΰ κ. Π. Λαγοπάτη 
έ'χει ώς έξής :

Κ ύ ρ ι ε  Δ ι ε υ θ υ ν τ ά ,
Είνε ταγκοίνως πλέον γνωστόν ότι οί 'ένορ

κοι κατεοίκαααν τόν Γ . Μητσέαν όποκόψαντες 
είς τήν κοινήν αγανάκτησή κατά τών -/αρτο- 
παικτών καθόλου, οί όπ ο ιο ι έΟειοιοΰντο—καί 
δικαίως— ό̂ ς απώτεροι α ίτ ιο ι τής δολοφονίας 
τοϋ πρώτου καί κ α τ ’ έξο/ήν αγαπητού πολί
του τής Ελλάδος. Τοιαύτη άπόφασις δέν έ/ει 
ύπέρ έαυτής ούδέ καν τήν οικαιολονίαν δικα
στικής πλάνης. Τήν γνώμην ταύτην εκτοτε 
έχων, έγραψα καί έν τή  «Δικαιοσύνη» εύδΰς 
μετά τήν δίκην.

"Ο,τι καθιστ^ τήν άδικίαν αύτήν τής δι
καιοσύνης σοβαρωτέραν καί γενικωτέρου έν- 
οιαφεροντος, είνε ότι δλοι έκ συμοώνου εϊ- 
με9α πεπεισμένοι, οτι είς άθώος κρατείται 
έν ταΓς φολακαΐς, άλλά λείπει ή γενναιότης 
τής έπισήμου άναγνωρίσεως, δηλαδή λείπει ή 
αληθής συναίσθησις τοΰ δικαίου.

Ά θήνησ ι, 19 Νοεμβρίου 1908.
Μετ’ έξοχου τ ιμής  

Ι Ιο λ . Γ , Λ αγοπάτη ς

σαν μέ τούς πρώτους συναδέλφους των. 
Αύτή εινδ ή αλήθεια άνευ σχολίων. 
Πιστεύω, δτι καί είς τήν Βουλήν καί είς 
τόν ’Άρειον Πάγον, είς όν ύπεβλήθη αί- 
τ^σις άναιρεσεο>ς σχετικής άποφάσεώς 
τοΰ Πλημμελειοδικείου, θά γένηται 
λόγος.

Μετα πολλής νπολήψεως
Κ ω ν. Ά ν θ ο ν λ η ς

(δικηγόρος)

Φίλε κ. Διενθυντά*

Ή  έν προόδω καί ύπό τάς καλλιτέ- 
ρας έλπίδας είσοδος τής «Δικαιοσύνης» 
είς τό τέταρτον αύτής έ'τος, μετά χαρας 
έχαιρετίσθη παρά τοΰ δικηγορικού καί 
δικαστικού έν γένει κόσμου. Είναι άλη
θές, ή πρόοδος δέν είναι άλματική, άλλά 
βραδεία καί άσφαλής· πάντοτε δμως 
είναι πρόοδος.

Πρόοδον θεωρώ, παρ’ δλην τήν αντί
θετον γνώμην τινών μεμψιμοιρούντων, 
τήν διά τών στηλών τής «Δικαιοσύνης» 
άνακίνησιν τόσων ζητημάτων, άφορών- 
των τό δίκαιον έν γένει, τον δικαστικόν 
κλάδον, καί τόν δικηγορικόν είδικώτε- 
ρον, πρός ύπεράσπισιν τών συμφερόντων 
τοΰ οποίου έτάχθη. Πρόοδον θεωρώ τήν 
κατά τό παρελθόν έ'το; θέσιν τών«Ζωτι- 
κών ζητημάτων, τών έχόντων σχέσιν, 
έν τώ αιών. τής ύλης, πρός τά ύλικά 
συμφέροντα τοΰ δικηγόρου καί τήν ύπαρ- 
ςιν επομένως τουτου. Τήν θέσιν τών 

τούτωνζητημάτων τούτων νομίζω άρίστην, 
έξετάζων ταύτην έκ τοΰ άποτελέσαα-

Β Ρ Α Χ ΕΙΑ ΙΜ ΙΣΤ Ο Α ϋ
Έ ν Το'.πάλει τή  12η Νοεμβρίου 1908. 

’ Α ξ ιό τ ιμ ε  χ . Δ ιενϋ·υντά 
Είς τά προτελευταΐον φύλλον τής Δι

καιοσύνης καί έν μικρά διατριβή τής τρί
της σελίδος έγράφη, δτι ή κόρη τών 
Λαγκαδιών ύπέστη τήν γνωστήν κατά 
σώμα έ'ρευναν τν) αιτήσει της.

Τοΰτο εΐνε ανακριβές. Ουδευ.ίαν τοι
αύτην αί'τησιν ύπέβαλε, κλαίουσα δέ 
καί διαμαρτυρομένη ήχθη μετά τοΰ μνη
στήρας της πανηγυρικώς πως είς τό ά- 
στυνομικόν κατάστημα, δπου ύπεβλήθη 
είς τήν έςέτασιν τών ιατρών, τριών τόν 
αριθμόν. Ώσεί μή ήρκει δέ ή έ'κθεσις 
τών τριών τούτων ιατρών, βεβαιωσάντων 
τήν παρθενίαν αύτής, μετεκλήθησαν καί 
έ'τεροι δύο έκ Τριπόλεως, οΐτινες προ- 
βάντες είς δευτέραν έξέτασιν, συνεφώνη-

τδς καί ούχί έκ τοΰ σκοποΰ όν έπιδιώ- 
κει. Θά μοί έπιτρέψητε, κ. Διευθυντά, 
νά διαφωνώ έν μέρει- ή δέ διαφωνία 
μου συνίσταται έν τούτω, δτι διά τής 
συζητήσεως τών ζητημάτων τούτων δέν 
σκοπεΐται κυρίως ό σχηματισμός κοινής 
γνώμης ύπέρ τών ήμετέρων δικαίων καί 
ύπέρ τής καταργήσεως τοΰ άρθ. 145 
όργ., δστις είναι άπήχησις τών πεπα
λαιωμένων διατάξεων τών Ν. 20 Κ. 
(4,35), Ν. 1 § 1 2  ΓΙ. (50,13), Ν. Ν. 
6, 7 Π. (17,1), Ν. 53 Π. (2,14), Β. 
ΙΑ '. χ . 53, ΙΔ'. α'. 2, 82, οΐτινες ε ί
ναι προϊόν τών κοινωνικών συνθηκών καί 
αντιλήψεων, αΐτινες σήμερον έπαυσαν 
ύφίστάυ.ενα-ι. Λένω δέ δτι δέν σκοπεΐται
' 1 * ~ ' ϊ  'ο σχηματισμός κοινής γνώμης, οιοτι
αύ'τη κατ’ ούσίαν είναι ή'δη έσχηματι- 
σμένη- άν δ’ ύπήρχέ τις ό άντιφρονών,. 
βεβαιωθήτε, δτι δέν ήθελε κρατηθνί, 
άλ.λά διά τών στηλών τής «Δικαιοσύ
νης» πρώτος ήθελεν ύπεραμυνθ^ τοΰ 
άρθ. 145 τοΰ όργ. καί τών σχετικών 
τούτω θεωριών. Δέν προτίθεμαι ήδη νά 
συζητήσω τό όοθόν ή μή τής ισχύος τών· 
έν λόγω διατάξεων- νομίζω δμως, οτι, 
δταν αί κοινωνικά! συνθήκαι καί αί 
άντιλήψεις διά τής παρόδου τοΰ χρόνου 
καί τής προόδου μεταβάλλωνται, είναι 
άναγκαΐον καί οί νόμοι, οΐτινες ειναν 
απαύγασμα τούτων, έπίσης ν’ άλλοιών- 
ται. Δέν ύποθέτω δτι ύπάρχουσιν οί φρο- 
νοΰντες, δτι αί κοινωνικαί συνθήκαι αί 
ύπαγορεύσασαι τήν άπαγόρευσιν τής 
redemptio litis  καί οί λόγοι οί προ- 
καλέσαντες ταύτην ύφίστανται σήμερον. 
Πρώτιστος κυρίως λόγος ήν ή διά ταύ
της άποφυγή τοΰ ήθικοΰ εξαναγκασμού 
έκ μέρους τοΰ δικηγόρου πρός τόν πελά
την. Ά λλά δύναται σήμερον νά ύπο- 
στηριχθγί δτι τοιοΰτος ηθικός εξαναγ
κασμός λαμβάνει χώραν :
Κατά τούς χρόνους τοΰ Ούλπιανοΰ οί 
ασχολούμενοι περί τήν έπιστήμην τοΰ 
δικαίου ήσαν έλάχιστον οί δέ εί; ταύ
τας προστρέχοντες έδέοντο τής βοήθειας 
τούτων, οπωσδήποτε, καί τά πάντα 
ησαν ικανοί νά δώσωσιν, ήρκει νά έτύγ- 
χανον τής έπιστημονικής των συνδρομής. 
Απαιτοΰντες δέ ουτοι, είτε αμοιβήν 
πρό τοΰ πέρατος τής δίκης, είτε ήρτη- 
μένης τής δίκης ύπόσχεσιν κοινωνίας 
μέλλοντος κέρδους (societas futuri e- 
molumenti, τό άλλως καλούμενον pa- 
ctum de quotalitis) είτε τήν έπί 
ίδίω κινδύνω άντί ώρισμένου τιμήματος 
αναδοχήν τής δίκης μετά. τών άποτε- 
λεσμάτων αύτής. (redemptio litis),βε
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βαίως έθετον τόν δεόμενον της συνδρομής 
αύτών είς τό δίλημμα, ή νά καταλείπν) 
τόν δικαστικόν αύτοΰ άγώνα άνυπερά- 
σπιστον ή να υποκυψ'/) εις την ηθικην 
πίεσιν τοΰ περί τούς νόθους ασχολούμε
νου. Σήμερον όμως δτε πλεΐστοί εισιν οι 
περί τά νομικά'μετ’ έπιμελείας καί ζή
λου άσχολούμενοι /.αί οι οποίοι καθ 
ήμέραν άνυψοϋσι δια της εαυτών εργα
σίας τήν επιστήμην τοΰ δικαίου, όεν 
δυνάμεθα νά εί'πωμεν, κρίνοντες έκ τών 
πραγμάτων, ότι τοιοΰτος λαμβανει χωράν 
ηθικός εξαναγκασμός. Ό  πελ^ατης πρό 
τοιούτου δικηγορου ευρισκόμενός /-αι μη 
θέλων νά ύποκύψγι εϊς τόν εξαναγκα
σμόν, δέν Οά εύρεθνί είς τό αυτό δίλημμα 
αέ τόν κατά τούς χρόνους τοϋ Ούλπια- 
νοϋ ομοιοπαθή του- όεν εχει, ή, αίρων 
τήν εντολήν αύτοΰ από τόν όικηγορον 
του, νά κρούση τήν θύραν έτέρου επ ι
στήμονας έξ "σου ίκανοΰ, ό όποιος νά 
τώ παράσχγι τήν συνδρομήν του περιορι- 
ζόμενος είς την συνήθη αμοιβήν. "Οταν 
έπομένως μηδείς εξαναγκασμός « μ ά γ -  

λαμβάν χώραν/], τότε τινα λόγον 
έ'χουσιν αί τοιαΰται απαγορεύσεις, εις 
εποχήν μάλιστα, καθ’ ήν άνεγνωρίσθη 
πλέον άξίωμα έν τώ όικαιω, ότι πασα 
συμφωνία άπορρεουσ/. εΐ ελευθερας βου- 
λήσεως είναι ισχυρά : Τό ό'τι ή κοινή 
γνώμη είναι ήδη έσχηματισμένη δεί- 
κνυται έκ τών ποικιλλων και πολυα
ρίθμων μέσων τά όποια τίθενται εις 
ενέργειαν ττροc x.5CT3t<rτρατ*/)γ·/;σιν τών 
ανωτέρω διατάξεων τοΰ νόμου καί τά 
όποια έν τοΐς πλείστοις ή Δικα,οσύνη 
σκέπει καί έπικυροϊ διά τών δικαστ. 
αποφάσεων, άναγνωριζουσα ταΰτα, εν η 
περιπτώσει δέν καταστη δυνατόν νά βε- 
βαιωθη Π'-χαπτιχάΚ ή αιτία τών τοι
ο ύ τ ω ν ' πράξεων (ώς λ. χ. τών εικονικών 
εκχωρήσεων κλπ.). Πολλαχώς δε και 
πλειστάκις τοιαΰται καταστρατηγήσεις 
άπέβησαν ωφέλιμοι ού μόνον είς · τήν 
κοινωνίαν, αλ/>ά και εις αυτο το όι- 
καιον. διότι έσώθ/,σαν ύποθέσεις χ ιλιά
δων δραχμών, αΐτινες άλλως Οά κα.ε- 
στρέφοντο, διότι ό ενδιαφερόμενος θά 
ειχε ' τά πρός διεξαγωγήν δικαστικών 
α γ ώ ν ω ν ‘μέσα. Μονον ή ηθικη όυναται 
νά παραπονήται όιά τοΰτο- όιοτι εν ω 
δήθεν σώζεται διά τών ανωτέρω απα
γορεύσεων, πράγματι ομω; καταρρυπαι- 
νεται διά τών καταστρατηγησεων.

Θά έπερίττευεν έπομένως πασα συ- 
ζήτησις μακρά έπί τοΰ θέματος τούτου' 
μάλλον δέ σκόπιμος θά ήτο άν έστρέφετο 
περί τήν άνεύρεσιν τών καταλλήλων μέ
σων, όπως έπιτευχθγί ή τοιαύτη κατάρ- 
γησις. Καί-πρός μέν τό Νομοθετικόν 
σώμα, τό όποιον κατά τά 9)10 άποτε- 
λεΐται άτυχώς έκ δικηγόρων, δέν πρέ
πει ούτε νά σκέπτηταί τις ν’ άποταθή. 
Πικρά μέχρι τοΰδε πείρα δείκνυσιν, ό'τι 
σχέδια νόμου άσχετα πρός τήν στρα
τιωτικήν παρασκευήν καί πρός τήν έπι- 
βολήν φόρων, δέν εινε άξια ν’ άπασχο- 
λήσωσι τήν προσοχήν αύτών. Άδιάφο- 
ρον άν έπανερχόμενοι είς τό δικηγορικόν 
των γραφεϊον θά ευρεθώσι προς ενος δια
τάγματος τοϋ 1835, το οποίον επιτάσ
σει αύτοΐς κατ’ άνώτατον όρον (άρθρ.
1 1) νά λαμβάνωσι δικαιώματα μή ύ- 
περβαίνοντα τάς 10 δρχ. διά την σπου- 
δοαοτάτην δικηγορικήν συνδρομήν των, 
ένφ έξ άλλου ό δημόσιος είσπράκτωρ θά 
καλή τούτους διά τών χωροφυλάκων εις 
τήν πληρωμήν βαρυτάτου φόρου έπιτη- 
δεύαατος προς τήν Πολιτείαν ! ! Η 
θεραπεία καί βελτίωσις μόνον έκ τοϋ 
δικηγορικοΰ σώματος δύναται να προελ- 
θη.Άλλά σώματος ήνωμένου εις εν ολον. 
δυν^μενου ούτω και μονον τελεσφορως 
νά έπιβληθ'?) καί νά καταδειζν) τό σα
θρόν τών τοιούτων διατάξεων. Οί Δικη
γορικοί Σύλλογοι, ιδου, κατ εμε τουλά
χιστον, τό μόνον μέσον εις ό οφειλομεν 
νά στρέψωμεν πάντες την προσοχήν. 
Ταΰτα λέγων βεβαίως δέν δογματίζω 
καινά' έπαναλαμβάνω όμως καί τονίζω 
μίαν άλήθειαν, δι’ ής καί μόνης έσται 
δυνατόν νά έπιβληθ·?) καί ν’ άνυψωθνί τό 
δικηγορικόν σώμα, ού μόνον απέναντι 
τής κοινωνίας, άλλά καί απέναντι τών 
τών δικαστών καί δικαστηρίων. Μονον

^  ν \ ι » ·ούτω το όικηγορικον σωμα και αζιοπρε-

πέστερον θά δυνηθ·?) νά προοδεύσ·/) καί 
μείζονος σεβασμού θά άπο λαμβάν/) έκ 
μέρους τών δικαστών, πολλοί τών ό
ποιων, έκ τών σπλάγχνων τούτων έξελ- 
θόντες, δέν όκνοϋσιν, άνερχόμενοι τό ιε
ρόν δικαστικόν βήμα, νά ρίψωσι κατά 
πρόσωπον τοϋ δικηγορικοΰ σώματος υ- 
βριν βαρυτάτην', άποκαλοΰντες δημοσία 
τούς δικηγόρους «λυμεώνας της κοινω
νίας»!!... Φρονείτε, ότι άν ύπήρχον δι
κηγορικοί σύλλογοι, ά;ιοι της άποστο- 
λής των καί συναισθανόμενοι έαυτούς, 
θά ήδύναντο νά λέγωνται άποινεί ταϋ- 
τα ; Φρονείτε, ότι κατόπιν όλων τού
των εινε δυνατή ή έν όμονοία συνεργασία 
δικαστών καί δικηγόρων πρός ενα καί 
μόνον σκοπόν, τήν απονομήν τοΰ δι
καίου ; Έγώ τουλάχιστον νομίζω όχι. 
(Τά τελευταία γεγονότα έν Άθήναις 
καί έν Βόλω έ'στωσαν αψευδείς μάρτυ
ρες). Ιδρυόμενων δικηγορικών συλλό- 
γων πάντα τά ζωτικά ζητήματα δύναν- 
ται κατ’ εύχήν νά λυθώσι. Κοινή καί έν 
όμονοία εργασία όλων τών δικηγορικών 
συλλόγων θά κατορθώσν) ώστε ού μόνον 
τό διάταγμα το^1835 νά τροποποιηθη. 
έ'στω καί κατά τό έκ της Κρήτης πα
ράδειγμα, άλλά καί τά άλλα ζωτικω- 
τερα ζητήματα νά λύσ·/].

Δέν άξιώ, κ. Διευθυντά, ότ·ι προτείνω 
τήν μόνην ορθήν λύσιν τοΰ ζητήματος, 
ώς άνωτέρω έ'θηκα τοΰτο. Ομιλών όε 
περί δικηγορικών συλλόγων, έπαναλαμ- 
βάνω, οτι ούδέν καινόν υποστηρίζω- 
άλλά ποάττιυ τοΰτο, διότι φρονώ ότι 
έπί τοΰ θέματος τούτου συζήτησις πρε- 
πει νά εινε αδιάλειπτος καί εύτονος,ΐνα 
ί'σως φθάσνι μέχρι τών ώτιον τών έν τ·?ί 
Βουλή συναδέλφων καί κατορθωθγί ού
τως έντός της συνόδου ταύτης ή ψήφισις 
είς γ ’ άνάγνωσιν τοΰ γνωστοΰ νομοσχε
δίου περί δικηγορικών συλλόγων, τό ό
ποιον άλλως κινδυνεύει, ό·.’ έκατοστην 
ί'σως φοράν, νά σταλη.είς τάς έλληνικάς 
καλένδας. Ή  έπιψήφισις δέ τοΰ νομο
σχεδίου τούτου, βεβαίως θά θεσν) τό α
σφαλές θεμέλιον της γενικής άναμορφώ- 
σεως τοΰ δικηγορικού σώματος, ής πρω- 
τεργάτις, δύναται νά καυχαται, ότι ύ 
πήρξεν ή «Δικαιοσύνη». .

Έ ν Ν ιυπλίω  τ/, 3 Νοίαδρίοο 1903.
Λ ιαΐελώ  μ ετά  πολλής νη ο λήψ εω ς  

' Υμέτερος 
Γ. Λ Λάλωιίιις 

Δικηγόρος

Αί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
ε ίνε  είς διάΰ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοΰντος να άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Έπληροφορήθημεν δτι πας άνθρω- 
θρωπος, μηδέ τών δικηγόρων Ιξαι- 
ρουμένων, είνε άνάγκη νά έχη καί 

πείραν καί άξιοπρέ- 
Ό  Κ-ύριος πειαν. Τά εχει δε 
βουλευτής δλα αυτά έάν εινε 

εύπορος, διά νά μή 
μεταχειρισθώμεν τήν λέξιν π 3 
τής οποίας έγένετο χρήσις πρός έκ- 
δήλωσιν τής έκτάκτως πρωτοτύπου 
ταύτης έννοιας.

Έπληροφορήθημεν έπίσης δτι οι 
δικηγόροι, καθό άνθρωποι καί αυτοί, 
υπάρχει άνάγκη καί αξιοπρέπειαν νά 
έχουν καί πείραν. Καί έάν μέν τά 
έχουν, εινε περιττόν νά άπαρτίσουν 
σύλλογον ό όποιος δεν θά πρόσθεση 
τίποτε, έάν δμως δεν τά έ'χουν, τότε 
καί πάλιν δέν υπάρχει λόγος νά 
άπαρτίσουν σύλλογον, διότι... είνε άνά- 
ξιοι τοιούτου.

’Ά ρα ;
Τό περί δικηγορικών συλλόγων 

νομοσχέδιον δέν πρέπει νά μεταβληθή 
είς νόμον.

"Ολα ταΰτα, τά όντως πρωτότυπα, 
έξηγγέλθησαν άπό τοΰ βήματος τής 
Βουλής, Κολόμβος δέ άνακαλύψας

τάς άνωτέρω άκλονήτους έννοιας ό 
κ. Ίωάν. Μπακόπουλος, δικηγόρος 
τό έπάγγελμα.

Οί συνάδελφοί του, ού μόνον οί έν 
Τριπόλει άλλά καί οί απανταχού τοΰ 
Έλληνικοΰ, έσονται έσαεί εύγνώμο- 
νες.

’Ίσως ύπέρ τό δέον ασχολούμεθα μέ 
έπεισόδιον άποβλ?πον τόν τέως Εισαγ
γελέα τών έν Τριπόλει ΙΙλημμελειοδι-

κών κ. Άλφρ.
Ζ η τε ίτα ι ί< άλΑΟεια Κουρην. Είχο- 

μεν άναγράψει 
ό'τι ό κ. Είσαγγελεύς, έπί τ·?ί απλή δι’ 
ά ν ω ν ύ μ ο υ  ίπ ιατολης  καταγγελία κατά 
μιας κόρης έν Λαγκαδίοις έπί άμβλώσει, 
διέταξε τήν ενέργειαν πραγματογνωμο
σύνης ήν άπεκαλ,έσαμεν κατά σώμα έ'- 
ρευναν, ήσθάνθημεν δέ τήν ύποχρέωσιν 
νά ύποδείξωμεν είς τόν κ. Εισαγγελέα 
ό'τι πασα τών διατάξεων της Ποινικής 
Δικονομίας Φαρισσαϊκή ερμηνεία δέν 
έξαγνίζει μίαν πραξιν ή οποία άντίκει- 
ται είς τήν κοινήν περί της ήθικης άντί- 
ληψιν, όταν μάλιστα έκ τών ύστερων 
κατεδείχθη ότι ή τοιαύτην έπαίσχυντον 
ύποστασα Ιρευναν κόρη ήτο καί πράγ
ματι τοιαύτη. Ταΰτα καί μόνα, τά μετά 
πικρίας όμολογοΰμεν έκ μέρους ήμών 
παρατηρηθέντα, πικρίας δμως ήν τά γε
γονότα έπέβαλλον, ήρκεσαν όπως έςα- 
ποσταλγί έκ Τριπόλεως ή Ναυπλίου μύ
δρο:, ύπό μορφήν έπιστολης, τοϋ κ. 
Είσαγγελέως πρός δικηγόρον έν Άθή- 
ναις, δι’ ής ούτε περισσότερον ούτε όλι- 
λώτερον, έχαρακτηριζόμεθα ότι έξ υστε
ροβουλίας, άδηλον ποιας, ωρμηθημεν 
γράψαντες, πιθανόν δε και εκ λόγων 
προσωπικής . . . έ'χθρας. Ανεξαρτήτως 
πρός τούς χαρακτηρισμούς τούτους, τούς 
οποίους έ'χομεν συνειθίσει νά μή λαμβά- 
νωμεν ύπ ’ οψιν, άληθη ήσθάνθημεν χα
ράν διότι είσαγγελεύς της μορφωσεως 
τοΰ κ. Α. Κουρη, μέ τό έπί πλέον προ
σόν της νεότητος καί έν ήλικία καί έν 
ύπηρεσία, δέν εύρεθην τόσον αντιμέτω
πος πρός τήν κοινήν περί ήθικης άντι- 
ληψιν, ώς ούτος, έ'στω και τραχύτερον 
τοϋ δέοντος διεβεβαίου. Ήδη, ύπευθυ·· 
νως, δικηγόρος έν Τριπόλει, ό κ. Κωνστ. 
Άνθούλης, ούτινος τήν έπιστολήν δη- 
μοσιεύομεν έν έτέρα στήλη, διαβεβαιοΐ 
τά αντίθετα.

Άρα ;
Ζητείται ή αλήθεια.

Κατά τό άρθρον 283 τοϋ ’Οργανισμού 
τών Δικαστηρίων «οι δικασταί δεν δυ- 
νανται ν’ άπομακρυνθιοσιν ανευ αδειας

άπό τήν θέσιν
Άπον<Σ»ι»ι δίκαότών των,αλλα χρ·/)- 

ζουσιν, ενεκα 
απουσίας δεκατεσσάρων τό πολύ ημε
ρών, της άδειας τοΰ προέδρου των». 
Κατά δέ τό άρθρον 284 «ό Πρόεδρος 
πριν ή δώσν) τήν κατά τό προηγούμενον 
άρθρον ζητηθεΐσαν άδειαν, λαμβάνει τήν 
γνώμην τοϋ είσαγγελεως τοΰ δικαστη
ρίου, παρά τω όποίω είνε διωρ«σμενος ο 
άναφερόμενος. Κατά δέ τό Βασ. Διάτ. 
της 3 Μα’ίου 1892, τό πρός έκτέλεσιν 
τών άρθρων τούτων έκδοθεν, πασαν α- 
δειαν καί πασαν άπουσίαν οί Είσαγγε- 
λεΐς (XvacpspQ’JG'-v ττρος τε ττ]ν
προϊσταμέν ν είσαγγελικήν άρχην και 
πρός τό έπί της Δικαιοσύνης Τπουρ- 
γεΐ'ον, έν παντί δέ δικαστικό) γραφείω 
καί έν πάστ) Εισαγγελία καί έν τώ Υ 
πουργείο) τηρούνται βιβλία, έν οις σ/)- 
αειοΰνται λεπτομερέστατα αί άδειαι καί 
αί άπουσίαι. Καί τέλος κατά τό άρθρον 
288 τοΰ ’Οργανισμού τών Δικαστηρίων, 
πασα παράβασις τών διά τών άρθρων 
282 καί 283 διατεταγμένων τιμωρεί
ται πειθαρχικώς.

Ά λ λ ’ έρωτώμεν : Δικαστής έπαρχεια- 
κοΰ δικαστηρίου, όστις, καί με άδειαν 
τοϋ Προέδρου του, κατά π̂ασαν έβδο- 
μάδα εύρίσκεται έπί δύο καί τρεις ήμε- 
ρας έν Αθήναις, έπί έ'τος ολόκληρον, 
δύναται νά ύποτεθ·/) ό'τι συμμορφοΰται 
πρός τόν νόμον : Πάντοτε δε ο Προεόρος 
καί ό Είσαγγελεύς χορηγοΰσιν άδειαν : 
Καί τά τ/ιρούμενα βιβλία πόσον ήδη έ'-

χουσιν όγκον ; Ό  κ. Είσαγγελεύς τών 
Έφετών εινε άδύνατον νά μας κάμνι τήν 
τιμήν νά μας γνωρίσ·/) τήν γνώμην του ;

Τό παράδοξον δόγμα τοΰ άπεριορίστου 
σεβασμού πρός τήν έκκρεμότητατών ανα
κρίσεων, μέχρι τοΰ νά δεσμεύνι καί τήν 

έκ τοΰ νόμου εποπτικήν 
ϊφερε καί πειθαρχικήν δικαιο- 

^ειρόκτιον δοσίαν τοϋ παρ’ Έφέτοας 
Είσαγγελέως, ύπό τήν 

άνωτάτην οιεύθυνσιν τοΰ οποίου , έν τού- 
τοις ενασκείται πασα άνακριτική ένερ- 
γεια, έξασφαλίζει άνενόχλητον πασαν 
τυχόν αυθαιρεσίαν τών άνακριτικών ύ
παλλήλων. Τοιουτοτρόπως καί όταν πα- 
ρανόμως στερηται τήν έλευθερίαν του ό 
πολίτης, τό έκκρεμές της άνακρίσεως 
δεσμεύει καί καθ/)λοΐ άδρανη εν τ/) έ
δρα αύτοΰ θεατήν τόν άνώτερον επό
πτην. Παρομοίως βεβαιότατα έσκέφθη 
καί ό εύγενής 1'άλλος, όστις ένώ ήδύ
νατο νά σώσν) κινδυνεύοντα τόν Βασιλέα 
του, δέν έ'τεινε πρός αύτόν τήν χεΐρα, 
διότι . . . δέν έ'φερε χειρόκτιον.

Τό γε νΰν έ'χον δέν δικαιούμεθα ν’άμ- 
φιβάλλωμεν καί περί της έντελείας της 
άνακρίσεως. Ά λ λ ’ έν πάσν] περιπτώσει 

μετά έπαινετης γορ- 
ΈχΗ ό Θεός γότητος έπεραιώθη ή 

άνάκρισις έπί τηςχαρ- 
τοπαικτικης συμπλοκής. Έντός ολίγων 
ημερών έξητάσθησαν μάρτυρες καί κα
τηγορούμενοι πολυάριθμοι, συνετάγησαν 
δέ μακραί βέβαια είσαγγελικαί προτά
σεις καί βουλεύματα. Ή  Δικαιοσύνη δύ- 
ναται νά καυχαται άναμφιβόλως δ·. κ 
τοΰτο. Καί οΰτω μέ τήν ληξιν καί τη; 
αηνιαίας άδειας τοΰ κ. ϊ']ίσαγγελέω; 
-.ών Ιίλημμελειοδικών άποκαθίστανται 
πρόσωπα καί πράγματα είς τήν κανονι
κήν των τροχιάν, τά πάντα μέλι καί 
γάλα.

ΙΙερί ζητημάτων υπολήψεων καί δικα
στικού συνεπώ: κύρους δέν έ'χει καιρόν 
ή Ελληνική Κυβέρνησις ν’ άσχοληται 
κατά τάς παρούσας περιστάσεις. ’Ά ν 
ήσαν άλλαι αί περιστάσεις, τις άγνοεΐ 
τό σοβαρόν διαφέρον τοΰ κ. Στεφάνου 
καί τήν ενημερότητα τοϋ κ. Θεοτόκη 
μέχρι καί τών ελάχιστων λεπτομερειών 
τών παρ’ ήο.ΐν συμβαινόντων : Ητο άλ
λως τε καί έπικίνδυνον διπλωματικώς 
ν’ άναμιχθ'/) ή Κυβέρνησις έπισήμως έπί 
ζητήματος προκληθέντος αύθορμήτως.

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α
Ά πα ιτοϋντα ι προτάσεις τον πολι- 

τικώς ένάγοντος έν πο ινική  
δίκτ];

Πλειστάκις ή'κουσα πολλών Προέ
δρων, Συνέδρων τε καί Πλημμελειοδι- 
κών, ζητούντων έγγράφους προτάσεις 
παρά τοϋ παθόντος ή τοΰ όπως όηποτε 
ζημιωθέντος έκ τοΰ άδικήματος, πρός 
ύποστήριξιν της πολιτικές αύτοΰ άγω- 
γης. Ή  αί'τησις αΰτη δέν μοί φαίνεται 
ορθή, διότι ούδαμοΰ τοΰ νόμου αναγρά
φεται τοιαύτη ύποχρεωσις όια τόν πο- 
λιτικώς ένάγοντα ένώπιον ποινικοΰ Δι
καστηρίου.

Τά άρθρα 302 — 306 της Ποιν. Δι
κονομίας καθορίζουσι τά τής συντάξεως 
καί έπιδόσεως της πολίτικης άγωγής, 
τά τοϋ χρόνου τής έπιδόσεως και τοΰ 
περιεχομένου ’αυτής καί τά τής παραι- 
τήσεως άπό ταύτης, τά όέ άρθρ. 394 
καί 449 τής Ποιν. Δικόν, τά τής άνα- 
πτύξεως τής πολιτικής άγωγής καί τά 
τών αιτημάτων τοΰ πολιτικώς εναγον- 
τος περί έπιδικάσεως τής άποζημιώσεως 
τής ιδιωτικής ίκανοποιήσεως καί τής 
πληρωμής τών έξόδων ούδαμοΰ όέ εν 
τοΐς άνωτέρω άρθροις ή καί άλλαχοΰ 
τοΰ Νόμου άναγράφεται ύποχρέωσις τών 
πολιτικώς έναγόντων πρός σύνταξιν καί 
ύποβολήν προτάσεων, ούδέ γίνεται ύπό 
τών άνωτέρω άρθρων παραπομπή προς 
τά σχετικά άρθρα 559 καί 580 τής 
Πολ. Δικονομίας £έν οΐς γίνεται λόγος 
περί κατατιθεμένων έγγράφων και περι 
έγγράφων προτάσεων έν ταΐς πολιτίκαΐς 
δίκαις.



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Η
Κατά της γνώμης ταύτης, περί υπο

βολές προτάσεων, επι πολίτικης αγω
γής εν ποινικτί δίκτ), έκ,ηρύχθη καί η 
υπ αριθμ. 43 τοΰ 1847 ζπόφζαις τοΰ 
Αρείου ΙΙάγου, δεχθεΐσα, δτι έπί πολί

τικης αγωγής, είσκχθε/σης ένώπιον ποι
νικού Δικαστηρίου, προτάσεις δέν γίνον
ται, ούτε κατατίθενται.

Τό Πλημμελειοοικεΐον ’Αθηνών, ποο 
ύιετίκς περίπου, έπί ένστάσεως συνκ- 
οέλφου κατά τοΰ πκρα^εκτοΰ της πο
λίτικης αγωγής έλλείψει προτάσεων, 
ένστάσεως άποκρουσθείσης παρά τοΰ κ. 
Πολυβίου Λαγοπάτη καί έμοΟ, έξέδω- 
κεν άπόφασιν, δι’ ης άπερριψε την εν- 
στασιν τοΰ άντιδίκου ώς μη στηρίζομε 
νην εις τον νόμον. Ή  άπόφασις δμως 
αυτη είνε μοναδική, διότι καί μετ’ αύ
τήν έζητήθησαν καί ζητοΰνται έ'τι παρά 
τοΰ πολιτικως ένάγοντος έγγραφοι προ 
τάσεις.

Ά λ λ ’ έκτός πάντων τούτων, ή αΐ'τη- 
σις δπως κατατίθενται προτάσεις -έγ 
γραφοι δημιουργεί, κατ’ έμέ, νεον μ ι 
κ τ ό ν  σύστημα διαδιχ.ασίας άγνωστον έν 
τί) ήμετέρα Δικονομία, ώς καθιεροΰν τήν 
έγγραφον διαδικασίαν δια τόν πολιτι- 
κώς ένάγοντα, τήν προφορικήν δέ διά 
τόν κατηγορούμενον καθ’ ου στρέφεται 
η πολίτικη αγωγή, άφοΰ παρά τούτου 
δέν ζητούνται πρός άπόκρουσιν της ά
γωγης προτάσεις, άλλ’ έπιτρέπεται αύ
τω ν αποκρουν] προφορικώς τήν άγωγήν 
'/.κτ<% τε τνιν νο|Λΐχ,τ)ν χ,αι ττρκγ|χκτι>ί'/5ν 
αύτης βάσιν.

Διά τοΰτο δέν μοί φαίνεται ορθή ή 
γνώμη τών αζιουντων τήν κατάθεσιν 
έγγραφων προτάσεων έκ μέρους τοΰ πο- 
λιτικώς ένάγοντος έν ποινική δί·/.·/), μετά 
πολλής δ’ εύχαριστήσεως ήθελον άκού- 
σ*/) τούτων δικαιολογούντων τήν γνώ
μης των μετά παραπομπής είς τάς σχε- 
τικάς διατάξεις τοΰ Νόμου.

Ν ίκος Λ . Κ οτ< ίελόπονλος
Δικηγόρος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
T y i iy a  WoytKiv 

v.ai Ι Ιο λ ιτ ικ ώ ν  ’E iridTnyfiiv
Σήμερον ωρα 6 μ. μ. Ιν χψ Νομικφ 

χμημαχι διεξαχθησεχαι συζήχησίς έπί 
τη ί ττρό δεκαπενθήμερου γενομένης άνα- 
κοινώσεως χοΟ άρεοπαγίχου κ. Μ. Χα- 
τζακου «περι χοΰ άρίσχου συσχήμαχοξ 
εισαγωγής και προβιβασμών έν χφ δικα- 
σχικψ κλάδω».

r Τήί συζηχήσεως δύνανχαι νά λάβωσι 
μέρος πανχες οι Ιπιθυμοΰνχες έκ χών κ. 
κ. δικηγόρων καί δικασχών, καί καθ’ ήν 
περίπχωσιν δέν είσίν μέλη χοΰ Συλλόγου.

H ε ρ ί  λ  n  ι|;» ς
Τό δικαστήριον τών έν ’Α θήνας Ποωτοδι- 

κών δια τής ύ π ’ άριθ. _ «120 (1908) άποοά- 
σεως του,^δεχθέν τήν άπό 1 Νοεμβρίου 1908 
αί'τησιν τών ’Αναστασίου ΤοίαΥ; καί Ρ εγγ ί- 
νας συζύγου ’Αναστασίου Τρί'μη, τό γένος 
Χωραφα, κατοίκων ’Αθηνών,' έκήρυξε θετήν 
θυγατέρα αύτών τήν άνήλικον Βαρβάραν θυ
γατέρα Ίωάννου Σταύοου.

Έ ν Ά θήναις τή  19 Νοεμβρίου 1908.
Ο πληρεξ. δικηγόοος 
Δ. ’ AO avadtov

εν Αθήναις Πρωτοδικών τή  έγ- 
γραφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου Γεωργίου 
Δ. Μαντα πληρεξουσίου τοΰ Γεωργίου Ν 
—αρανταρ γ, κάτοικου Πειραιώς μετέβην καί 
έπέδωκα πρός τόν εισαγγελέα τών έν Ά θή- 
ναις Πρωτοδικών κατοικοεδρεύονται ένταΰθα 
διά τον άγνωστου διαμονής άντιδικον ’Α ντώ
νιον Θ. Δρακον κάτοικον τέο>ς Πειραιώς, άν
τίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής δ π ’ 
άοιθ. 7610 (1908) άποφάσεοις τού" Προιτο- 
δικείου ’Αθηνών ής άποφάσεώς τό διατακτι
κόν εχει ούτω : «Δικάζον έρήμην τοΰ έναγο 
μένου ’Αντ. Θ. Δράκου. Δένεται τήν δπ? 
κρίσιν άγωγήν. ‘Υπο/ρεοΐ τόν έναγόμενον 
Ϊνα διά προσωπικής κρατήσεως καθ’ δ έμπο
ρος πλήρωση τω ένάγοντι δρα/μάς τοιακο- 
σιας ενενήκοντα έννέα καί 65 ο)ο έντόκως 
πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής διαμαοτυρήσεως 
μεχρις εςοφλησεως. Κηρύσσει τήν παροΰσαν 
προσωρινώς έκτελεστήν καί καταδικάζει τόν 
έναγόμενον είς τά τοΰ ένάγοντος ’έξοδα έκ 
δραχμών είκοσι πέντε καί τά τέλη » μέ τήν 
παρά πόδας αύτής άπό 15 Νοεμβρίου 1908 
παραγγελίαν μ ετ ’ έπ ιταγής πρός πληρωμήν 
ε/ουσαν ούτω «'Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ 
παραγγελλεται την νόμιμόν τής παρούσης 
επίδοσιν πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Ά -  
0 Λ,ναις Πρωτοοικων οιά τόν αγνώστου διαμο
νής αντιοικόν μου Α ντώ νιο ν Θ. Δράκον πρός 
γνώσιν του, έπιτασσόμενον άμα, ΐνα έμπρο
θέσμως μοί καταβάλη 1) διά τό έπιδικασθέν 
μοι κεφάλαιον δραχ. 399 καί 65 ο)ο 2) διά 
τάκους αύτών άπό 26 Μαρτίου 1 903 μέ/ρι 
σήμερον πρός 9 ο)ο ετησιως δραχμάς διακο- 
σιας δύο και 50)οο 3) δ ι’ έπιδικασθέντα έξοδα 
καί τέλη  δρα/μάς τριάκοντα εξ καί 4) διά τό 
απόγραφον, άντίγραφον, έπ ιταγής σύνταξιν 
έπίδοσιν δημοσίευσιν ταύτης έν έφημερίδι καί 
παραγγελίαν πρός έκτέλεσιν δρα/μάς δέκα 
οκτω ητοι έν συνόλω δρα/μάς έξακοσίας πεν
τηκοντα ̂ έξ καί λεπτά δέκα πέντε (656 καί 
15 )οο) έντόκως ά'χρις έξοφλήσεως· άλλως 
εισπραχθήσονται άναγκαστικώς. Καί είς εν- 
δειξίν.
Ο λαβών κ. ’Α ντεισαγγελείς Ό  Κλητήρ 

Κ . Λ . Ι 'ο ϊλ ό ς  Κ . Σ νρό ίρης
> ’Ακριβές ^άντίγραφον έκ τοΰ ε’ις χεϊράς μου 
αποδεικτικού, οπερ δημοσιευθήτω διά τής έν 
ταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος «Δικαιοσύνη» 
Έ ν  Ά θήνα ις , τή 19 Νοεμβρίου 1908.
Ο του Γεωρ. Ν. Σαραντάρη πληρεξ. δικηγόρος 

Γ . Α . Μ αντας

Ά οιθ. 2697.

Ι1ερίλιιι|τις α ναφοράς

Εμμανουήλ Λαγκαδάκη, κατοίκου Πει
ραιώς, κατά τής συζύγου του Πηνελόπης 
Εμμ. Λαγουδάκη τό γένος Ν:κ. Μιχαήλ κά

τοικου ωσαύτως διαμενούσης έν Αλεξάνδρειά.
ι α Ε! ψ ανουγ.Λ Ααγουδάκης δ·.ά τής άπό 
10 Οκτωβρίου l'J08  αναφοράς του πρός τό 
Δικαστήριον τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών 
ητησατο οια τους εν αύτή λόγους τήν άπό 
της συ,,υγου του διαζευξιν, τοΰτο δέ διά ττ,ς 
υπ αριθ. 7378 (1908) άποοάσεώς του παοε- 
οεςατο την αΐτησιν καί διέταξε τήν κατά νό
μον τοιχοκολλησιν καί δημοσίευσιν άύτης έν 
πεόίΛηψει. 1

Αθήνησι, τή  15 Νοεμβρίου 1908.
Ο πληρεξ. Δικηγόρος 

_ _ _ _ _  Π αν* . Τ ό ιτ ίίεκ λ η ς

Ά οιθ. 3632

* Α  π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν
Έ ν ’Αθήναις σήμερον τήν δεκάτην -έβδό- 

μην (17) Νοεμβρίου τοΰ /ιλιοστοΰ ένεακο- 
σιοστου ογοοου 1908 έτους ήμέραν Δευτέραν 
κα. ωραν 9 3)4 π . Μ. ο υποφαινόμενος Κ ω ν
σταντίνος Ιωαννου Συρσίρης δικαστικός κλη-

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν ενδεκάτην (11) 
Νοεμβρίου του 1908 ένεακοσιοστοΰ ογδόου 
έτους ήμεραν Τρίτην καί ώραν 4 μ. μ. ό υπο
φαινόμενος ^δικαστικός κλητήρ τών ‘έν Ά θή- 
ναις ΙΙοωτοοικών Δημ. Παπαντωνό^τουλος τή 
έγγράφω παραγγελία τού δικηγόρου κ. <=). μ'. 
Παπαγιαννοπούλου, πληρεξουσίου τής παρεα- 
βαινούσης έν Λαμία έδρευούσης όίορρύθμου 
εμπορικής Ε ταιρ ίας ύπό τήν έπώνυάίαν 
« Αδελφοί Καρακαντα» άποτελουαένην ‘ δπό 
τών μελών αύτής Άριστείδου Καοακαντά καί 
Άνδρέου Καρακαντα, κατοίκων Λαμίας, με
τέβην καί έπέδωκα πρός τόν κύριον Ε ισαγ
γελέα τών έν Ά θήνα ις Έ φετών, κατοικο
εδρεύονται ένταΰθα, διά τόν άγνωστου διαμο
νής άντιδικον Κωνσταντίνον Μπουραζάνην τήν 
από 10 Μαρτίου 1908 παρέμβασιν κα τ ’ αύ
τοΰ, κατά τοΰ Δημοσίου, έκποοσωπουμένου 
υπό τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομικών έδρεύον- 
*.ος έν Αθ/]ναις, τοΰ Κο^νστ. Μπουραζάνη, 
κατοίκου Λαμίας καί Νικολάου Παπαδηαη- 
τριου, κάτοικου Στυλίδος, άπευθυνοαένην ένώ
πιον τών έν Ά θήναις Έ φετών, δ ι’ ής καί 
Οια -τους^ εν αυτή λόγους ,καί έπειδή τήν ε- 
νεκα τοΰ θανάτου τοΰ πληρεξουσίου καί άν- 
^τικλήτου τοΰ άρχικώς ένάγοντος Ά θ . Τσαρ- 
μακλή, δικηγόρου, βιαίως διακοπεΐιαν έκκοε- 
μή οικην, δηΛοΓ οτι έπαναλαμβάνει έκουσίως 
κα.ι θελει εςακολουθήσει ταύτην διά τοΰ πλη 
ρεξουσίου του καί άντικλήτου έν Ά θήναις 
(ί)εοο. ΙΙαπαγιαννοπούλου, δικηγόρου, καί πα
ρεμβαίνει εις τήν μεταξύ τού άρ/ικώς ένά
γοντος Κ. Μπουραζάνη καί τού Δημοσίου δί
κην συνεπεία τών έν αύτή άναβεοοαένων έ-

’αυΤύν κ*τά τής ύπ;(1900) αποφασεως τοΰ Ποωτοδικείου Α θη 
νών καί καλοΰσα τους άντιδίκους πρός συζή- 
. ησιν .ής παρεμβάσεως, οτε συζητηθήσονται 
ί ? 1,^ ''· ,εκκ?ε*αίΓ? αφέσεις κατά τής δ π ’ άοιθ. 
6571 (1900) άποφάσεώς τοΰ Ποωτοδικείου 
Αθηνών, εςα ιτε ϊτα ι. γενομένης δεχτής τής 

παρεμβάσεως ταυτης· να τεθώσιν έκτος τής 
οικης οί δικαιοπάρο/οι τής παοεμβαινούσης 
^Εταιρίας Κ. Μπουραζάνης καί Ν. Παπα- 
όημητριου, αναγνωριζόμενης αύτής κυρίας τής 
επιοικου απαιτήσεως. Νά γίνη  δεκτή ή |®ε-
σις του Ιν. Μπουραζάνη έπί τώ τέλει τοΰ 'νά
γειν^ 8----1 · ' - ■ 1 - ·
τοΰ
καί νά καταδικασθή
τελη  άμφοτέρων τών βαθμών καί εις ένδειξιν 
συνετά/θη καί ύπεγράφη νομίμως τό παρόν.

Ο λαβών Είσαγγβλεϋς 
(Τ. Σ .) Λ . Κ α ρ α ντζΰς

Ό  Δικαστ. Κλητήρ 
Δ . Ι Ια π α ν τ ω ν ό π ο ν λ ο ς  

^Ο,τι άκριβές άντίγραφον.
Α θήνα ! τή 17 Νοεμβρίου 1908.

Ο ΙΙληρεξ. Δικηγόρος 
31. Π α π α γ ΐα ννό π ο ΐ'λο < _ .

Ά οιθ. 981.

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν δεκάτην εβδό 
μην (17ην) Νοεμβρίου τοΰ 1908 έννεακοσιο- 
στοΰ ογοόου έτους ήμέραν Δευτέραν καί ώοαν ■ 
5 Μ. Μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλη
τήρ τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών Κωνστ. 
Στεργίου τή έγγράφω παραγγελία τοΰ δικη- 
γορου κ. Ί ω . Λάφη πληοεξουσίου τοΰ Ίω άν- 
νου Λεβέντη κάτοικου ’Αθηνών μετέβην καί 
επεδωκα πρός τόν Κον Εισαγγελέα τών έν 
Αθήναις Πρωτοδικών διά τον άγνωστου δια

μονής αντιοικον Γεώργιον Κλουκινιώτην άν- 
«γραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής δπ ’ 
αριθ. 6979 τοΰ 1908 άποφάσεο)ς τοΰ Δικα
στηρίου τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών κ .λ .π . 
πρός γνώσιν του καί διά τάς νομίμους συνε
πείας, έπιτασσόμενον δ ’ άμα ΐνα τώ  πληρώση 
1) δ ι’ έπιδικασθέντα έξοδα δρα/. (20) είκοσι 
και τα τελη  τής άνω άποφάσεώς δοα/. 11 
καί 2) δ ι’ άπόγοαφον, άντίγραφον, έπ ιταγήν, 
παοαγγελίαν καί έπίδοσιν δρα/. 16 ήτοι έν 
όλω δικαστικά έξοδα καί τέλη . δρα/μάς τεσ
σαράκοντα έπτά (47) άλλως κ . λ . 'π .  '
Ο Λαβών Είσ. τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών 

Κ . Δ . Ρ ο ϊλ ό ς
Ό  Δικ. Κλητήρ 

Κ .  — τεργίοιτ 
Ό τ ι ακριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς -/ειοάς 

[/.ου το ιο υ το υ  το ΰ  οι υ ,. κ λ η τή ρ α ς  τώ ν  έν Ά θ ή -  
να,ις Πρωτοοιχο^ν Κ ω ν σ τ . ϊ τ ε ο γ ίο υ .  οπεο δη- 
μοσιευθήτω διά τής ένταΰθα έκδιδομένης έοη- 
μεριδος '.'Δ ικαιοσύνη».

Έ ν  Ά θήναις τή 21η Νοεμβρίου 1908.
Ο πληρεξούσιος δικηγόοος 

iVtK. Λ ά ό ιις

« Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ παραγγέλλε- 
»ται τήν νόμιμον τής παρούσης έπίδοσιν ποός 
»τόν κ. Εισαγγελέα τοϊν' έν Ά θήναις Πρω
κτοδικών διά τόν άγνωστου διαμονής άντιδι- 
«κόν μου καί οφειλέτην Α ντώνιον Η. Δρά- 
»κον πο'οζ γ jo)?iv του, έπίτχ·τ^όαΐνον auLCt, Ϊνα 
«έμπροθέσμως μοί πληρώση 4) Δια τό έπιδι- 
»κασθεν μοι κίφαλαιον δρα/μ^.ς 314 καί 50)οα 
»κα! 2) Διά τόκους αύτών άπό 22 Μαρτίου 
»1903 μέ/ρι σήμερον πρός 9 ο)ο έτησίως 
»δρα/μάς 159 καί 50|οο. 3) ΔΓ έπιδικα- 
»σθεντα έξοδα καί τέλη δρα/μάς τριάκοντα 
»ές και 4) Διά τό άπόγραφον, άντίγοαοον, 
«επ ιταγής σύνταςιν, έπίδοσιν, δημοσίευσιν 
«ταυτης εν Εφημερίδι καί παραγγελίαν πρός 
«εκτελεσιν δρα/μάς δέκα οκτώ ήτοι έν 
»συνόλω δρα/μάς πεντακοσίας εικοσιν οκτώ 
»εντόκως α/ρις εξοφλήσεως’ άλλως είσπρα- 
»/θήσονται άναγκαστικώς«.—-Καί είς έν- 
δειξιν.
Ό  Λαβών κ. Ρνίσαγγελεύς 

Κ . Δ . 1‘ο ϊλ ό ς
Ό  Δικ. Κλητήρ 
Κ . ΐν(ιιίίοη< ;

Ά κριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς /εΓράςμου 
αποδεικτικού οπερ δημοσιευθήτω διά τής έν
ταΰθα έκδιδομένης έφημερίδος «Δικαιοσύνη».

Έ ν Ά θήναις τή  19 Νοεμβρίου 1908.
Ό  τοΰ Γεωργίου Ν. Σαραντάρη πληρεξούσιος 

δικηγόρος 
Γ . Δ . Μ αντας

Ά ριθ. 961.

Ά η ο δ ε ικ τ ιχ ο ν
Εν Αθήναις σήμερον τήν πέμπτην (5ην) 

Νοεμβρίου του 1908 εννεακοσιοστοΰ* ογδόου 
έτους ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 11 1)2 π. 
μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός' κλητήρ τών 
έν Αθήναις ΙΙοωτοοικών Κωνστ. Στεργίου τή 
έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ν. 
Λάφη πληρεξουσίου τοΰ Σταύρου I.' Έξαρ/ο- 
πούλου κατοίκου Πειραιώς, μετέβην καί έπέ
δωκα προς τόν κ. εισαγγελέα τών- έν Ά θήναις 
Πρωτοδικών διά τόν Κωνστ. Έξαρ/ον κάτοι
κον Α θηνών καί ήδη άγνώστου διαμονής, τήν 
από 1ης Νοεμβρίου 1908 αγωγήν του κ α τ ’ 
αύτοΰ καί κατά τοΰ Σπυρίδωνος Έξάρ/ου 
κατοίκου Α θηνώ ν, άπευθυνομένην ένώπιον 
τοΰ δικαστηρίου τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών, δ ί’ ής καλεί τούς άντίδικους έμπροθέ- 
σμο^ς ποός συζητησιν καί έξαιτείται νά γείνη 
δέκτη η αγωγή του. να δπο/ρεωθώσιν οί άντί- 
δικοι καί νά πληοώσωτι·ν άλληλεγγύως καί 
είς  ̂ ολόκληρον έκαστος δρα/μάς όκτακοσίας 
έβδομήκοντα (870) έντόκως τάς μέ 420 πρός 
£ ο)ο ετησιως, τόκος συμπεφωνημένος, τάς 
δε ύπολοίπους δρα/μάς 450 πρός' 8 ο)ο ν ’ 
απαγγελθή κατά τών αντιδίκων προσωπική 
κρα^ησις καθ δ εμπόρων κ α τ ’ έπάγγελμα 
συνηθες καί κύριον και Οι’ εμπορικήν αιτίαν 
συναλλαςαμένων νά καταδικασθώσιν οί άντί- 
δικοι εις τά δικαστικά 'έξοδα καί τελη , νά 
κηρυ/θή προσωρινώς εκτελεστή ή έκδοθησο- 
μένη άπόφασις. Καί είς ένδειξιν.

Ο λαβών είσαγγελεύς
Κ. Ρ ο ϊλ ό ς  Ό  δικ. κλητήρ

Κ. Σ τεργίου
Ό τι άκριβές άντίγραφον έκ τοΰ είς / εΓοάς 

μου τοιούτου τοΰ δικ. κλητήρος Κωνστ’ 
Σ έργ ιο υ  τών εν Αθήναις Πρωτοδικών δπερ 
δημοσιευθήτω διά τής ένταΰθα έκδιδομένης 
εφημεριδος ή «Δ ικαιοσύνη».

Αθήνησι τή  14 Νοεμβρίου 1908.
Ο πληρεξούσιος δικηγόοος 

Ν. Α άφης

*·*ν ftvo yatt 
τοί? Β α ιίιλ έω ς τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  

Γ εώ ρ γ ιο ν  Α '.
Ά οιθ. 2437 (1907)

ΓΙεοίληψις τής άνω άποφάσεοις τοΰ Πρωτο
δικείου Α θηνών έκδοθείσης έπί διαφοράς με
ταξύ τοΰ Σπυρίδωνος· ΓΙάτση κατοίκου' Α θη 
νών και Γουσταύου Λαλιέ μη/ανικοΰ καί 
ύποδιευθυντοΰ Ζαχαροπλαστείου, άλλοδαποΰ, 
κατοίκου πρώην Αθηνών καί ήδη άγνώστου 
διαμονής.

Δ ιά  τα ΰτα
Δικάζον έρήμην τοΰ έναγομένου
Δέχεται τήν ύπό κρίσιν άγωγήν
'Υποχρεοί- τόν έναγόμενον ϊνα καί διά προ

σωπικής του κρατήσεως ώς έμπορου, πλή 
ρωσή τώ  ένάγοντι διά τήν έν τή άγωγή καί 
τω ίστοροκώ τής παρούσης αιτίας, δρα/μάς 
χ ιλιας ενενήκοντα (1090) έντόκως πρός 9%  
έτησιως άπό τής λήξεως τής συναλλαγματικής 
22 Δεκεμβρίου 1901 μεχρις έξοφλήσεο>ς.

Κηρύσσει τήν παροΰσαν προσωρινώς έκτε- 
λεστην καί

Καταδίκαζει τόν έναγόμενον είς τήν τοΰ 
ένάγοντος δικαστικήν δαπάνην έκ δραχμών 
είκοσι τριών (23) καί τά τέλη .

Έκοίθη καί άπεφασίσθη έν Άθήνοις τή 
7 Μαίου 1907 και έδημοσιεύθη αυτόθι τή 9 
ίδιου μηνός κα! έτους.

Ο Προεδρεύων 'Ο ύπογοαααατεϋς 
Π. Μ α νο υ σ όπ ο νλ ο ς  Φ. Β α λ α σ σ ό π ο υ λ ο ς

Ε ντελλεται πρός πάντα αέν κλητήρα νά 
εκτελεση ζητηθείς τήν παροΰσαν άπόφασιν, 
πρός πάντας^ δέ τούς Ε ισαγγελείς νά ένεργή- 
σωσι τό καθ έαυτους καί πρός άπαντας τούς 
Διοικη„άς και άλλους αξιωματικούς τής δη
μοσίας δυνάμεως νά δώσωσι χεΐρα βοήθειας
όταν νομίμως ζητηθώσι.

τουτου η παροΰσχ δπο-

Ά ί Ο. 363 i .

ις του  ̂Κ. Μπουραζάνη έπί τώ  τέλει τοΰ 'νά 
εινη δεκτή καθ’ ολοκληρίαν ή άγωγή αύ- 
ου, ν απορριφθή ή 'Έφεσις τοΰ Δημοσίου 
αι να καταοικασθή τοΰτο είς τά Ιξοδα καί

Εν Αθήναις σήμερον τήν δεκάτην εβδό
μων (17) Νοεμβρίου τοΰ /ιλιοστοΰ ένεακο- 
σιοστοΰ ογδόου 1 908 έτους ήμέραν Δευτέοαν 
καί ώραν 9 3)4 II. Μ. ό ύποφαινόμενος Κων
σταντίνος I. Συρσιρης δικαστικός κλητήρ τών 
εν Αθήναις Πρωτοδικών τή  έγγράφω παραγ
γελία  τοΰ δικηγόρου κ. Γεωργίου Δ. Μαντά 
πληρεξουσίου τοΰ Γεωργίου' Ν. Σαοαντάοΐ 
κατοίκου Πειραιώς μετέβην καί 'έπέδω 
κα προς τόν κ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά -  
Οήναις Πρωτοδικών κατοικοεδρεύοντα έν
ταΰθα διά  ̂ τόν άγνωστου διαμονής άντί- 
δικον και οφειλέτην Α ντώνιον Θ. Δράκον 
κάτοικον Πειραιώς, άντίγραφον έξ 'άπο
γράφου. έκτελεστοΰ τής ύ π ’ άριθ'. 7609 (1908) 
άποφάσεώς τοΰ Πρωτοδικείου Α θηνών, ής 
άποφάσεώς τό διατακτικόν έ/ει ούτω : «Δ ι
κάζον ερήμην τοΰ έναγομένου Ά ντ . 0 .  
«Δράκου. Δέχεται τήν ύπό κρίσιν άγωγήν.
» Υπο/ρεοΓ τον έναγόμενον, ϊνα διά ποοσωπι- 
»κής κρατήσεως καθ’ δ έμπορος πληρώση τώ 
«εναγοντι δραχμάς τριακοσίας δέκα τέσσαρας 
»και ο0)οο έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίως άπό 
»τής διαμαρτυρήσεως μέχρις έξοφλήσεως. Κη- 
«ρυσσει την παροΰσαν προσωρινώς έκτελεστήν 
»και καταδικάζει τόν έναγόμενον είς τά τόΰ 
ένάγοντος έξοδα έκ δραχμών είκοσι πέντε 
»και τά τελη » μέ τήν παρά πόδας αύτής 
απο 15 Νοεμβρίου 1908 παραγγελίαν μ ετ ’ 
έπ ιταγής πρός πληρωμήν ε/ουσαν ούτω.

Πρός βεβαιωσιν 
γράφεται νομίμως.

Έ ν Ά θήναις τή 28 Μαίου ι 907 
Οι Δικασταί Ό  'Γπογοαμματεύς 
Α. Κ ο υ ρ η ς  Α. Γ. Ν ικολάου
Δ. Γ ονατάς  
Γ. Ι Ιο λ νμ ερ ό π ο υ λ ο ς

'Ό τι Α ' άπόγραοον έκτελεστόν, ’AO'/ivyi-t* 
29 Μαίου 1907.

(Τ· 2 .)  Ό  *Τπογοα|Λαατευς
t Δ. Γ. Ν ικολάου
Ακριβής περίληψις

Έ ν ’Αθήνας τ^ 6η Νοεμβρίου 1908 
Ο .ου Σπ. Πατση I Ιληρεςούσιος δικηγόρος 

Σ τε ψ .  Ν . 5Ε λ ευ θ ερ ίο υ

Τ Ι Ν Α

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ
τώ ν ν ο π ΐκ ώ ν  π ο .κ ίώ π ω ν  v a i  ϊδ ΐα  τοΰ 

Κρότοι/<; έκ  τώ ν ά δ ικ ω ν  πρά ξεω ν 
τώ ν Α ντιπροσώ πω ν ίι υ π α λ 

λ ή λ ω ν  α ύ τ ώ ν , ν π ό :
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Γ .  Φ Ρ Α Γ Κ Ι Α

δ ικ η γ όρου  έν Ά θ ή να ις .
Ανεδημοσιεύθη είς ιδιαίτερον τεΰ/ος έκ 

σελ. 40 ή έν τώ  Νομικώ τμήματι τοΰ’ Συλ
λόγου Παρνασσού άνακοινωθεϊσα έπί τοΰ άνω 
θέματος μελάτη, ή κατόπιν δημοσιευθεϊσα έν 
τή  Εφημέριοι τής Ε λλην ική ς καί Γαλλικής 
Νομολογίας. Τό ζήτημα έκ τών μάλλον φλε
γόντων εις ρίκοον δέ πρακτικής σημασίας χ ε ι
ρίζεται ό συγνραφεύς μ ετά ,τή ς /αοακτηριζ^ύ- 
σης αυτόν έμβοιθεία.ς καί παρατηρήτικότητος.

Ζητείται « Ν αυτικόν Δ ίκα ιον » τοΰ
Arth. Desjardins, είς καλήν τιμήν. 

Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Εκ του περ ι άρμοδ ιότη ιος συγγράμματος τοϋ 
Π ρωτοδίκου κ . Ά . Γ εω ργοπ ονλ ο ν , τά νπολει- 
φγεντα ο/.ίγα σώματα πωλοϋνται παρά τω έκ
δοτη Δ. ΤερζοπονΙω κάτω θ ι Στοάς ’Αρσάκειου 
αντι δραχμών 15.

Ι νπ ο κ ; Η . α . ΙΙετράκον


