
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ^ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Η  <ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διατελεϊ ύπό  την έπ ί- 
β λ εψ ιν  κα ι τόν ελεγχον δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου έκ δικηγόρων έν ’ΑΦήναις.Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ . .. 

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ ---
Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν  Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Λ.  10

Λ ιά  ίτΰϋαν αϊτίΜίιν :

“ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Ν , ,  α θ ι }Ν α ς
Διαχειρ ιστής : Σ . ΒΕΛΛ Η Σ Ίίπόπτα» της νλης καν ΰπενθυνοι

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Θ Η Β Α ΙΟ Σ  
Π. ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ— Ε. Κ0ΥΛ0ΥΜΒΑΚΗΣ— Α. ΜΠ0ΤΚΡΑΣ

« Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά θ ή ν α ι ς
ΕΤΟΣ Δ' — ΑΡΙΘΜΟΣ 114 Έν Ά θήνα ις  τ .̂ 13 Δεκεμβρίου 1908.

01 Δ ΙΚ Η ΓΟ Ρ Ο Ι
ΟΡΓΑΝΠΘΕΝΙΕΪ ΕΙί [011

Ζήτημα πληρώσεως διατυπώσεων 
τινων είνε πλέον ή μετατροπή είς 
νόμον τοΰ περί δικηγορικών συλλό
γων νομοσχεδίου, έκ τών τεσσαρά
κοντα τριών άρθρων τοΰ οποίου τά 
τεσσαράκοντα καί δύο έψηφίσθησαν 
ήδη είς τρίτην άνάγνωσιν. Εύρισκό- 
μεθα άρα προ γεγονότος διά τοΰ ο
ποίου χαράσσεται νέα περίοδος είς 
σώμα τοιαύτης αποστολής, οίον το 
δικηγορικόν.

-Ϋ- ·
Ποία όμως ή νέα αυτη περίοδος 

καί ποια τά σημεία έκεΐνα τοΰ νομο
σχεδίου διά τών οποίων ή περίοδος 
αυτη γαράσσεται; Τό έρώτημα τοΰτο 
άνέκυψεν ευθύς άπό τών πρώτων η
μερών τής υποβολής τοΰ νομοσχεδίου, 
υπήρξαν δέ βουλευταί οΐτινες δέν έδί- 
στασαν νά ύποστηρίξουν δτι τό νομο- 
σχέδιον δέν πρέπει νά μετατραπή είς 
νόμον, άκριβώς διότι δέν καταφαίνε
ται έξ αύτοΰ μετά τής σαφηνείας, 
ήτις ήτο έπιβεβλημένη, ο θετικός αύ
τοΰ σκοπός. Δέν έλέχθη δέ μόνον 
τοΰτο, άλλ’ οί άγορηταί, έ'τι περαι
τέρω βαίνοντες, έβεβαίωσαν τό συνέ- 
δριον τών άντιπροσώπων, ότι ούδ’ αυ
τοί κατέστη δυνατόν νά διίδουν τόν 
σκοπόν τοΰτον, καίτοι είς έπιμελή 
ύπέβαλον τό νομοσχέδιον βάσανον 
καί έν τφ συνόλφ του καί έν ταΐς 
διαφόροις αύτοΰ λεπτομερείας.

·**
Τών συζητήσεων τούτων ύπήρξα- 

μεν έπιμελεΐς άκροαταί, όμολογοΰ- 
μεν δέ ό'τι δέν άδικοΰμεν ούτε τούς 
άνασκαλεύσαντας έρωτήματα τοιαύ
της φύσεως ούτε τούς άναλαβόντας 
νά άποδείξουν διά Όετικωτέρων έπι- 
χειρημάτων τά μή χρήζοντα άποδεί- 
ξεως, διότι δι’ ήμάς μόνον τό γεγο
νός, ότι οί δικηγόροι άπήρτισαν σώμα 
νομοθετικώς ώργανωμένον, ύποβλη- 
■θέντες ούτως είς νέας ύποχρεώσεις 
άπέναντι εαυτών πρό παντός άλλά 
καί νέα άποκτήσαντες καί ώς σώμα 
καί ώς μονάδες δικαιώματα, τοΰτο 
καί μόνον άρκεΐ.

'Ϋ-
Τής σκέψεως αύτής σαφέστερος 

ερμηνευτής ύπήρξεν ό αρχηγός τής 
άντπτολιτεύσεως κ. Δημ. Ράλλης, 
όστις, προκληθείς είς είδικήν απάν
τηση/, λίαν εύστόχως παρετήρησεν, 
ότι, άν μή δΓ άλλο τι, άλλά τούλάχι- 
στον διά τήν ισορροπίαν τών δύο πρός 
έξεύρεσιν τής άληθείας καί τοΰ 
δικαίου συνεργαζομένων σωμάτων, 
ήτοι τοΰ δικαστικοΰ καί τοΰ δικηγο
ρικού, έπιβάλλεται ή όργάνωσις καί 
τοΰ τελευταίου, οπερ, άναλόγως πρός 
τάς κατ’ ίδίαν περιστάσεις, ή θάάντι- 
τάσσηται κατά τών ένδεχομένων υ

περβασιών τοΰ πρώτου, ή θά ύπο-
<2 ν  ι ^  Ο  k v u  w v  &  * w v j/  ' " ' f '  i  ψ

εργάτης ικανός, χάρις είς τήν άνε- 
ξαρτησίαν του, νά άντιταχθή κατά 
τών πειρασμών έκείνων είς τούς ο
ποίους όφείλεται κατά τό πλεΐστον 
ή κακοδαιμονία τοΰ δικαστικοΰ σώ
ματος, συνεπώς δέ καί τής δικαιο
σύνης.

ν
Ταΰτα ήτο δυνατόν νά παρατη- 

ρήση τις άπό γενικωτέρας άπόψεως, 
ίσως δέ καί λίαν προώρως, προκει- 
μένου περί θεσμού όστις καθ’ ήμάς 
πρόκειται νά δώση νέαν κατεύθυνσιν 
είς κατάστασιν άπο πολλοΰ καταδι- 
κασθεΐσαν, ασφαλώς δέ νά έμπνεύση 
καί νέαν ζωήν είς δικαιώματα καί 
ύποχρεώσεις καταστάσας έκτοτε νε
κροτέρας καί τοΰ γράμματος τών νό
μων διά τών οποίων έθεσμοθετή- 
θησαν.

Άν όμως ύποτεθή οτι έκ τής έπι- 
τευχθείσης μεταβολής άναμένεται 
βελτίωσις, πράγμα περί τοΰ οποίου, 
καθ’ ήμάς τουλάχιστον, δέν έπιτρέ- 
πεται δισταγμός, καί ότι διά τήν έν 
τφ μέλλοντι βελτίωσιν ταύτην πρέ
πει νά οφείλεται είς τινα ευγνωμο
σύνη, αυτη οφείλεται άκεραία είς τόν 
πρφην έπί τής Δικαιοσύνης ύπουργόν 
κ. Δημ. Βοκοτόπουλον, όστις ώς ενα 
τών κυρίων σκοπών τοΰ υπουργικού 
του βίου είχε τάξει τήν ψήφισιν τοΰ 
νομοσχεδίου διά τήν σύνταξιν τοΰ 
οποίου ώς καί διά τό έπελθόν άπο
τέλεσμα είργάσθη όντως μετ’ έμπνεύ- 
σεως.

Ώς τελευταία . Ικπληξις, δύναταί 
τις νά είπη, έπήλθεν ή ύπό τοΰ κ. 
Α. Άλεξανδρή ύποβληθεΐσα τροπο
λογία, ήτις άπετέλεσε τό ψηφισθέν 
τεσσαρακοστόν πρώτον άρθρον τοΰ 
νομοσχεδίου, δΓ ής ύποβάλλονται έπί 
τέλους καί οί δικηγόροι είς τήν έξαι- 
ρετικήν δικαιοδοσίαν.

Ή ψηφισθεΐσα τροπολογία εχει 
ώς έξής:

ΤΓά ΰπ ό  τώ ν δ ικη γό ρ ω ν δια*  
«ραττόμ-ενα. « τα ίβ μ α χ *  η  
μ ε λ ή μ α τ α  νιηάγοντα ι ε ις  τήν  
εξα ιρ ετ ικ ή ν  δ ικ α ιο δ ο σ ία ν  ε ις  ήν 
υπ ά γ ο ντα ι κ α ι ο ί Ο ρ ω τ ο δ ίκ α ι.  
Τ α  έν τω  άκ ρ ο α τ^ ρ ίω  η ρ α ττό -  
μ.ενα «ειΟαρχικά Τ5αραητώ[ί.ατα, 

πταισμ-ατα κ α ι π λ η μ μ ε λ ή μ α τ α ,  
δ ικ ά ζο ντα ι κα τα  τά ς  ίσχοούβας  
δ ια τά ξ ε ις  τή ς Π ίολιτικής κ α ι 
Π ο ιν ικ ή ς  Α ικ ο ν ο μ ία ς  κ α ι το ΰ  
’Ο ρ γ α ν ισ μ ο ί τώ ν  δ ικ α σ τη ρ ίω ν .  
14 α τά  τώ ν τε λ ε υ τα ίω ν  το ύ τω ν  
αποφάσεω ν επ ιτρ έπ ετα ι κα ι εφε  
σις εντός πέντε ή μ ερ ώ ν  άπό τής  
δ η μ ο σ ιεύσ εω ς α ύ τώ ν , ένώ π ιον  
το ΰ  ά νω τέρ ο υ  δ ικ α σ τη ρ ίο υ , πλήν  
τώ ν άποφάσεω ν το ύ  Ά ρ ε ίο υ  
ϋ ά γ ο υ ,  μ ή  υπ ο κ ε ιμ ένω ν  ε ις  
εφεσ ιν. Α ι  κ α τά  τώ ν το ιο ύ τω ν  
άπ οφάσεω ν έφέσεις υπ ά γ ο ντα ι 
είς  τό  Β  τμ ή μ α  το ύ  Ά ρ ε ίο υ  
Π ά γ ο υ .

Β AfPiTntVSOAP· ΒΜ!» 
Ε Λ Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ  ΚΑΙ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α

Δ '.
Ή έξασφάλισις τής ανεξαρτησίας 

τοΰ Δικαστοϋ δέν πρέπει νά έκλαμ- 
βάνηται ώς εύνοιά τις πρός τό πρό
σωπον μόνον αύτοΰ, άλλά καί ώς έγ- 
γύησις πρός τήν κοινωνίαν, ήτις έμ- 
πιστεύεται πρός αύτόν τά συμφέροντα 
καί τήν τιμήν τών ίδιωτών, τά 
όποια δέον νά μή έκτίθενται είς τόν 
κίνδυνον αύθαιρέτου καί άτασθάλου 
έξουσίας. Δέν δύναται όμως νά θεω- 
ρηθή ανεξάρτητος ό δικαστής, τήν 
ψυχήν τοΰ οποίου πολιορκοΰσι καί 
διαταράττουσιν έλπίδες παράλογοι, 
φόβοι ανάξιοι, έμποιούμενοι ύπό τοΰ 
κινδύνου τών δυσμενών μεταθέσεων ή 
παραγκωνίσεως είς τάς προαγωγάς. 
Παρά τοΐς δικαστικοΐς λειτουργοΐς 
τφόντι καταντά διαρκής βάσανος ή 
έπί τών σπουδαιοτάτων τούτων ση
μείων σκέψις, διότι συνδέονται πρός 
τό μέλλον καί τήν φιλοτιμίαν αύτών, 
ήτις περιέρχεται είς κατάστασιν όδυ- 
νηράς άπογοητεύσεως, όταν βραδύνη 
ή ίκανοποίησις τής έντιμου καί εύ- 
συνειδήτου έργασίας αύτών καί πρό 
πάντων δταν κατά τήν φράσιν τοΰ κ. 
Τζιβανοπούλου «προβιβάζωνται εις 
άνωτέρας δικαστικάς θέσεις πρόσωπα 
μή κατέχοντα τά διά τάς θέσεις αυ- 
τάς προσόντα, παραβιαζομένων τών 
δικαιωμάτων άλλων δικαστών». Ή 
τοιαύτη κατάστασις όφείλεται βε
βαίως είς τήν έπέμβασιν καί τήν 
προστασίαν τών ίσχυρών τής ημέρας 
καί ίδίως τής πολιτικής. Είνε ύπερ
βολική βεβαίως, άλλ’ ούχ ήττον χα
ρακτηριστική ή ομολογία νεαροΰ 
άλλ’ έγκριτου καί εύρέος μέλλοντος 
βουλευτοϋ, τοΰ κ. I. Ράλλη, εν τινι 
τών τελευταίων συνεδριάσεων τής 
Βουλής, «ότι τά 3]4 τών δικαστών ύ- 
πείκουσιν είς τήν πίεσιν τών πολι- 
τευομένων».Ή πίεσις πρό πάντων ά- 
σκεΐται διά τών όπλων τής μεταθέ- 
σεως καί τής προαγωγής.

Πρός βελτίωσιν τής καταστάσεως 
ταύτης είνε άπόλυτος άναγκη νά πε- 
ριορισθή τό άπόλυτον δικαίωμα τοΰ 
ύπουργοΰ.

Πρός άποκατάστασιν τής δικαστι
κής έξουσίας είς τό ύψος αυτής εινε 
άνάγκη διά νόμου νά απαλλαγή  ̂ή 
δικαιοσύνη άπό πάσης αύθαιρεσίας 
τοϋ Ύπουργοΰ καί νά κανονισθώσι 
διά νόμου οί όροι τής μεταθέσεως
καί προαγωγής.

Ή πεποίθησις τής κοινωνίας ότι ή 
τύχη χοΰ δικαστοϋ δεν εξαρτάται μο- 

1 νον έκ τής θελήσεως τοΰ Ύπουργοΰ, 
είνε άπαραίτητος προϋπόθεσις τής ά- 
ληθοΰς δικαιοσύνης.

’Εν Γαλλίςι ό Νόμος τής ΒΟ Αύ 
γούστου 1883, άφοΰ έκανόνισε τόν 
μισθόν τών δικαστών, ώρισεν ότι τό 
’Ακυρωτικόν είνε τό άνώτατον συμ- 
βούλιον τής δικαιοσύνη;, ό δέ παρ’ 

’ αύτφ Είσαγγελεύς αντιπρόσωπός τής

Κυβερνήσεως. Κατά τό άρθρον 15 
καί δικαστής Έφετείου' καί ΙΙρώτοοι- 
κείου μετατίθεται άνευ τής πρός τοϋ
το γνωμοδοτήσεως τοΰ άνωτάτου 
συμβουλίου.

Ή γνωμοδότησις γίνεται τή προσ- 
κλήσει τοΰ Ύπουργοΰ τής Δικαιοσύ
νης, πριν ή δέ άποφανθή τό άνώτα
τον συμβούλιον, ό δικαστής ακούεται 
ή καλείται άρμοδίως.

Ή κριτική έν Γαλλία δέν έφάνη 
εΰνους είς τόν Νόμον τοϋ 1883 καί 
εύλόγως. Έθεωρήθη άνεπαρκής, διότι 
κυρίως ούδεμίαν άλλην βελτίωσιν ου
σιώδη έπέφερεν είς τόν δικαστικόν 
οργανισμόν καί πρό πάντων είς τό 
σύστημα καί τούς όρους τής στρατο
λογίας τοΰ προσωπικοΰ καί τών δι
καστικών προσόντων. Ό νόμος μάλι
στα έξασφαλίζων τήν μονιμότητα έ- 
πηύξησε τόν άριθμόν τών άνικάνων 
υποψηφίων, οΐτινες πολιορκοΰσι τάς 
δικαστικάς θέσεις. Διότι ό γαλλικός 
οργανισμός άπήτει άπλοΰν πτυχίον 
καί τυπικήν τινα θητείαν έν δικηγο- 
ρικω έπαγγέλματι, δπως άνοιχθώσιν 
αί θύραι τής δικαστικής έξουσίας. 
Σωρεία τοιούτων είσήλασεν επομένως 
είς τόν δικαστικόν κλάδον άνευ πεί
νας, άνευ επαρκών έφοδίων, ΐνα έπι- 
3εβαιωθή κατά τήν φράσιν Γάλλου 
κριτικού «qu’un magistrat ne s’im- 
orovise pas». Οι άπειροι μάλιστα 
καί άκατάρτιστοι δικασταί διά συστη- 
χατικής άνοήτου αύστηρότητος, πρός 
έπίδειξιν δήθεν χαρακτήρος, άλλά 
καί όπως συγκαλύψωσι τήν γυμνό
τητα αύτών, καταντώσιν άληθεΐς μά
στιγες τής κοινωνίας. ΔΓ αύτούς άνα- 
φέρεται προσφυής ιδέα Γάλλου δικη
γόρου «ces gens la sont indepen- 
tants jusqu’a l’injustice». ’Ίσως ε
νεκα τοιούτων λόγων νομοθεσιαι νε- 
ώτεραι καί δή ή Ρουμανική έν έτει 
1890, τήν προνομίαν τής ίσοβιότη- 
τος παρεχώρησαν μόνον είς τούς έφέ- 
τας καί τούς προέδρους τών Πρωτο
δικών. α ν τ . μ ο μ φ ε ρ ρ α τ ο ς
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ΚΑΙ 01 ΕΝΟΡΚΟΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
Είς τούς ενόρκους είσερχομένους εις 

τό δωμάτιον τών διασκέψεων αύτών δέν 
επιτρέπεται, δπως συγκοινωνώσι πρός 
ούδένα και ομως κατά τήν διάρκειαν 
τ ώ ν  δ ια σ κ έ ψ εω ν  α υ τώ ν  ο ύ χ ί  στυκνιω ς οι 
ένο ρκο ι εν I  α Χ Χ ια , ο)ζ κ α ι  τταρ vjjalv, 
έχουσι ν ανάγκην διασαφήσεων τινων. 
Έ π ι παραδείγματι, μολονότι ό νόμος 
απαγορεύει αύτοΐς τοϋτο, έπιθυμοΰσιν 
ΐνα μάθωσι τίνες έ'σονται αί συνέπεια* 
μ ι α ς  άπαντησεως καταφατικές επι του- 
του ή εκείνου τοϋ ερωτήματος ή ζητή- 
α α τ ο ς , οτγο)^ Χ εγο |Λ εν  τ)ΐ/.εις κ α τ α  κ α κ yjv . 
|Λετάφρασιν τνίς λεζ εω ς  C [U 6 S tio il. Εν 
τοιαύτ*/] ττεριτττω σει οι ένο ρκο ι π α ρα κα -  
λουσι τόν Πρόεδρον τών Συνέδρων, οπως 
είσέλθν) εις τό δωμάτιον αύτών καί δώσνι 
αύτοΐς τας δέουσας διασαφήσεις. Η 
Ούοα τοϋ δωματίου τούτου αύστηρώς 
κεκλεισμένη είς παντας και φυλαττο-
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μένη ύπό χωροφυλάκων δέν ανοίγεται 
ή διά τόν Πρόεδρον των Συνέδρων, εί; 
ον έν Γαλλία έπέτρεπεν ό Νόμος ΐνα 
είσέλθγ) είς τό δωμάτιον τών διασκέ
ψεων τών ενόρκων, οπως δώσή διασα
φήσεις. Τό προνόμιον τοΰτο έγένννισεν 
ύπονοίας καταχρήσεων έν Γαλλία. Ιίολ- 
λάκις έλέχθη περι διδομένων υποδεί
ξεων, αΐτινες ουδόλως ήσαν άμερόλη·· 
πτοι, περί ύποσχέσεων καταβιβάσεως 
τ  -ής ποινής κακώς έννοηθεισών, έν ένί 
λόγω περι ένεργείας, ήν καί μή θέλων 
ό Πρόεδρος έξήσκει καί ή'τις ούδόλ'·'»'· 
ήν ευνοϊκή είς τήν ύπεράσπισιν.

Πρός μείζονα ό'θεν έξασφάλισιν τών 
δικαιωμάτων της ύπερασπίσεως τό Γαλ
λικόν Κοινοβούλιον έψήφισεν έπ ’ εσχά
των ενα Νόμον δημόσιε υθέντα τήν 13 
τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου (νεον ήμε
cn}.Γ,Χ-ι.ον ί.π~ι'
του Κώδηκος της Ποινικές Δικονομίας
(d u  code d’ instruction criminelle).

Εις το μέλλον ο Πρόεδρός τών Συνέ 
δρων δέν 0ά δύναται νά είσδύή είς τό 
δωματιον τών διασκέψεων τών ένόρκων 
ειμη έαν καληται υπο του προϊσταμέ
νου τών ένόρκων καί δέον οπως συνο- 
όευηται ύπό του συνηγόρου τοΰ κατη
γορουμένου, ύπό τοΰ Εισαγγελέως κα'. 
τοΰ Γραμματέως.

11 εν I αλλια ψηφισθεΐσα μεταρρύθ 
μισις αυτη πηγάζει έξ έπαινετης σκέ- 
ψεως, αλλ έχει καί τά μειονεκτήματα 
αύτης. Ή  θέσις καί τά δικαιώματα τοΰ 
Προέδρου, τοΰ Εισαγγελέως καί τοΰ 
δικηγόρου τοΰ. κατηγορ ουμένου δέν κα
θορίζονται καί δύνανται ΐνα έπέλθωσ 
συζητήσεις παράδοξοι, άς ούδείς έχε 
ιδιότητα οπως διευθύνν) καί δώσή είς 
ταύτας πέρας. Παρεμφερή διαδικασίαν 
περισσοτέοαν εγγύησιν παρέχουσαν τώ 
κατηγορουμένω λόγω της δημοσιότητος 
ύπέδειξε παρ ήμΐν ό αοίδιμος νομομα
θής Φλογαΐτης έν τή ερμηνεία αύτοΰ 
τοΰ σχετικοΰ 488 άρθρου της ήμετέρας 
Ποινικές Δικονομίας, προτείνει, οπως 
έαν έχωσιν απορίας οί έ'νορκοι έξερχο- 
μενοι τοΰ δωματίου αύτών νά προβάλ- 
λωσι ταύτας έπί παρουσίο: δλου τοΰ Δι
καστηρίου τών Συνέδρων, τοΰ Είσαγγε- 
λέως και τοΰ κατηγορουμένου. Ήμεΐς 
έπιζητοΰντες τό φώς καί' τήν έλευθεραν 
συζήτησιν έν τή απονομή της Ποινικής 
δικαιοσύνης, έάν εινε είσέτι πρόωρον 
καί δπως προσεγγίσωμεν πρός τήν φα- 
νεράν άνάκρισιν διά συμμέτοχης είς 
ταύτην καί τοΰ κατηγορουμένου διά τοΰ 
συνηγόρου αύτοΰ, κατά τήν έκδίκασιν 
της κατηγορίας τηρουμένου τοΰ μυστι- 
κοΰ τών διασκέψεων τών ένόρκων φρο
νούμε ν οτι δέον ό'πως μή γενναται ούδ’ 
ή ελάχιστη ύπόνοια είς τόν κατηγορού
μενον περί της έλευθέρας καί άνεπηρεά- 
στου ψήφου τών ένόρκων άπό παντός 
προσώπου καί άπό αύτοΰ τοΰ Προέδρου 
τών Συνέδρων, δστις έξ άγαθής προθέ- 
σεως ύπέρ-της Δικαιοσύνης δρα πλειό- 
τερον τοΰ δσον δικαιούται και κλίνομεν 
δπως δεχθώμεν τήν γνώμην τοΰ Φλογαί- 
του επί τοΰ προκειμένου, ή'τοι όπως 
έάν έχωσιν άπορίας οί ένορκοι έξερχόμε- 
νοι τοΰ δωματίου αύτών νά προβάλλωσι 
ταύτας έπί παρου <jioc δλου τοΰ δικα
στηρίου τών Συνέδρων, τοΰ Εϊσαγγε- 
λέως καί τοΰ κατηγορουμένου καί κατά 
τήν ειδικήν ταύτην διαδικασίαν αί'ροντα 
τά μειονεκτήματα περί ών άνωτέρω 
της έν τω δωματίω τών ένόρκων εισό
δου τοΰ Προέδρου, Εισαγγελέως καί 
συνηγόρου τοΰ κατηγορουμένου, διότι 
έπ ’ άκροατηρίου έκαστος έ'^ει τήν οί- 
κείαν θέυ'ΐν. ’Εν παρόδω ύπενθυμίζομεν 
δτι ή κατάργησις της άνακεφαλαιώσεως 
(Cresume) τοΰ Προέδρου έν Γαλλία 
οφείλεται είς τήν λίαν έντονον διαμαρ
τυρίαν τοΰ συνηγόρου κατηγορουμένου 
τινός είς μίαν σπουδαίαν δίκην, οστις 
δημοσία ή'λεγξε τόν Πρόεδρον ώς κατη- 
γορουντα κζν [Λ*/) ανακεφαλαιουντα διά 
τηςδικστροφ^ς τών έκτυλιχθέντων εν τ*?ί 
οζ7Γθδεικτιχ,*/3 διαόιχ,ζ cioc χ,χτχ τγ4νάνακε- 
φαλαιωσιν αύτοΰ.

ΤΑ ΔΙΕΗΓΟΡΪΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τ Ο  Υ Π Ο Β Λ Η Θ Ε Ν  H O B I O I X E A i O H

Α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ή  ε κ θ ε σ ι ς
'Η κατάργησις τών άρθρων 144 κα· 145 

τοΰ ’Οργανισμού τών Δικαστηρίων ώς καί 
τοΰ άπό 8 Μαίου 1835 Βασιλικοί Δ ιατάγμα
τος περί τών δικαιωμάτων τών δικηγόοων, 
ών αί διατάξεις ουτε έφηρμόσθησάν ποτε οΰτ’ 
είναι δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν, είναι άπό 
πολλοΰ άνεγνωρισμένη. Έ πίσης άνεγνωρισμέ- 
νη είναι ή άνάγκη τής καταργήσεως τοΰ άρ
θρου 150 τοΰ ’Οργανισμού τών Δικαστηρίων 
ουδέποτε έφαρμοσθέντος, ετι δε ή ποοσθήκη 
διατάξεως έν τώ  άρθρω 147 τοΰ αύτοΰ Όρ- 
γανισμοΰ τών Δικαστηρίων περί όοειλοαένου 
σεβασμοΰ πρός τούς δικηγόρους κατά τήν έ- 
νάσκησιν τοΰ επαγγέλματος των. "Οθεν φρο- 
νοΰμεν ότι άνταποκρινόμεθα πρός τήν γνώμην 
τής Βουλής λαμβάνοντες τήν τιμήν νά όποβά- 
λωμεν είς τήν κρίσιν καί ψήφον αύτής τήν 

Ί4ν Ά θήναις τη  8 Δεκεμβρίου 1908.
Λ . Μ ίφ κ έ τ ι ις  βουλευτής'Κέρκυρας 
Κ. Γκότ«ίης βουλευτής Πατρών 
I. Δ . Ρ α λ ,ί,η ς  βουλευτής Μεγαρίδος 
I. Δ . ΐ ίΗ ρ ιμ ώ κ ο ς  βουλευτής Φθιώτιδος

ΙΙρότιχσ ις Λϊόμ.ου
ΙΙερί καταργήσεως τών άρθρων 144, 145 

καί 150 τοΰ ’Οργανισμού τών Δικαστηοίων 
ως καί τοΰ άπό 8 Μαίου 1835 Βασιλ'ικοΰ 
Διατάγματος περί τών δικαιωμάτων τών δι
κηγόρων καί περί τροπολογίας τοΰ άρθρου 
 ̂ ν0 ’* Οργανισμού τών Δικαστηρίων καί

τοΰ αρθου 101 τής Π ολιτικής Δικονομίας.
Άρθρον 1 .

Καταργοΰνται τά άρθρα 144, 145 καί 150 
τοΰ ’Οργανισμού τών Δικαστηρίων άς καί τό 

ου 1835 Βασιλικ. Διάταγμα περί 
των οικαιωματων τών δικηγόρων.

Άρθρον 2.
Αί λόγω τής άμοιβής τοΰ δικηγόρου μετά 

τοΰ πελάτου του διαφοραί ε’ισάγονται εις τό 
τό κατά τους ορισμούς τής Π ολιτικής Δικο
νομίας αρμόδιον δικαστήριον. οπερ, δικάζον 
έπι τής διαφοράς, όριζε*. τό ποσόν τής άμοιβής, 
λαμβάνον ύπ οψιν την αξίαν τοΰ αντικειμένου 
τής οικης, τήν έπιστημονικήν έργασίαν ήν 
κατέβαλεν ό δικηγόρος καί πάσαν έν γένει 
οικαστικην και έξώδικον ένέργειάν του.

Άρθρον 3.
 ̂ τελεί του άρθρου 147 τοΰ *Οργανισμοΰ 

των Δικαστηρίων προστίθεται έδάοιον ε-/ον 
ούτω : ‘ 7

, " '-Ωσαύτως τό δικαστήριον καί οί δημόσιοι 
«υπάλληλος ejve υπόχρεοι νά μή παρορώσι 
»τό πρός τούς δικηγόρους όφειλόμενον σέβας». 

Άρθρον 4.
Τό έδάφιον 2ον τοΰ άρθρου 101 τής Πολι

τικής Δικονομίας τροπολογείται ούτω :
«Μόνον οί δικηγόροι έχουν τό δικαίωμα 

»τοΰ νά ^πληρώνωνται καί άπολαμβάνουσ. 
«μέχρι ̂  τή ς ^πληρωμής, τό είρημένον τής 
«επισχέσεως δικαίωμα».

Έ ν Ά θήνα ις τή  8 Δεκεμβρίου 1908.
Λ'. Μ α ρ κέτη ς, βουλευτή Κεοκΰρας 
Κ . Γ κό τό η ς βουλευτής Πατρών '

Ι * ά λ λ η ς , βουλευτής Μεγαρίδος 
I- Δ . Ί (ίιρ ιΜ ών.ος βουλευτής Φθιώτιδος

της 18ης Νβρίου έ. ε. έκθέσεως κατα- 
σχέσεως τοΟ δικαστικού κλητήρος τών 
έν Λαμία Πρωτοδικών Δ. Αύγέρη έπλει- 
στηριάζοντο έν τη πόλει μας μία κλίνη 
μετά της κλινοστρωμνής της, μία τρά
πεζα καί μία λάμπα ένός άτυχους οικο
γενειάρχου καί πατρός πολλών τέκνων. 
Τό πραγμα τοΟτο λόγφ της σκληρότη- 
τός του είχε προκαλέσει τήν έξέγερσιν 
τής κοινωνίας. Άπόδειξις πόσον αυτη έν 
συνειδήσει δέν στέργει τό μέσον τοΰτο 
της άφαιρέσεως τών οικιακών έπίπλων 
σήμερον.Έν τούτοις ισχύει.Καί ισχύει ώς 
μέσον τών έκβιαστών καί μοχθηρών καί 
δι’ ούδέν πλέον. "Ινα παριστάμεθα μάρ
τυρες τοιούτων άπανθρωπιών καί βαρβα
ροτήτων. Άλλοτε ή νομοθετική έξουσία 
τοΟ Κράτους, ένδίδουσα είς τήν έπιταγήν 
τοιαύτης κοινωνικής συνειδήσεως,ύπέβαλε 
νομοσχέδιον περί έξαιρέσεως έκ τής κατα- 
σχέσεως κινητών τών οικιακών έπίπλων
νώ, ότι έαν ή «Δικαιοσύνη» έφρόντιζε νά 
β ϊί ΐ άπο τό χρονοδούλαπο τό νομοσχέδιον 
τοϋτο, κατωρθοΰτο δέ καί νά ψηφισθ^, θά 
προσέφερε μεγίστην ύπηρεσίαν είς τήν 
κοινωνικήν ευπρέπειαν.

Έ ν Λαμία τή  10 Δεκεμβρίου 1908.

Διατελώ μετ εξαίρετου νττολήψτως.
Ν. Ζέρ(ίας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ε ίρ η ν ο δ ίχ ε ΐα

Έ ν Ά θήνα ις , τή  9 Δεκεμβρίου 1908.

Γ ϊώ ρ γ . Π . ’ E y . Ι ια ν ν ό π ο ν λ ο ς
Πρωτόδικης

ΒΡΑΧΕΙΑΙΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Αξιότιμε Κνριε ονντάκτα

της « Αικαιοοννης».
Εις τό̂  φυλλον τής 6 Δεκεμβρίου τρέχ 

έτους άνέγνωσα τό καταχωρισθέν έγγρα
φον τοΟ Εισαγγελέως τών έν Σπάρτη 
Ιίρωτοδικών κ. Άντωνιάδου καί εύχο
μαι, ινα και άλλοι λειτουργοί τής θ έ 
μιδος μιμηθώσιν αύτόν έν τή ύποδείξει 
τών ύπό τής πείρας ένδεικνυομένων άτό- 
πων τών λαμβανόντων χώραν έν τή έφαρ- 
μο τών νομών. Σύμφωνων πληρέστατα 
μετα τοΟ κ. Αντωνιάδου, έ'ν μόνον Ιχω 
νά παρατηρήσω έκ τών ύπ’ αύτοΟ έν τώ 
ρηθέντι έγγράφω του έκτεθέντων δτι 
πρέπει καί οί κ. κ. Εισαγγελείς νά ώσι 
φειδωλοί ώς πρός τήν εισαγωγήν ποινι
κών ύποθέσεων είς τά άνακριτικά γρα
φεία, διότι ή έλλειψις άκριβώς τοιαύτης 
φειδοΟς έπιβαρύνει τά τελευταία μέ πλη
θώραν πλημμελημάτων φερόντων τόν 
τυπικόν χαρακτηρισμόν τοΟ κακουργή
ματος και ως ίκ  τουτου μή δυναμένων 
νά περαιωθώσιν ή δΓ έντάλμαιος καί 
κατασχετηρίου, καθόσον συνεπεία κλή- 
σεως ούτε είς έπί τοΐς έκατόν δέν προσ- 

είς την άνάκρισιν έκ τών διω- 
κωμένων (Ιστω καί τυπικώς) έπί κα- 
κουργήματι.

Μεϋ' νπολήψεως
Έ ν Ναυπλίω τή 9 Δεκεμβρίου 1908.

Ν οιιικ ός.

3Αξιότιμε κ. Συνάδελφε.
Προχθές έπισπευσει τοΰ δημοδιδασκά

λου... καί συνεπεία τής ύπ’ άριθ. 2098

^τοιχειωόεις εσονται αί παρατηρή
σεις ήμών έπί τών εργασιών τών Ειρη
νοδικείων κατά τά τέσσαρα έτη 1903_
1906. Διότι είνε έλλιπεΐς καί αμέθο
δοι οί παρεχομενοι ήμΐν αριθμοί ύπό 
τών Πινάκων τοΰ Υπουργείου. Ή  δέ 
κυριωτέρα αύτών έλλειψις εινε δτι δέν 
κεΐνται κατά Είρηνοδικεΐον, άλλά κατά 
περιφέρειαν ΙΊρωτοόικείου. ’Εάν μή πρό- 
κηται περι αμαθείας ή αδιαφορίας επ ί
μεμπτου πολλαχώς, πρόκειται περί προ- 
βεβουλευμένου μέτρου, ΐνα μή καταφανή 
η αδιαλειπτος καί αδιάσειστος επίβου
λη κατα τοΰ δημοσίου ταμείου καί τών 
κοινωνικών συμφερόντων, έκ τΐίς διατη- 
ρησεως Ειρηνοδικείων αναρίθμητων άνευ 
σκοποΰ άλλου, ή πρός τήν έξυπηρέτη- 
σιν κομματικής πωρωσεως ή καί άχρειό- 
τητος έσχατης, διότι τά Ειρηνοδικεία 
εκείνα έργάζονται έλάχιστα, χωρίς νά 
επιβαλλωσι -ΐήν διατήρησιν των λόγοι 
συγκοινωνίας.

Καί ιδού κατά τούς Πίνακας τοΰ Τ - 
ττουργειου oci εν συνολω spyoccioci τών 
Ειρηνοδικείων κατά τά τέσσαρα έ'τη :

" Ε τ ο ς  1 9 0 3 .
Έγένοντο συμβιβασμοί 2.206
’Αποφάσεις κατ’ άντιμωλίαν 48.864

» κατ’ έρήμην 32.973
Δηλαδή έν συνόλω 84.043

Εκ τών κατ άντιμωλίαν άποφάσεων 
ύπήρξαν:
Προδικαστικαί 29.989
Όριστικαί 18.875

’Έ το ς  1 9 0 4 .
Έγένοντο συμβιβασμοί 2.298
’Αποφάσεις κατ’ άντιμωλίαν 50.797

» κατ’ έρήμην 33.786
Δηλαδή έν συνόλω 86.881

Εκ τών κατ άντιμωλίαν άποφάσεων 
ύπνίρξαν :
Προδικαστικαί 32.139
Όριστικαί 18.658

’Έ το ς  !!><»:;
Έγένοντο συμβιβασμοί 2.096
Αποφ-σεις κατ άντιμωλίαν 54.663

» κατ’ έρήμην 27.597
Δηλαδή έν συνόλω 84.356

Εκ τών κατ άντιμωλίαν άποφάσεων 
ύπήρξαν :
Προδικαστικαί 39.692
Όριστικαί 14.971

’Έ το ς  Ι » θ 6
Έγένοντο συμβιβασμοί 2.164
Αποφάσεις κατ’ άντιμωλίαν 55.505

» κατ’ ερήμην 30.130
Δηλαδ ή έν συνόλω 87.799

Εκ τών κατ’ άντιμωλίαν άποφάσεων 
ύπήρξαν :
Προδικαστικαί 40.866
Όριστικαί 14.639

Δημόσιε υομεν άναλελυμένως τούς ά

ριθμούς έκάστου τών τεσσάρων έτών, 
διότι, καίτοι μή σημαντικήν, παρουσιά- 
ζουσιν δμως μείζονα άνωμαλίαν άπό 
έ'τους είς έ'τος, ή οί άλλοι τών έν λόγω 
Πινάκων άριθμοί. Σημαντική δμως φαί
νεται ήμΐν ή άπό έ'τους είς έτος αύξά- 
νουσα διαφορά τών προδικαστικών πρός 
τάς όριστικάς άποφάσεις, ή'τις ένώ τό 
1903 άνήρχετο είς 11.114 τό 1906 
άνήλθεν είς 26.227. Είς δσας δήποτε, 
καί οΐας δήποτ’ άν άποδοθή αιτίας ή. 
διαφορά αυτη, ή άπό έ'τους είς έτος αύ- 
ξάνουσα, πάντως άποδεικνύει τό γεγο
νός δτι ή διαδικασία καί τών Ειρηνοδι
κείων όσημέραι καθίσταται έπί μάλλον 
καί μάλλον βραδεία, δαπανηρά, πολύ
πλοκος. Έκ τούτου δέ καί έκ τοΰ έλα- 
χιστου σχετικώς άριθμοΰ τών κατορ- 
θουμένων συμβιβασμών άποδεικνύεται δτι 
i ΐϊι;Γ.*ΜΛ̂ ί./.ΛΛ Sp.si αρνΐΓ~ wXtuv να εινε είς 
καλός καί υπομονητικός διαιτητής γι- 
γνώσκων άπλώς τού: άνθρώπου: τής 
περιφερείας του καί τάς μεθόδους τών 
συναλλαγών των, άλλ’ άπαιτεΐται νά 
εινε πεφωτισμένος νομικός καί έμπειρος 
δικαστής, εξαιρετικής δέ προσεκτικό- 
τητος, άκριβώς διότι κρίνει περί μικρών 
συμφερόντων, διότι ούτε ή άπονομή τοΰ 
δίκαιου ού'τε τό αντικειμενικόν αύτό 
διαφέρον τών διαδίκων μετροΰνται κατά 
τας έν τνί συνειδήσει τοΰ δικαστοϋ α
ξίας λόγου ποσότητας δραχμών. Τό δί
καιον εινε απόλυτόν τό διαφέρον είνε 
πάντοτε σχετικόν. Το πρώτον θά περι- 
λαβν] το όευτερον, διότι δέν ^ωρεΐ έν 
αύτω· ένώ τό δεύτερον πάντοτε γ ιορεΐ 
εν τώ πρωτω. Καί λέγομεν ταΰτα, διότι 
συμπεραίνομεν έξ αύτών, δτι άν αί έο- 
γασιαι τοΰ Είρηνοδίκου άποτελώσιν ά- 
ρίστην προπόνησιν θεωρητικώς Λαί πρα- 
κτικώς δια την αποστολήν άνωτέρου 
δικαστοϋ, αι επι ετη συγκροτούμεναι 
αντιλήψεις και έςεις δικαστοϋ άνωτέρου 
δικαστηρίου ουδόλως έγγυώνται περί 
υπομονητικής καί άκριβοδικαίας άπονο- 
μης τής Είρηνοόικειακής δικαιοσύνης. 
Είνε εντελώς πρόχειρος καί έπιπολαία 
η γνώμη τών προτεινόντων ν’ άνατεθή, 
η Ειρηνοδικειακή δικαιοσύνη είς ψείρας 
εκ περιτροπής περιοδευοντων άνοιτέρων 
δικαστών έχόντων κεκτημένην άδιαλεί- 
πτως άδημονοΰσαν ταχύτητα μεταβά- 
σεως, διαμονής, έπανόδου. "Οσον είνε 
αμελετητος η γνώμη τών άρκουμένων 
προχειρότερον είς ένα άπλώς πρακτικόν 
άνθρωπον διά τήν θέσιν τοΰ Είρηνοδίκου.

Αύτά είνε τά φυσικά, έπομένως έ'μ- 
πεόα και ακλόνητα εκ τών άριθυ.ών 
συμπεράσματα. Εκ τών όποιων φυσικά 
πάλιν άνακύπτει τό ζήτημα τοΰ άριθ
μοΰ τών Είρηναδικείων, ΐνα έχωμεν. (με
ταξύ των πολλών άλλων) είρηνοδικας 
κατά τάς απαιτήσεις ήμών ταύτας. Έπί 
τουτου βεβαίως άπνιτεΐτο νά έχωμεν 
τούς άριθμούς τών άποφάσεων κατά Εί- 
ρηνοδικεΐον, έ'χοντες δέ ύπ ’ δψιν καί τά 
κατά ιόπους μέσα συγκοινωνίας, νά δυ- 
νηθώμεν άσφαλώς νά γνωρίσωμεν, πό
σων καί ποίων Είρηνρδικείων έπιβάλ- 
λεται ή κατάργησις.

Αλλ ομως και εκ τών παρεπομένων 
?ν συνόλω άριθμών δυνάμεθα άσφαλώς 
νά συναγάγωμεν ασφαλές συμπέρασμα, 
άνεςαρτήτως τών τόπων καί ποίων, 
περι τοΰ άριθμοΰ τών καταργητέων Ει
ρηνοδικείων. Εν συνόλω έκδίδονται κατ’ 
έ'τος πεντήκοντα χιλιάδες περίπου * * τ ’ 
« .ν τ ιμ ,ω λ ία ν  αποφάσεις. "Ωστε άνα- 
λογοΰσι 200 περίπου είς έ'καστον τών 
ύπαρχόντων Ειρηνοδικείων, άπερ είνε 
240 περίπου. Δηλαδη, λαμβανομένων 
300 κατ έτος ημερών έργασίμων διά 
τόν είρηνοδίκην, έκαστος αύτών έκδίδει
2)3 άποφάσεώς καθ’ έκάστην. Ήυ.εΐς 
δμως φρονοΰμεν άδι στάκτως, δτι εις 
καλός Είρηνοδίκης δύναται έν άνέσει νά 
έκδίδν) δύο άποφάσεις καθ’ έκάστην, 
δηλαδη 600 κατ ετος, οπερ σηυ.αίνει 
ό'τι ήρκουν 80 Ειρηνοδικεία καθ’ ό'λον 
το Κράτος. Αλλα καί 400 μόνον άπο- 
φασεις άν τις δεχθή δτι δύναται κατ’ 
έτος να εκδιδή ό καλός Είρηνοδίκης, 
άπαιτοΰνται Ειρηνοδικεία αόνον 125, 
υποτιθεμένου δέ οτι άναγκαιοΰσι καί 
15 Ειρηνοδικεία διά λόγους συγκοινω
νίας, πάλιν μία ο λ ό κ λ η ρ ο ς  εκ α τό ν »



Δ I K A I Ο Σ r  Ν Η

x*s Ειρηνοδικείων εινε καταργητέα.
"Οταν κατ’ έ'τος έκδίδωνται 15,000 

περίπου όριστικαί αποφάσεις, το λεγό
μενον οτι ή Ειρηνοδικεία κ. ή Δικαι οσύνη 
εινε ό επιούσιος άρτος ταΰ Λαοΰ δέν είνε 
θεωρητικόν τι απόφθεγμα, άλλ’ εινε αία 
πραγματικωτάτη αλήθεια. Κα'ι μάλιστα 
νά μη λησμονώμεν, ότι διπλάσιαι και 
τριπλάσιαι θά ήσαν αί όριστικαί άπο- 
φάσεις, αν ησαν άλλοι οί Είρηνοδίκαι, 
άλλοιοι οί δ'.κολάβοι, άλλοι πολιτευό
μενοι, άλλοία η διαδικασία καί όλινώ-

Λ. *τερκι αι σηαερον άνω ποταρ,ών οικα- 
στικαί υπέρογκοι δαπάνα ι, άς δή κατά 
τό πλεΐστον άπόλλυσιν ό νικών διά- 
δικοε.

-4ί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
εΐνε  είς τήν διά&εσιν παντός δ ι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δ ι
καστικού προσώπου, ευρισκο
μένου είς τήν άνάγκην ή έπ ιθ υ -  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

’Ίσης επιτυχίας πρός τήν έπιψήφισιν 
τοϋ ολου περί δικηγορικών συλλόγων 
νομοσχεδίου εινε καί ή έπιψήφισις τής 

ύπό τοΰ κυρίου 
f ic την i?>tu£ov»fuv. Ά . Άλεξανδρή 

ύπο βληθεί σης 
τροπολογίας, ητις άπετελεσε τό 41 άρ
θρον τοϋ νόμου, ήν εις έτέραν στήλην 
παραθέτομεν. "Οταν άπαξ ή νομοθεσία 
ήμών έμόρφωσε τήν γνώμην οτι τόν με- 
γαλήτερον αριθμόν τών δικαστικών ύ
παλλήλων της τνί ήτο έπιβεβλημένον νά 
άποσπάστ) της τακτικής ποινικής διαδι
κασίας καί νά τόν ύπαγάγν] είς έτέραν, 
εξαιρετικήν ή ίδιάζουσαν όνομασθεΐσαν, 
έπιβεβλημένον συγχρόνως είς αύτήν ήτο 
νά ύπαγάγν] είς τήν αύτήν διαδικασίαν 
καί τούς δικηγόρους.

Άτυχώς όμως, άδηλον διά ποιους λό
γους, ό νομοθέτης τοϋ 1834, είτε διότι 
δέν είχε τότε πρό αύτοΰ σώμα δικηγό
ρων ικανόν νά άντικρύση τό μεγαλεΐον 
τοϋ αξιώματος, είτε διά λόγους άλλους, 
άπέστερξε νά προικίσν) καί τούς δικηγό
ρους μέ τό προνόμιον εκείνο, τό οποΐογ 
τόσον αφειδώς καί πρός τούς γραμματείς 
άκόμη τών πολυμελών δικαστηρίων 
έσκόρπισε. Τήν παράλειψιν ταύτην μετά 
δύο καί πλέον γενεάς άφ’ ής ή Ποινική 
ήμών Δικονομία είδε τό φώς, Απέρχεται 
νά ανορθώσ·/; ή άνω πρότασις τοΰ κ. Α. 
Άλεξανδρή, ήν υιοθέτησαν οί βουλευταί 
κ. κ. Ν. Μαοκέτης, X. Βοζίκης καί I. 
Ράλλης διατυπώσαντες -αύτήν ώς άνω
την δημοσιευομεν και ητις μετ όλί γον
καθίσταται νόμος διέπων καί τούς δικη
γόρους.

Ή  άπόφασις τοΰ Ναυτοδικείου έν τη 
δικ-/] Δημούλη, ό'σον άφορα εις τήν αο- 
νομαχίαν καθ’ έαυτήν άνεμένετο, οΐα

έξεδόθη, δι-
Έκ τής δίκης Δηηονλη ότι τό έ'θιμον

είς τό πείσμα
τών συντηρητικών νομομαθών έκράτησε 
τοΰ νόμου, ' καταργηθέντος δι’ αχρη
σίας. Τοιαύτη φαίνεται έν τνί πρακτική 
τούλάχιστον ή άντίληψις περί τοΰ άξιο- 
ποίνου της μονομαχίας. Κοινωνικώς ούχ 
ήττον απομένει πάντοτε εκπληκτική ή 
διατήρησις_ ένός τόσον μωρού καί ήλι- 
θίως κακουργου έθίμου, τό όποιον έγεν- 
νηθη είς εποχήν άκριβώς, καθ’ ήν ή πο
λιτεία δέν είχεν άναλάβν) έξ ολοκλή
ρου τήν απονομήν τού δικαίου καί ό νι
κών εν τφ  κατ’ άτομον άγώνι είχεν 
ύπέρ έαυτοΰ τεκμήριον δικαίου.

Ιίερί της δίκης Δημούλη δυνάμεθα 
νά παρατηρήσωμεν, οτι ή άνάκρισις 
πέραν ίσως τών δικαστικώς επιτετραμ
μένων ορίων άνεζήτησεν αίτια καί πα
ρασκήνια τής ιστορικής καταστάσης μο
νομαχίας, ή δ’ έ'κθεσις τοΰ κ. Είση- 
γητοΰ, ώς έδημοσιεύθ/) αΰτη, άφελέ- 
στατα ομολογεί, οτι ή μονομαχία διε- 
ξαχθεΐσα κατά τούς δρους τών δια
φόρων κωδίκων θά ήτο περιττόν ν’ ά- 
πασχολήσν) τό Δικαστήριον, καί μόνον 
χάριν τής κοινής γνώμης καί τοΰ σώ

ματος τών αξιωματικών ένεδεικνύετο ή 
παραπομπή τοΰ ανθυποπλοιάρχου εις δί
κην, έφ’ ό'σον άπεδίδοντο αύτώ εύθύναι 
ήθικαί, ών λεπτομερής αναγραφή έπηκο- 
λούθει. Καί ούτω έ'χομεν δίκην διά πρώ
την ί'σως φοράν ούχί δι’ άξιόποινον πρά- 
ξνν, άλλά . . . διά τήν κοινήν περιέργειαν. 
Έσχεν ούχ’ ήττον έν αγαθόν ή παρα
δόξου προκλήσεως αΰτη δίκη, ό'τι έφ’ 
ό'σον συνεδυάσθη πρός τάς ήθικάς εύ- 
θύνας τοΰ κατηγορουμένου παρεσχέθη 
εύκαιρία νά έπέλθτ) διά δικαστικής ά
ποφάσεως ή κάθαρσις μιας τραγωδίας 
τήν οποίαν θρύλλοι καί διαδόσεις είχον 
παραστήσ*/) άηδώς ρυπαράν είς βάρος 
τής υπολήψεως ένός αξιωματικού, όστις 
οΰτω άναλαμβάνει άκεραίαν τήν θέσιν 
του.

“Αν όμως ύποτεθν) οτι έ'^ει άνάγκην 
έξάρσεως σημεΐόν τι τής δίκης ταύτης, 
τοΰτο καθ’ ήμας είνε ή άγόοευσις τοΰ 

έκ τών συνηγόρων συν- 
Ό (ίτρατιώτης ταγματάρχου κ.* Λα- 

παθιώτου. Εί'μεθα βέ
βαιοι ό'τι ό θετικός ούτος στρατιώτης 
δέν άνήλθε τό δικανικόν βήμα όπως έπι- 
ζητήσν) άπλώς τήν άθώωσιν έκείνου όν 
άπεκάλεσε πελάτην του, άλλ’ όπως δη- 
μοσιώτερον κκταστήση γνωστάς τάς πε
ποιθήσεις του περί τοΰ άνοήτου έθίμου 
τής μονομαχίας. Καί αί πεποιθήσεις 
του αύται συνωψίζοντο εις τό οτι, όταν 
ή ανοησία αΰτη κατα λήξη) πρό τοΰ λε
γομένου πεδίου τής τιμής, τότε έ'χομεν 
πρό ήμών δύο 1 άνδρας μέ τά όπλα άνά 
χεΐρας, τεθεντας ή εύρισκομέν.ους εϊς 
κατάστασιν άνάγκης ή άμύνης καί συ
νεπώς άνεγκλήτου:. Τό άδίκημα άρα 
δέον νά άναζητηθή ούχί έν τώ σταδίω 
τούτω άλλ’ έν τώ πρό αύτοϋ, όπου αί 
περίφημοι προκλήσεις καί ή έπίδειξις 
μυστάκων διαφόρων μεγεθών καί χρω
μάτων καί ή συγγραφή πρωτοκόλλων 
πράγματι άμιμήτων ύπό έ'ποψιν μάλι
στα καί εύπρεπείας καί ΰφους. "Οταν 
κατά τό στάδιον τοΰτο, προσέθηκεν έν 
έπιλόγω ό στρατιώτης-συνήγορος δει- 
χθγί άμε'ιλικτος ή καταδιωκτική άρχή, 
έπιθέτουσα τήν χεΐρα έπί τών διαφόρων 
ιπποτών μαρτύρων, μονομαχία καί δή 
ώς έ'θιμον, δέν είνε δυνατόν νά ύπάρχν).

Ή  επιστολή τοΰ έν Λαμία δικηγόρου 
κ. Ν. Ζέρβα, τήν οποίαν έν τ·/) ειδική 
στήλ·/) δημοσιεύομεν, θίγει ζήτημα τό 

όποιον κατά το παρελ-
1 δ Jcpfty** θόν έ'τος καί τήν Βου-

Γι τη ν  κ λ ιν ο »  .  ν , ,
ότρωμνήν };7,V Λ;κ1 Τκς 5τ/1 ?ήμών άπησχολησεν, ά-

νασύρει δέ έκ τής πραγματικότητος μίαν 
ζοφεράν εικόνα, πρό τής οποίας καί ό
μάλλον χαλύβδινος τήν καρδίαν δέν θά 
δυνηθνί ή νά άποτρέψν] τό πρόσωπον. Ή  
είκών είνε έκείνη καθ’ ήν εις δικαστικός 
κλητήρ, εχων ώς δορυφόρους δύο στυγνά 
κατά κανόνα ύποκείμενα, μάρτυρας όνο
μαζομένους, εισβάλλει είς τόν οίκον τοΰ 
πρώτου άτυχησαντος οικογενειάρχου καί 
έν όνόματι τοΰ νόμου καί τής δικαιοσύ
νης, πρός προστασίαν δεκαδράχμων ή 
καί εκατονταδράχμων τινών έρημόνει 
τόν οίκον αύτόν, άφαιρεΐ άπό πάσαν γω
νίαν αύτοΰ ό,τι δι’ ιδρώτων έπί έ'τη 
μακρά είχε παρ’ αύτώ έναποτεθνί, διά 
νά τό όδηγήσν] ύπό τάς όψεις τών 
παροίκων καί τής πόλεως όλης είς τήν 
γνωστήν πλατείαν πρός ύπερθεματισμόν 
τής άξίας αύτοΰ. Νέας έφαρμογάς τών 
έπιτρεπουσών τοιαύτην τών σχετικών 
τοΰ νόμου διατάξεων χρήσιν άπεπειράθη 
νά άποτρέψνι ό πρώην έπί τής Δικαιο
σύνης Υπουργός κ. Δ. Βοκοτόπουλος, 
ύποβαλών κατά αό παρελθόν έ'τος νομο- 
σχέδιον περί άκατασχέτου τών οικια
κών έπίπλων. Ό  διάδοχος αύτοΰ. στοι
χειώδης πρός τήν φιλανθρωπίαν ύπηρε
σία έπιβάλλει,νά, υίοθετήσν) τό νομοσχέ- 
διον αύτό, όπως παύσωμεν, συντριβόμε
νοι πρό τοΰ θεάματος τής οικογενειακής 
έστίας έρημουμένης ύπό χειρών καυχω- 
μένων ό'τι είνε όργανα τών νόμων.

ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ Σ ΙΣ  
K 0 M N IK Q N  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΝ Ε Π Ι ΪΤ Η ΙΜ Ν
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Δύναται νά παραοταϋ'ή ό πολιτικώς  

ένάγων κατά πάσαν στάσιν τής 
ποινικής δίκης, διαρκούσης τής 
άποδεικτικής διαδικασίας;

Τό Δικαστήριον των έν ’Αθήναις ΙΙλημ- 
μελειοδικών διά τής ύπ’ άριθ. 5052 
1908 άποφάσεώς του δέν έπέτρεψε τήν 
παράστασιν τοϋ πολιτικώς r ένάγοντος, 
δηλώσαντος δτι παρίσταται ώς τοιοΰτος 
μετά τήν έναρξιν τής άποδεικτικής δια
δικασίας, δι’ άποφάσεως ής τό σκεπτικόν 
εχει οΰτω:

«Επειδή ή πρότασις περί παραστά- 
»σεως τοϋ πολιτικώς ένάγοντος κατά 
»τήν έπί τής ουσίας συζήτησιν τής ύπο- 
»θέσεως είναι άβάσιμος, καθ’ δ μή νόμι- 
»μος, δέον δπως αΰτη άπορριφθή».

Οΰτως έχει έπί λέξει τά σκεπτικόν 
τής άνωτέρω άποφάσεως, ήτις έχει υπο
γραφή παρά τών δικασάντων χάριν δμως 
τής άκριβείας, δέον νά σημειωθή, δτι τ’ 
άνωτέρω, άτινα έσημείωσεν ώς σκεπτικόν 
τής άνωτέρω άποφάσεως ό λαβών μέρος 
κατά τήν συνεδρίαν ύπογραμματεύς, δέν 
άπήγγειλεν δ κ. Πρόεδρος, δστις, καθ’ 
δσον ένθυμοΰμαι—διότι έγώ ύπέβαλον 
τήν πρότασιν—έδικαιολόγησε τήν άπό- 
φασιν τοΰ Δικαστηρίου ώς έξης:

«Επειδή έκ τοΰ άρθρου 364, έν συν- 
»δυασμφ πρός τό άρθρον 374 τής Ποινι- 
»κής Δικονομίας, έξάγεται δτι δ πολιτι- 
»κώς ένάγων δέον νά παρίσταται έξ άρ- 
»χής τής διαδικασίας, έν προκειμένψ δέ, 
»μή παρασταθείς κατά τήν έγαρξιν τής 
»δίκης, δέν δύνχται ήδη, δτε ήρξατο ή 
»άποδεικτική διαδικασία, νά παραστή.

Δ ιά  τ α ΰ τ α
’Απορρίπτει τήν αΐτησιν τοΟ πολιτικώς 

ένάγοντος κλπ.»
'Οπωσδήποτε δμως καί άν άπηγγέλθη 

τά σκεπτικόν της άποφάσεως, τά άποτέ- 
λεσμα εΐνε δτι ή αΐτησις άπερρίφθη κατά 
πλειοψηφίαν μειοψηφήσαντος μόνον τοΟ 
δικαστοΰ κ. Εύαγγ. Μίχα, δστις έν τφ 
συνταχθέντι ύπ’ άριθ. 5052 τοΰ 1908 
πρακτικφ, διετύπωσε τήν γνώμην δτι 
«ό πολιτικώς ένάγων δύναται νά παραστή 
»ώς τοιοΰτος καί μέχρι τέλους τής άπο- 
»δεικτικής διαδικασίας».

Κατ’ έμήν γνώμην· ή άπόφασις τοΰ 
δικαστηρίου είνε σφαλερά, όρθήν δέ γνώ
μην έξήνεγκεν ό δικαστής κ. Μίχας.

Τά άρθρα 344 καί 374 τής Ποιν. Δι
κονομίας δέν δίδουσι τήν λύσιν είς τά ζή
τημα, ώς κανονίζοντα άπλώς τήν τηρη- 
τέαν τάξιν κατά τήν διαδικασίαν. Τά ζή
τημα λύει τά άρθρον 342 τής Ποιν. Δι
κόν. κατά τά όποΐον «έάν δ ιδιώτης 
»κατήγορος ή ό πολιτικώς ένάγων δέν 
»έμφανισθή, άποβάλλεται κατ’ έρήμην ή 
«κατηγορία του καί ή άγωγή του». Ταΰτα 
δμως συμβαίνουσιν όσάκις δ πολιτικώς 
ένάγων δέν έμφανισθή ποσώς μέχρι τοΰ 
χρόνου δηλ. καθ’ δν τά Δικαστήριον έπι- 
λαμβάνεται τής έκδικάσεως τής άγωγής 
αύτοΟ.

Τοΰτο διδάσκει δ Φλογαΐτης έν ύπο- 
σημειώσει είς τά άρθρον 342 ΙΙοιν. Δικ. 
έπιφέρων: «Ύ π ’ ούδεμιάς διατάξεως τής 
»Ποιν. Δικονομίας άπαγορεύεται τω πο- 
»λιτ. ένάγοντι νά παραστή μετά τήν έναρ- 
»ξιν τής συζητήσεως- άλλως έκ τής βρα- 
»δύτητος μόνος ούτος βλάπτεται μή 
»παρακολουθήσας τήν διαδικασίαν, ούχί 
»δέ καί ό κατηγορούμενος δστις δύναται 
»νά προτείνη πάντοτε τάς κατά τής πο- 
»λιτικής άγωγής ένστάσεις του».

Τοΰτο έδέχθησαν καί αί ύπ’ άριθμ. 
165 τοΰ 1884 καί 84 τοΰ 1885 άποφά
σεως τοΰ Αρείου Πάγου.

Διά τοΰτο φρονώ δτι- έσφαλμένως ήρ- 
μήνευσε τάν νόμον ή άνωτέρω άπόφασις, 
δ_ρθήν δέ γνώμην διετύπωσεν ό μειοψη- 
φήσας πρωτόδικης κ. Εύαγ. Μίχας.

Ν Ι Κ Ο Σ  Α. Κ Ο Τ Σ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Δικηγόρος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
(T|tfiya N oym ov κ α ί Π ο λ ίτ ικ ω ν

’EJtidTnuwv)
Σήμερον Σάββατον καί ώρα 6 μ.μ. ό 

δικηγόρος κ. Άλφρεδος Άθανασοΰλας 
ποιήσεται, ενώπιον τοΰ Νομικού Τμήμα
τος τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασοΰ, 
ιστορικήν άνασκοπήν τού νομικού τΰπου 
και τής έξελίξεως τού δεσμού τής οίκιαρ
χικής και ανδρικής εξουσίας παρά Γέρ
μα νοίς.

Η ΠΡΟΙΞ Κ ^  ΜΟΙΧΑΛΙΣ
ΙΙερι τής τύχης τής προικός μετά τήν λν- 

οιν τοΰ γάμου, ενεκεν μοιχείας τής 
συζύγου.

Γ νω μ ο δό τη ό ις  το ΰ  κ .  Κ . Λ. Λ Ιανιάκη» 
ώ ς ε ι ι ία γ γ ε λ έ ω ς , κατά  τή ν  dvvc- 

opiu«Hv τη ς  ϋ4η ς Λ οεμβρίον 
1908, Ι ν ώ τ ιιον το ϋ  Ά ρ ε ίο ν  

Π άγου
(Σ υνέχεια  έκ  τ ϊδ  προηγουμένου)

Έ ν τώ νόμω ώς ύπαίτιος λύσις τοΰ 
γάμου άναφέρεται ού μόνον ή μοιχεία, 
άλλά καί ή περίστασις καθ’ ήν ή γυνή 
άνευ συναινέσεως τοΰ άνδράς παραμένει 
έξω τοΰ οίκου, δταν έπισκέπτηται ιπ
πικούς άγώνας ή θέατρα ή έν κυνηγίοις 
παραγίνεται καί είς άλλας τινάς όμοιου 
είδους περιστάσεις. Πώς λοιπόν δύναται 
τις νά δεχθή ώς όρθήν τήν γνώμην, δτι 
έπειδή δ νόμος άδιακρίτως είς άπάσας 
τάς περιστάσεις ταύτας, καθιερεϊ ύπέρ 
τοΰ συζύγου τήν άπόκτησιν τής προικός 
τής γυναικός καί δή ύπαρχόντων τέκνων 
κατά έπικαρπίαν, μή ύπόντων δέ τοιού
των κατά δεσποτείαν, ώς καί άλλας πε- 
ριουσιακάς ζημίας τής γυναικός, δτι 
άπασαι αί συνέπειαι αύται ούδέν άλλο 
σκοποΰσι, ή τήν διά χρημάτων θερα
πείαν τής ζημίας ήν ύπέστη ό σύζυγος ; 
καί τίνα ζημίαν ύπέστη ό σύζυγος 
ούτινος, ή γυνή παρεστάθη έσπέραν τινά 
εις τινα θεατρικήν παράστασιν;

’Αλλά μήπως δύναται τις εύλόγως ν’ 
άντιτάξη δτι ή θεωρία τής ύπ’ άριθ. 
265 τοΰ 1900 άποφάσεως περί τοΰ δτι 
όλόκληρος ό τίτλος έ'βδομος τοΰ 28ου 
βιβλίου τών Βασιλικών άποτελεΐ μέρος 
άδιάσπαστον τοϋ άστικοΰ τών Ρωμαίων 
καί Βυζαντινών δικαίου είνε όρθή, προ
κειμένου λόγου περί λύσεως τοΰ γάμου 
λόγφ μοιχείας ;

’Εκείνο δπερ πρέπει νά έξετασθή πρός 
εΰρεσιν τίς έκ τών δύο γνωμών είνε ή 
όρθοτέρα, είνε έάν αί περί ών πραγμα
τεύονται άμφότεραι αί γνώμαι διατάξεις 
τών Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών νόμων, 
είνε καθαρώς ποινικαί διατάξεις, ή έάν 
αί έν αύτοίς άναφερόμεναι έπιζήμιοι συ- 
νέπειαί είσιν άστικής μόνον φύσεως ;

Ή  μοιχεία δέν έθεωρήθη ώς άξιόποι- 
νος πράξις είς άπάσας τάς πολιτικάς 
κοινωνίας- οΰτως έν Σπάρτη, δπου τά 
τέκνα έθεωροΰντο κτήμα τής πολιτείας.

’Αλλ’ άντιθέτως άπαντώσιν άλλαι κοι- 
νωνίαι έν αΐς ή τοιαύτη πραξις έθεω- 
ρειτο ώς δημόσιον άδίκημα, προκαλοΰν 
τήν έπιβολήν δημοσίας ποινής, διότι 
Ιθεωρεΐτο ώς προσβάλλουσα τήν κοινω
νίαν κατά τε τήν άκεραιότητα τής οίκο- 
γενείας καί τά κληρονομικά δικαιώματα 
αύτής. Ή  συνήθης δέ ποινή ήτο ή τοΟ 
θανάτου μετά βασάνων. Τά αύτό έφηρ- 
μόζετο καί έν Ρώμη, ό δέ αύτοκράτωρ 
Αέων κατήργησε τήν ποινήν τοΰ θανά
του, άντί δέ τούτου καθιέρωσε τήν άπο- 
κοπήν τής ρινός. Κατά δέ τήν νομοθε
σίαν τοΰ ’Ιουστινιανού ή γυνή έμαστι- 
γοΰτο έν τινι δημοσία πλατεία, ύφίστατο 
τήν ποινήν τής έγκαθείρξεως έν μονα
στήρια) καί τήν στέρησιν τής περιουσίας 
της ύπέρ τοΰ άνδρός. Τήν αύτήν τακτι
κήν ήκολούθησε καί ή Καρολίνα, ήτις 
ομως παρεΐχεν εις τήν καταδικασθεΐσαν 
γυναίκα, τά δικαίωμα νά έξαγοράση τήν 
θανατικήν καταδίκην της διά τής έγκα- 
ταλείψεως τής περιουσίας της.

Αί νεώτεραι δμως νομοθεσίαι άπεμα- 
κρύνθησαντής τοιαύτης τακτικής, χαρα- 
κτηρίσασαι τήν πραξιν τής μοιχείας, ώς 
κατ’ έγκλησιν καταδιωκόμενον πλημμέ
λημα, καί τιμωρούμενον διά τής ποινής 
τής φυλακίσεως.

Οί λόγοι οί συντελέσαντες είς τήν με
ταβολήν τής καταστάσεως τχύτης, είναι 
ή παρατήρησις δτι πολλάκις καί άθώαι 
γυναίκες έγένοντο θύματα μαύρης συκο
φαντίας ή τής ύπερβολικής ζηλοτυπίας 
τών συζύγων των. —

Τί λοιπόν ήμεΐς νΰν δφείλομεν ν’ άπο- 
φανθώμεν, δπως άπονείμωμεν δικαιοσύ
νην εις τε τάν παθόντα σύζυγόν καί είς 
τήν πταίσασαν γυναίκα, άφοΰ δέν έκ- 
πληροΰμεν πλέον, ώς είς τάς άρχαίας 
έποχάς, καθήκοντα ποινίκοΰ δικαστοΰ ;

Τόν πολικόν άστέρα, δστις θά όδηγήση 
ήμας είς τήν έπιστημονικήν καί άκριβή 
τών καθηκόντων μας έκπλήρωσιν, τάν 
εύρίσκομεν είς αύτάς τάς πηγάς τοΰ 
Ρωμαϊκοΰ δικαίου.

Έ  όλοσχερής στέρησις τής προικός, 
τής περιουσίας τής γυναικός, κατ’ ούδέν 
διαφέρει τής ποινής τοΰ έξ άσιτίας θανά
του, άφοΰ άργεΐ ή διάταξις τής έγκα- 
,θείρξεως τής γυναικός έν μοναστηρίφ,
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δπου ’ίσως ή ιδιαιτέρα αύτης περιουσία 
θά τή ήτο περιττή.

Ό σημερινός δικαστής δφείλει νά λαμ- 
βάνη υπ’ δψει ού μόνον τάς τελευταίας 
εποχάς τής Ρωμαϊκής νομοθεσίας, άλλά 
καί τάς προγενεστέρας, ήτοι νά λαμβάνη 
υπ’ δψει τδ Ρωμ. Δίκαιον έν συνόλω, καί 
έν τφ συνόλω αύτοΟ νά εύρίσκη τάς ε
φαρμοστέας καθ’δν χρόνον δικάζει άρχάς.

Ή  περί τήν κατανόησιν ώρισμένων 
διατάξεων τοϋ Ρωμ.Δικαίου, ώς καί τών 
σχετικών έρμηνευτών, ίκανότης δέν είνε 
ούσιώδης, άλλ’ ή ίκανότης έκείνη άπο 
δίδει άξίαν είς τδν νομομαθή, ήτις έπι 
ζητεί έν τω συνόλφ τοΰ Ρωμ. Δικαίου 
εκείνο δπερ προσεγγίζει τήν σβεσθεΐσαν 
ζωήν τών μεγάλων τής Ρώμης νομοδι
δασκάλων καί νομομαθών, καί ταφεΐσαν 
δπαρξιν διά μέσου τόσων καρδιών, ακτί
νες έπαυσαν νά πάλλωσι καί διά μέσου 
τόσων γλωσσών, αί'τινες δέν ώμίλησαν 
πλέον είς τδν στοχασμόν, δτι διαιωνί- 
ζέται μένων άθάνατος καί δίδει τδν λό
γον τής γνησίας νομικής έκπαιδεύσεως, 
ήτις είνε κάλλος, πολιτισμός, μεγαλο- 
φροσύνη, ήτοι ή βάσις τής αίτιολογίας, 
τής άπονομής τής Δικαιοσύνης, ήτις ού
δέποτε θ’ άποβή επαρκής έάν τά προ
σόντα τών άπονεμόντων αύτήν φέρωσι 
τά πεπερασμένα έκεΐνα δρια, άτινα κατά 
καιρούς άναγράφωσιν οί έκδιδόμενοι κώ
δικες, έφαρμοζόμενοι υπό δικαστών ών ή 
ίκανότης έδοκιμάσθη ύπό εξεταστικών 
έπιτροπών.

Έν Γερμανία Ιν τε τή θεωρία καί τή 
πράξει δέν τίθεται μέν έν άμφιβολία ή 
γνώμη δτι αί ύπό τών Ρωμαϊκών καί 
Βυζαντινών νόμων δριζόμεναι περιουσία- 
καί έπιζήμιοι συνέπειαι ενεκεν διαζή- 
γίου ύπέρ τών άναιτίων συζύγων, έφαρ- 
μόζονται καί σήμερον, άλλ’ δμως αί γνώ- 
μαι διαφέρουσι ώς πρός τήν έκτασιν καί 
τοΰτο είναι τό ζήτημα. Seuffert έν Τομ. 
6, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 34.

Έν Γερμανία έν έλλείψει είδικών όρι- 
σμών τών είδικών θεσμών, έν ταΐς χώ- 
ραις ταΐς ύπό τοΰ κοινοΰ δικαίου διεπο- 
μέναις, αί είρημέναι ποιναί ούτω πως 
έφαρμόζονται, ώστε ό ύπαίτιος τής άνευ 
νομίμου λόγου λύσεως τοΰ γάμου μόνον 
τό Ιν τέταρτον τής περιουσίας του άπόλ- 
λυσιν ύπέρ τοΰ άναιτίου συζύγου, Seuf
fert Τομ. 19 Σελ. 246.

Κατά τήν λίαν διαδεδομένην δικαστι
κήν έν Γερμανί^ πρακτικήν, ό άναίτιος 
σύζυγος μίαν μόνον έχει άπαίτησιν, καί 
αδτη είναι ή πρός διατροφήν καί συντή- 
ρησιν ύποχρέωσις τής γυναικός. Seuffert 
Τόμ. 12, Σελ. 40, Τόμ. 15, Σελ. 42, 
Τόμ. 25, Σελ. 135, Τόμ. 35, Σελ. 218.

Τέλος συνφδά πρδς τάς σκέψεις τοΰ 
Ρωμαίου νομοθέτου, οί πλεΐστοι έν Γερ
μανία είδικοί θεσμοί δρίζουσιν δτι, ή 
μόνη διά τήν ένεκα άναιτίου λύσεως τοΰ 
γάμου συνέπεια είναι ή έπιεικής (Βΐΐ- 
lige) άποζημίωσις τοΰ άναιτίου συζύγου.

Συνφδά πρδς τάς διατάξεις τοΰ Γαλλι- 
κοΰ δικαίου, όΣαξωνικός Κώδιξ § 1750, 
αναγράφει, δτι ή λύσις τοΰ γάμου ού
δεμίαν παρεχει τώ άναιτίφ συζύγφ άπαί- 
τησιν πρός άποζημίωσιν ή ίκανοποίησιν, 
άλλά μόνον παρέχεται είς αύτδν δι
καίωμα ν’ άπαιτήσ^ παρά τοΰ ύπαιτίου 
συζύγου διατροφήν καί συντήρησιν.

Τέλος μετά πολλάς συζητήσεις, έπε- 
κράτησεν ή γνώμη δτι ή στέρησις ολο
κλήρου τής προικός τής γυναικός είναι 
αύτόχρημα ποινή, καθιερωθεΐσα ύπό τοΰ 
Ρωμαίου καί Βυζαντινοΰ νομοθέτου προς 
έκφόβησιν καί παρακώλυσιν άναιτίων 
διαζυγίων, αλλ δτι πολλάκις έπέρχεται 
τδ άντίθετον άποτέλεσμα, διότι ή έπιβαλ- 
λομένη ποινή συντελεί ένίοτε ώς έλα- 
τήριον έπιδιώξεως φαύλης κερδοσκοπίας. 
Συνεπεία δθεν τοιαύτης σκέψεως, δ νέος 
Αστικός Κώδιξ τής Γερμανικής αύτο- 
κρατορίας έν § 1578 άνέγραψε διάταξιν 
έχουσαν ώς έξής: «Ό  σύζυγος, μόνος 
κηρυχθείς ένοχος, δφείλει νά παρέχη τή 
διαζευχθειση συζύγφ του διατροφήν καί 
συντήρησιν άνάλογον πρός τήν θέσιν 
καί τήν κοινωνικήν αύτής τάξιν, έφ’ 
όσον ή γυνή δέν διατελεΐ είς θέσιν νά 
συντηρήται έκ τής ίδίας έαυτής περιου
σίας ή εκ τής προσόδου τοΰ έπαγγέλ- 
ματος αύτής, έάν αυτη κατά τήν έπι- 
τόπιον συνήθειαν, ώς έκ τής τάξεως είς 
ήν ανήκει, μετέρχεται έπικερδές τι έπάγ- 
γελμα. Η δέ γυνή, μόνη κηρυχθεΐσα 
ένοχος, δφείλει νά χορηγή τώ οιαζευ- 
χθέντι συζύγω της διατροφήν' καί συν
τήρησήν άνάλογον πρός τήν κοινωνικήν 
τάξιν είς ήν ανήκει έάν ούτος δέν δια- 
τελεΐ είς θέσιν νά συντηρή καί διατρέφη 
έαυτόν έκ τής ίδιας αύτοΰ περιουσίας».

Έκ τών είρημένων δθεν έπεται, δτι ή

γνώμη τών πολλών Γερμανών συγγρα
φέων, ήν έπικαλεΐται διά μακρών ό δια
πρεπής συγγραφεύς καί Καθηγητής τοΰ 
Ρωμαϊκοΰ Δικαίου έν τφ Έθνικώ ήμών 
Πανεπιστημίφ, Δικηγόρος τοΰ άναιρισι- 
βλήτου, καθ’ άς αί προεκτεθεΐσαι καί 
ύπο τών Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών νόμων 
δριζόμεναι ποιναί, /.ατά τής συζύγου, ής 
δ γάμος έλύθη λόγω μοιχίας, έφαρμό- 
ζονται καί σήμερον ώς συνέπειαι άστι- 
κών διατάξεων τοΰ νόμου, δέν είναι δρθή.

Εν τω θεσμώ περί παρακρατήσεως 
όλοκλήρου τής προικός, τφ διατυπω- 
μένφ έν τοΐς νεωτέροις Ρωμαϊκοΐς καί 
Βυζαντινοΐς νόμοις, ώς διδάσκει ό αεί
μνηστος Καλλιγας, βλέπομεν δλα τά 
έλαττώματα ποινικοΰ συστήματος· τοι
οΰτον δμως ποινικόν σύστημα καθιερώθη 
σήμερον άσυγκρίτω τφ λόγφ τελειότερον.

Όφείλομεν λοιπόν ν’ άφήσωμεν ν’ ά- 
ναπαύηται έν τοΐς ίστορικοΐς άρχείοις 
παν δ,τι έν τοΐς Ρωμαϊκοΐς καί Βυζαν- 
τινοΐς νόμοις άντίκειται είς τήν νεωτέραν 
νομοθεσίαν, άντί δέ τών ηρωικών μέτρων 
τής περιστολής τών διαζυγίων, διά τής 
καταστροφής τοΰ ένός πρδς δφελος τοΰ 
ετέρου, θέλομεν άρκεσθή είς τήν περί 
άποζημιώσεως άγωγήν, ήν δ δικαστής 
2' τή συναίσει αύτοΰ επιδικάζει συμφώ- 
νως πρδς τήν έπελθοΰσαν πραγματικήν 
βλάβην, δικαίως κατά τάς περιστάσεις 
έκτιμωμένην.

Έκ τών προεκτεθέντων έπεται, δτι 
άπασαι αί στερήσεις περιουσίας αί.ύπό 
τών είρημένων Ρωμαϊκών καί Βαζαντι- 
νών νόμων έπιβαλλόμεναι, είσίν αύτό
χρημα δημόσιαι ποιναί ήτοι ποινικαι δια
τάξεις άνεφάρμοστοι τήν σήμερον, ώς 
ύποστηρίζουσι διά βασίμων έπιχειρημά- 
των αί ύπ’ άριθ. 110 (1847) καί 168 
(1871) άποφάσεις τοΰ Άρ. ΙΙάγου.

’Αλλ’ ένφ μέν άφ’ ένός άναμφισβή- 
τητον είναι καί ύπό £ητών τοΰ νόμου 
διατάξεων άναγράφεται, δτι αί Ποινικαι 
διατάξεις προγενεστέρων Ρωμαϊκών καί 
Βυζαντινών νόμων έπαυσαν νά ίσχύωσιν, 
άφ’ ής στιγμής έδημοσιεύθη δ Ποινικός 
νόμος τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου, καί 
άφοΰ άφ’ έτέρου πρόδηλον είναι, δτι ένε- 
κεν τής λόγφ μοιχείας διαζεύξεως, δ σύ
ζυγος ύφίσταται ζημίαν, καί άφρΰ τέλος 
άπασαι αί έν ταΐς νεαραΐς διατάζεις τοΰ 
Βυζαντινοΰ δικαίου είσι ποινικαι, είναι 
δρθόν νά δεχθώμεν δτι δ σοφός Ρωμαίος 
Νομοθέτης δέν προ.έβλεψε καί περί τής 
προκειμένης περιστάσεως ;

Υπάρχει διάταξις ρητή καί σαφής έν 
ταΐς πηγαΐς τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου, ήτις 
κατά περίεργον σύμπτωσιν συμφωνεί 
πληρέστατα μέ δλας τάς γνώμας τών νεω
τέρων σοφών νομομαθών τής Εσπερίας.

Έν ταΐς πηγαΐς, έν τίτλφ «Ius ante 
Iustinianeum , Fragmenti' libri regu- 
larum  sigu lari» δ Ρωμαίος νομοδιδά
σκαλος, Domitius Ulpianus, έν τίτλφ 
6φ, άποφαίνεται:

§ 1. «Retentiones ex dote fiunt 
aut propter liberos, aut propter mo
res, au t propter impensas».

§ 12. morum nomine graviorum 
quidem sexta retinefltur, leviorum 
autem  Octava, Gravipres sunt ad- 
u ltera tantum, leviores mores re- 
lique».

Άρα κατά τήν διάταξιν ταύτην τοΰ 
νόμου, προκειμένου περί λύσεως γάμου 
λόγφ μοιχέίας, μή ύπόντων τέκνων, δ 
άναίτιος σύζυγος έχει τδ δικαίωμα τής 
παρακρατήσεως ούχί τοΰ δλου άλλά μό
νον τοΰ ένός έκτου τής προικός.

’Ιδού λοιπόν καί διάταξις σχετική 
προς τό θεμα τοΰ Ρωμαϊκοΰ δικαίου, φέ- 
ρουσα τόν χαρακτήρα άστικής φύσεως 
καί εφαρμόσιμος καί σήμερον ώς παρ’ 
ούδενός τών μεταγενεστέρων καταργη- 
θεΐσα νόμου.

Ιδού διαταξις· συνάδουσα πρός τήν 
σοφίαν^ καί τήν έπιείκειαν περικλεούς 
νομοδιδασκάλου, άποβλέψ αντος είς τάς’ 
ένδεχομένας δυσχερείας τής διεξαγω
γή? τής περί άποζημιώσεως δίκης, καί 
ως έκ τουτου αύτοΰ τούτου όρίσαντος 
τήν δικαίαν άποζημίωσιν τήν δποι'αν δι- 
καιοΰται νά λάβη ό άτυχής σύζυγος, 
προλαμβανόμενης ούτω πάσης αύθαιρέ- 
του καί άδικου άποφάσεώς τοΰ δικαστοϋ.

Οθεν έπί τοΰ προκειμένου λυθέντος 
τοΰ γάμου τής άτέκνου άναιρεσειούσης 
μετά τοΰ άναιρεσιβλήτου λόγφ μοιχείας, 
ήτοι propter mores graviores, τά έφε
τεΐον οεχθέν δτι αί έν τή άποφάσει του 
παρατιθέμεναι διατάξεις,ίσχύουσιν έτι καί 
είσι νΰν έφαρμόσιμοι, ώς δήθεν Άστικής 
φύσεως, καί άποφηνάμενον δτι δυνάμει 
τούτων, ό άναιρεσίβλητος δικαιοΰται νά 
παρακρατήση όλοκληρον, ήν έλαβε προί

κα, καί ούχί μόνον τδ έν έκτον αύτής, 
ώς ορίζει δ προμνημονευθείς ρητός καί 
σαφής νόμος, ή τούλάχιστον άνάλογον 
άποζημίωσιν, δριζομένην μετ’ άπό- 
δειξιν, καί δτι αί έπ’ αύτοΰ έφαρ- 
μοσθεΐσαι διά τής άναιρεσιβληθείσης άπο- 
φάσεως διατάξεις είσίν άστικής φύσεως 
καί ούχί δημόσιαι ποιναί, ψευδώς ήρμή- 
νευσε καί έ&φαλμένως έφήρμοσε τούς έν 
τή άποφάσει παρατιθεμένους . νόμους, 
πρδς δέ καί τ’ άρθρα 1, 2, 286 καί 705 
τοΰ Ποιν. νόμου, ή δέ ψευδής έρμηνεία 
τοΰ άστικοΰ νόμου έπάγεται άναίρεσίν 
κατά τό άρθρον 807 § 7 τής Πολ.Δικόν.

"Οθεν
Προτείνω τήν άναίρεσίν τής ύπ’ άριθ. 

250 άποφάσεώς τοΰ 1908 Έφετείου 
Αθηνών, καί τήν παραπομπήν τής ύπο
θέσεως είς τό Β'. Τμήμα τοΰ Δικαστη
ρίου τούτου, πρός νέαν τής ύποθέσεως 
συζήτησιν, διά τήν κατάλληλον τοΰ 
νόμου έφαρμογήν.

ΙΙερ έλη ψ ις
Το Δικαστήριον τών έν Ά θήναις Πρωτο

δικών $ιά τής ύ π ’ άριθ. 9128 έ. ε. (1908) 
άποιοάσεώς του, δε/θέν τήν άπο 20 Νοεμ- 
βοίου 1908 αΐτησιν τών συζύγων Νικολάου 
Ίο). Τούση καί Γεωργούλας Ν. Τούση, κατοί
κων Σάλεσι τοΰ Δήμου Ώ ροπίων, έκήρυξε 
θετόν υιόν αυτών τον Νικόλαον Κιυνσταντίνου 
Γ . Δάβρην, συναινέσαντος πρός τοΰτο καί 
τοΰ πατρός αύτοΰ Κωνσταντίνου Γ. Δάβρη, 
κατοίκου ομοίως καί διατάσσει τήν ένέργειαν 
τών νομίμων διατυπώσεων.

ΆΟήναι 29 Νοεμβρίου 1908.
Ό  Προεδρεύων 

Α .  Λ ν γ δ ό π ο ιιλ ο ς
Ό  ύπογραμματεύς 

(Τ. Σ .) I .  Ι Ι α π α ι ί ι ι ι ι ι ικ ό π ο ν λ ο ς
Α κριβής περίληψις

Ά θήνα ι, 6 Δεκεμβρίου 1908.
Ό  πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Σπίίρος II. Σ . Σ υνοδ ινός

Π ερ ίλ η ψ ις
Τό Δικαστήριον τώ ν έν Εύρυτανία Πρωτο

δικών διά τής ύ π ’ άριθ. 40 έ. ε. άποφάσεώς 
του δεχθέν τήν άπό 24 Μαρτίου έ. ε. περί 
διαζεύξεως αΐτησιν τοΰ ΙΙαναγιώτου Λιακα- 
τσα κατά τής συζύγου του Θεοδώρας, θυγα- 
τρός Κ. Σαπούνη, κατοίκων Φουρνας διέταξε 
τήν τοιχοκόλλησιν καί δημοσίευσιν έν περι- 
λήψει τής αίτήσεως κατά τά έν τοϊς άρθροις 
677 καί 683 τής Πολ. Δικόν, άναφερόμενα.

Έ ν Καρπενησίω τή  8 Δεκεμβρίου 1908.
'Ο πληρεξ. δικηγόρος 

© εοφ. Σ . Θ εο δ ω ρ ό π ονλο ς

Έ η ιδ ο  τή ρ ιο ν
’Λριθ. 255
Έ ν Καρπενησίω σήμερον τήν έβδόμην τοΰ 

μηνός Νοεμβρίου 1908 ήμέραν Παρασκευήν 
καί ώραν 4 μ. μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός 
κλητήρ τών έν Εύουτανία Ποωτοδικών Κων. 
Κατσιάδης κατά παραγγελίαν τοΰ Θεοιο. Θεο- 
δωροπούλου δικηγόρου, πληρεξουσίου τοΰ 
Ί ω ά ν . Άρμάγου κατοίκου Καρπενησιού, με
τέβην είς τό ένταΰθα γοαφεϊον τοΰ κ. Εΐσαγ- 
γελέως καί έπέδωκα πρός αύτόν διά τόν ά
γνώστου διαμονής οφειλέτην Πέτρον I. Ντο- 
μάζον κάτοικον Καρπενησιού καί διαμένοντα 
είς ’Αθήνας καί ήδη άγνώστου διαμονής,τήν 
άπό έβδάμης Νοεμβρίου έ. ε. άγωγήν τοΰ 
πρώτου κατά τοΰ δευτέρου, άπευθυνομένην 
ένώπιον τών έν Ευρυτανία Πρωτοδικών,δι’ής 
καλεΐ αύτόν πρός συζήτησιν έμπροθέσμως καί 
έξα ιτειτα ί νά ύποχρεωθή καί διά προσωπικής 
του κρατήσεως νά τοΰ πληρώση δρα/μάς δύο 
χιλιάδας πέντε (2005) έντόκως άπό τής άγω
γής έπί τοΰ κεφαλαίου πρός 12 έπί δέ 
τών λοιπών πρός 9 τοΓς ο)ο έτησίως, τήν 
προσωρινήν έκτέλεσιν τής άποφάσεώς, νά κα- 
ταδικασθή είς τά έξοδα κλπ . Είς βεβαίωσιν 
συνετάγη τό παρόν, άναγνωσθέν καί ύπογρα- 
φέν νομίμως.
Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύων 
Ν . Τ ρ ια ν τ α φ ν λ λ ο ν  Ό  κλητήρ

Κ . Κ α τσ ιά δ η ς
Ά κριβές άντίγραφον, οπερ δημοσιευθήτω 

διά τής έφημερίδος «Δικαιοσύνης».
Έ ν Καρπενησίω τη  8 Δεκεμβρίου 1908.

Ό  πληρεξ. δικηγόρος 
© εο φ . Σ . © εοδω ρόπο ΐ’λ ο ς

Ά η ο δ ε ι* ΐ ΐ* ό ν  έπ ιδ ό σ εω ς.
Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν έννάτην (9) Δε

κεμβρίου τοΰ 1908 ήμέραν Τρίτην και ώραν 
5 μ. μ. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ 
τών έν Ά θήνα ις Πρωτοδικών Ίωσήο Ροα- 
πότης, τη  εγγράφω παραγγελία τοΰ κ. Νικο
λάου Κουμουτσοπούλου, πληρεξουσίου δικη
γόρου τοΰ ένάγοντος Άνδρέα Γαρούφη κατοί
κου Α θηνώ ν, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν 
κύριον Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις Ποωτο
δικών διά τόν αγνώστου διαμονής έναγόμενον 
Κωνσταντίνον Ά θ . Κωνσταντέλλον κάτοικον 
πρώην Α θηνών καί ήδη άγνώστου διαμονής, 
άντίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής ύ π ’ 
αριθμόν 7994 (1908) άποφάσεώς τοΰ Πρωτο
δικείου Α θηνών πρός γνώσιν του καί διά τάς 
συνεπείας, έπιτάσσοντος δ’ άμα τόν έναγό
μενον, ΐνα έμπροθέσμως πληρώση τώ ένά- 
γοντι 1)-τό κεφάλαιον έκ δραχμών 1218 2)

τους τόκους αύτών ήτοι τών μέν δρα/. 609 
πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής 11 Φεβοουαοίου 
1904 μέχρι σήμερον δρα/μάς 262.50)οο, . 
τών δέ δραχμών 609 έντόκως 9 ο)ο έτησίως 
άπό τής 11 Μαρτίου 1904 μέχρι σήμερον 
δραχμάς 257 καί 94 ο).ο 3). Τά δικαστικά 
έξοδα δραχ. 25 4). Τά τέλη δραχ. 11 5). Διά 
τό απόγραφον, άντίγραφον, έπιταγήν. έπίδο- 
σιν και δύο δημοσιεύσεις δρ. 40 ήτοι τό ολον 
δραχμάς χιλίας όκτακοσίας δέκα τέσσαρας καί 
44)00 (1814 καί 4 4 10 0 ) κι*ί ταύτας έντόκως 
έπί μέν τοΰ κεφαλαίου πρός 9 0)0 έτησίως 
επι δε τών λοιπών πρός 8 0 )ζ) έτησίως άπό 
τής 25 Νοεμβρίου 1908 μέ/ρις έξοφλήσεως. 
Καί είς ένδειξιν

'Ο λαβών Είσαγγελεύς 
Κ. Α υκονρέί,ο ς

Ό  Δικαστ. Κλητήρ 
Ί. Ρομπότης

Ά ριθ. 957
Ά « ο 5 .  Έπιδόσεως

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν ένδεκάτην Δε
κεμβρίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου έτους 
ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 3 μ. μ. ό υποφαι
νόμενος II. Βασιλείου δικαστικός κλητήρ τών 
έν Ά θήναις Πρωτοδικών τή έγγοάιοω παραγ
γελία  τοΰ δικηγόρου I. Τούντα πληρεξουσίου 
τοΰ Κωνσταντίνου Μπέλλου κατοίκου Α θη 
νών, μετέβην καί έπέδωκα ποός τον κ. Ε ι
σαγγελέα τών έν Άθήναις Πρωτοδικών διά 
τόν άγνώστου διαμονής άντιδικον Ν. Κουκού
λαν άντίγραφον έξ άπογράφου έκτελεστοΰ τής 
ύ π ’ άριθ. 6316 έ .έ . άποφάσεώς τών έν Ά θή- 
ναις Πρωτοδικών πρός γνώσιν του καί μέ τήν 
έπιταγήν ΐνα πληρώση τά επιδικαζόμενα έξοδα 
δρ. 15, τά τέλη  δρ. 11 καί δι’  απόγραφον, 
αντίγραφον, παραγγελίαν, έπ ιταγήν, έπίδοσιν 
καί δημοσίευσιν δρ. 20, έν δλω δρ/. 46 έν- 
τόκως. Ά λ λ ω ς  κλπ.
'Ο Λαβών Ε ίσαγγελεΰ: Ό  Δικ. Κλητήρ

Κ . Λ υ κ ο ν ρ έίο ς  II. Η ικ ίιλε ίο ι;

Άριθ) 956
’Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν  έ π ιδ ό σ ε ω ς

Έ ν Ά θήναις σήμερον τήν ένδεκάτην Δε
κεμβρίου 1908 έννεακοσιοστοΰ ογδόου έτους 
ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 11 π. μ. ό ύπο- 
φαινόμενος II. Βασιλείου δικαστικός κλητήρ 
τών έν Ά θήναις Ιίρωτοδικών. τή  έγγοάοω 
παραγγελία τοΰ δικηγόρου I. Τούντα, πλη
ρεξουσίου τοΰ Γεοιργίου Ή λιοπούλου, κατοί
κου Α θη νώ ν, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν 
χ. Ε ισαγγελέα τών έν Ά θήναις Έ φετών, 
διά τόν αγνώστου διαμονής άντιδικον Βασί
λειον Ράπτην, αντίγραφον έξ άπογράιοου έκτε
λεστοΰ τής ύ π ’ άριθ. 193 έ .έ . άποι&άσεως τών 
έν Ά θήναις Έ φετών (Τμ. Α ’ .) πρός γνώσιν 
του καί μέ τήν έπιταγήν πληρώση τά έπιδι- 
καζόμενα ’έξοδα δρ. 25, τά τέλη δρ. 16 καί 
δ ι’ άπόγραφον, άντίγραφον, παραγγελίαν, έπ ι
ταγήν καί έπίδοσιν δρ. 9 ήτοι έν ολω δο. 50 
έντόκοος. Ά λ λ ω ς  κ λ .π . Καί είς ενδιειξιν.

Ό  λαβών Ε ίσαγγελεύς
Λ . Κ α ^ α ντζ ίίς  Ό  Δικ. Κλητήρ

II. Β α Λ λε ίο υ

Ε νώπιον τοΰ Α ’ . Ειρηνοδικείου Βοοείου 
Πλευράς Α θηνών 

’Λ ,γ ω γή  
Ίωάννου Νέγκα, κατοίκου Α θηνών 

Κατά
ΙΙαναγιώτου Κλάδη κατοίκου Α θηνών καί 

ήδη αγνιόστου διαμονής.
Ό  II. Σβάρνας έξέδοτο έν ΠειραιεΓ τή 

17 ’ Ιουλίου 1907 τήν ταύτό/οονον συναλ
λαγματικήν έκ δρα/μών έκατόν ένενήκοντα 
δύο (αριθ. 192) πληρωτέαν μετά μήνας τρεις 
από τής έκδόσεώς της τή ιδία του διαταγή 
καί είς τό έν Ά θήναις Κατάστημα τής Ε 
θνικής Τραπέζηέ τής Ελλάδος είς βάρος τοΰ 
άντιδίκου άποδεξαμένου ταύτην αύθημερόν. 
Ή  συναλλαγματική αυτη μετεβιβάσθη αύθη
μερόν διά τακτικής όπισθογοαφήσεως άντί 
ισοτίμου μετρητών παρά τοΰ εκδότου είς τήν 
διαταγήν μου καί ούτω έγενόμην κομιστής 
καί κύριος αύτής, ήτις όμως λήξασα δέν μοί 
έπληοώθη.

Ε πειδή  έντεΰθεν ύπόχρεως 6 άντίδικος 
όπως μοί πληρώση τό ισότιμον τής συναλ
λαγματικής έκ δραχ. 192 έντόκως πρός 9 ο)ο 
έτησίως άπό τής λήξεώς της, άλλως άπό τής 
κ·ινοποιήσεως τής άγωγής καί διά προσωπι
κής του κρατήσεως καθόσον καί έμπορος είναι 
καί ή άπαίτησις έξ έμπορικής αιτίας πηγάζει. 

Διά ταΰτα
Συν τή  έπιφυλάξει παντός ετέρου δικαιώ

ματος μου καλών τόν ά/τίδικον πρός συζήτη- 
σιν τής παρούσης τήν πρώτην δικάσιμον μεθ’ 
ήμέρας τριάκοντα άπό τής κοινοποιήσεως τής 
παρούσης. Έ ξαιτοΰμαι.

Νά γείνη  δεκτή ή άγωγή μου.
Νά καταδικασθή ό έναγόμενος καί μοί 

πλήρωσή καί διά προσωπικής του κρατήσεως 
τά ς άνω δραχμάς εκατόν ένενήκοντα δύο (192) 
έντόκως πρός 9 ο)ο έτησίως άπό τής λήξεως 
τής συναλλαγματικής, άλλως άπό τής κοινο- 
ποιήσεως τής παρούσης μεχρις έξοφλήσεως. 
Νά κηρυχθή προσωρινώς έκτελεστή ή έκδο. 
θησομένη άπόφασις καί Νά καταδικασθή ό 
άντίδικος είς τά δικαστικά έξοδα καί τέλη .

Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νο
μίμως τήν παροΰσαν πρός τόν κ. Ε ισαγγελέα 
τών έν Ά θήναις Πρωτοδικών διά τόν άγνώ-, 
στου διαμονής άντιδικον,

Έ ν Ά θήνα ις τή 18η Νοεμβρίου 1908.
'Ο πληρεξ. δικηγ. Θ εόδ. Μ . Γο ΐΜ κος


