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Έ ν  τή «Δικαιοσύνη» γράψας πρό τί
νος χρόνου τών συμφωνιών μεταξύ 
δικηγόρου καί πελάτου περί άμοιβής έξ 
αφορμής τοΰ νεαρού περί δικηγορικών 
δικαιωμάτων νόμου, ύπεστήριξα σύν τοΐς 
άλλοις καί δτι αί άπαγορευτικαί τών 
έργολαβικών περί άμοιβής τών δικηγό
ρων συμφωνιών διατάξεις τού Ρωμαϊκού 
Δικαίου, μεταβληθεΐσαι ύπό τοΰ άρ
θρου 145 ‘ τοΰ Δικαστικού ’Οργανισμού, 
κατηργήθησαν ύπό τοΰ ρηθέντος νόμου. 
ΙΊερί τοΰ ζητήματος τούτου δέν νομίζω 
άπο σκοπού νά γράψω έκ νέου μετά τά 
έν τή «Δικαιοσύνη», έσχάτως γραφέντα 
ύπό τών κ. κ. Α. Μυλωνά καί I. Σημαν
τήρα, οϊτινες είς έναντίον πόρισμα άπέ- 
ληξαν.

I

Ό  κ. I. Σημαντήρας ύποστηρίζων δτι 
ή άπαγόρευσις τών έργολαβικών συμφω
νιών περί άμοιβής τοΰ δικηγόρου κατά 
τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον διετήρησετήν ίσχύν 
της κ * ’. μετά τό άρθρον 145 τοΰ Δικαστ. 
Όργ. ώς έδέχθη καί ό Ά ρειος Πάγος 
διά τής άποφάσεως 90 τοΰ 1900, καί 
μετά τόν νεαρόν άκόμη νόμον περί δικη
γορικών δικαιωμάτων, διατείνεται δτι αί 
διατάξεις τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου περί 
άμοιβής τών δικηγόρων πρέπει νά δια- 
κριθώσιν είς δυο κατηγορίας, είς διατά
ξεις περ'ι. τοϋ τρόπον τής άμοιβής  τών 
δικηγόρων, δΓ ών κανονίζονται α ί &εμι- 
ταΐ περί αύτής δικαιοπραξίαι, αί'τινες λό
γον έχουσι τήν άντίληψιν τής δικηγο
ρίας ώς κοινωνικής λειτουργίας, τρόπον 
τινα δημόσιον φερούσης χαρακτήρα, καί 
είς διατάξεις περί τών εργολαβικών σνμ- 

. ψώνιών, αί’τινες άφορώσιν είς δικαιοπρα- 
ξίας άθεμίτους, προερχόμενα ι έκ τοΰ λό
γου δτι αί συμφωνίαι αύται άντίκεινται 
είς τά χρηστά  ήθη, ώς ώθοΰσαι τόν δικη
γόρον είς /ρήσιν ούχί εύθέων μέσων διά 
τήν έλπίδα τοΰ κέρδους' διά τοΰ άρθρου 
δέ 145 τοΰ Όργ. τών Δικ. ό νομοθέτης 
έρρύθμισε μόνον κατ’ άλλην μορφήν καί 
κατ’ άλλον τρόπον, τάς θεμιτάς περί άμοι
βής δικαιοπραξίας, όρίσας τά τής άμοιβής 
τών δικηγόρων έν γένει, καί μή θίξας τάς 
έργολαβικάς συμφωνίας, οί περί τών ό
ποιων όρισμοί, άλλην εχοντες βάσιν, μή 
ρητώς καταργούμενοι ίσχύουσι- διότι δύ- 
νανται νά συνυπάρξωσι μετά τών όρισμών 
τοΰ άρθρου 145. ’Αλλά πάντες οί όρι
σμοί τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου άφορώσιν είς 
έν καί τό αύτό θέμα, τό κΰρος τών συμ
φωνιών τών δικηγόρων περί άμοιβής, όρί- 
ζοντες τί έπιτρέπεται καί τί δέν έπιτρέ- 
πεται είς τόν δικηγόρον νά συμφωνήση· 
(καί ή άπαγόρευσις τής συμφωνίας περί 
άμοιβής πέραν τών έκατόν χρυσών, άφορα 
είς τόν χαρακτηρισμόν τής δικαιοπραξίας 
ταύτης ώς άθεμίτου), λόγον δέ Ιχόυσι 
πάντες τδν χαρακτήρα τής έννόμου σχέ
σεως τοΰ δικηγόρου καί τοΰ πελάτου, 
ήτις δέν εΐνε κοινή μίσθωσις ύπηρεσίας 
άλλ’ έντολή είς έργασίαν έλευθέριον ά- 
φορώσα καί οίονεί δημοσίαν λειτουργίαν 
άποτελοΰσα.Ένεκα τοΰ χαρακτηρισμοΰ 
τούτου ή άμοιβή τών δικηγόρων κανονί
ζεται κατ’ ειδικόν τρόπον ύπό τού νό
μου, δστις θεωρεί άνοίκειον διά τόν δι
κηγόρον καί άπαγορεύει είς αύτόν νά 
σύμφωνη περί άμοιβής ύπερμέτρου, ή νά 
άναλαμβάνη τόν κίνδυνον τής δίκης, δπερ 
καί τοΰτο ήθελεν είνε θεμιτόν καί ηθικόν, 
έάν προέκειτο περί κοινής μισθώσεως καί 
παροχής έργου- άπλώς δέ καί μόνον αί

συμφωνίαι περί άμοιβής αί έξαρτώμεναι 
έκ τής έκβάσεως τής δίκης, ώς μάλλον άν- 
τικείμεναι είς τόν χαρακτήρα τής δικηγο-, 
ρίας καί μάλλον προσκρούουσαι είς τήν η 
θικήν, άπολύτως άπηγορεύθησαν(’ ). Τοι
ουτοτρόπως καί τό άρθρον 145 τοΰ Δικα
στικού Όργανισμοΰ καθ’δ οι δικηγόροι δεν 
Επιτρέπεται νά συμφωνήσωσι περι άννι- 
μισϋίας πέραν τής νενομισμένης ονδε πρό  
τής άπ οπ ερατώ οεω ς τής συζητήσεως νά 
άνα γκάζω σι τόν πελάτην των νά υπόσχε
σή  αντιμισθίαν, γενικώς καί άνευ διακρί- 
σεως όρίζον τί δέν συγχωρεΐται νά συμ
φωνήση ό δικηγόρος, περιέλαβε πάσας 
τάς συμφωνίας περί άμοιβής, άς έθεώρη- 
σεν ό νομοθέτης άθεμίτους. Κατ’ άκο- 
λουθίαν, ώς μετά τήν διάταξιν του, 
πάσαι αί περί άμοιβής συμφωνίαι τών 
δικηγόρων, αί τε τήν άμοιβήν έξαρτώ- 
σαι έκ τής έκβάσεως τής δίκης καί 
αί κοιναί, άπαγορεύονται έάν άφορώ
σιν είς ποσόν μεΐζον τών νομίμων δι
καιωμάτων ή προέρχωνται έκ πιέ- 
οεως τοΰ πελάτου ύπό τού δικηγόρου, 
συνομολογούμεναι πρό τοΰ πέρατος τής 
δίκης, ούτω πάσαι αί συμφωνίαι αύταΊ 
είναι θεμιταί, ήτοι καί αί έργολαβικαί, 
όσάκις δέν συντρέχωσιν οί ρηθέντες 
δροι, ήτοι όσάκις περιορίζωνται είς τό 
ποσόν τής νομίμου άμοιβής, αύτοπρο- 
αιρέτως γινόμεναι πρό τοΰ πέρατος τής 
δίκης.Ό νομοθέτης δηλαδή τού όργανισμοΰ 
τών δικαστηρίων, συμπληρουμένου διά 
τοΰ ίσχύν νόμου έχοντος- Βασ. Διατάγ
ματος τοΰ 1835 περ· δικηγορικών δι
καιωμάτων, καθιέρωσε διάφορον παρά 
τά Ρ. Δ. σύστημα, προσδιορίσας επακρι
βώς τό ποσόν τής άμοιβής τοΰ δικηγό
ρου δι’ έκάστην πραξιν, ένφ τό Ρ. Δ. 
άπλώς έτασσεν άνώτατον δριον αύτής έξ 
έκατόν χρυσών διά τοΰτο ή άπαγόρευσις 
πάσης συμφωνίας άμοιβής πέραν τών νο
μίμων δικαιωμάτων διά τοΰ άρθρου 145 
είναι έπαρκής, μή δντος άναγκαίον νά 
ταχθή ίδία άπαγόρευσις διά τάς συμφω
νίας περί άμοιβής τάς έξαρτωμένας έκ τής 
έκβάσεως τής δίκης, καθό περιοριζομένας 
καί ταύτας έντός τών στενών όρίων τοΰ 
Β. Διατάγματος τού 1835' όρίσας δέ ό 
νομοθέτης διά τοΰ έδαφίου 2 τοΰ άρ
θρου 145 καί δτι άπαγορεύονται συμ- 
φωνίαι άμοιβής μεταξύ δικηγόρου καί 
πελάτου πρό τού πέρατος τής δίκης δι’ 
έξαναγκασμού ή πιέσεως ύπό τοΰ δικη
γόρου έπιτυγχανόμεναι, έξετίμησε καί 
κατά τοΰτο τήν ήθικήν έποψιν.

Τοιουτοτρόπως ή άπόλυτος άρχή τοΰ 
Ρωμ. Δικαίου περί άνισχύρου πάσης έρ- 
γολαβικής συμφωνίας, δέν δύναται νά 
συνυπάρξη μετά τοΰ άρθρου 145 τοΰ 
όργανισμοΰ, ούσα άσυμβίβαηος πρός τό 
σύστημά του, καί Ιπαυσε νά ίσχύη δυνά
μει τής γνωστής έρμηνευτικής άρχής ήν 
έπικαλεΐται ό κ. Σημαντήρας, παρατιθείς 
καί τάν D ern bu rg  I. § 31 , άν καί ό όρ- 
γανισμός τών Δικαστηρίων δέν περιέλαβε 
ρητήν ρήτραν καταργήσεως τών σχετι
κών όρισμών τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου, ώς 
δέν περιέλαβε ρήτραν περί καταργήσεως

(') Ό  W e t z .  § 8  σημ. 35 καί. έπ. δν άκο- 
λουΟεΙ δ κ. Σημαντήρας, ποιείται λόγον καί 
περί των άπλών συμφωνιόδν περί άμοιβής 6περ- 
μέτρου ώς c o n t r a r b o n o s  m ores-  (ϊδε σημ. 43) 
παρά τοΐςλοιποΐς δέ συγγραφεδσι ( B a y e r  § 1 0 0  
— 102, L i n d e  § 1 2 7 ,E n d e m .  § 82, R e n a u d  § 
641) δέν εδρον τήν άξιουμένην άντίθεσιν μεταξύ 
των διατάξεων των δρωσδν εις τάς κοινάς περί 
ά μ ο ιβ ή ς συμφωνίας,καί των ρυθμιζουσων τάς έρ
γολαβικάς, καί αύτδς δέ δ κ. Σημαντήρας μετά 
δισταγμού περί ταύτης έκφράζεται γραφών- 
«δυνάμεΰα ήδη να ΣΓΛΛΑΒΩΜΕΝ τον εσώτερον  
λόγον τω ν δ ιατάξεω ν  οσαι έκηνόνιζον τον τρόπον  
τής άμ οιβής τώ ν δικηγόρω ν κα ι τών διατάξεω ν  
τών άπαγορενονοώ ν τήν εργολαβίαν δ ίκ η ς ■ αι μεν 
λόγον είχον εν τή άντιλήψει τής δικηγορίας ω ς  
λειτουργίας κοινω νικής κτλ. α ί  δε απέρρεον  
ΜΑΛΛΟΝ εκ  τής άρχ ή ς,οτ ι άντέκειντο εις τήν δ ι
κηγορικήν αξιοπρέπειαν  άλλά κυ ρ ίω ς  κα ι π ρω τι-  
οτα  είς τά χρηστά η$η δ ικ α ιοπ ραξ ία ι κτλ.*

τών διατάξεών του τών άφορωσών είς 
τήν άμοιβήν τών δικηγόρων έν γένει- 
διότι όσάκις ό νεώτερος νόμος άπαριθμεΐ 
τάς έξαιρέσεις τοΰ κανόνος, άς δέχεται, 
ώς έπί τοΰ προκειμένου τά άρθρον 145 
τοΰ Δικαστ. Όργανισμ. άπαριθμεΐ τάς πε
ριπτώσεις τής άκυρώσεως τών περί άμοι
βής συμφωνιών τοΰ δικηγόρου, πάσα 
άλλη έξαίρεσις ύπό παλαιοτέρου ν^μου 
ώρισμένη, είνε θεωρητέα ώς άσυμβίβα- 
στος πρός τό σύστημα τοΰ νέου νόμου 
καί κατηργημένη ( ‘ ). Περί τούτου έπεκα- 
λέσθην τον W indscheid  § 31 σημ. 4 
περί ού ούδέν λέγει ό κ. I. ϊημαντήρας.

II

’Αλλά καί έάν ήθελεν ύποτεθή δτι αί 
άπαγορευτικαί τής έργολαβίας δίκης 
διατάξεις τοΰ· Ρωμ. Δικαίου διετηρήθη- 
σαν έν ίσχύϊ καί μετά τόν ’Οργανισμόν 
τών δικαστηρίων, μή συγχωνευθεΐσαι έν 
τώ  άρθρφ 145 τοΰ Δ ικαστικοΰ ’Οργανι
σμού, όπότε- κατηργήθησαν μετ’ αύ
τοΰ ύπό τοΰ νεαροΰ νόμου, περί δικηγο- 
κών δικαιωμάτων, πάλιν ούδεμίαν δυ- 
νανται νά Ιχωσι μετά τόν νόμον τοϋτον 
ίσχύν. Ό  νόμος ούτος κατ’ άντίθετον σύ
στημα πρός τε τόν Οργαν. τών οικαστ. 
καί τό Ρωμ. Δ ικ. τίθησι τήν βάσιν, δτι ή 
αμοιβή τών δικηγόρων ορίζεται διά σνμ- 
φωνίας μεταξύ αυτών και τοΰ πελάτου  
κατ αργών τό περί τών δικαιωμάτων αύτών 
Ισγυν νόμου Ιχον Βασ. Διάταγμα τοΰ 
1835, καί ούδέν^μέτρον τής^άμοιβής^τών 
δικηγόρων, ούδέν όριον άνώτατον αυτής 
δε/όμενος, όρίζων δέ δτι άποφαινεται 
περί τής άμοιβής τών δικηγόρων ή οικεία 
δικαστική άρχή έν έλλείψει συμφωνίας 
περί αύτής; κατ’ άκολουθίαν πασαι αι 
περί άμοιβής συμφωνίαι ίσχύουσιν άνε- 
ξαρτήτως τοΰ ποσοΰ εις ο αφορώσι, 
καταργουμένου μάλιστα και τοΰ εοαφ. 2 
τοΰ άρθρου 14ο τοΰ Οργ. τών Δικαστ. 
περί τών συμφωνιών άμοιβής, τών προ- 
ερχομένων έκ πιεσεως υπο τοΰ οικηγορου 
πρό τοΰ πέρατος τής δίκης- ούδέ είναι 
λογικόν νά θεωρήσωμεν ίσχυούσας τάς 
παλαιοτέρας άπαγορεύΰεις τοΰ Ρωμαϊκού 
Δικαίου περί τών έργολαβικών συμφω
νιών, είς δσονδήποτε μικρόν ποσόν, άνά- 
λογον πρός τήν έργασίαν τοΰ δικηγόρου 
καί έάν άφορώσι, καί αύτοπροαίρετοι έάν 
ώ σι, ένφ ό νόμος δέχεται τό κΰρος τών 
περί άμοιβής συμφωνιών έν .γένει άνε- 
ξαρτήτως ποσοΰ καί μέτρου, οΰτε π ο ιεί
ται λόγον περί τοΰ τρόπου τής  ̂συνομο- 
λογήσεώς των, διά μόνον τον λογον ότι 
ώς' έκ τής συνήθους παρ’ ήμΐν σπουδής 
περί τήν σύνταξιν καί ψήφισιν τών νό
μων παρελείφθη ή ρήτρα τής καταργή
σεως τών όρισμών τού Ρωμαϊκού Δίκαιου 
ή καί διότι τήν έκριναν οί τόν νόμον εί- 
σηγησάμενοι ως πλεοναζουσαν.

I l l

Ό  νόμος ούτος, ώς έγραψα και έν τώ 
προτέρφ δημοσιεύματί μου, όρθώς έδέ
χθη τήν ίσχύν τοΰ διά συμφωνίας όρι- 
σμοΰ τής άμοιβής καί πέραν των νομί
μων δικαιωμάτων ώφειλεν δμως νά 
τάξη εν δριον πέραν τοΰ όποιου νά άπο- 
κλείηται πάσα περι άμοιβής συμφωνία 
άντι δέ νά περιλάβη είς τήν κατάργησιν 
τό 2 έδάφιον τοΰ άρθρου 145 τοΰ Όργ. 
καθ’ S δέν συγχωρεΐται είς τόν δικηγό
ρον νά έξαναγκάι,η τόν πελάτην του είς 
ύπόσχεσιν άμοιβής πρό τοΰ ^πέρατος 
της νά αυιο  ̂ xocc
νά όρίση πότε ή συμφωνία τής άμοι-

(*) Τήν Ερμηνείαν ταύτην τοΰ άρθρου 145 
ί«εοιήσατο τό πρώτον δι’ ολίγων δ Οίκονομίδης 
S 88 σημ. 22, έδέχθη δέ δ τε Παπαρρηγδπου- 
λος, Ένοχ. Δίκ. III § 101, καί οΐ Καλλιγάς 
III § 446, καί Μύμφερ. Ένοχ. Λίκ. § 18ο μέ 
τήν διαφοράν δτι οί δύο οδτοι θεωροΰσι δυνάμει 
τοϋ αρ&ρον 145 άνίσχυρον πασαν έργολαβικήν 
συμφωνίαν αμοιβής.

βής είνε άκυρος ίδίως ώς άντικειμένη 
είς τά χρηστά ήθη καθά ύπέρμετρος. 
Ά λ λ ’ έκ" τής παραλείψεως ταύτης δέν 
άποκλείεται ή κατά τό κοινόν δίκαιον 
άκύρωσις τών συμφωνιών τοΰ δικηγό
ρου περί άμοιβής τών τε κοινών και 
τών έργολαβικώ ν , ού μόνον δταν πρό- 
κηται ηθική βία ή δόλος, άλλά καί έάν 
άφορώσιν είς άμοιβήν τοσοΟτον δυσανά
λογον καί ύπέρμετρον, ήν ό δικηγόρος 
έννοεΐται έπιτυγχάνει Εκμεταλλευόμενος 
τήν θέσιν τοΰ πελάτου, ώστε κατά τούς 
όρισμούς τοΰ  κοινοΰ δικαίου νά δύναται 
νά θεωρηθή ώς πάσα άλλη δικαιο- 
πραξία ένάντία είς τ ά ' χρηστά ήθη 
(W indscheid  § 82) καθά άνήθικον I-  
χουσα περιεχόμενον.

Ύπά τοιούτους δρους είνε άνήθικοι καί 
άποκρουστέαι καί αί έργολαβικαί συμφω
νίαν δέν δέχομαι δμως τήν αύστηράν άρ- 
χήν, ής ύπερμαχεΐ δ κ. I . Σημαντήρας 
καί ής πρό τούτου ύπερεμάχησεν ό κ.Μυ
λωνάς, δτι είνε άνήθικος καί άποδοκι- 
μαστέα πασα τοιαύτη συμφωνία καθ 
έαυτήν καί·· άπολύτως, ώς ωθούσα τάν 
δικηγόρον είς χρήσιν ούχί εύθέων μέσων 
δπως έπι τύχη τήν έν τφ δικαστικφ άγώνι 
νίκην, έξ ής προσδοκά προσωπικήν ωφέ
λειαν. Κατά τοιαύτην έποψιν πάσα συμ
φωνία περί άμοιβής, έξαρτωμενη έκ τής 
έκβάσεως τής δίκης, είς δσον δήποτε μι
κρόν ποσόν καί έάν άφορά, καί έάν άφορα 
είς ποσόν άνάλογον πρός τό άντικείμενον 
τής δίκης και τήν άξίαν τής έργασίας τοϋ 
δικηγόρου, συνομολογουμενη αυτοπροαι- 
ρέτως καί άνευ τής παραμικροτέρας πιέ- 
σ·εως έκ μέρους αύτοΰ, είνε ανήθικος καί 
άκυρος, ένφ ούδέν άλλο περιέχει^ ή τήν 
πληρωμήν τής όφειλομένης είς τόν δικη
γόρον άμοιβής, (ήν ήδύνατο νά λάβη καί 
άνευ συμφωνίας,) έπί παραιτήσει τοΰ 
δικηγόρου άπά τής περί άμοιβής απαιτη- 
σεως διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελεν 
άπολεσθή ή δίκη, ώς έκ τής όποιας είναι 
έπιεικεστέρα διά τόν πελάτην τής κοινής 
περί άμοιβής συμφωνίας. Άποφαινόμενοι 
άκυρον καί έν τή ρηθείση περιπτώσει τήν 
περί άμοιβής τοΰ 'δικηγόρου συμφωνίαν 
μόνον καί μόνον διότι σχετίζεται πρός την 
Ικβασιν τής δίκης, ένφ περιορίζομεν τό 
τής άμοιβής δικαίωμα τοΰ δικηγόρου, 
όσάκις ό πελάτης άπορών δέν δύναται νά 
δώση ή ύποσχεθή άμοιβήν είμή έν περι- 
πτώσει νίκης, παρεμποδίζομεν συνάμα καί 
τήν ύπό τού τοιούτου πελάτου δικαστικήν 
έπιδίωξιν τών δικαιωμάτων του.

Τοιαΰται συμφωνίαι περί άμοιβής τοΰ 
δικηγόρου, αύτοπροαιρέτως καί έντός τών 
λογικών όρίων συνομολογούμεναι, δέν πι
στεύω νά ένέχωσι κίνδυνον χρήσεως άτό- 
πων μέσων έκ μέρους τοΰ δικηγόρου 
τοΰ συνομολογοΰντος αυτας ίνα κερ- 
δηθή ή δίκη- τού κινδύνου δέ τού
του ή απ οτροπ ή  εύστοχώτερον δύναται 
νά έπιτευχθή δι’ άλλων, παρά τήν άκύ- 
ρωσιν τών ρηθεισών συμφωνιών τρόπου, 
διά μέτρων δηλ. άφορώντων έν γένει είς 
τήν προσήκουσαν διαχείρισιν τής δικη
γορικής υπηρεσίας- διότι ύπάρχει πάν
τοτε καί ανεξαρτήτως τών συμφωνιών 
περί άμοιβής τοΰ δικηγόρου, πάντοτε έ
χοντος τούτου συμφέρον νά κερδηθή ή 
δίκη ύπό τοΰ πελάτου.

IV
Ή  άρχή τής άπολύτου άκυρώσεως 

πάσης περί άμοιβής συμφωνίας, δταν 
έχη τύπον έργολαβικον, δέν κρατεί έν 
ταΐς ξέναις νομοθεσίαις, ώς ύπεστήρι- 
ξεν ό κ. I. Σημαντήρας- διότι είς 
τήν Γερμανικήν νομοθεσίαν δέν περι· 
ελήφθησαν οί άπαγορευτικοί τών έρ
γολαβικών συμφωνιών όρισμοί τοΰ Ρωμ. 
Δικαίου, ήτις δέχεται τούναντίον ώς ισχυ
ρόν τόν διά συμφωνίας μεταξύ δικηγόρου 
καί πελάτου όρισμόν τής άμοιβής,δεκτικόν



απλώς μετριασμοΰ (Sch m id t C ivilpr. § 
164).Αί έργολαβικαί περί άμοιβής συμφω- 
νίαι,ώς πάσα δικαιοπραξία ώς πασα άλλη 
συμφωνία άμοιβής τοΰ δικηγόρου καί έν 
γένει πασα συμφωνία περί άμοιβής έργα
σίας δύνανται νά άκυρωθώσι μόνον δυνά
μει τής § 138 τοΟ Γερμ. Ά σ τ. Κώδικος, 
θεωρουμέναι ώς άντικειμέναι είς τά χρη
στά ήθη (gegen  die g u ten  S itte n ) 
έάν άφορώσιν είς άμοιβήν ύπέρμετρον καί 
δυσανάλογον πρός τήν παρεχομένην έρ- 
γασίαν, συνομολογουμέναι δι’ έκμεταλ- 
λεύσεως τής πενίας, τής έλαφρότητος ή 
τής απειρίας τοΰ πελάτου ύπό τοϋ δικηγό
ρου (P lan ck  B u rg er. G esetzb. § 138— 
B ierm an  B u rger. R e c h t § 5 4 — 55). (*)

Έ ν  Αυστρία ή διάταξις τής A d vocaten  
ordnung τοΰ 1868, ήν έπικαλεΐται ό κ. 
I. Σημ. δέν περιελήφθη έν τή V erord - 
n u n g  τοΰ 1897 τή έκδοθείση δυνάμει 
τοΰ νόμου τοΰ 1900, ή'τις δέχεται τήν 
άρχή ν, δτι ό ύπό τοΰ νόμου όρισμός τών 
δικαιωμάτων τών δικηγόρων δέν άπο- 
κλείει τάς περί άμοιβής αύτών συμ
φωνίας (P o llack  Civilpz. § 28).

Τέλος καί έν Γαλλία δέν ύπάρχει διά- 
ταξις άπαγορεύουσα τάς έργολαβικάς 
περί άμοιβής συμφωνίας μεταξύ δικηγό
ρου καί πελάτου- άλλ’ έχουσι μόνον τό 
άρθρον 1597 τοΰ Ά σ τ. Κώδ., δπερ άπα
γορεύει είς πάντα έν γένει δικαστικόν 
λειτουργόν νά γίνεται έκδοχεύς άπαιτή- 

■ σεως έπιδίκου,’ ύπαγομένης είς τήν αρ
μοδιότητα τοΰ'δικαστηρίου, παρ’ ω έξα- 
σκεΐ τά καθήκοντά του. Θεωροΰνται δέ 
άκυροι ώς έναντίαι τών χρηστών ηθών 
ούχί είδικώς αί έργολαβικαί, άλλά πάσαι 
έν γένει αί συμφωνίαι τοΰ δικηγόρου 
περί άμοιβής ένεκα τής αύστηροτέρας 
άντιλήψεως τής λειτουργίας τοΰ δικηγό
ρου, ούτινος τά έργα είνε κεχωρισμένα 
άπό τών τοΰ A voue, δι’ δν λόγον καί 
αύτό^τό άγώγιμον τής περί άμοιβής ά- 
παιτήσεως τοΰ δικηγόρου τίθεται είς άμ- 
φισβήτησιν, τής άμοιβής θεωρουμένης 
ώς άπλοΰ δείγματος εύγνωμοσύνης τοΰ 
πελάτου πρός αύτόν. (Pan d ek tes F r a n 
c i s e s  avocat. 1248 καί έπ. 1354  κ«ά 
civ. B o n fils  P ro v . civ . i 2o8 ,G a rso n e t.
I  412  καί έπ.)

’ Adijvat ’Α πρίλιος 1 9 0 9
Σ π υ ρ ίδ ω ν  Σ .  Ε υ κ λ ε ί δ η ς

(’) Ό  H e l l w i g  C iv ir p r .  87, ον επικαλείται 
δ κ. I.  Κ. Σημαντήρας δέν λέγει δτι ή Γερμα
νική νομοθεσία άπαγορεύει τήν έργολαβίαν τής 
δίκης, άλλ’ δτι κατά τήν § 138 τοδ Ά σ τ .  
Κώδ. περί δικαιοπραξιών έν γένει είνε ά
κυρος ώς έναντία των χρηστών ήθών, 
προστίθησι δέ έν σημειώσει 8  ής τήν μνείαν 
παρέλιπεν δ κ .  Σημαντήρας, δτι δέν είνε άνήθι- 
κον νά άναλάβη δ δικηγόρος τον κίνδυνον τής 
δίκης, ώς έπί παραγγελίας ή συμβάσεως περί 
παροχής έργου. E i n e  S o l c h e  V e r e i n b a r u n g  
d u rc h  d ie  d e r  R e c h t s a n w a l t  d ie  G e f a h r  
d e r  N i c h t e r r e i c h u n g  d e s  Z ie le s  s e i n e r  
G e s c h a f t s b e s o r g u n g  i ib e r n e h m e n  w i ir d e  
also w ie  d e r  K o m m is s io n a r . . .  v e r s t o s s t  
m i c h t  g e g e n  d ie  g u t e n  S i t t e n ·  D a n n  W iir -  
p e  e in  W e r k v e r t r a g . . .

ΒΡΑΧΕΙΑΓΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
’Α ξ ιό τ ιμ ε  κ . Σ ν ν τ ά κ τ α ·

Οι περι «υποταγής» κα! «εύπειθείας» 
τών δικηγορικών Συλλόγων γράφοντες 
έν τγ  «Δικαιοσύνη» έλησμόνησαν, φαί
νεται, δτι αί διατάξεις τών πρό τοΰ 
Συνταγματος η’τοι έπί απολυταρχίας 
εκδοθεντων Β . Διαταγμάτων αί καθιε- 
ροΰσαι την ϋποταγην  τών κατωτέρων 
άρχών πρός τάς άνωτέρας ώς καί τών 
ιδιωτών πρός τά  υπουργεία καί τάς άλ- 
λας δημοσίας άρχάς, διοικητικάς, δικα- 
στικας, κλ. κατηργηθησκν διά τοΰ 
Συντάγματος καί έπομένως ού μόνον οί 
δικηγορικοί Σύλλογοι άλλά καί οί ίδιώ- 
ται δικαιούνται να υπογράφωνται άνευ 
της λέξεως «ευπειθεστατος,» καταργη- 
θεισης. Προκειμενου δέ περί αίτησεως, 
δύνανται να προτασσωσι της υπογραφής 
την λεξιν «ο αϊτών» καί ούδέν πλέον.

Έ ν  Ά θήναις  τ^  1 Α πριλίου 1 9 0 9 .
* Υ μ έιερος  

Δ . £ .  Ζ αλοϊ^ος

rO  εν Ά ,β ή ν α ις  δ ικ η γό ρ ο ς κ . 
Μ - Τ σ α λ δ ά ρ η ς  «α ρ α κ α λ εϊ τον  
π ρ ο χ είρ ω ς ά π ο τήν β ιβ λ ιο θ ή 
κην το\> δϊνειοΟ ένια τόν CSov 
καi 1  Ι ο ν  τόμ,ον το ϋ  Dalloz Re
pertoire Jurisprudence General νά 
ετκστρέψγ} τ ο ύ τ ο υ ς , καιθόαον δέν  
εκ ρ χΐη υ ε βϊίμειω υιν το ΰ  ο ν ό μ α 
το ς τοΰ  λα β ό ν το ς α υ το ύ ς .

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κ,ΙΜΑΥΜ ον. - e Α Μ Α ΤΟΣ

Ά π ό βίαιον, ένίοτε δέ καί από άδι
κον, θάνατον, δέν απειλούνται τά έμψυχα 
μόνον δντα, άλλά καί τινα τών άψυχων, 
μεταξύ τών οποίων προφανώς κ α !.. . αί 
δίκαι. "Ενεκα τούτου μία άπό τάς γνω- 
στάς Άθηναϊκάς έπιγραφάς διά τών ο
ποίων σκοπειται νά άποτραπή ό εν, τοΰ 
ηλεκτρισμού απειλών τά δίποδα τών Α 
θηνών κίνδυνος, δέν θά  ήτο άσκοπον νά 
έχρησιμοποιεΐτο και πρός αποτροπήν τοϋ 
εξ άλλων λόγων άπειλοΰντος τάς δίκας 
βιαίου θανάτου.

Τό προοίμιον τοϋτο ήτο, φρονοΰμεν, 
απαραίτητον δπως προδιατεθή δ άμέ
σως ενδιαφερόμενος δικηγορικός κόσμος 
καί δ άλλος κόσμος δ προσφεύγων κατ’ 
άνάγκην εις τήν δικαιοσύνην πρός άνεΰ- 
ρεσιν τοΰ κατ’ ουσίαν δικαίου του, διά 
τήν άνάγνωσιν τής άμέσως κατωτέρω 
παρατιθεμένης λίαν προσφάτου ύπ” άρ. 
90  τρέχοντος έτους άποφάσεως τοΰ Ά 
ρείου Πάγου, διά τής όποίας καταφέρε- 
ται διαμπερές τραΰμα κατά τοΰ κατ’ ου
σίαν δικαίου, δπερ, μή δυνάμενον νά άν- 
τίσχη, θνήσκει τό άτυχες.

Έ π ί  τής ύποθέσεως, έφ ’ ής ή άνω ά- 
πόφασις τοΰ Άρείου Πάγου, είχε κοινο- 
ποιηθή τυπική σχεδόν άναίρεσις, οί.κυ- 
ριώτεροι δέ κατά τών προσβαλλομένων 
άποφάσεων λόγοι περιείχοντο έν τω δι- 
κογράφω προσθέτων λόγων, δπερ είχε 
κοινοποιηθεί έγκύρως και τό όποιον, έ'νεκα 
τουτου, έ'δει νά έλαμβάνετο ύπ’ δψιν. 
Έ ν  τω δικογράφω δμως τούτω ιών 
προσθέτο)ν λόγων ύποκρΰπτεται κατά 
τήν άπόφασιν έγκλημα καθοσιώσεως, 
άξιον τοιαύτης καταδίκης, οί'αν ύπέστη. 
Ό  συντάξας δηλαδή τό δικόγραφον 
τοΰτο δικηγόρος εγραψεν έν τώ περιθω- 
ρίω τοΰ χαρτοσήμου τάς έξής λέξεις : 
«Καλοΰντες τήν άντίδικον καί τούς έκ- 
προσωποϋντας αύτήν πρός συζήτησιν έμ- 
προθέσμως όπότε συζητηθήσεται κα! ή 
άπό 8 ’Ιουλίου 1908 αΐτησις άναιρέ- 
σεώς μας κατά τών 148 τοΰ 1907 κα! 
812  τοΰ 1908 άποφάσεων τοΰ Έφετείου 
Α θηνώ ν». Ή  περικοπή αυτη, έν ε’ίδει 
παραπομπής, κατεχωρίσθη, ως έλέχθη, έν 
τώ περιθωρίφ, άμέσως δέ ύπ’ αυτήν, έν 
εΐδει έτέρας παραπομπής, κατεχωρίζοντο 
έν τφ  αύτφ περιθωρίω κα! αι έξής λέ
ξεις: «Ανεξαρτήτως δμως δλων αύτών, 
ΐσχυριζόμεθα, δτι, άφοΰ ή 10323 ήν 
προδικαστική, έδικαιοΰμεθα νά έκκαλέ- 
σωμεν ταΰτην δ μοΰ μετά τής 7712  τοΰ 
1907 οριστικής, δπερ έμπροθέσμως έ- 
πράξαμεν».

Ύ π ό  τοιούτους δρους περιέπεσεν είς 
τά βλέμματα κα! τήν έκτίμησιν τοΰ Ά 
ρείου Πάγου τό δικόγραφον τοΰτο, δπερ 
έγένετο άφορμή νά μ ή  άκουοθή «*»- 
m iis  ό καταφυγών εις τήν κρίσιν τοΰ 
Άκυρωτικοϋ διάδικος διά τής εν λόγφ 
άποφάσεως, ήτις εχει ώς έξής:

«Ε π ειδή  κατά τό άρθρον 5 τοΰ περί 
χαρτοσήμου νόμου άπαγορεύεται ή έπί 
τοΰ χαρτοσήμου γραφή στίχων πλειό- 
νων τών τριάκοντα κατά σελίδα, επιτρέ
πονται δέ έπί τοΰ περιθωρίου μόνον δια- 
γραφαί καί διωρθώσεις ή προσθήκαι λ έ 
ξεων παραλελειμμένων έν τψ σώματι τοΰ 
έγγραφου, τοΰθ’ δπερ σημαίνει, δτι άπα- 
γορεύεται καί ή έπί τοΰ έξω περιθωρίου 
τοΰ χαρτοσήμου γραφή αύτοτελών ισχυ
ρισμών ή αιτήσεων ή δηλώσεων. Έ π ί δέ 
τοΰ προκειμενου, ώς προκύπτει έκ τε 
τοϋ πρωτοτύπου καί τοΰ κοινοποιηθέν- 
τος δικογράφου προσθέτων λόγων άναι 
ρέσεως άπό 16 Φεβρουάριου 1909, οί 
άναιρεσείοντες έγραψαν έπί τοΰ έξω πε
ριθωρίου τούτου αύτοτελή ισχυρισμόν ή 
αΐτησιν καί κλήσιν, ένφ άφ’ έτέρου πάν
τες οί στίχοι έκάστηςσελίδος είσί γεγραμ- 
μένοι καί ούδείς πρός γραφήν ύπολείπε- 
ται χώρος. Κατά δέ τό άρθρον 53 τοΰ 
περί χαρτοσήμου νόμου τά τοιαΰτα έγ
γραφά είσιν απαράδεκτα πριν ή ύποβλη- 
θώσιν είς πρόστιμον ισότιμον τοΰ τέλους 
τοΰ σφραγιστοΰ χάρτου έφ’ ού έγρά- 
φησαν. Άφοΰ άρα τό άνωτέρω δικό
γραφον δέν ύπεβλήθη έτι είς τό νόμιμον 
πρόστιμον δέν δύνανται νά £Ηετα- 
σΟώπιν οί έν αύτω  λ ό γ ο ι ως α 
παράδεκτοι.»

Ούδείς βεβαίως είνε διατεθειμένος νά 
υποστήριξή, ύφ’ους μάλιστα δρους στρα- 
τολογειται τό προσωπικόν τών κατωτέ
ρων ίδια δικαστηρίων μας, δτι έπήλθε 
και δια την Ελλαδα ή έποχή κατά τήν 
όποίαν οί τύποι καί αί έπί ποινή άκυ-

ρότητος τεθειμέναι δικονομικαί καί άλ- 
λαι παρεμφερείς διατάξεις πρέπει νά ύ- 
ποχωρήσουν είς τό κατ’ ούσίαν δίκαιον, 
ούτως ώστε, έπί τή βάσει τών νεωτέρων 
άρχών, νά άφεθή εύρύτερόν πως στά- 
διον καί είς τήν έλευθέραν τοΰ δικαστοΰ 
κρίσιν. Παρά τήν άντίληψιν δμως ταύτην 
δλων ήμών, πρέπει νά όμολογηθή δτι έρ- 
μηνεΐαι τοιούτου είδους, Φαρισαϊκαί 
κατά κυριολεξίαν, διατάξεων καθαρώς 
φορολογικών, μή προωρισμένων τούλά
χιστον νά καθορίσωσι τόν τυπικόν τρό
πον καθ’ δν ό δικαστής τή συνεργασία 
καί τών διαδίκων θά έπιδιώξη τήν έξεύ 
ρεσιν τοΰ κατ’ ούσίαν δικαίου καί τής 
άληθείας, δτι έρμηνεΤαι τοιαύτης φύ- 
σεως καί είς αύτά άκόμη τά βλέμματα 
τής μάλλον στρεβλής ή σχολαστικής νο
μικής διάνοιας παριστώσι τήν δικαιοσύ
νην άδικοΰσαν προφανώς. Τό έτι δέ λυ- 
πηρότερον είνε δτι ή άνω 'άπόφασις επ
έρχεται εύθύς άμέσως μετά τήν ύπ’άριθ. 
29  τοΰ 1909 άπόφασιν του Άρείου Πά
γου, ήν ε’ίχομεν παραθέσει είς τό φύλ- 
λον τής 14 Μαρτίου, διά τής όποίας ζή
τημα σχεδόν δμοιον πρός τό άνω έλύθη 
έλευθερώτερον, άποφηναμένου τοΰ άνω
τάτου ήμών δικαστηρίου, λίαν όρθώς καί 
λίαν κοινωνικώς, άν ή έκφρασις είνε έπι- 
τετραμμένη, δτι διατάξεις καθαρώς φο- 
ρολογικαί δέν δύνανται νά έπηρεάζουν 
τήν κατ’ ούσίαν δίκην ούδέ νά γίνωνται 
άφορμή πρός άναβολήν τής συζητήσεως. 
Ά ν  τοιοΰτό τι έπανελαμβάνετο καθ’ 
δμοιον ή κατά παρεμφερή τρόπον καί έν 
τή άνω περιπτώσει, δφείλουν καί αύτοί 
άκόμη οί συντελέσαντες είς τήν έπικρά- 
τησιν τής άνω λύσεως νά όμολογήσουν, 
δτι ούτε τό κατ’ ούσίαν άλλ’ ούτε καί τό 
κατά τύπους άλλ’ ούτε καί τό φορολο
γικόν άκόμη δίκαιον θά παρεβιάζετο.

Δέν είνε δέ άπω σκοποΰ νά παρατή
ρηση τις, δτι μέχρι τοΰδε τούλάχιστον ή 
ένώπ'.ον τών δικαστηρίων τής ούσίας 
κρατήσασα έπί τοΰ ζητήματος τούτου 
λύσις ύπήρξεν άντίθετος. Προχείρους έ- 
χομεν τάς ύπ’ άριθ. 2225 τοΰ 1893 καί 
1259 τοΰ 1898 άποφάσεις τοΰ Έφετείου 
Αθηνών.

ΑΠΟ ΤΗ Ν  Δ ΙΚ Η ΓΟ Ρ ΙΚ Η Ν  ZJ2HN

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Τόν ύπό πάσαν έ'ποψιν πολύμοχθον 

εν τή ενασκήσει τοϋ δικηγορικοΰ έπαγ
γέλματος άγώνα, τόν μετά τόσων κινδύ
νων συνδεδεμένον, πρέπει νά όμολο
γηθή δτι εκτάκτους ένίοτε καταβάλλουν 
τά δικαστήρια προσπαθείας δπως καθι- 
στώσι δυσχερέστατον. Ά ν  εις τοΰτο 
προστεθή κα! τό γεγονός, δτι ή νεωτέρα 
νομοθεσία, έκ παραλλήλου πρός τάς έπ! 
ποινή άκυρότητος τυπικάς ούτως ει- 
πείν διατάξεις, μετέτρεψε τήν δικαιοσύ
νην εις έπεχείρησιν σχεδόν βιομηχανικήν, 
διά τών μυρίων φορολογικών νόμων, 
ών ή μή τήρησις έχει ώς άποτέλεσμα 
τήν αρνησιδικίαν, έ'χομεν πρό ήμών έ'να 
έπαγ^ελματίαν, δικηγόρον άποκαλούμε- 
νον, υπόχρεων άπό πρωίας μέχρις εσπέ
ρας νά έχη προσηλωμένα τά βλέμματα 
κα! τόν νοϋν έπ! ένός σημειωματάριου 
κα! νά άναμετρή τάς ώρας κα! τά δευτε
ρόλεπτα κατά τά όποια κα! έντός τών 
οποίων, μέ κίνδυνον απώλειας τής δίκης, 
οφείλει, άλλοτε μέν νά καταβάλΐ) είς τόν 
γραμματέα τοΰ δικαστηρίου μίαν δραχ
μήν ή εν δίδραχμον, κα! άλλοτε νά 
προβή είς ταύτην ή έκείνην τήν κίνησιν. 
Φαντασθώμεν ήδη τά δικαστήρια κρα
τούντα άνά χεΐρας μικροσκόπια ή έξονυ- 
χίζοντα Φαρισσαϊκώτατα τάς τοιούτου 
είδους κινήσεις κα! καταλήγοντα εΐς ά- 
ποφάσεις, οΐα ή κατωτέρω παρατιθε- 
μένη, διά τής όποίας, δχι μόνον κλείει 
έρμητικώτατα τό δικαστήριον τάς θύρας 
του κατά πρόσωπον ένός διαδίκου κα- 
ταφεύγοντος εΐς αύτό, άλλά κα! ό έκπρο- 
σωπήσας τόν ιδιώτην τούτον δικηγόρος 
μετατρέπεται εΐς παραβάτην τών νόμων 
κα! είς ύπάλληλον άναξιοπρεπή κα! διά 
μέσων ούχ! εύθέων άσκοΰντα τό άνατε- 
θέν εΐς αύτόν λειτούργημα.

Τά πραγματικά γεγονότα, άτινα άπε- 
τέλεσαν τούς λόγους τής κατωτέρω παρα- 
τιθεμένης ύπ’ άριθ. 1746 τοΰ 1909 ά
ποφάσεως τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών, κατανοεί πας, εΐμεθα δέ κα! ήμεΐς 
διατεθειμένοι νά τά δεχθώμεν ώς έκτί- 
θεντμι έν τή άποφάσει, άν μή κα! 
νά ύπερθεματίσωμεν, προσθέτοντες δτι 
καί πας άλλος δικηγόρος κα! αύτο! άκό
μη οί συμμετασχόντες εΐς τήν κατάρτι-

σιν τής άποφάσεως δικαστα!, άν ύποτεθή 
δτι μετήλθόν ποτε ή δτι θά μετέλθουν 
τόν δικηγόρον, οΰτω κα! μόνον θά διηυ- 
θέτουν τήν ύπόθεσιν.Ό πως λοιπόν κατά 
τήν έν λόγω άπόφασιν ούτω κα! καθ’ ή
μάς εινε προφανές, δτι ό ύπερασπίσας 
τήν υπόθεσιν δικηγόρος, τοιοΰτος δέ ήτο 
ό κ. Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Δ ο ν ζ ίν α ς ,  έξ άβλεψίας, 
εΐς ήν ούδείς άπολύτως τών δικηγόρων 
εινε δυνατόν νά μή περιέπεσε, δέν έδή- 
λωσεν έμπροθέσμως τήν άνακοπήν, δτι 
πρός άποτροπήν τών γνωστών συνεπειών 
τοΰ εκπροθέσμου τούτου, συναινοΰντος 
κα! τοΰ άντιδίκου του, έθεωρήθη κατηρ- 
γημένη ή ανακοπή εκείνη κα! δτι μετά 
τήν κατάργησιν ταύτην έγένετο νέα έπί- 
δοσις τής άνακοπής ήτις κα! έδηλώθη, 
έμπροθέσμως πλέον.

Έ ν  άλλαις λέξεσι κα! ήμεΐς δεχόμεθα, 
δτι πάντα ταΰτα ένηργήθησαν έπ! μόνω 
τώ τέλει τοΰ νά μή πληρωθή τό έκ τοΰ 
νόμου είκοσιπεντάδραχμον πρόστιμον, 
δεχόμεθα δέ τοΰτο και διότι εινε άληθές 
άλλά κα! δπως καταστήσωμεν έτι μάλλον 
άνακόλουθα τά συμπεράσματα εΐς ά κατ- 
έληξεν ή περ! ής ό λόγος άπόφασις. 
Διότι καθ’ ήμάς, τότε κα! μόνον ό νόμος 
άπαιτεΐ έπ! ποινή άπαραδέκτου τήν 
καταβολήν τοΰ προστίμου, δταν πρό- 
κηται νά yivr/ χρήσις ένώπιον τοΰ δικα
στηρίου τής έκπροθέσμως δηλωθείσης 
άνακοπής, ούχ! δέ κα! δταν, ώς έν προ- 
κειμένω, ή άνακοπή αΰτη κοινή τών δια
δίκων ,συναινέσει κατηργήθη. κα! άντ’ 
αύτής έκοινοποιήθη νέα, διότι, άν δέν 
έ'χη ούτω τό πράγμα, τότε δέν βλέπομεν 
τί θά ήδύνατο νά πράξη τό δικ.αστηριον 
έν ή περιπτώσει αυτός οδτος ό δικηγόρος 
κ. Γεώρ. Δουζίνας, ό ούτω νομίμως ένερ- 
γήσας πρός άποτροπήν τοΰ προστίμου, 
έκοινοποίει δευτέραν άνακοπήν, έν ή νά 
έδήλου δτι παραιτεΐται τοΰ δικογράφου 
τής πρώτης. Κα! τότε θά διεγίγνωσκεν ή 
άπόφασις δτι ή δήλωσις αυτη εινε εικο
νική κα! δτι έγένετο πρός παραβίασιν 
τοΰ περ! χαρτοσήμου νόμου ;

Άνάγκη δμως ή άπόφασις αυτη νά 
άναγνωσθΓ| έν τφ συνόλω της, δπως πε- 
ριπέση ύπό τήν κρίσιν περισσοτέρων, 
οΐτινες ίσω ς δυνηθοΰν νά κατανοήσουν 
τί δύναται νά σημαίνη τό έν αύτή λεγό
μενον, δτι ή έπίδοσις, καθ’ ής ούδεμία 
φέρεται έ'νστασις εινε εικονική, κα! κατά 
τίνα τρόπον αύιεπαγγέλτως κα! άνευ τί
νος αΐτήσεως άποφαίνεται τό δικαστή- 
ριον δτι διάδικος παριστάμενος ένώπιον 
αύτοΰ έν πλήρει τάξει δέν πρέπει νά 
άκουσθή. ’Έ ,ε ι  δέ ή άπόφασις ώς έξής:

«Ε π ειδή , ώς δεικνύεται έκ τοΰ προσ- 
αγομένου καί έπιδοθέντος δικογράφου 
τής συζητουμένης άνακοπής άπό 19 
Νοεμβρίου 1908 καί τής έπί τούτου βε- 
βαιώσεως τοΰ κλητήρος Κ. Δ. Χρηστο- 
πούλου, ή κοινοποίησις τής άνακοπής. 
έγένετο τή 19 Νοεμβρίου 1908. Έ π ο μ έ
νως ή κατά τήν προσαγομένην βεβαίω- 
σιν τοΰ παρ’ ήμΐν γραμματέως δήλωσις 
τής άνακοπής έν τφ οίκείω βιβλίω τόν 
Φεβρουάριον τοΰ 1909 έκπρόθεσμος έγέ
νετο μετά τήν παρέλευσιν τής άπό τής 
έπιδόσεως οιμήνου προθεσμίας καί ήδη 
συμφώνως πρός τό άρθρον 52 (νέον) τοΰ 
yA X K E ' νόμου περί χαρτοσήμου, ?να ή, 
παραδεκτή ή άνακοπή,Ιδει νά καταβληθή 
έκτός τοΰ καταβληθέντος άπλοΰ τέλους 
καί τό πρόστιμον τοΰ άρθρου 53 τοΰ ίδιου 
νόμου (έκ δραχ. 25) τοΰθ’ δπερ δέν έγέ
νετο, (ή βεβαίωσις είναι μόνον περί τοΰ 
άπλοΰ τέλους). Έ π ί τούτοις δέον κατά 
τό μνησθέν άρθρον 52 νά άπορριφθή ή, 
άνακοπή ώς άνυποστήρικτος, θεωρουμέ
νης ερήμην τής δίκης διά τόν άνακό- 
πτοντα, άφοΰ διά τής συζητήσεως είσά- 
γεται ή άνακοπή άναγκαίως καί ύπό τοΰ 
καθ’ ού αδτη. Καί είναι μέν άληθές δτι 
προσάγεται καί Ιν αποδεικτικόν τοΰ 
ίδίου κλητήρος έμφαΐνον έπίδοσιν άνακο
πής κατά τής ίδιας άποφάσεως άπό 19' 
Δεκεμβρίου 1908 τή 31η Δεκεμβρίου 
1908, άλλά τό έπιδοτήριον τοΰτο προφα
νώς συνετάχθη ε ΐκ ο ν ικ ώ ς  ( ! ! )  πρός 
συγκάλυψιν τοΰ έκπροθέσμου τής δηλώ- 
σεωςκαί άποφυγήν τής πληρωμής τοΰ 6- 
φειλομένου  προστίμου,ώς πείθεται τις άδι- 
στάκτως έκ τοΰ δτι τοιοΰτο δικόγραφον 
άνακοπής δέν προσκομίζεται παντάπα- 
σιν (έν ω δ μέν άνακόπτων όμιλεΐ περί. 
άνακοπής του άπό 19 Δεκεμβρίου 1908, 
ό δέ άνακοπτόμενος περί άνακοπής τοΰ  
άντιδίκου του άπό 19 Νοεμβρίου 1908).. 
"Οτι δέ ή άνακοπή έπεοόθη τήν 19 
ΛΤοεμβρίου καί ούχί τήν 31 Δεκεμβρίου, 
προκύπτει καί έκ τοΰ δτι τότε (τή 19 : 
Νοεμβρίου) καί νά κοινοποιηθή διά νά 
είνε έμπρόθεσμος δέν ήδύνατο, άφοΰ καί ή,
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άνακοπτομένη άπόφασις έκοινοποιήθη 
ύπό της έναγούσης έδρευούσης έν Ά θή - 
ναις τή12Νοεμβρίου 1901 τφ άνακόπτοντι 
ώσαύτως κατοικώ Αθηνών. (βλ. τδ ύπ. 
άρ. 9741 έπιδοτήριον τοΰ κλητήρος’Αλεξ. 
Άντωνιάδου.) 'Ο τρόπος ουτος δμως, 
δια τοΰ όποιου έπιζητεΐται ύπό τοΟ δι
κηγόρου τοΰ άνακόπτοντος, τη συνδρομή 
καί τοΰ άντιδίκου, ή έξέτασις άνακοπής 
είς ήν δέν δφείλεται άλλως άκρόασις, 
συνιστα ούχί εύθύ μέσον πρδς ύποστή- 
ριξιν τών δικαίων τοϋ πελάτου του, υ
ποκείμενον είς πειθαρχικόν κολασμόν 
κατά τά άρθρα 146 και 149 τοϋ δργανι- 
σμοΰ τών δικαστηρίων. Συνεπώς προσή- 
κον εΐνε νά 6ιαμηνυθή τό πράγμα είς 
τόν Πρόεδρον τοΰ δικηγορικοΰ Συλλό
γου διά τήν ένάσκησιν της προσηκούσης 
πειθαρχικής άγωγής καθ’ ούτινος άνήκει.

Διά ταΰτα...
Δικάζον έρήμην τοϋ άνακόπτοντος
’Απορρίπτει τήν άπό 19. Νοεμβρίου 

1908 άνακοπή ν του κατά τής ένταΰθα 
έμπορικής έταιρείας «Οίκονομίδης Σο- 
φιανόπουλος καί Σιά» καί τής ύπ’ άριθ. 
7 ,603 (1908) έρήμην άποφάσεως τοΰ 
δικαστηρίου τούτου. Καταδικάζει τόν 
άνακόπτοντα είς τά δικαστικά έξοδα έκ 
δραχμών είκοσι πέντε καί τά τέλη. Δια- 
τάσσει ί’να διαβιβασθώσι, διά τής ύπη
ρεσίας τοΰ γραφείου, τψ Προέδρφ τοΰ 
έν ’Αθήναις δικηγορικοΰ Συλλόγου, α') 
άντίγραφον τής παρούσης, β') τό έν τω 
σκεπτικφ μνημονευόμενον έπιδοτήριον 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1908 δικόγραφον 
κοινοποιηθείσης άνακοπής καί τό δπ’ 
άριθ. 9741 έπιδοτήριον.

Α ί ατήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
εΐνε είς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλον δι
καστικού προσώπου, ευρισκό
μενόν είς τήν άνάγκην ή έπιϋ ν-  
μοϋντος νά άνακινήση πα ν  έν 
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τού δικαίου.

’Αντίστοιχος δρος, δυνάμενος νά 
έκφράσιq έκεΐνο δπερ δ μέγας Jh e -  
ring ήννόει άποκαλών R echtsphi- 

lister =  στενο-
© t  •iprt.fttnnt.luz κεφάλους τοϋ 

τοΰ  δ ικ α ίο υ  δικαίου, τούς 
λογιωτάτους ε

κείνους, οϊτινες ύπο τδν τίτλον τών 
άγαν θεωρητικών ή τών στενώς φι- 
λονόμων είνε πρόθυμοι νά θυσιάσουν 
τήν ούσίαν δπως διασο)θη καί τδ τε- 
λευταΐον λεξίδιον του νόμου, δρον 
λέγομεν τοιοΰτον, έκφράζοντα άκρι
βώς τδ νόημα τοΰ μεγάλου Γερμανού, 
δέν παρέχει ή έλληνική γλώσσα. 
Φαίνεται δμως δτι έν τη έλληνικη 
δικαιοσύνη άντιπροσωπεύεται δαψι- 
λώς καί ή τοιαύτη κατηγορία τών 
ερμηνευτών τών νόμων, διότι έν δια- 
στήματι βραχυτάτψ δύο τοιαΰτα 
κρούσματα ε’ίμεθα είς θέσιν νά άνα- 
φέρωμεν, έκεΐνα άτινα έν έτέρα στήλη 
παραθέτομεν. Εύχόμεθα ή παραγωγή 
νά μή πλεονάση, δπως μή παραστώ- 
μεν πρδ τοΰ θεάματος, δπερ δ αύτδς 
Γερμανδς φιλόσοφος τοΰ δικαίου φαν
τάζεται, παρομοιάζων τούς ούτως 
έφαρμόζοντας τδ δίκαιον μέ τροχι- 
στάς ξυραφίων, οϊτινες, ήσκημένοι 
ίσως είς τήν τέχνην τοΰ τροχίζειν, 
συνειθίζουν σύν τφ χρόνφ νά πι
στεύουν δτι είνε Ικανοί καί νά ξυρί
ζουν, ού μόνον δέ τοΰτο, άλλά καί 
ξυρίζουν.

Άλλοίμονον δέ, έπιλέγει δ ευφάν
ταστος νομοδιδάσκαλος, είς τάς πα
ρειάς έκείνων, οϊτινες άκοντες περι
πίπτουν είς τάς χεΐρας τών τοιούτων 
τροχιστών-κουρέων !

Δέν πρόκειται βέβαια είς όλίγας γραμ.- 
μάς νά λύσωμεν τό ζήτημ.α. Ά λ λ ά , θέ- 
τοντες αύτό, νομίζομεν, οτι άτόπως το 

Ποινικόν Δικαστήριον,
Π ερ ι ίΝομΛς έν δίκν) περί αύτοδι- 

κίας, επιδικάζει νο
μήν. Τοιαύτη γνώμη ούδαμ.ώς υποστη
ρίζεται ύπό τοΰ άρθρου 6 της Ποιν. 
Δικ. διότι κατ’ αύτό .ενώπιον των ποι

νικών δικαστηρίων φέρονται αιτήσεις 
τών παθόντων έκ ζημιών ώς αποτελε
σμάτων αξιοποίνων πράξεων. Ή  αύτο- 
γνώμων κατάληψις οικοπέδου δύναται 
νά περιέχν) τά στοιχεία αγωγές περί 
νομής ένώπιον τοΰ πολίτικου δικαστη
ρίου, δύναται νά περιέχν) καί τά στοι
χεία ποινικής άγωγης ένώπιον τοΰ ποι
νικού δικαστηρίου, αποτελούσα προσβο
λήν δικαιώματος περιουσιακού αξιόποι
νον, έξ ης δύναται νά πηγάζτ) καί πο
λίτικη άγωγή περί τών έπελθουσών ζη- 
μ.ιών έκ της προσβολής ταύτης, περί 
ών ζημιών καλείται ν’ άποφασίστι τό 
ποινικόν δικαστήριον, έξετάζον τό ζη
τημα της νομ.ης, περί “ίς  βεβαίως δέν 
δικαιούται ν’ άποφασίστ), καθώς έν 
τοια^ττ) περιπτώσει όμ,οίως προσβαλλο- 
μένης καί της κυριότητος καί περί τα ύ ' 
της ούχί άρμ.οδίως θ’ άπεφάσιζε τό ποι
νικόν δικαστήριον. Τό μ.έγα έν Αθήναις 
κοινωνικόν ζητημα έκ τών συμ.βαινόντων 
έν τοΐς οίκοπέδοις τό έ'χομεν προσηκόν- 
τως ζωγραφησει άπό τών ημ,ετέρων στη
λών, άλλά τοΰτο δέν δικαιολογεί δικα
στικά τραγελαφηματα, διότι δέν συναι
σθάνεται τό καθήκον της ή Νομοθετική 
έξουσία, όπως αύτή λάβν) αύστηρότατα 
μ,έτρα κατά μιας’ τοιαύτης άχαρακτηρί- 
στου καταστάσεως άκολάστως γεννώ- 
σης εγκλήματα έπί έγκλημάτων. 'Ως 
έ'χουσιν αί διατάξεις τοΰ νόμ.ου δέν έπι- 
τρέπουσι, καθ’ ήμ.ας, νά έπιδικάζν) τό 
ποινικόν δικαστήριον ακίνητα κτήματα, 
ν’ άνατρέπ·/) δέ δλας τάς ύπό της Πολ. 
Δικονομ.ίας καθιερωμ.ένας αρχάς της γε- 
νεσεως, έκδικάσεως καί παραγραφής τών 
περί νομής άγωγών. Έ ν τούτοις δέν θά 
παρεΐλκεν εύρυτέρα συζήτησις τοϋ θέ
ματος καί άπό καθαρώς έ'τι κοινωνικής 
ώφελείας άπόψεως, λαμβανομένης ό'μ,ως 
ύπ’ ό'ψιν της Ποινικής ήμών Δικαιοσύνης 
ώς έ'χει καί ώς διεξάγει τάς δίκας της.

Έμβατήριόν τι, πένθιμ.ον πλέον, κατά 
μίμ.ησιν τοϋ «ό Θεός σώζοι τήν Βασί
λισσαν», επιβάλλεται,φρονοΰμεν, νά συν- 

τεθνί, ΐνα μή ή 
Ό  Θεός όώ ζοι μέλλουσα κηδεία

τοιτς δικηγόρους δεκάδων τινών δι
κηγόρων, έπιτασ- 

σομένων νά άποθάνουν ώς μ-άρτυρες τών 
πρός τούς πελάτας των ύποχρεώσεών 
των, παοαστήση θέαμα μονότονον.’Επ εί- 
γει δέ ή σύνθεσις, διότι ήρχισαν ήδη έν
τός τοΰ αύτοϋ έρειπίου, έκ της προσφά
του πυρκαϊας, αίέργασίαι τών δύο Ειρη
νοδικείων, θά είνε δέ άνήκουστον, μ,ετά 
ενα τόσον έ'νδοξον θάνατον, νά παραστώ- 
μ,εν ανέτοιμοι καί έστερημένοι τόσης 
π ρ οΥ οία ς , ώστε ούδέ εν πένθιμ,ον έμβα- 
τήριον νά μ.ή άνακρουσωμ.εν.

Πάντως «ό Θεός σώζοι τούςΆΟηναίους 
δικηγόρους».

Δύο όρκοι έδίδοντο κατά τήν προχθε
σινήν συνεδρίασιν τοΰ Β ' βορείου Ειρη
νοδικείου Αθηνών πρός λύσιν διαφορας 

άντικείμ.ενον έχού- 
Ό  κ ό τ ινο ς  σης ένα κόφινον 

τών yovdjioviwMv ί μ.ουσμ.ούλων κατά 
τήν έκφρασιν της 

άποφάσεως. Κατά τάν έ'να τών ό'ρκων ό 
κόφινος μετά τοΰ όξυνοΰ τήν γεϋσιν 
καρποΰ παοεδόθη είς τόν έναγόμενον, 
κατά τόν έτερον τών δρκων ό καρπός 
περιείχε κεκρυμ-μένα έλαττώμ.ατα. Είς 
βάρος δέ τοϋ άτυχους καρποΰ, αξίας 
κατά τούς δρκους δραχμ,ών έπτά , άνε- 
πτύχθησαν τίς οιδε ποΐαι καί πόσαι σο- 
φίαι τών ρημ.άτων τών αειμνήστων Ά -  
γορανόμ.ων ή τών ρήσεων τοϋ Παύλου 
καί πόσαι έξεδόθησαν προδικαστικαί 
άποφάσεις είς δόξαν τϋς λαϊκές δικαιο
σύνης ήν οί θεσπίσαντες έφκντάσθησαν 
έν τή άπλοϊκότητί των ένεργόν πάν
τοτε καί έκ τών ένόντων λύουσαν τάς 
μ-ικροδιαφοράς. Έ ν τώ μετκξύ οί μέν 
κενόσπουδοι νεωτερισταί άς άσχολώνται 
έπί τών νέων προβλημάτων τνίς θεωρη
τικής έπιστήμ.ης, ή δέ πολιτεία είς τήν 
πλήρωσιν τών άνωτέρων δικαστικών θέ
σεων, άφοΰ ό μ.όνος κίνδυνος ον διατρέ- 
χομ,εν μέ τό σύστημα καθ’ δ άπονέμ.ο- 
μ.εν είς τον λαόν τήν δικαιοσύνην, είνε 
OTt διαφθείρομεν τοϋτον είς ορκοδοσίας

περί μ-ουσμούλων καί τόν έξαντλοϋμ.εν 
χρηματικώς καί τό όλιγώτερον τόν πει- 
θομεν δτι παν άλλο ή διά τήν άνεύρεσιν 
τοΰ  δικαίου του μεριμ,νώμ.εν.

Δέν εινε ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ά- 
πευθυνόμεθα διαμαρτυρόμ,ενοι πρός τούς 
κ. κ. προεδρεύοντας τοϋ ένταΰθα Πλημ · 

μελειοδικείου, προ- 
Ά ίύ γ γ ν ω ίτ ο ν  κειμ.ενου περί δικη

γόρων προσλαμβανό
μενων εί; συμπλήρωσιν τοΰ δικαστηρίου. 
Καί δέν δύναταί τις μ.έν ν’ άρνηθή, δτι 
διά παν άλλο θά έχρησίμευον ή ώ : ποι
νικοί δικασταί καί νέοι τινές πρωτοδίκαι, 
έμμισθοι καί άμισθοι πάρεδροι, άλλά τό 
άτοπον τοΰτο κεΐται έν τώ  νόμω καί 
είνε άναπόφευκτον. Ά λ λ ’ είνε αδικαιο

λόγητος ή άμέλεια έν τή διά δικηγό
ρων συμ.πληρώσει, καλουμ.ένων τών νεω- 
τέρων καί ύπό πασζν έ'ποψιν άκαταλ- 
ληλοτέοων, « ερ ιέρ γ ω ς  κατά. « ρ ο -  
τί[J.tqocv.  Ά λ λ ’ είνε άσύγγνωστον νά 
καλώνται δικηγόροι μηδέποτε φαινόμε- 
νοι έν τω  ΙΙλημ.μ.ελειοδικείψ, είς δ με- 
ταβζίνουσι καί ίστανται προκλητικοί 
πρό της έδρας έπί τω  προβεβουλευμ.ένω 
( ! ; ) σκοπώ δπως κληθώσι πρός συμ- 
πλήρωσιν τοΰ δικαστηρίου καθ’ ώρισμ-έ- 
νην δίκην, μ.ετά τό πέρας της οποίας ά- 
γάλλονται ή δυσζνχσχετοϋσι μετά τών 
ένδιαφερομ.ένων, άπερχόμενοι 'ίνα μ.όνον 
εί; όμ.οίαν περίστασιν έπανέλθωσιν. Έ -  
πιθυμ,οΰμεν, νά μή έπανέλθωμ,εν ανκλυ- 
τικώτεροι.

Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
[Σ υ ν έχ εια  εκ  τον προηγουμένου]

V

Ή  θετική λοιπόν Ιρμηνεία Ιχει σκο
πόν νά έξάρη τήν κοινωνικήν σχέσιν, τήν 
πραγματικότητα, ώς έρμηνευτικόν στοι- 
χεΐον, υπεράνω τοΰ έπιπέδου έκείνου, έν 
τφ όποίφ εύρίσκετο έν τή προηγούμενη 
έρμηνευτική περιόδφ. Πρέπει άρα νά το
νίσω, δτι ό άποδεχόμενος τήν θετικήν 
έρμηνείαν δέν σκοπεί ν’ άπορρίψη ώς ά
χρηστα έρμηνευτικά στοιχεία τήν νομο
θετικήν λέξιν ή πρόθεσιν. Δέν πρόκειται 
περί άποβολής τής λογικής έρμηνείας, 
άλλά περί ύπερισχύσεως τής θετικής έρ- 

. μηνείας, άκριβώς δπως ό άποδεχόμενος 
τήν λογικήν έρμηνείαν δέν άπορρίπτει 
τήν γραμματικήν, άλλά τήν πρώτην άνα- 
κηρύσσει άνωτέραν τής δευτέρας. Με
ταξύ τών τριών ψυχολογικών σημείων, 
τής κοινωνικής άνάγκης, τής έξ αύτής 
δημιουργουμένης νομοθετικής προθέσεως 
καί τής τυπικής δηλώσεως τοΰ νομοθέ- 
του, άρχικώς μέν προεΐχεν ή τυπική δή- 
λωσις, μετά ταΰτα δέ ή πρόθεσις καί ήδη 
έπιζητοΰμεν νά ύποβιβάσωμεν άμφότερα 
ταΰτα, προτάσσοντες αύτών τήν κοινωνι
κήν άνάγκην. Καθιστώμεν ουτω τήν έν
νοιαν τοΰ νόμου μάλλον αντικειμενικήν 
ή υποκειμενικήν, συγχρόνως δέ τονίζο- 
μεν τήν αύστηράν διάκρισιν τής κοινωνι
κής άνάγκης άπδ τής νομοθετικής προ
θέσεως.

Πρέπει δμως νά όμολογήσω, δτι καί 
κατά τήν προηγουμένην περίοδον ένίοτε 
δέν παρωρατο τό έρμηνευτικόν στοιχεΐον 
τής κοινωνικής άνάγκης, άλλ’ αί περί 
τής θετικής έρμηνείας σύγχρονοι μελέ- 
ται καί συγγραφαί σκοπόν έχουσι νά 
καταδείξωσι τήν χρησιμότητα τής θετι- 

■κής έρμηνείας, έξ έιέρου δέ ν’ άποδεί- 
ξωσιν, δτι καί άν ένίοτε πρότερον έγίνετο 
ταύτης χρήσις, έγίνετο άνευ έπιγνώσεως 
τής γενικωτέρας σημασίας αύιής, έπί τέ
λους δέ σκοποΰσι νά έξάρωσι τήν άνάγ
κην τής χρήσεως τής θετικής έρμηνείας 
μετά συστηματικότητος καί έπιγνώσεως. 
Εύλόγως λοιπόν λέγει ό K antorow icz 
(D er K am p f um die R ech tsw issen - 
sch aft σελ. 9), δτι ό νϋν σκοπός τών 
όπαδών τής θετικής έρμηνείας δέν είναι 
συστατικός, άλλά κυρίως διακηρυκτικός 
αύτής.

Κατ’ έμέ δέ ή' έν τούτφ έργασία τών 
συγγραφέων τούτων άποτελεΐ μεγίστην 
δπηρεσίαν είς τήν έπιστήμην τοΰ δικαίου. 
Υπάρχει δέ έλπίς έκ τής καθολικής 
έπικρατήσεως τής θετικής έρμηνείας νά 
άρθώσιν αί χασματώδεις διαφωνίαι αί 
προκύπτουσαι έκ τής διαφόρου έρμηνευ- 
τικής κατόψεως, άλλά προσέτι, δπερ καί 
σπουδαιότατον, νά πλησιάσωσιν άλλήλαις 
ή θεωρία καί ή πραξις.

V I
Όλίγα, κύριοι, παραδείγματα δεικνύ- 

ουσιν τήν καί πρότερον, άνεπίγνωστον 
δμως, χρήσιν τής θετικής έρμηνείας. 
Είναι γνωστή ή διάταξις τοΰ Ούλπια- 
νοΰ (15 § 1, 4. 3), καθ’ ήν τό νομικόν 
κόν πρόσωπον δέν εύθύνεται είς πλήρη 
άποζημίωσιν διά τά πταίσματα τών άντι- 
προσώπων αύτοϋ. Καί τά έλληνικά δικα
στήρια, καλούμενα νά έφαρμόσωσιν αύ
τήν, καταλαμβάνονται ύπό τρόμου καί 
δεινής απορίας περί τής δικαιολογίας τής 
μή ισχύος αύτής. Καί πολλά έμηχα- 
νεύθησαν, δπως θέσωσιν αύτήν έκποδών 
καί ούδέν ώφέλησε. Καί δμως κηρύσσε
ται ή διάταξις αϋτη ώς μή ίσχύουσα καί 
λίαν εύλόγως. Ά λ λ ’ έπί τή βάσει τίνος

έρμηνείας ; Ό  σοφός καθηγητής κ.Κρασ- 
σάς γράφει, δτι κατά τής διατάξεως ταύ
της κατεξανέστη έπιστήμη καί νομολογία. 
Ά λλά  τοΰτο βεβαίως δέν άποτελεΐ δικαιο
λογίαν τής μή ισχύος. Μήπως πρέπει 
νά έρεισθώμεν έπί έθιμου ; Ά λλά  τό 
φάσμα τούτου δέν προβάλλει άείποτε. 
Ά λλά  μήπως ή χρήσις τής λογικής έρ
μηνείας δέν θά ήγεν είς τήν άποδοχήν 
τής ύπέρ τής ισχύος ’ τής διατάξεως γνώ
μης ; Ό  V an g erow  (1 § 55), έ κατ’ 
έξοχήν συνήθως παρορών τήν συσχέτισιν 
τών νόμων πρδς τά κοινωνικά φαινό
μενα, δέν δυσκολεύεται νά κηρύξη τήν 
διάταξιν ίσχύουσαν έπί τή βάσει τής έξής 
λογικής έρμηνείας. Ά λ λ ’ δμως, λέγει, 
πρέπει νά κηρυχθώμεν ύπέρ τής ισχύος 
τής διατάξεως ταύτης διά τδν κύριον 
λόγον, δτι, έπειδή τό νομικόν πρόσωπον 
κατά τήν φύσιν αύτοΰ δέν είναι είμή νο
μικόν πλάσμα καί μόνον έχει ίδιαν προ
σωπικότητα καί ιδίαν βούλησιν, καθ’ δ
σον βαίνει τδ πλάσμα τοΰτο, τό άδίκημα, 
μή ύπαγόμενον εντός τοΰ διαγεγραμμέ- 
νου σκοπΟΰ τοΰ νομικοΰ προσώπου, δέν 
διαπράττεται ύπ’ αύτοΰ, άλλ’ άπορρέει 
έκ τής ένεργείας τών καθ’ έκαστον άτό
μων, άπερ είναι καί ύπεύθυνα είς άπο- 
ζημίωσιν!

’Ιδού, κύριοι, ποΰ άγόμεθα, παρο- 
ρώντες τήν κοινωνικήν άνάγκην ώς 
έρμηνευτικόν στοιχεΐον. ’Ιδού ποΰ ά
γόμεθα, μή σκεπτόμενοι, δτι ή κοινω
νική σχέσις ώς πρός τήν εύθύνην τών 
νομικών προσώπων, άλλοιουμένη έκά
στοτε καί άλλοιωθεΐσα έπί τοσοΰτον, έπι- 
βάλλει νά δεχθώμεν τήν διάταξιν μή 
ίσχύουσαν! ’Ιδού πώς διανοίγονται τά 
χάσματα μεταξύ τής θεωρίας καί τής 
πράξεως ! Καί είναι εύχάριστον, δτι, 
καίτοι τά δικαστήρια τρομοκρατούνται 
ύπδ τοιούτων θεωριών έν τφ ζητήματι 
τούτφ, καίτοι είθισμένα είς παντοίας 
έπιτετηδευμένας έκφράσεις, διατελούσας 
ύπό τήν αιγίδα τής λογικής έρμηνείας, 
είναι εύχάριστον, λέγω, δτι σχεδόν έμμό- 
νως έδέχθησαν τήν πλήρη άστικήν εύθύ
νην τών νομικών προσώπων, χωρίς νά 
μεριμνήσωσιν, ώς ό V angerow , περί ΐοΰ 
άρμονικοΰ συμβιβασμοΰ τής περί πλά
σματος θεωρίας τοΰ νομικοΰ προσώπου.

Κατεξανέστη ή έπιστήμη, λέγει ό κ. 
Κρασσας, κατά τής ισχύος τής διατάξεως, 
άλλά πώς βαίνουσα, πώς έρμηνεύουσα; 
Μήπως ήλλοίωσε τήν έρμηνευτικήν αύ
τής μέθοδον ;

Καί ή άνωτέρω έρμηνευτική διαπραγμά- 
τευσις τής διατάξεως ταύτης δέν είναι ή 
είλικρινεστέρα; Καίδένέτέθη έκποδών άπό 
πολλοΰ χρόνου ή άλλη διάταξις τοΰ αύ
τοΰ Ούλπιανοΰ (L,. 27. π. 12. 1) περί τής 
εύθύνης τών νομικών προσώπων διά τά 
ύπδ τών άντιπροσώπων συναπτόμενα δά
νεια, άκριβώς διότι ή διάταξις αύτη 
καθίστα άδύνατον τήν κατά τούς δρους 
τής συγχρόνου έποχής δρασιν αύτών;

Καί δμως καί ό W ind scheid  (§ 59) 
ό κατ’ έξοχήν θιασώτης τών διά κα
τασκευής νομικών έννοιών δρρωδεΐ νά 
νά θεωρήση τήν προηγουμένην διάταξιν 
ώς άποδιοπομπαίαν έκ τής συγχρόνου 
ζωής. Βεβαίως τοιαύτην άντίληψιν τοΰ 
θέματος δέν ήδύνατο νά έχη ό D ern- 
b u rg  (I § 66) καί τά γερμανικά δικα
στήρια.

Είναι γνωστόν, κύριοι, δτι ή άμεσος άν- 
τιπροσωπεία κατά κανόνα δέν έπετρέ- 
πετο παρά Ρωμαίοις διά διαφόρους λό
γους. Έγεννήθη δέ ή άπορία, άν ή άμε-
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σος αντιπροσωπεία είναι καί διά χήν σύγ
χρονον έποχήν έξαιρετική. Ά λ λ ’ οί πλεΐ- 
στοι των συγγραφέων καί ή νομολογία, 
ήμεδαπή καί αλλοδαπή, σταθερώς πλέον 
δέχονται, δτι αί συναλλαγαί άπαιτοΰσι 
νά κηρύξωμεν τήν άμεσον άντιπροσώ- 
πευσιν ώς κανόνα. Καί δμως ή, δρθο- 
τάτη αδτη λύσις δέν εϊνα··. ποσώς σύμφω
νος πρός τούς μαθηματικούς συλλογι
σμούς τοΟ V angerow  ( I I I  § 608  σελ. 
293). Ούτος σκεπτόμενος έξ έπαγωγής 
έρω τα : πώς, λέγει, θά παραβιάσωμεν 
τόν ρωμαϊκόν κανόνα, δτι ή ένοχή κα
ταρτίζεται μεταξύ συμβαλλομένων προ
σώπων, δεχόμενοι έν προκειμένψ δη
μιουργίαν ένοχης ύπέρ τρίτου μή συμβαλ- 
λομένου; Έ π ί τοσοΟτον δέ βαίνει, ώστε 
νομίζει, δτι αί κοινωνικαί άνάγκαι δέν 
παραβλάπτονται καί νΰν έξαιρετικώς χω- 
ρούσης τής άμ εσου  άντιπροσωπείας! Κχί 
έν προκειμένιρ δμως ή άναγόρευσις τής 
άμεσου άντιπροσωπείας ώς κανόνος έρεί- 
δεται έπί τής θετικής έρμηνείας. Ά ν , 
κύριοι, ύπάρχη δικαιολογία διά τήν 
πρός τούς δογματικούς καί τούς άπό κα- 
θέδρας διδασκάλους τοΰ δικαίου δυσπι
στία των πολλών, ό λόγος εύρίσκεται 
κατά μέγα μέρος είς τήν μεθοδολογικήν 
πορείαν, ήν πολλοί ίδίως τών παλαιοτέ- 
ρων συγγραφέων ήκολούθησαν έν τή έ- 
πεξεργασία τοΰ δικαίου.

Παραδείγματα χρήσεως τής θετικής 
έρμηνείας δυνάμεθα ν’ άντλήσωμεν καί 
έκ τών νεωτέρων νομοθεσιών. Έ κ  τοΰ 
γαλλικοΰ κώδηκος δύναμαι νά σημειώσω 
τάς κατωτέρω περιπτώσεις, τάς όποίας 
ήντλησα έκ τοΰ έργου τοΰ διαπρεπεστά- 
του έν Παρισίοις καθηγητοΰ P lan iol,

Κατά τήν παλαιάν θεωρίαν ή διάκρι- 
σις τών σχετικών καί άπολύτων άκυρο- 
τήτων έφηρμόζετο καί έπί τοΰ γάμου, 
έφ’ ού κατά τήν θεωρίαν ταύτην σχετική 
άκυρότης ύπήρχεν, όσάκις έσκοπεΐτο ή 
προσωπική προστασία ένός τών είς γά
μου κοινωνίαν έλθόντων, ώς έπί γάμου 
μετ’ άνήβου. Ά λ λ ’ ή κατά τήν θεωρίαν 
ταύτην λύσις ήν άφόρητος έν τοΐς πρά- 
γμασιν. Ή  τύχη μεγάλων περιουσιακών 
συμφερόντων, παραχθέντων ύπέρ τρίτων 
ή ύπέρ τίνος τών συζύγων λόγιρ τής έ- 
νώσεως ταύτης, έξηρτατο έκ τής αύθαι- 
ρέτου βουλήσεως τοΰ άνήβου. Πλήρης 
έκράτει άβεβαιότης. Ούχί δέ υπερβολι
κόν, δτι ύπό τό κράτος τής τοιαύτης θεω
ρίας ή δημοσία τάξις διεταράσσετο. Τό 
στοιχεΐον άρα τής κοινωνικής άνάγκης 
ύπεδείκνυεν ώς επιβαλλόμενο ν νά θεω- 
ρήται πασα άκυρότης τοΰ γάμου ώς δη
μοσίας τάξεως, ώστε πας τις νά δικαιώ- 
ται είς προσβολήν αύτοΰ. Ή  νομολογία 
δέν έβράδυνε νά άσπασθή τήν έν τφ ση- 
μείψ τούτφ θετικήν έρμηνείαν καί νά 
κηρύξη τόν μετ’ άνήβου γάμον άκυρον 
έκ λόγων δημοσίας τάξεως, τυπικώς 
στηριχθ,εΐσα έπί τών άρθρων 1395 έφ. 
τοΰ κώδηκος, καθ’ δν τό γαμικάν συνάλ
λαγμα είναι έπίσημον καί άμετάβλητον, 
μή άλλοιούμενον έπομένως έκ τής βου
λήσεως ένός τών μερών. Ή  άρα πρέπει, 
έσκέφθησαν, νά ή άπολύτως έγκυρον ή 
άπολύτως άκυρον. Καί ό μέν P laniol 
( I I I  837— 838) ένθουσιωδώς αποδέχε
ται ώς σκόπιμον τήν τοιαύτην έρμηνείαν 
τής νομολογίας, ήμεΐς δέ, πολιτευόμενοι 
καί έν τούτφ κατά τό ρωμαϊκόν δίκαιον, τί 
πρέπει νά εΐπωμεν, εχοντες ώς άρχήν, 
δτι,·μή χωρησάσης τής συμβιώσεως μέχρι 
τής ήβης, χωρεΐ προκριματική άγωγή 
πρός άκύρωσιν τοΰ γάμου ύπέρ ένός τών 
συζύγων, είς ούδεμίαν μάλιστα ύποκει- 
μένη παραγραφήν ;

Έ ν  Γαλλία έγεννήθη τό ζήτημα, άν 
χωρή υιοθεσία τών νόθων, περίφημον δέ 
διαφωνίαν άπεκάλεσεν ό P lan iol (I n° 
2977) τήν έπί τοΰ ζητήματος τούτου έρι
δα. Ή  λογική έρμηνεία ήγεν είς τάς έξής 
σκεψεις. Τό άρθρον 908  τοΰ άστικοΰ κώ 
δηκος έπιτρέπει είς τά φυσικά τέκνα νά 
λάβωσιν έκ δωρεάς έν ζωή ή αίτια θα
νάτου μόνον δ,τι αύτός ό κώδηξ όρίζει έν 
τώ τίτλω περί διαδοχών. Ά λ λ ’ έν τώ 
τίτλω τούτφ καί δή έν άρθρφ 757 ό πα- 
τήρ ή ή μήτηρ τοΰ φυσικοΰ τέκνου όφεί- 
λει νά καταλείπη είς αύτό ποσοστόν 
τοΰ ποσοΰ, είς δπερ δικαιοΰται τό νόμι
μον τέκνον. Έπιτρέπυντες άρα τήν υιο
θεσίαν τοΰ νόθου, παραβιάζομεν τήν τε- 
λευταίαν ταύτην διάταξιν, δι’ ής τά νόθα 
τέκνα έν ήσσονι τίθενται μοίρα τών γνη
σίων, έν ω άντιθέτως θά καθίσταντο ίσα 
πρός αύτά. Ά λ λ ’ ή νομολογία έδέχθη 
τήν υιοθεσίαν. Ούδέν ύπάρχει τό έπιβάλ- 
λον νά κωλύσωμεν, τοΰ νόμου σιγώντος, 
τό νόθον τοΰ νά μένη έν τή καταστάσει 
τής φυσικότητος, τής όποίας άλλως δέν

είναι αύτό δημιουργός. Ή  κοινωνική ά
νάγκη καί ή κοινωνική άντίληψις είς 
τοΰτο άγουσιν καί δή είς τήν έν γένει 
έξίσωσιν τών νόθων καί γνησίων. Αυτη 
ήδη έπιζητεΐται καί νομοθετικώς. Ή  έκ 
τοΰ γαλλικού κώδηκος άρα προκύπτουσα 
άμφιβολία έπιτρέπει νά δεχθή τις, έξαίρων 
τήν άνωτέρω κοινωνικήν άνάγκην, τήν 
υιοθεσίαν τών νόθων. Ούτω δ’ έδέχθησαν 
πλεΐσται άποφάσεις τών γαλλικών δικα
στηρίων. (Πρβλ. καί V ander E y ck e n  
M ethode p ositive de In te rp r e ta t io n  
1907 σελ. 216).

V I I
Καί ήδ*], πριν άναπτύξω ύμΐν άπορίας 

τινάς, προβαλλομένας κατά τής άποδο- 
χης της θετικής έρμηνείας, στρέφομαι 
είς π ερ ιμ άχ η τά  τινα παρ’ ήμΐν θέματα.

Γνωστόν, δτι τά άρθρα 3 καί 4  καί 5 
τοΰ νόμου περί έπιτροπείας-'μνημονεύουσι 
καί τοΰ πατρός, δύναται δέ καί έκ πρώ
της δψεως, ήτοι διά τής γραμματικής 
έρμηνείας, ν’ άχθη τις είς τήν λύσιν, δτι 
έπήλθεν άφομοίωσις τής πατρικής καί 
έπιτροπικής έξουσίας διά τοΰ νόμου τού
του. Ά λ λ ’ ούχί λέγουσιν οί μή άρκού- 
μενοι είς τό γράμμα τοΰ νόμου, οί τρέ
χοντες δπισθεν τής νομοθετικής προθέ
σεως. Τί προέθετο ό νομοθέτης! Δέν 
προέθετο ν’ άφομοιώση τάς δύο έξουσίας, 
άλλ’ άπλώς διά τυρρηνικής σάλπιγγος 
ν’ άναγγείλη τήν μέλλουσαν ρύθμισιν τής 
πατρικής έξουσίας. ’Ιδού άρα τίς ή πρό · 
θεσις τοΰ νομοθέτου, μνημονεύοντος τών 
λέξεων τούτων.

Ούδαμώς δμως λαμβάνεται ύπ’ δψιν, 
δτι τό κράτος τής ρωμαϊκής πατρικής 
έξουσίας κατέπεσεν, δτι ό ρωμαϊκός οίκος 
έξηφανίσθη, δτι ή πατρική έξουσία πρέ
πει νά είναι κατά τήν σύγχρονον κοινω
νικήν άνάγκην καί είναι άπλή προστα
σία, δπως καί ή έπιτροπεία, δτι ή κοι
νωνική αύτη άνάγκη άπαιτεΐ τήν ρύθμι- 
σιν τής πατρικής έξουσίας κατά τρόπον 
μειοΰντα τό πρότερον κράτος αύτής καί 
έξασφαλίζοντα τάν ύπεξούσιον καθ’δμοιον 
τφ άνηλίκφ τρόπον,δτι ή* κοινωνική αδτη 
άνάγκη είναι έκείνη, ήτις παρώθησε τάν 
νομοθέτην νά παρατάξη παρά τόν έπί- 
τροπον καί τάν πατέρα. Ή  τοιαύτη βε
βαίως κάτοψις τοΰ θέματος θά ήγεν ά- 
σφαλώς είς άποδοχήν τής γνώμης, δτι 
έπιβάλλεται νά δεχθώμεν τήν άφομοίω-, 
σιν τής πατρικής καί έπιτροπικής έξου
σίας ύπό τά κράτος μάλιστα της Αμφι
βολίας περί τής έννοιας τών άνωτέρω 
διατάξεων, έξαιρομένης, ώς έρμηνευτικοΰ 
στοιχείου, τής κοινωνικής άνάγκης περί 
τής κρείττονος καί σκοπιμωτέρας δια- 
σφαλίσεως τών συμφερόντων καί τοΰ 
ύπεξουσίου. Αντιλαμβάνομαι, κύριοι, δτι 
ό τρόπος ούτος τοΰ έρμηνεύειν καί τοΰ 
σκέπτεσθαι ξενίζει, μάλλον δμως διότι 
είναι άήθης παρ’ ήμΐν, οι όποιοι κατά 
κανόνα εΐμεθα είθισμένοι είς τόν περί
φημον συνδυασμόν  τών διατάξεων, άντι- 
λαμβάνομαι ίδίως, δτι δύναται τά προ- 
καλέση διαμαρτυρίαν περί άντιποιήσεως 
νομοθετικής έξουσίας.

Καί περί ταύτης μέν θά έκφρασθώ κα
τωτέρω, έγώ δμως τούλάχιστον έμμένω 
νά τονίσω, δτι έρμηνευτικώς δέν ευρί
σκω  διαφοράν μεταξύ τοΰ άνωτέρω θέ
ματος τής άμ εσου  αντιπροσω πείας  ώς 
κανόνος παρ’ ήμΐν καί τοΰ θέματος τής 
άφομοιώσεως πατρικής καί έπιτροπικής 
έξουσίας καί δτι άν ή θετική έρμηνεία 
έν τφ πρώτψ θέματι ύπερέβαλε τήν λο
γικήν τοΰ V angerow , ούδείς θέλει μέ 
πείση, δτι καί έν τφ δεύτερο) θέματι τής 
πατρικής έξουσίας δέν πρέπει νά ύπερ- 
βάλη οίονδήποτε έκ τής λογικής έρμη
νείας έξαγόμενον συμπέρασμα. Πείθεται 
δέ τις περισσότερον περί τής δρθότητος 
τής άντιλήψεως ταύτης, άν παραβάλη 
αύτήν πράς έκείνην τής γαλλικής νομο
λογίας, ήν εσχεν έπί τοΰ άνωτέρω θέμα
τος τοΰ μετ’ άνήβου γάμου.

Καί έπί τή βάσει τίνος έρμηνείας δεχό- 
μεθα τήν μή ίσχύν τοΰ άναστασιανοΰ 
νόμου έπί τών έμπορικών υ π οθέσ εω ν ; 
’Ή  μήπως πρέπει πανταχοΰ νά διορώμεν 
έθιμ^ν; Καί πώς δμως ό νόμος ούτος 
ισχύει έπί τών αστικών υποθέσεων, έν ώ 
καί ό Άρμενόπουλος έπί τέλους δέν μνη
μονεύει τοΰ νόμου τούτου; Καί δμως κύ
ριοι, άν, άνεπιγνώστως έφαρμόζοντες τήν 
θετικήν έρμηνείαν έν τφ έμπορικφ δικαίω, 
κηρύσσωμεν τάν άναστασιανάν νόμον μή 
ίσχύοντα,διότι έξαίρομεν τήν οικονομικήν 
άρχήν τής έλευθέρας προσφοράς καί τής 
ζητήσεως, τάχα ή άρχή αΰτη δέν υπάρχει 
είς τάς άστικάς ύποθέσεις, τάχα υπάρ
χει έτερος λόγος ν’ άποφύγωμεν έπ’ αύ
τών τήν θετικήν έρμηνείαν; Καί άν ή

υπερβολή έν τη κερδοσκοπία ήγαγεν είς 
τήν δημιουργίαν τοΰ νόμου τούτου, ή 
ύπερβολή αυτη δέν είναι πιθανωτέρα έν 
τφ έμπορίφ ή έν τφ άστικφ κόσμφ ; 
Έφαρμόζων άρα τήν θετικήν έρμηνείαν, 
δι’ ής έξαίρεται ή άνωτέρω οικονομική 
άρχή, ήδύνατό τις άκινδύνως νά κηρύξη 
τήν διάταξιν μή έφαρμοστέαν άπολύτως, 
καί έπί τών άστικών δηλονότι υποθέσεων, 
χωρίς νά άναμενη νομοθετικάς άναδιορ- 
γανώσεις.

Ά λλά τάχα ή χρήσις τής θετικής έρ
μηνείας δέν θά ήγε τάν έρμηνευτήν, κρί- 
νοντα τήν ίσχύν τών τάς συνεπείας τοΰ 
διαζυγίου όριζουσών διατάξεων, είς λύ
σιν άλλοίαν έκείνης, ήν συνήθως παρέ
χει ήμΐν ή λογική έρμηνεία; Δέν κρύ
πτω, κύριοι, δτι άφορμήν εις τήν παροΰ- 
σάν μου μελέτην παρέσχεν είδικώς τά 
ζήτημα τοΰτο καί είδικώτερον ή έσχά
τως έξελιχθεΐσα έν τφ Ά ρείφ  Πάγφ 
δίκη. Είς έμέ δέ έπιτραπήτω άπροκαλύ- 
πτως νά είπω, δτι θεωρώ λίαν τολμη- 
ράν τήν ύποστήριξιν τής ισχύος τών 
διατάξεων τούτων διά τήν σύγχρονον έ
ποχήν. Άνομολογώ, δτι ή φράσις μου 
είναι ζωηρά καίισως ύήερβολική, σχετι 
ζομένη πρός τούς τήν ίσχύν τών διατά
ξεων τούτων ύποστηρίξαντας διαπρεπείς 
νομομαθείς. Ά λλά  δύναται νά συγ-γνω- 
σθή ή ζωηρότης τής φράσεως ταύτης, 
ώς θά συνεγινώσκετο, έάν άπεδίδετο είς 
τόν ύποστηρίζοντα έπί δικαστηρίου τήν 
ίσχύν τών·περί παραβιάσεως τοΰ πένθι
μου ένιαυτοΰ διατάξεων, δι’ ών άλλως τε 
σκοπεΐται καί ή άποσόβησις τής συγχύ ■ 
σεως τής γονής ή έάν άπεδίδετο είς τάν 
ύποστηρίζοντα, ώς ό V angerow , δτι καί 
νϋν δέν μεταβιβάζεται τό δικαίωμα έπί 
έκχωρήσεως, άλλ’ άπλώς ή actio  !

Καί βλέπομεν, κύριοι, τούς πολλούς έκ- 
στρατεύοντας πράς άνίχνευσιν τής νομο
θετικής προθέσεως τοΰ Ίουστινιανοΰ, τι- 
θεμένου τάς άπαισίας έκείνας διατάξεις 
καί πάντας ήμας προσπαθοΰντας νά μαν- 
τεύσωμεν, τίς ή πρόθεσις αύτοΰ, άν ποινι- 
κάς προέθετο νά όρίση διατάξεις ή ά
πλώς περοιουσιακάς συνεπείας νά καθορί- 
ση.Μεγάλη δ’ έπιτήδευσις περί τούς συλ
λογισμούς, μεγάλη έπιτήδευσις περί τούς 
λεγομένους συνδυασμούς τών περιφήμων 
έκείνων διατάξεων μετά τών τοΰ ποινικοΰ 
νόμου. Ούδεμία δμως έπισκόπησις τοΰ 
συγχρόνου βίου, ούδεμία έρευνα τών συγ
χρόνων κοινωνικών άναγκών ώς πράς τά 
θέμα ήμών, άλλά μόνον σχετλιαστική 
έπιφώνησις τοΰ lex  dura est, θρησκευ
τική εύλάβεια πρός τινας διατάξεις, ήν 
δμως εύλάβειαν λησμονοΰμεν είς άλλα 
θέματα, διότι έλησμόνησαν αύτήν καί τι- 
νες γερμανοί συγγραφείς, ούδεμία εξαρ- 
σις τοΰ κοινωνικοΰ στοιχείου, τούναντίον 
δέ πασα πρός τοΰτο ιδιαιτέρα προσοχή 
κρίνεται συνήθως, άν μή τι άλλο, τούλά
χιστον ώς παρακεκινδυνευμένη καί παρά 
τά δεδογμένα  βαίνουσα.

Καίπερ δμως ύπό τά κράτος τών συμ- 
- πεπιεσμένων τούτων λογικεύσεων διατε- 
λοΰσα ή ήμετέρα νομολογία, συνήθως 
καί έν προκειμένφ εΐργάσθη πραγματι- 
κώ ς, καίτοι άνεπιγνώστως, διά τής θετι
κής έρμηνείας, κηρύξασα τάς διατάξεις 
ταύτας μή ίσχυούσας, ούτω δέ μέγα χά
σμα έστήρικται μεταξύ τής συνήθως έν 
συνδυαστική έπιτηδεύσει κατασκηνού- 
σης θεωρίας καί τής πράξεως.

Εναντίον δέ τοΰ μελετητοΰ τοΰ έρευ- 
νωμένου θέματος, τοΰ τυχόν ύπεράγαν 
συντηρητικοΰ, δστις ήδύνατο νά θεώρηση 
τάς παρατηρήσεις ήμών ταύτας ύπερβο- 
λικάς, άντιτάσσω, έπί τή υποθέσει τής 
όρθότητος τής κρίσεως αύτοΰ, τοΰτο μό
νον, δτι άείποιε ή ύπερβολή είναι άναγ- 
καία πράς καταπολέμησιν τής ύπερβολής.

Ά λλά  καιρός ήδη νά έρευνήσω ούσια- 
στικώτερον τά πρόβλημα ήμών.

[ ’Α κολουθεί]
ΗΛ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Δ Η Σ

'Υφηγητής τοΰ Έ μ π ο ρ ικ ο ϋ  Δ ικαίου . 
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Έ ν  Ά θήναις  σήμερον τήν δεκάτην έ*την  

(16)  Φεβρουάριου τοΰ 1 9 0 9  ένεακοσιοστοΰ 
έννάτου έτους ήμέραν Δευτέραν καί ώοαν 
4 μ. [Α. ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών Κωνστ. Σ τερ
γίου τ ή  έγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόροι 
κ. Ν. Λάφη πληρεξουσίου τοΰ ’Εμμανουήλ 
Ίο>. Βενιεράκη κατοίκου ΙΙειοαιώς, μετέβην 
καί έπέδωκα *πρός τον κ. Εισαγγελέα τών έν 
Άθήναις ΙΙρωτοδικών διά τον άγνωστου δια
μονής Ευάγγελον Έ μ μ .  Βρυώνην κάτοικον 
ΙΙειοαιώς τήν άπό 14 Φεβρουάριου 19 0 9 *ά γ ω -  
γήν του απευθυνομένην ένώπιον τών έν Α 
θήνα.ς Πρωτοδικών, δι’ ής  καί μέ τήν έπι- 
φύλαξιν παντός έτέοου καί έν γένει παντός 
δικαιώματος του κατά τοΰ άντιδίκου καλεΐ

τον αντίδικον έμπροθέσμως ποός συζήτησιν 
καί έξαιτεΐται νά γινη δεκτή ή άγωγή του. 
νά ΰποχοεωθή ό άντίδικος νά τώ  πληρώση 
διά τήν έν τη  άγωγή αιτίαν Ρούβλια Ρωσ- 
σικά 7 6 7 ,5 5 ) 0 0  ή τήν άξιαν αύτών είς δραχ- 
μας ύπο - ογιζομένου έκάστου ρουβλίου προς 
δραχμάς 3 7 0  δσον έτιματο κατά τήν ήμέραν 
τής αγοραπωλησίας ώς καί κατά τήν άγω
γήν ήτοι δια/μάς 2 0 7 2 ,4 0 ) 0 0  ή οσον πλειό-
τερον ήθελον τιμώνται τά ώς άνω 7 6 7 ,5 5 ) 0 0  
κατά τήν ήμέραν τής καταβολής των έντόκως 
άπδ τής 9 Ίανουαρίου 1 9 0 8  έως έξοφλήσεώς 
των' ν' απαγγελθή κατά ·τοΰ άντιδίκου προ
σωπική κράτησις ώς έμπορου καί δι’ εμπο
ρικήν αιτίαν συναλλαξαμένου' νά κηρυχθή 
προσωρινώς έκτελεστή ή έκδοθησομίνη άπό- 
φασις καί νά καταδίκασθή εις τά έξοδα καί 
τ έλ η ,  καί μέ τόν πϊρά πόδας αύτής κατάλο
γον τών άγορασθέντων έπί πιστώσει καί πα- 
ραοοθεντων τώ αντιδικώ έμποοέυμάτων, κατά 
ποιόν, ποσόν καί είδος ώς καί ό λογαριασμός 
αύτών. Καί είς ενίειςιν.

Ό  λαβών Είσαγγελευς Ό  Δ. Κλητήρ 
Κ ω ν ό τ . Ι 'ο ϊ λ ό ς  Κ .  Σ τ ε γ ίο ι ;  
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Έ ·  Άθήναις σήμερον τήν δεκάτην έννάτην 

(19) Μαρτίου τοΰ 1909 ένεακοτιοστοΰ έννά
του έτους ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 4 μ .μ .  
ό υποφαινόμενος δικαστικός κλητήο τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών Κωνστ. Στεργίου τή 
εγγράφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Νικ. 
Λάφη πληρεξουσίου τής  έν ΓΙειραιεΓ έδρευού- 
σης έταιρίας « ’Αδελφοί Ν. Έξηνταβελώνης 
και Μανειης» αποτελουμένης ΰπό τών μελών 
αύτής Λεωνίδα ΓΙαναγιώτου καί Κ ω νστ. Ν. 
Έξηνταβελώνη καί Ίωάννού Μάνεση, απάν
των κατοίκων Πειραιώς, ώς έκδο/έως τών δι
καιωμάτων τής  διαλυθείσης έν Πειραιεΐ εται
ρίας «Μάνεσης καί Έξηνταβελώνης» μ=τ·βην 
καί έπέδω/.x πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών διά τόν αγνώστου δια
μονής αντίδκον Βασίλειον Λέντζον κάτοικον 
πρώην Πειραιώς, άντίγοαφον ?ξ άπογράαου 
έκτελεστοΰ τής  ύ π ’ άριθ. 1 0 2  ί τοΰ 190 9  άπο
φάσεως τοΰ Δικαστηρίου τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών κλπ. πρός γνώσίν του καί διά 
τάς νομίμους συνεπείας έπιτασσόμενον οπως 
τώ  πληρώση 1) διά κεφάλαιον δραχμάς χ ι 
λίας διακοσίας τεσσαράκοντα έννέα, καί 5 0 )00 
(1 2 4 9  καί 5 0 )0 0 )  έντόκως πρός 9 ο)ο έ τ η 
σίως άπό τής  18 Φεβρουάριου 1 9 0 8 ,  ά/ρις 
έξοφλήσεως, 2) δι’ έπιδικασθέντα δικαστικά 
έξοδα δραχμάς είκοσι πέντε (2 5 ) ,  3) τά τέλη 
αύτής δραχμάς ένδεκα (11) καί 4) οι’ άπό- 
γραφον. άντίγραφον. έπιταγήν, παραγγελίαν 
καί έπίδοσιν δραχ. 9 καί ταύτα; έντόκως 
άλλως κλπ. Καί είς ενδειξιν.

Ό  λαβών Είσαγγελευς
Α .  ΣπηλιάΓ>η<; Ό  Δ. Κλητήρ 

Κ . Σ τ ε ρ γ ί ο ν
"Οτι  άκοιβές άντίγραφον έκ τοΰ είς χεϊράς 

μου τοιούτου οπερ δημοσιευθήτω διά τής έν- 
ταΰθα έκδ'.δομένης έφημερίδος ή « λικαιοσύνη». 

^ Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος
Ν . Λ ά φ ιις

Άριθ. 1 0 4 4 1 .
Α π ο δ ε ικ τ ικ ό ν

Έ ν  Άθήναις σήμερον τήν ογοόην (8) Α 
πριλίου 1 9 0 9  έννεακοσιοστοΰ έννάτου έτους, 
ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 4 μ μ. ό υπο
φαινόμενος δικ. κλητήρ τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών Ά λ έ ξ .  Άντωνιάδης, τ ή  έγ- 
γραφω παραγγελία τοΰ δικηγόρου κ. Ά 8 .  
Χαρτουλάρη, πληρεξουσίου τής έν Ά θ ή -  
ναις έδρευούσης ανωνύμου έταιρίας ύπό τήν 
έπωνυμίαν « Ε μ πο ρ ικ ή  Τράπεζα τής  Έ λ -  
λάδο;», έκπροσωπουμένης ΰπό τοΰ Γενικοΰ 
Διευθυντοΰ Γρ. Έμπεδοκλέους ,  κατοίκου Α 
θηνών, μετέβην καί έπέδωκα πρός τόν κ. Ε ι 
σαγγελέα τών έν Άθήναις Πρωτοδικών, κα- 
τοικοεδρεύοντα ένταΰθα, διά τόν Βασίλειον Γ .  
Ραζήν, κάτοικον Πειραιώς καί ήδη άγνώστου 
διαμονής, άντίγραφον τής ΰ π ’ άριθ. 11 6 8  
(1909),  άποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών, έξ άπογράφου έ κ τ ε λ ε 
στοΰ, φέρον παρά πόδας τήν άπό 7 Άποιλίου 
1 9 0 9 ,  παραγγελία/ μ ε τ ’ έπιταγής, πρός γνώ
σίν του, έπιτασσομένου αμα, ί'να έμπροθέσμο)ς 
πληρώση' 1) διά κεφάλαιον δραχ. 1 2 5 0 0 ,  2) 
τούς τάκους αύτών πρός 9 °/0 έτησίως, άπό 
τής 5 Μαιου 1 9 0 8 ,  έως έξοφλήσεως, καί 3) 
τά έπιδικασθέντα έξοδα δρ. 3 5 ,  οιά τέλη δρ. 
1 1 ,  ετι δέ δι’ άπόγραφον, άντίγραφον. παραγ
γελίαν. έπίδοσιν καί δημοσίευσιν δραχ. 18 ,  
ήτοι έν ολω δραχ. 64 καί ταύτας έντόκως.

Καί είς ενδειξιν.
Ό  λαβών Είσαγγελευς 

Δ. Σ Π Η Λ ΙΑ Δ Η Σ
Ό  Δικ. Κλητήρ 

Ά λ έ ξ .  Ά ντω νιά δης

Π ερίλη ψ ις
Τό Δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρωτοδι

κών διά τής  ύπ’ άριθ. 1 8 3 0  τοΰ 19 0 9  άπο
φάσεως του δεχθέ/ τήν άπό 27  Δεκεμβρίου 
19 0 8  άγωγήν τοΰ Βασιλείου Έ μ μ .  Νομικοΰ, 
κατοίκου Α θηνών, κατά τής  συζύγου του 
Άνδριανούλας θυγατρός Δημητρίου Μοσχάκη, 
κατοίκου έπίσης Α θηνών, έκήρυξε διαλελυ- 
μένον τόν μεταξύ αύτών ΰφιστάμενον γάμον.

Άϋ-ήνΎμα 3  ’Α πριλίου 1909
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος τοΰ Βασιλείου 

Έ μ μ .  Νομικοΰ. ’ Θ εό δ ω ρ ο ς Β ε ρ ε ν ίκ η ς

Τ ί ' η ο ι ς  Π .  Α .  Π ε τ ρ ά κ ο ν


