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Σ νμπλιγρουμένον δ ιάτον προ
σεχούς φύλλου τοΰ Δ' έτους, ή 
«Δικαιοσύνη» διακόπτει τήν εκ- 
δοσίν της κατά τούς θερ ινούς  
μήνας τώ ν  δ ιακοπών, έπανα- 
λαμβάνει δε ταύτην άπό τοΰ 
πρώτον Σαββάτου τοΰ Οκτώ
βριον.

Έ π ϊ τη ευκαιρία ταύτη παρα- 
καλοϋνται οί καθυατεροΰντες 
τήν συνδρομήν τω ν  ν ’ άποστεί- 
λωσι ταύτην.

ΔΙΚ Α Σ ΤΙΚ Ο Υ Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο Υ
Μέ τό θάρρος μακράς δικαστικής πεί

ρας, εξαιτοΰμαι και έγώ τήν όίδειαν, δπως 
άπό ιώ ν  στηλών τής «Δικαιοσύνης» ρίψω 
εις τήν δημοσιότητα, πρός συζήτησιν, 
σκέψεις μου πρακτικός περι τοΰ καταλ
ληλότερου παρ’ ήμΐν συστήματος διορι
σμού, μεταθέσεως καί προαγωγής δικα
στών καί εισαγγελέων. Α ποφεύγω  άπό 
σκοπού πασαν θεωρητικήν συζήτησιν, 
περί τών ιδιαιτέρων δρων πάσης Χ(όρας, 
καθ’ οΰς δέον να καταρτίζηται έν γένει 
ή νομοθεσία αύτής καί μάλιστα ή περι- 
έχουσα τόν διοργανισμόν τών δημοσίων 
υπηρεσιών, διότι μία τοιαύτη συζήτησις, 
περιττή έν πολλοΐς διά τούς άναγνώστας 
τής «Δικαιοσύνης», απαιτεί χώρον απε
ριόριστον. Λέγω μόνον, δτι ή εφαρμογή 
ενός συστήματος έπί ογδοηκονταετίαν 
περίπου δέν μας έπιτρέπει ν ’ άπομα- 
κρυνθώμεν αύτού, άλλά μάς έπιβάλλει νά 
βελτιώσωμεν αύτό τοΰτο, διότι ή σύνοι
κε ίο; σις μεθ’ ένός συστήματος αποτελεί 
αύτή αύτη κεφάλαιον μέγα διά τήν εύχε- 
ρεστέραν καί μάλλον προσήκουσαν λει
τουργίαν τής δημοσίας υπηρεσίας. Τάς 
σκέψεις μου κατατάσσω εϊς άρ{)ρα, άνευ 
αιτιολογιών, ούχί μόνον δποις άποφύγω 
τό μήκος τοΰ λόγου, άλλά καί διότι αί 
αίτιολογίαι άνεπτύχίίησαν εύρύτατα απ’ 
αύτών τών στηλών τής «Δικαιοσύνης» 
πλειστάκις άπό τής έκδόσεώς της, διά μα
κρών καί περισπουδάστων μελετών καί 
διά παρατηρήσεων όξυτάτων δύναμαι νά 
εϊπω κατά παν αύτής φύλλον, άφ ’ δτου 
έπεφάνη έν τώ δικαστικώ ήμών όρί- 
ζοντι πληρούσα μίαν με^ΐστην άνάγκην 
τής άναμορφώσεως καί βελτιώσεως τών 
δικαστικών ήμών πραγμάτο'ν. Θεωρώ 
ταΰτα ικανά ως είσαγωγήν, προβαίνω 
εύθύς εις τό σύστημά μου, έπικαλοΰμαι 
δέ τήν κρίσιν τών σοφωτέρων.

Π ε ρ ι έκ λο γ^ ς Π ρ ω τ ο δ ικ ώ ν  
κ α ι Α ν τ ε ισ α γ γ ε λ έ ω ν .

1) Επιτροπή πενταμελής, άποτελου- 
μένη έκ τών Είσαγγελεως καί Προέδρου 
Έφετών, ή τών νομίμων αναπληρωτών 
των, καί έκ τριών ’Αρεοπαγιτών, εκλε
γόμενων διά μυστικής ψηφοφορίας τής 
όλομελείας το0 Άρείου Πάγου, άπαρτι- 
ζομένης έκ τοΟ Είσαγγελεως καί δέκα 
τουλάχιστον ’Αρεοπαγιτών σύν τφ Προέ- 
δρω, νά περιέρχηται έφ’ ά'παξ κατά διε
τίαν κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον 
καί ’Ιούλιον, έφ’ δσον ή ύπηρεσία τά κα- 
λεΐ, τάς έδρας τών πρωτοδικείων τοΰ 
κράτους, παραμένουσα δέ έπί 5 τά πολύ 
ήμέρας εϊς έκάστην έδραν Πρωτοδικείου 
νά συλλέγω τάς δεούσας πληροφορίας 
παρά τών έκεΐ δικαστικών προσώπων, 
τών δικηγορικών συλλόγων, συμβολαιο
γράφων, καί παρά παντάς έτι καταλλή
λου προσώπου, περί τοϋ τίνες έκ τών 
έκεΐ δικηγόρων, τών συμπληρωσάντων 
τετραετή δικηγορικήν υπηρεσίαν, καί

μήπω συμπληρωσάντων τριακονταπεν- 
ταετή ήλικίαν είσίν οί ίκανώτεροι, ήθι- 
κώτεροι καί συνεπώς οί καταλληλότε 
ροι διά νά καταλάβωσι θέσιν δικαστοΰ ή 
άντεισαγγελέως.

2 ) Ό  άρχαιότερος κατά τήν υπηρε
σίαν ’Αρεοπαγίτης θά είνε καί Πρόεδρος 
τής έπιχροπής καί θά διευθύνη τάς έρ- 
γασίας αύτής.

3) ’Εκ τής περιφερείας τοΰ Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών θέλουν έκλέγεσθαι κατά 
πλειονοψηφίαν ούχί πλείονες τών 5 δι
κηγόροι- έκ τοΰ τών Πατρών ούχί πλείο
νες τών τριών έκ δέ τών λοιμών ούχί 
πλείονες τών δύω.

4) Πρά τής άναχωρήσεως της ή έπι- 
τροπή έξ έκάστης έδρας Πρωτοδικείου 
δέον νά συντάσση καί συνυπογράφη πρα
κτικόν περί τής έκλογής τών καταλλή
λων προσώπων, δηλούντων καί τούτων 
έγγράφως δτι άποδέχονται τήν ύποψη- 
φιότητα τοΰ πρωτοδίκου ή άντεισαγ- 
γελέως.

5) Οί άνωτέρω έκλεγέντες δύνανται 
καί κατόπιν μέχρι τής ήμέρας τής κλη
ρώσεως, ώς όρίζεται κατωτέρω, νά δηλώ- 
σωσιν έγγράφως τήν αποδοχήν των πράς 
τάν Πρόεδρον τοΰ Άρ. Πάγου. Μή δη- 
λώσαντες δέν κληροΰνται.

6) Κατά τάν μήνα Αύγουστον, ήτοι 
τάν έπόμενον μήνα, θέλουσι συνέρχεσθαι 
ό Ά ρ . Πάγος έν όλομελεία [ούχί έλιγώ - 
τεροι τών 11] τοΰ Είσαγγελέως παρόν
τος καί τοΰ Γραμματέως διά τήν κατάρ- 
τισιν τών κλήρων δλων τών έκλεγέντων 
κατά τήν περιοδείαν τής ’Επιτροπής προ
σώπων, ώς ύποψηφίων διά τήν θέσιν τοΰ 
Πρωτοδίκου ή Άντεισαγγελέως.

7) Ή  συνέλευσις τοΰ Άρείου Πάγου 
διά τήν κλήρωσιν θέλει όρισθή καί δη- 
μοσιευθή είς δύω ήμερησίας έφημερίδας 
τών Αθηνών πρά δ τούλάχιστον ήμε- 
ρών δαπάναις τοΰ Δημοσίου.

8) Κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ό 
Πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου δημοσία 
θέλει έξάγη τόσους κλήρους έκ τής κλη- 
ρωτίδος, δσαι έν καταλόγφ τοϋ ύπουρ- 
γείου τής Δικαιοσύνης ύπάρχουσι κεναί 
θέσεις πρωτοδικών καί άντεισαγγελέων.

9) Οί πρώτοι κληρωθέντες καλύπτουσι 
τάς θέσεις τών πρωτοδικών, μετ’ αύτούς 
δέ οί λοιποί τάς θέσεις τών αντεισαγ
γελέων, τηρουμένων τών νομίμων διατά
ξεων περί κωλυμάτων τών δικαστών έκ 
γάμου, καταγωγής καί ένασκήσεως τών 
πολιτικών δικαιωμάτων.

10) Είς τήν Εισαγγελίαν Αθηνών θέ- 
λουσιν ύπηρετή δύο άντεισαγγελεΐς είς δέ 
τάς Εισαγγελίας Πατρών, Τριπόλεως, 
Καλαμών, Κερκύρας, Πύργου, Μεσολογ
γίου καί Κυπαρισσσίας άντεισαγγελεΐς 
άνά είς.

11) Κατά τήν γενομένην κλήρωσιν 
συντάσσεται πρακτικόν, οπερ άποστέλλε- 
ται έντάς 10 ήμερών είς τά ύπουργεΐον 
τής Δικαιοσύνης καί κοινοποιείται είς 
τούς κληρωθέντας, οί'τινες δφείλουν έν
τάς 15 ήμερών άπά τής κοινοποιήιεως 
νά ύποβάλωσιν έγγραφον δήλωσιν άπο- 
δοχής διορισμοΰ πρωτοδίκου ή άντει- 
σαγγελέως, συνυποβάλλοντες άμα καί 
διπλότυπον τοΰ Ταμίου δτι' κατέβαλον 
δραχ. 100 είς τά δημόσιον ταμεΐον ώς 
άντισήκωμα άποζημιώσεως τής έπιτρο- 
πής.

12) Τά ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης 
όφείλει μέχρι τής 8ης Σεπτεμβρίου έκά
στου έτους, νά προκαλέση τάν διορισμόν 
τών κληρωθέντων, κατά τήν σειράν τής 
κληρώσεως καί καλύψη οΰτώ τάς κενάς 
θέσεις πρωτοδικών καί αντεισαγγελέων, 
τηρουμένων τών διατάξεων περί υπηρε
σιακών κωλυμάτων.

13) Έάν τινες τών κληρωθέντων δέν 
δηλώσωσιν έμπροθέσμως δτι αποδέχον
ται, τότε αποκλείονται ούτοι, καί γίνεται

νέα κλήρωσις ύπο τοΰ Άρείου Πάγου, 
καλουμένου πράς τοΰτο ύπό τοΰ υπουρ
γείου τής Δικαιοσύνης είς ρητήν ήμέραν.

14) 0 ί δπολοιπόμενοι κλήροι θέλουσι 
τηρεΐσθαι παρά τοΰ Γραμμματέως τοϋ 
Άρείου Πάγου, ή θέλουσι γίγνεσθαι νέοι 
κλήροι τών αύτών ύπολειπομένων έν τή 
κληρωτίδι προσώπων, διά πάσαν έπομέ- 
νην κλήρωσιν, γενησομένην ύπό τοΰ 
Άρείου Πάγου ώς άνο>.

15' Ή  ημέρα τής νέας κληρώσεως 
δημοσιεύεται έπιμελεία τοΰ Προέδρου τοΰ 
Άρείου Πάγου είς δύω τών κυκλοφορου- 
σών ήμερησίως έν Άθήναις Εφημερίδων 
δΐ£ πρά πέντε ήμερών καί δαπάνη τοΰ 
Δημοσίου.

16) Μετά τήν έξάντλησιν διά νέων τυ
χόν κληρώσεων τών έκλελεγμένων προ
σώπων, πράς συμπλήρωσιν τών χηρευου- 
σών μιάς ή πλειόνων θέσεων, συνιστάται 
νέα έπιτροπή κατά τά άρθ. 1 τοΰ παρόν
τος καί έπιλαμβάνεται τών καθηκόντων 
αύτής κατά τάςώς άνω διατάξεις.

17) Ούδείς τών πρωτοδικών ή άντει- 
σαγγελέων δύναται νά ύπηρετήση είς Α 
θήνας καί Πάτρας, είμή μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν εξαετίας έν τή θέσει πρωτοδί
κου ή άντεισαγγελέως.

Ι Ι ρ ο α γ ω γ α ι
18) Ούδείς Πρωτόδικης μήπω συμ- 

πληρώσας τά δέκατον έτος ώς τοιοΰτος 
(ούχί πάρεδρος) προάγεται εϊς Πρόεδρον 
Πρωτοδικών. Καί μετά τήν συμπλήρωσή 
τής δεκαετίας αί προαγωγαί τών πρω
τοδικών είς προέδρους γίνονται κατά τήν 
σειράν τής αρχαιότητάς των.

19) Ή  κατά τά άρθ. 1 τοΰ παρόντος 
συσταθεΐσα έπιτροπή θέλει κατά βούλη- 
σιν συντάσση, κατά τάν χρόνον τής πε
ριοδείας αύτής, ιδιαιτέραν κατά πλειονο
ψηφίαν έκθεσιν περί τών συμπληρωσάν
των δεκαπενταετή ύπηρεσίαν πρωτοδίκου 
ή άντεισαγγελέως καί μή προαχθέντων, 
περί τοΰ άν δέον νά κατασταθώσι στάσι
μοι είς τήν θέσιν 'τοΰ πρωτοδίκου ή άν- 
τεισαγγελέως, τήν -εκθεσίν των δέ ταύτην 
θέλουσιν ύποβάλλη είς τον Πρόεδρον τοϋ 
Άρείου Πάγου, δστις έν όλομελεία καί 
κατά πλειοψηφίαν θέλει όριστικώς άπο- 
φαίνεσθαι περί τοΰ στάσιμου τούτων έν
τάς δύο μηνών άπά τής συνελεύσεώς του.

20) Διά νά διορισθή τις τακτικός 
άνακριτής πρέπει νά έχη συμπεπληρω- 
μένην πενταετίαν ώς πρωτόδικης (ούχί 
ώς πάρεδρος) έάν δέ είς το Πρωτοδικεΐον 
δέν ύπάρχωσι πρωτοδίκαι έχοντες συμ- 
πεπληρωμένην πενταετίαν, τότε διορίζε
ται ό άρχαιότερος άνακριτής λαμβάνων 
έπιμίσθιον δραχ. 30 κατά μήνα ώς άμοι
βήν.

21) Ούδείς-πρωτόδικης προάγεται είς 
Έφέτην άπ’ εύθείας.

22) Διά νά προαχθή τις Πρόεδρος 
Πρωτοδικών είς έφέτην, δέον νά έχη 
συμπεπληρωμένην διετίαν ώς Πρόεδρος 
Πρωτοδικών.

23) Μή ύπαρχόντων πρωτοδικών έ- 
χόντων συμπεπληρωμένην τήν δεκαετίαν, 
καί χηρευουσών θέσεων προέδρων, δύνα- 
ται ό υπουργός τής Δικαιοσύνης νά προ- 
άγη τάν άρχαιότερον.

24) Διά νά προαχθή τις είς Πρόεδρον 
Έφετών ή. αρεοπαγίτην δέον νά έχη 
έξαετή ύπηρεσίαν ώς έφέτης, τηρουμέ- 
νης πάντοτε τής άρχαιότητος.

25) Είς Πρόεδρον τοΰ Άρείου Πάγου 
προάγεται ά  κατά σειράν άρχαιότερος 
άρεοπαγίτης, έ δέ επόμενος είνε ό Α ν 
τιπρόεδρος.

Ε ισ α γ γ ε λ ε ίς  Π ρ ω τ ο δ ικ ώ ν
26) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, ύπη- 

ρετήσαντες έπί έπταετίαν, προάγονται είς 
Εισαγγελείς Πρωτοδικών, τηρουμένης 
πάντοτε τής άρχαιότητος καί σειράς.

27) Μέχρι τής συμπληρώσεως έπταε-

τοΰς υπηρεσίας τών άντεισαγγελέων, 
δύναται ό 'Υπουργός, χηρευούσης θέ- 
σεως Είσαγγελέως, νά συμπληρώσή ταύ
την έκ τών ύπαρχόντων άντεισαγγε- 
λέων κατά σειράν άρχαιότητος ή έκ 
πρωτοδικών έχόντων συμπεπληρωμένην 
έπταετίαν έπί τή αιτήσει τούτων καί 
κατά σειράν άρχαιότητος, πρωτιμωμένων 
πάντοτε τών άντεισαγγελέων.

Ε ισ α γ γ ε λ ε ίς  Έ φ ε τ ώ ν
28) Μόνον ,οί συμπληρώσαντες έπτα

ετίαν ώς Εισαγγελείς Πρωτοδικών καί 
καί κατ’ έκλογήν ύπό τής όλομελείας 
τοΰ Άρείου Πάγου όρίζονται διά τάς θέ
σεις τών Αντεισαγγελέων Έφετών, κε- 
νουμένης δέ θέσεως διορίζονται προαγό- 
μενοι ύπά τοΰ 'Γπουργοΰ τής Δικαιο
σύνης.

29) Είς Εισαγγελέα Έφετών προάγε- 
ται ύπά τοΰ 'Γπουργοΰ τής Δικαιοσύνης 
ό συμπληρώσας διετίαν ώς Άντεισαγγε- 
λεύς Έφετών.

30) Είς Αντεισαγγελέα τοΰ Άρείου 
Πάγου προάγεται ό Είσαγγελεύς Έ φε
τών καί Αρεοπαγίτης έπί τή αιτήσει του 
καί κατά προτίμήσιν, δύναται δέ νά προ
αχθή είς τήν θέσιν ταύτην καί ό Άντεισ- 
αγγελεύς Έ φετών μετά διετή ύπηρεσίαν 
-εις τήν θέσιν τοΰ Άντεισαγγελέως τών 
Έφετών.

31) Είς Εισαγγελέα τοΰ Άρείου Πά
γου προάγονται οί Ά ρεπαγΐται καί οί 
Πρόεδροι καί Εισαγγελείς τών Έφετών 
τή αίτήσει των καί κατ’ έκλογήν τοϋ 
'Γπουργοΰ ώς καί & Ά ντεισαγγελεύς τοΰ 
Άρείου Πάγου.

Π ε ρ ι Μ ε τα θ έ σ ε ω ν
32) Κατ’ Αύγουστον καί μέχρι τής δέ

κατης 7)βρίου θέλουσι γίγνεσθαι αί με
ταθέσεις τών δικαστών, προέδρων, εισαγ
γελέων καί Αντεισαγγελέων απάντων 
τών δικαστηρίων. Οί μετατιθέμενοι δέν 
θέλουσι μετατίθεσθαι έκ νέου είμή μετά 
τριετίαν καί κατά τούς αύτούς ώς άνω 
μήνας άποκλειστικώς.

33) Κατά τήν αύτήν έποχήν καί 
κατά τάν αύτάν τρόπον μετατίθενται καί 
οί νεωστί διορισθέντες ή τοποθετηθέντες 
εις τι Πρωτοδικεΐον άντεισαγγελεΐς, πρω- 
τοδίκαι, πρόεδροι καί εισαγγελείς πρω
τοδικών, άνεξαρτήτως τοΰ άπά τοΰ διορι
σμοί» των χρόνου.

34) Αί τοποθετήσεις αύται διά μετα- 
θέσεως θέλουσι γίγνεσθαι διά κληρώσεως 
κατ’ Αύγουστον καί μέχρι 10ης 7)βρίου 
καί κατά τριετίαν, ώς άνω, ένεργουμένης 
έν τφ  Ύπουργείφ τής Δικαιοσύνης ένώ
πιον Επιτροπής άποτελουμένης άπά τόν 
Πρόεδρον καί Εισαγγελέα τοΰ Άρείου 
Πάγου, Πρόεδρον καί Εισαγγελέα Έ φε
τών καί τάν Γενικόν Γραμματέα τοΰ 
Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, δημοσία 
καί υπό τήν προεδρείαν τοΰ 'Γπουργοΰ 
τής Δικαιοσύνης. ^

35) Ή  κλήρωσις γίνεται κατά τήν σει
ράν τών Πρωτοδικείων, κατ’ άλφαβητι- 
κήν τάξιν, ύπό τοϋ Προέδρου τοΰ Άρείου 
Πάγου.

36) Ό  άριθμάς τών πρωτοδικών έκά
στου Πρωτοδικείου κανονίζεται διά Βα
σιλικού Διατάγματος.

37) Έ ν τή κληρωτίδα κατά τήν κλή- 
ρωσιν τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών καί 
Πατρών (γενομένην κατ’ Αύγουστον καί 
μέχρι τής 10ης 7)βρίου) δέν θά τίθενται 
τά όνόματα τών δικαστών τών μήπω συμ
πληρωσάντων έξαετίαν ώς καί τών κω- 
λυομένων κατά τάς σχετικάς διατάξεις 
περί έντοπίων υπαλλήλων, πράς δέ καί 
τών τελευταίως (κατά τήν κλήρωσιν) 6- 
πηρετούντων είς τό Πρωτοδικεΐον ού ή 
κλήρωσις γίνεται.

38) Κατά τήν κλήρωσιν τών λοιπών 
Πρωτοδικείων δέν θέλουσι τίθεσθαι είς
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τήν κληρωτίδα τά όνόματα τών δικαστι
κών έκείνων οί’τινες κωλύονται δυνάμει 
τοΟ περι εντοπίων υπαλλήλων νόμου καί 
έκείνων οί'τινες τελευταΐον ύπηρετοϋσιν 
είς τό Πρωτοδικεΐον ού ή κλήρωσις γ ί
νεται.

39) Άμοιβαΐαι μεταθέσεις έπιτρέπον- 
ται τή αϊτήσει δύο δικαστών, εισαγγε
λέων, προέδρων καί αντεισαγγελέων 
πρωτοδικών πρός τό Τπουργεΐον τής Δι
καιοσύνης, άλλά μόνον κατ’ Αύγουστον 
έκάστου έτους.

40) ’Ασθένεια δικαστοΰ, είσαγγελεως, 
προέδρου ή άντεισαγγελέως, βεβαιου- 
μένη ύπό δύω ιατρών, βεβαιούντων έν ή- 
τιολογ^μένη έκθέσει καί ένόρκως ένώ
πιον τοΰ Δικαστηρίου τών Πρωτοδικών, 
θεωρείται άποχρών λόγος μεταθέσεως, 
άλλά τότε πάντως ή μετάθεσις γενήσε- 
ται είς τό πλησιέστερον αύτοΟ Πρωτοδι- 
κεϊον, ένθα τήν προηγουμένην τριετίαν 
δέν ύπηρέτησε καί μόνον έναλλάξ μετ’ 
άλλου.

41) Έάν κώλυμά τι πρός ύπηρεσίαν 
έν τινι Πρωτοδικείψ τών άνωτέρω δικα
στικών άναφανή μετά τήν τοποθέτησιν, 
είτε ένεκα γάμου, ειτε ένεκα μεταθέσεως 
τών πολιτικών δικαιωμάτων, τότε ό κω
λυόμενος όφείλει έντός 10 τό πολύ ήμε
ρών, ύποβαλλόμενος άλλως είς πειθαρχι
κήν ποινήν, άπό τής έμφανίσεως τοΟ κω 
λύματος, νά ύποβάλη δήλωσιν πρός τά 
δπουργεΐον τής Δικαιοσύνης, τό δέ ύπουρ- 
γεΐον όφείλει νά μεταθέση τούτον είς Ε
τερον Πρωτοδικεΐον τοΟ κράτους έναλ
λάξ μετ’ άλλου ϊσοβάθμου έντός έτέρων 
10 ήμερών.

42) Μετάθεσις είς τά Πρωτοδικεία ’Α
θηνών καί Πατρών έπιτρέπεται είς τούς 
Προέδρους Πρωτοδικών, Εισαγγελείς, 
πρωτοδίκας καί άντεισαγγελεΐς έχοντας 
έξαετή ύπηρεσίαν, μόνον δταν είτε έκ 
προαγωγής είτε έκ κωλύματος (έκ τοΟ 
περί έντοπίων ύπαλλήλων νόμου) χηρεύ- 
ση θέσις καί προ τής λήξεως τής τριε- 
τοΰς θητείας τοϋ μετατιθεμένου, δστις 
πάλιν θέλει ύπόκεισθαι εϊς τάς γενικάς 
μεταθέσεις,

Έ φ έ τ » 6 .
43) Ούδείς έφέτης μετατίθεται είμή 

μόνον μετά έξαετίαν κατά τά περί μετα
θέσεων τών λοιπών δικαστικών ώς άνω 
όριζόμενα.

44) Πάσα παράβασις τών άνω υπο
χρεώσεων τών δικαστικών ύπαλλήλων 
τιμωρείται πειθαρχικώς.

Έ ν Χ αλκίϊι τή 15ig ’Ιουνίου 1908.
Γ . Ά γ γ ε λ έ α ς .

Πρόεδρος Π ρωτοδικών.

ΑΡΒΡΑ ΤΗΣ ΙΙΚΜΟΜΙ,,
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τή 20ή ’Ιουνίου.

Έάν εινε άληθές δτι θά έλεγέ τις 
μωρίαν αύτόχρημα, ίσχυριζόμενος, 
δτι ή κοινωνική τάξιζ καί εύκοσμία 
έξαρτώνται άποκλειστικώς άπό τών 
ποινικών νόμων, θά ήτο κωμικόν και 
ώς ζήτημα έστω νά τεθή πρός στιγ
μήν, δτι οί ποινικοί νόμοι συνέχουσίν 
έπί τό καθήκον τους δημοσίους λει
τουργούς. Διότι είνε κατάδηλον δτι 
άνθρωποι γνώσται τών νόμων, άπό 
τής τηρήσεως αυτών έξαρτώντες τήν 
υλικήν των ΰπαρξιν καί τήν έπίζηλον 
ηθικήν των θέσιν, κατά τό παρόν 
καί τό μέλλον, άνθρωποι μορφώσεως 
καί κατά το μάλλον ή ήττον έκλε- 
κτοί, δέν εινε δυνατόν νά ύπόκηνται 
είς αδικοπραγίας, έκ στοιχειώδους 
συμφέροντος καί έκ φυσική; δι.’ αύ- 
τούς υπερτέρας άξιοπρεπείας.

’Ήθελεν είναι έν κυριολεξία μω
ρόν ν’ άναμένωμεν τήν βελτίωσιν τής 
Δικαιοσύνης, τήν συγκράτησιν τών 
δικαστών έπί τήν τήρησιν τών ύπο- 
χρεώσεών των άπό τής άπειλής τών 
ποινικών νόμων. Διότι πάντοτε θά 
είνέ τι περίεργον μέχρις άπιστεύτου 
ή παράβασις δικαστοΰ ώστε νά έφαρ- 
μοσθή ό Ποινικός Νόμος. Δυνάμεθα 
δε νά προσθέσωμεν, δπερ έπίσης πρό
δηλον είνε, δτι ούδεμία παράλυσις 
έπέρχεται τής δημοσίας υπηρεσίας, 
καί τής δικαστικής επομένως, έκ τών 
παραβάσεων τών ποινικών νόμων, αϊ- 
τινες δύσκολον είνε νά μείνωσιν άτι-

μώρητοι καί νά μή έχωσιν άναπό- 
φευκτον συνέπειαν τήν αποπομπήν 
τοΰ παραβάτου καί επομένως τήν 
άπολύμανσιν τής υπηρεσίας όλοκλη- 
ρωτικήν καί πλήρη. Ή παράλυ- 
σις έπέρχεται έκ τών καθ’ ήμέραν 
μικρών έκείνων 'σφαλμάτων, τών ά- 
μελειών, τών κουφοτήτων, τών άδε- 
ξιοτήτων καί άπειριών, αϊτινες ένφ 
είς τό τέλος εχουσιν άθροισμα τήν 
φθοράν, δταν συμβαίνωσι μόλις προ- 
καλοΰσι τό έπιφώνημα τής συγχρό
νου παρ’ ήμΐν χρήσεως «ώχ άδελ- 
φ έ ! »  Διά τοΰτο ουτε άπαξ ούτε δίς 
καί τρις μόνον άπό τών στηλών τού
των διεμαρτυρήθημεν διά τήν άπελ- 
πιστικήν έξάρθρωσιν τής Π ειθαρ
χίας τών δημοσίων ήμών υπηρεσιών 
καί μάλιστα τής δικαστικής. Ά λλά  
νά έννοηθώμεν καλώς· δταν φέρωμεν 
τόν λόγον περί πειθαρχίας, πρό παν
τός δέν έννοοΰμεν τάς πειθαρχικάς 
ποινάς. Ή ποινή είνε τό τελευταΐον 
καί τό έλάχιστα σημαντικόν.

Βεβαίως πειθαρχία είνε τό δικαίω
μα τοΰ διατάσσειν τούς προϊσταμέ
νους καί ή ύποχρέωσις τοΰ υπα- 
κούειν τούς υφισταμένους. Βεβαίως 
χορηγοΰσι τό δικαίωμα καί έπιβάλ- 
λουσι τήν ύποχρέωσιν οί νόμοι. 
Ά λλά  καί δταν οί νόμοι ήσαν θέ
σφατα καί οί άνθρωποι ύποτασοόμε- 
νοι είς τούς νόμους ύπέκυπτον πρό 
τών άπειλούντων άγριων θεών, καί 
τότε ακόμη ή άνθρωπίνη έλευθερία 
έξηγείρετο καί ή άνθρωπίνη λογική 
έκρινε καί έπέκρινε τούς νόμους. Δέν 
ύπήρξεν έποχή καί ευτυχώς δέν θά 
ύπάρξη, καθ’ ήν δέν άνεγνωρίσθη ή 
άνάγκη δικαιωμάτων άφ’ Ινος καί 
άφ’ ετέρου ύποχρεώσεων, ά7νλ’ ούτε 
ύπήρξεν ούτε θά ύπάρξη άνθρωπος 
συνείδησιν έχων έαυτοΰ τήν προσή- 
κουσαν, δστις νά μή συζητή άν έπα- 
ξίως έδόθη δικαίωμα καί άν δικαίως 
έπεβλήθη ύποχρέωσις. Καί μετά 
τοΰτο πας άνθρωπος έφορα, έπιφυ- 
λασσόμενος νά κραυγάση καί δια- 
μαρτυρηθή—καί ίδού έγγύθεν ή πα
ρεκτροπή προβάλλει— οτι άναξίως 
έδόθησαν τά δικαιώματα καί άδεξίως 
άσκοΰνται, κατά τρόπον .δστις καθι- 
στα τάς ύποχρεώσεις προσβλητικάς 
είς οΰς έπεβλήθησαν. Ά ς  άναγνώση 
πας τις τάς διατάξεις τοΰ ’Οργανι
σμού τών Δικαστηρίων, ί'να ιδη πόσον 
πολλά καί πόσης λεπτοτάτης ύφής, 
άλλά καί πόσον σημαντικά διά τάς 
συνεπείας χαλαράς καί άτόπου ά- 
σκήσεως είνε τά δικαιώματα τών 
Προέδρων, τών Εισαγγελέων, τών 
Άνωτέρων Δικαστηρίων, Ά ς  ί'δη δέ 
άν τά δικαιώματα έκεΐνα εινε δυνα
τόν νά ευρωσι τήν κύρωσιν αύτών διά 
τών ποινών, καί ούχί κυριώτατα καί 
άδιαλείπτως διά τής ήθικής έπιβολής 
καί τής έν τφ έργψ έπιβλέψεως, τήν 
πρώτην τών οποίων άσφαλίζει πάν
τοτε μόνον τό ύψηλότερον άνάστημα 
καί τήν δευτέραν ή άνεγνωρισμένη 
ικανότης καί έμπειρία. Διότι δέν 
ί'σταται πάντοτε ύψηλότερον ό κατά 
νόμον συχνά. συνεργαζόμενος καί δέν 
δύναται νά έπιβλέψη 6 εχων άνάγκην 
συχνά τών φώτων τοΰ κατωτέρου 
του. Τό έκ τοΰ νόμου δικαίωμά του 
δέν προκαλεΐ πλέον καθήκον υποτα
γής, άλλ’ έκ περιτροπής συναισθή
ματα οίκτου, φθόνου καί κακεντρε- 
χείας, έξεργέρσεως καί περιφρονή- 
σεως καί μίσους άκόμη. Έάν θέληση 
νά καλέση συνήγορον τόν νόμον, δ
πως δικαιωθή είς έπιβολήν ποινών, 
θά συναντήση κατηγόρους τήν άν- 
θρωπίνην φιλοτιμίαν καί κριτικήν καί 
θά εί'πωσιν αύτφ «έως αύτοΰ κα ί 
μή π α ρ έκ ε ι/» Ά πό τής στιγμής 
έκείνης κινοΰνται πλέον τά άτομα,

παύουσι νά δρώσιν οργανισμοί κατά 
σύστημα ομοιόμορφον καί άρμονικόν, 
ή έξάρθρωσις είνε άναπόφευκτος.

Άγουσιν είς τοιαύτας σκέψεις οι 
ένίοτε έστω δικαστικοί προβιβασμοί 
έν Έλλάδι; Υπάρχει κατάστασις 
προκαλοΰσα τοιαύτας σκέψεις;

ί α  r a n t  ι ι ι ι
Δ I ΚΟ ΓΡΑΦΑ

ΓΓ ά  r-ερ ιΟ ώ ρ ια  τ ο ΰ  χ α ρ τ ο β ή μ ο υ  
κ α ι α ί  π ε ρ ί τούτο>ν α π ο φ ά 
σ ε ις  τ ο ΰ ' Ά ρ ε ί ο υ  Ο ά γ ο υ .

I.
Τό άκυρωτικόν τμήμα τοΰ Άρείου 

Πάγου έξέδοτο κατά τό ένεστώς έ'τος 
δύο άποφάσεις κριθείσας έν τώ νομικώ 
τύπω ώς άντιφατικάς, τάς ύπ ’ άριθ. 29 
καί 90, έξ ών ν) μέν πρώτη άπεφγινατο 
δτι δέν είναι άπαράδεκτος ή συζήτησις 
ανακοπές μη προσαγομεν/ις ύπό τοΰ 
άνακόπτοντος έπί τριδράχμου χαρτοσή
μου ούδέ δικάζεται ούτος έρήμην, άλλά 
τά δικαστήρια δικάζουσι ταύτην έπ ί τή 
βάσει τοΰ κοινοποιηθέντος καί προσα- 
γομένου ύπό τοΰ καθ’ ού ή ανακοπή 
αντιγράφου αύτής, η δέ δεύτερα οτι το 
ύπό τοΰ.άναιρεσείοντος προσαγόμενον δι
κόγραφον προσθέτων λόγων άναιρέσεως, 
τό ί,κατά παοάβασιν τοΰ περί χαρτοσή
μου νόμου περιέχον έγγραφάς έν τοΐς 
περιθωοίοις αύτοΰ, είναι άπαράδεκτον 
καί δέον ν ’ άπορρίπτηται ύπό τοΰ Άρ. 
Πάγου.

Τά ζητήματα ταΰτα, ατινα αί δύο 
αυται αποφάσεις έπειράθησαν νά λύσω- 
otv, είναι τόσον σοβαρά καί έπάγουσι 
πολλάκις τοιοΰτον κίνδυνον άπωλείας 
σπουδαίων ουσιαστικών όικαιωμάτων 
έκ της άθετήσεως τοιούτων μικρών δια
τυπώσεων, ώστε έγγυτερα τ ι; έςβτασις 
δέν είναι άσκοπος.

Ταΰτα Οά έςετάσω τό μέν μετά τό 
άλλο, έν τέλει δέ άμφότερα έπ ί τή β ά 
σει της παγίας μέν πλημμελούς δέ 
κατά την κρίσιν μου νομολογίας τοΰ Άρ. 
Πάγου, καθ’ ήν τό ακυρωτικόν αύτοΰ 
τμήμα δέον ν’ άπορρίπτη αμέσως του; 
περί άναιρέσεως λόγους οσάκις ούτοι ή 
δέν ύποβάλλωνται αύτώ διά δικογράφου 
νομίμω; σεσημασμένου η είναι αναπό
δεικτοι μη προσαγομένης της ώς άναι- 
ρετέας προσβαλλομένης άποφάσεως.

Έάν άναζητησωμεν τό πνεΰμα τοΰ 
άρθρ. 52 έδ. τελευτα'.ου, έν συνδυασμω 
πρός τό άρθρ. 23 Ν. Χαρτ. Οά εΰρωμεν 
οτι ό συντάζας ταΰτα έφρόνει ότι κκτά 
τήν Πολ. Δικονομίαν ό ένάγων, ό άνα- 
κόπτων, ό έκκαλών κλπ . ύπ οχ ρ εοϋ ια ι 
νά κρατνί παρ’ έαυτω πρωτόγραφον τοΰ 
ύπ ’ αύτοΰ κοινοποιηΟεντος τω άντιοίκω 
του δικογράφου άγωγης, ανακοπής, έφέ- 
σεως κλπ . Ό  συντάζας μάλιστα τήν 
άπό 4 Ίανουαρίου 1893 σχετικήν έγ- 
κύκλιον Τπουργός λέγει ρητώς έν αύτ·^ 
δτι : « Ή  ύποχρέωσις της παρά τώ όια- 
δίκω τώ έγείροντι τήν πράςιν, τηρή
σεως τοΰ πρωτοτύπου τών δικογράφων, 
περί ών ανωτέρω έγένετο λόγος, έπι- 
βάλλεται καί ύπό τής Πολ. Δικ. Κατά 
τά άρθρ. 495, 496 καί 539 τό πρωτό
τυπον τής κλησεως ή τής άγωγης 
(πρόσΟες καί της άνακοπής, της έφέσεως. 
της αίτήσεως άναψηλαφήσεοις καί άναι
ρέσεως κατά τά  άρθρα 598, 619, 768, 
795 καί 820), τηρείται παρά τώ έγεί- 
ροντι ταύτην, άντίγραφον δέ ά~αράλλα- 
κτον τούτου κοινοποιείται τώ έναγο- 
αενω καί τοΐς όαοδίκοις αύτοΰ. Κατ’ ά- 
κολουΟιαν παντί τώ έγείροντι άγωγην, 
έ'φεσιν κλπ . Επιβάλλεται εκ, τώ ν δ ια τά 
ξεων τής Πολ. Δικ. ή ύποχρέω σις  νά 
τηρτί καί προσάγγι έν καιρώ ένώπιον τοΰ 
δικαστηρίου τά  δικόγραφα ταΰτα, γε- 
γραμμένα έπ ί τοΰ άρμοδίου ένσημου 
•/άρτου. Επειδή δμως πκρετηρήθη δτι 
ούκ ολίγοι τών έναγόντων κλπ . δέν 
συνεμορφοΰντο πρός τήν ύποχρέωσιν ταυ- 
τ'/)ν, έπ ί βλάβ·/) τοΰ Δημοσίου καί της 
έπιβαλλομένης τάςεως είς τήν λειτουρ
γίαν τής Δικαιοσύνης, έκρίθ/ι άπαραίτη-

τον νά νομοθετηθεί πρός κύρωσιν ίδια 
δ ιάταξις.»

Ή  άρ-/ή δμως, ή'τις άποτελεϊ τήν 
προϋπόθεσιν τών διατάξεων τούτων, δτι 
δηλ. κατά τήν Πολ. Δικόν, ό τοιοΰτος 
έγείρων τήν δίκην διάδικο: ύποχρεοΰται 
νά τηρή πρωτόγραφον τού εισαγωγικού 
δικογράφου καί νά προσάγ·/] τοΰτο ένώ
πιον -οΰ δικαστηρίου, δέν είναι άκρι- 
βής, διότι όρίζουσι μέν τά  ρηΟέντα άρ
θρα τής Πολ. Δικ, δτι άντίγραφον τής 
άγωγής κλπ . κοινοποιείται τώ έναγο- 
μένω, ά λλ ’ ούδαμοΰ άναγράφεται ύπο- 
χρέωσις τοΰ τηρεΐν καί πάντοτε προσά- 
γειν τό πρωτόγραφον.

Τήν τήρησιν καί προσαγωγήν απ'/ιτε ι 
αύτό τό συμφέρον τοΰ έγείροντος τήν 
δίκην διαδίκου διά τήν περίπτωσιν εί'τε 
ερημοδικίας τοΰ άντιδίκου του εί'τε έμ
φανίσεως μέν αύτοΰ άλλά /ωρίς νά 
προσάγ·/) τό κοινοποιηθέν. Καθ’ έκατέ- 
ραν τών τοιούτων περιπτώσεων τό δι- 
καστήριον, μή έ'χον ενώπιον του τό κοι- 
νοποιηθέν δικόγραφον τής άγωγής ή τής 
άνακοπής ή τής έφέσεως κλπ. δέν ήδύ- 
νατο νά δικάσν).

"Ας λάβωμεν τήν συνηθεστεραν περί- 
πτωσιν έναγομένου δστις δέν εμφάνιζε- 
ζεται, έν ώ ό ένάγων παρίσταται μέν 
κατά τήν συζήτησιν άλλά δέν προσά
γει τό πρωτόγραφον τής άγωγης. Τά
δικαστήρ’.ον δέν δύναται βεβαίως νά δι- 

/ ν  Κ , /κασ·(ΐ αγωγήν άγνωστου.περιε/ομενου,
ή'τις δυνατόν νά έ'χν) καί βάσιν άθεμι- 
τον έκ της δημοσίας τάξεω ; αύτεπαγ- 
γέλτως άπορριπτέαν, ένω άφ’ έτέρου δέν 
δύναται νά έφαρμόση τό άρθρ. 590 της 
Πολ. Δ ικ., ήτοι νά διαγράψν) άπλώς τήν 
ύπόθεσιν έκ τοΰ πινακίου, διότι τοΰτο 
γίνεται μόνον οσάκις άμφότεροι οί διά- 
δικοι άπολείπονται. Κατ’ άνάγκην λοι
πόν οφείλει ν’ άπόσχγί δ ι’ άποφάσεως 
τής έκδικάσεως τής άγωγής, έστω καί 
ερήμην τοΰ έναγομένου, μέ/ρις ού προσ- 
αχθή τό δικόγραφον τής άγωγής εί'τε 
τό κοινοποιηθέν εί'τε τό πρωτόγραφον, 
άδιάφορον τοΰτο· διότι νά ύποχρεώσν) 
τόν ένάγοντα είς τήν προσαγωγήν α ύ
τοΰ Οά ήτο παράλογον, άφοΰ ούδείς 
ύπήρξεν ό έ'χων συμφέρον ε ί; τόν τοιοΰ
τον έζαναγσασμόν τοϋ ένάγοντος έν τή 
περιπτωκει ταύτν).

Ή  αύτή αποχή τοΰ δικαστηρίου, έ
νεκα τής αύτν;ς άδυναμίας έ/.δ'.κάσεως, 
έπρεπε ν’ άπαγγελθή καί οσάκις άμφό- 
τεροι μέν οί διάδικοι έμφκνίζονται ά λλ ’ 
ουδέτερος αύτών προσάγει τήν αγωγήν. 
Δέν δύναται λοιπόν νά είπν) τις οτι πρό
κειται περί ύπο/ρεώσεως δικονομικής 
είς προσαγωγήν τοΰ πρωτογράφου, ώς 
προϋπέθεσεν ό συντάκτης, τής ρηθείσης 
εγκυκλίου.

Δέν ύπάρ/ει δμως άδυναμία έκδικά
σεως τνϊς άγωγης οσάκις άμφότεροι μέν 
οί διάδικοι παρίστανται, μόνο; δέ ό 
έναγόμενος προσάγει τό (κοινοποιηθέν 
αύτώ) δικόγραφον της άγωγης, διότι τό 
δικαστήριον δύναται νά δικάση έπ ’ αύ- 
του.

'Οσάκις δμως 6 έναγόμενος δέν ένε- 
φανίζετο ή δέν προσηγε τό κοινοποιη- 
θέν αύτώ δικόγραφον, ό δ’ ένάγων έμ- 
φχνιζόμενο; προσηγε τήν άγωγην, αύ'τη 
έπρεπε νά ή ναι γεγραμμένη έπ ί χαρτο
σήμου δρζχυ.'^ς (Ν. Χαρτ. τοΰ 1876 
άρθρ. 21 έδ. η' Νομ, ΑΧΚΕ' άρθρ. 21 
έδ. η') διότι άλλως, άπαραδεκτου ταύ
της οΰσης, Οά έπήρ/ετο τό αύτό άπο- 
τέλεσμα οιον καί καθ’ ήν περίπτωσιν 
ούδαμώς προσήγετο ή άγωγή, ήτοι τό 
δικαστήριον ώφειλε πάλιν ν ’ άπόσχν), 
τής έκδικάσεως.

Ούτως είχον τά πράγματα δτε ό νό
μος ΒΡΙΒ' τοΰ 1892 διά μέν τής άντι- 
καταστάσεως τοΰ άρθρ. 23 Ν. Χαρτ. 
ύπέβαλε τά  πρωτόγραφα τών ρηθέντων· 
εισαγωγικών δικογράφων είς χαρτόση- 
μον δρ. 3 άντί μιάς, διά δέ τοΰ προσ- 
τεθέντος είς τό άρθρ. 52 τελευταίου 
έδαφίου διέταξεν δτι τά  τοιαΰτα πρω
τόγραφα προσάγονται « ύποχρεω τικώ ς» 
ύπό τοϋ έκδόντος αύτά διαδίκου.

Ή  νέα αΰτη διάταξις διά της λέ- 
ξεως <ιυποχρεωτικώςι> παρήγαγεν ήδη 
κατά πρώτον δ ικονομ ικην  ύποχρέωσιν 
τοϋ διαδίκου είς προσαγωγήν τοΰ πρω—
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τογράφου τοΰ εισαγωγικού δικογράφου, 
ανεξαρτήτως τον Άλλως δυνατόν η μ η  
τήν εκδικάσεως. Εΐνε άδιάφορον τώρα 
πλέον αν ό εναγόμενος π . χ. εμφανιζό
μενος προσάγ·/) τό κοινοποιηθέν αύτώ 
πρωτότυπον τνίς αγωγής έφ’ ου, έ'στω 
καί μόνου, δύναται τό .δικαστήριον νά 
δικάση. Έκτοτε πλέον απαιτείτα ι ύπο- 
χρεωτικώς νά προσάγ·/) και ό ένάγων τό 
πρωτόγραφον, εί'τε προσάγει ό εναγόμε
νος τό κοινοποιηθέν αύτω, εί'τε ρ.ή.

Ευκόλως εννοείται τώρα ή σειρά των 
σκέψεων τοΰ νομοΟέτου, δι’ ής ή'/ 0/] είς 
τήν τοιαύτην διάταξιν. Ό  κύριος αύτοΰ 
καί μόνο; σκοπός ητο νά φορολογήση τά 
πρωτόγραφα τών τοιούτων δικογράφων 
διά δρ. τριών αντί μιας, καί τό έ'πραξε 
διά τοΰ άρθρ. 23, άλλά τοΰτο δέν ή'ρ- 
κει νά έξασφαλίσν) την έκτέλεσιν της 
φορολογικής ταύτη ; διατάξεως πάντοτε. 
'Οσάκις τό δικόγραφον π .χ .  της αγω 
γής όέν προσηγετο ύπό τοΰ άναγομέ- 
νου, ό ένάγων βεβαίως θά ήναγκάζετο 
νά προσαγάγ·/) αύτό έπ ί τριδράχμου 
χαρτοσήμου, διότι άλλως, ώ : εΐπον, δέν 
θά ήτο δυνατή ή συζήτησι;, καί τότε 
κατά σύμπτωσιν ού’τω ; είπεΐν έπλη- 
ροΰτο ό φορολογικό; σκοπό; τ·̂ ς διατά- 
ξεως. 'Οσά/ιΐς δμω; ό έναγόμενος πρασ- 
ηγε τό κοινοποιηθέν, ό ένάγων, ώ ; εί- 
ρηται, δέν ειχ ε καμμίαν άνάγκην νά 
προσαγάγ·/) τό πρωτόγραφον. Ά λ λά  
τότε ό φορολογικός σκοπός εματαιοΰτο. 
Έπρεπε λοιπόν νά δημιουργηθνϊ ύπό 
τοΰ νομοθέτου τοιαύτη δ ικονομ ική  ύπο- 
χρεωσι;, καί έοημιουργήθη.

Α λλ’ έδημιουργηθη κατά τοιοΰτον 
τρόπον, συνήθη άλλω ; τε παο’ ήαϊν έν 
τη συνταζ,ει τοιούτων νόμων, παραγα- 
γόντα πολλην αμηχανίαν καί σοβαρού; 
κινδύνους. Ή  διάταξις έμεινε χο)λή καί 
άνευ κυρώσεω; ρητης, διότι ό νόυ.ο: πα- 

. ρέλιπε νά όρίση ποία θά ήτο ή δικονο- 
μική συνεπεια της πζραβάσεω; της δη- 
μιουργηθείσης ταύτης ύποχοεώσεως, ό
ταν ό έκόου; δ'.άδικος ή δέν προσάγη 
ποσώς ή προσάγη μέν τό πρωτόγραφον 
άλλ ’ έπ ί χαρτοσήμου κατωτέρας τιμής 
ή έφ’ άπλοΰ χάρτου.

Το άπλούστερον, ώς έσκέφθησαν, 
συμπέρασμα θα ήτο ό'τι τό δικαστήριον 
οφείλει, άναβάλλον τήν συζητησιν, νά 
ύποχρεώσν) δι’ άποφάσεω; τον παραβά
την όιαδικον, ένάγοντα, άνακόπτοντα, 
έκκαλοΰντα ή άναιρεσείοντα κλπ. νά 
προσαγάγ·/) τό πρω-όγραφον έπί τρι- 
όράχμου χαρτοσήμου.

Αλλα τοΰτο, ένω άφ’ ένό; θά παρέ- 
βλαπτε τόν άνάίτιον άντίδικον τοΰ πα 
ραβάτου διαδίκου, έ'χοντα τυχόν συμφέ
ρον είς τήν ταχεΐαν πρόοδον της δίκης 
καί αδίκως υφιστάμενον -.ήν έκ τοΰ 
πταίσματος τοΰ άντιδ,ικου του αναβο
λήν, άφ’ έτερου Οχ ήτο καί μάταιον, 
διότι ό ύποχρεωΟεί; εί; προσαγωγήν 
δύναται ν’ άπειθήσν) καί ε ί; τήν τοικύ- 
την άπόφασιν, ώ ; ήπείθησε καί ε ί: τόν 
νόμον, άφοΰ οέν ορίζεται ποία Οά ήναι 
ή συνέπεια τη ; τοιαύτη: απείθεια:, καί 
τότε ή δίκη όιαιωνίζετζι.

Ηδύνατό τ ι; ί'σω; νά κρίνν) ότι, άφοΰ 
ο σκοπός της όικονομικη; ταύτ·/ι; ύπο- 
χρεώσεω; εινε προόήλω; φορολογικό;, 
πρεπει να έπιτρεπηται εϊς τόν άντίδι- 
κον τοΰ έκδοντο; όιαδίκου νά προσαγά
γ·/), τούλάχιστον αύτό,, έπ ί τριδράχυ.ου

' > ίλ ι , ·χ  αρτοσ’ψ .ου το ο^ογραφον αντίγραφων 
αυτο /,αι ε/. τ: λ ■/; ρ ώ ν ουτω αύτο; τ*/)ν 
υποχρέωσήν τοΰ άντιόίκου του. Ά λ λ α  
καί τοΰτο Οά ήτο ανωφελές, δ»ότι ώ ; 
έχει ή όιάτκξις, ό νόμος' θέλει να προσά- 
γηται επ ί τριοράχμου τό εις χείρας τοΰ 
έκδόντος τό δικόγραφον, διαδίκου πρω
τότυπον, α ν π ’ αντοϋ»  τοΰ ίδιου* έπο- 
μενως οσαδηποτε τρίδραχμα χαρτόσημα 
καί άν δαπανήστ) ό άντίδικο; αύτοΰ, ή 
ό ικονομ ικη  ύποχρέωσι; δέν πληροΰται, 
άλλά μόνη ή φορολογική.

Τά δικαστήρια, εύρεθέντα άπέναντι 
τοιαύτη; άκυρώτου δικονομικης ύπο- 
χρεωσεω;, άπεπλανήθησαν είς συμπε
ράσματα αύθαίρετα καί έσφχλαένα. Το 
Εφετεΐον Αθηνών π . χ. διά της 2204 

(1906) άποφάσεώς του (Θέμιδος Η', 
σελ. 122) έδίκασεν ερήμην τόν έκκα- 
Χοΰντα, καίπερ παρόντα καί ύποβαλ-

λόντα εγγράφους προτάσεις, έπ ί τώ 
λόγω ότι «άφοΰ ορίζεται ύπό τοΰ νόμου 
υποχρεωτική ή προσαγωγή τών δικο
γράφων τούτων, άποτελούντων τήν βά- 
σιν της οι’ αυτών άνοιγομένης δίκης 
κατά τήν συζήτησιν, έ'πετζι ότι, τού
των μή προσαγομένων, ό ταΰτα έγείρκς 
διάδ.κο; ακούετα ι άλλά δικαζετκι 
έρηυ.ην.»

Ή  αιτιολογία τη ; άποφάσεω; ταύ
τη ; χωλαίνει προδήλως, διότι τό μή 
άκούεσ&αι διά τό μή πρ^σάγειν, ενώ 
μάλιστα τό δικόγραφον προσάγεται ύπό 
τοΰ έτερου διαδίκου, ούδχμοΰ τοΰ νόαου 
όιατάσσεται, καί διότι, έάν ή τοιαύτη 
έκδοχή ήτο νόμιμο;, τότε καί ό ένάγων 
καί ό έκκαλών κλπ. έ'πρεπε και εν α 
πουσ ία  τοϋ ά ντ ιδ ίκον του  νά δικάζηται 
ερήμην έν-όμοία άπειθεία προσαγωγής, 
οπερ αντιβαίνει ε ί; τού; ρητούς όρου; 
τοΰ άρθρ. 591 ΙΙολ Δ'.κ. άπαιτοΰντος 
αί'τησιν τοΰ άνηδίκου πρός τοΰτο, άρα 
τήν παρουσίαν αύτοΰ.

Όμοίκ ή ύπ ’ άριθ. 2409 (1896)
τοΰ αύτοΰ Έκετείου (θεμ . αυτόθι σελ. 
170) ή'τις μάλιστα, ένω ήδη προσήχθη 
έπί τριοράχμου ,ή ανακοπή ύπό τοΰ άνα- 
κόπτοντος, άνεκάλεσε κκτά πλειονοψη
φίαν ώ ; έσφαλμενην άλλην προηγουμέ
νων άπόφασιν του ύποχρεώσασαν αύτόν 
ε ί; προσαγωγήν καί έκήρυξε τήν άνα- 
κοπήν ώ ; έ'κτοτε άπορριφθεισαν, ώ ; εί 
έρημην τοΰ άνακόπτοντο; γενομένης της 
προτερα; συζητήσεοι; ! Έστήριξε δέ τό
άποτέλεσμα τοΰτο ή άπόοασι; έπ ί δη-

/ ·* / / λωσεων Οηθεν τοιούτων, γενομένων έν
τη Βουλν) κατά την σχετικήν συζήτη- 
σιν, ένω έν άπλγί μόνον υπουργική έγ- 
κυκλίω τη ; 4 Ίζνουαρίου 1893 έξη- 
νεχθη τοιαύτη γνώμη ολως αυθαίρετος 
καί άτοπο;. Κατά τήν έγκύκλι-,ν ταύ 
την έκρίθη κατά τήν έν τ·/) Βουλή συ- 
ζήτησιν περιττόν νά τεθ·/) έν τώ άρθρ. 
■>2 Ν. Χαρτ. ή φρασι; «ε.τι πο ινή  ά κ ν - 
ρότητος» άφοΰ τό άρθρον τοΰτο, ώς είχε 
καί έ'χει, ορίζει ότι αί άνακοπαί καί 
εφέσεις, αί μή δηλωθεΐσαι, κατά τά 
άρθρα 21 έδάφ. θ' καί 22 έδάφ. β' οσά
κις είσάγονται πρός συζήτησιν ύπό τών 
καθ’ ών αύται δικάζονται ερήμην, καί 
επομένως ή πο ινή  αΰτη της μή δηλώ- 
σεως ανακοπών καί έφέσεων, δέον νά 
έπεκτείνηται δήθεν καί ε ί; πάντα τά 
λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, τά 
μη προσαγόμενα έπ ί διδράχμου χαρτο
σήμου, άδιαφόρου οντο; μάλιστα τοΰ 
ύπό τίνος είσάγοντα. Τοιαύτη σιωπηρά 
έπεκτασις καί μάλιστα ποινικής διατά- 
ξεως είς περιστάσεις καί άντικείμενα 
ολως άνόμοια εΐνε βεβκίω; άδύνατο; 
καί παράνομο;.

Τό Εφετεΐον ΙΙκτρών διά τη ; 104
(1896) άποφάσεώ; του άπέκρουσε τοι
αύτην λ ύ σ ι ν  καί συνετάχΟ/) τ·/) πρώτγ) 
καί άπλουστέρα, ότι δέον νά ύποχρεώ- 
τα ι ό έκδού; διάδικο; ε ί; προσαγωγήν 
τοΰ τριδράχμου (Θεμιδο; αύτ. σ ελ .302). 
Ή  λύσις εΐνε λογική, ά λλ ’ ώ ; εΐπον ά- 
νωτερω, δύναται νά τείν·/) ε ί; τό αδιέξο
δον έπ ί ίΐλάβ'/) τοΰ αναίτιου διαδίκου, 
διαιωνιζομενης της δίκης δι’ έ'λλειψ.ν 
τρόπου πρός έζαναγκασμόν.

Τό αύτό όμως Εφετεΐον διά της 855 
(1904) άποφ. (Θέμ. 1Ζ'. σελ. 111) έδέ-
χΟη μικτήν τινα λύσιν· εΐπεν ότι δέον 
νά ύποχρεωθη πρώτον ό άνακόπτων εί: 
προσαγωγήν τη ; άνακοπη; έπ ί τριδράχ - 
μου- έαν δέ κ ζ ί πάλιν άπειΟήση, τότε 
πρέπει νά δικάζητχι έρήμην. Πρόδη
λον οτι ή γνώμη αΰτη έχει ύπέρ έαυτη; 
μόνην τήν αγαθήν προαίρεσιν. Κατά 
τήν γνώμην ταύτην ύπάρχουσι δύο ύ- 
ποχρεώσει:, ή έκ τοΰ νόμου (διά της λέ- 
ςεως «,νποχρεω τικώ ς») κ/.ί ή έκ τ/,; ά
ποφάσεω;. Ά λ λ ’ ύπαρχούσης της πρώ
της πρός τ ί ή δευτέρα ; Δ ιατί δέ ή α- 
θέτησις μόνη; της δευτέρας πρέπει νά 
συνεπαγάγ·/) τήν έρημοδικίαν ;

Είς πάσα; ταύτας τά ; προσιταθείας 
τών της ούσία; δικαστηρίων πρό; εΰρε- 
σιν λογικής τίνος άμα καί πρακτικής 
λύσεως τοΰ προβλήαατο; τούτου έπε- 
χείρησεν ό ’Άρειος Πάγος νά προσθεσν) 
καί αύτός νέαν τοιαύτην διά της ύπ ’ 
άρ. 29 (1909) άποφάσεώ; του (ορα τα ύ
την έν «Δικαιοσύννι» τη ; 14 Μαρτίου

1909 άριθ. 127). Δυστυχώ; όμως ή 
καινοτομία αΰτη τοΰ Άρ. Πάγου, ητις 
ώνομάσθ/) ύπό της «Δικαιοσύνη;» σκο- 
π ιμω τά τη , ελέγχετα ι νομίζω ύπ ’ αύτοΰ 
τοΰ νόμου ώ ; ή πασών πλημμελεστέρα.

Κατά την άπόφασιν ταύτην, τό δι
καστηρίων, μή προσαγομένου τοΰ εισα
γωγικού δικογράφου έπ ί τριδράχ- 
μου χαρτοσήμου ύπό τοΰ έκδόντος 
αύτό διαδίκου, δέν δύνζται νά δι- 
κάσ·/) -ίοΰτον έρήμην, ά λλ ’ οφείλει δυ
νάμει τοΰ άρθρ. 53 τοΰ περί Χαρτ. νό
μου νά καταδικάση τόν άθετήσαντα τήν 
ύποχρέωσίν του είς τήν πρός τό δημό
σιον Ταμεΐον καταβολήν τοΰ τέλου; τών 
τριών δραχμών καί τοΰ κατά τό άρθρ. 
53 Ν. Χκρτ. προστίμου, ήτοι τοΰ δεκα
πλάσιου _ τοΰ έλλείποντος τέλου; χωρι; 
νά κωλύηται, «παρισταμένων άμφοτέ 
ρων τών διαδίκων, νά προβη έπ ί τ·̂  βά
σει τοΰ κοινοποιηθέντο; καί τοΰ ύπό τοϋ 
έναγομένου κλπ . προσαγομένου δικο
γράφου ε ί; τήν κα τ ’ άντιμωλίαν συζή- 
τησιν της ύποθεσεω;».

Ί ανερόν πρό πάντων οτι ή άπόφασις 
αΰτη τοΰ Άρ. Πάγου συγχέει τήν φ ο 
ρολογικήν  τοΰ διαδίκου ύποχρέωσίν πρός 
τή" δ ικονομ ικήν , περί ή ; άνωτέρω εί'ρη- 
τα ι. Διά νά έπιβληθνί τό τέλο ; καί τό 
πρόστιμον ε ί; έ'γγραφόν τ ι ύποκειμενον 
ε ί; τέλος, άπαιτεΐτα ι άπαραιτήτω ; 
α') νά νπάρχτ] καί νά νά προσάγηται τό 
έ'γγραφόν καί β') νά ή ναι γεγραμμένον 
εί'τε έφ’ άπλοΰ χάρτου εί'τε έπ ί χαρτο
σήμου τιμτίς έλάσσονος της νομίμου. Έν 
τγί προκειμένγ) δμως περιπτώσει έλλεί- 
πουσιν άμφότερα ταΰτα .Έ άν π . χ. ή ά- 
γωγή έγράφη ά π ’ εύθείας έπ ί χαρτοσή
μου όραχμης καί έκοινοποιήθη άμέσως, 
χωρίς νά τηρηθγί παρά τω ένάγοντι τό 
πρωτόγραφον αύτης,ποιον είναι τό έ'γγρα- 
φον, οπερ παραβιάζει τήν περί τριδράχ- 
μου τέλους διάταξιν, ώστε νά ύποβληθη 
ε ί: τό τέλος καί τό πρόστιμον ; Ούδέν 
βεβαίως, όιότι τοιοΰτο δέν ύπάρχει. Ό  
περί Χαρτ. νόμος δέν τιμωρεί τήν άνυ- 
παρξίαν ή τήν μή προσαγωγήν εγγρά
φου τινός,’ άλλά τιμωρεί την παράνομον  
νπ α ρ ξ ιν  αύτοΰ. Έάν δέ πάλιν, τουναν
τίον, ό ένάγων, ό έκκαλών κλπ . έτήρησε 
μέν τό πρωτόγραφον της άγωγης, της 
ανακοπή:, της έφέσεως κλπ. καί έ'γρκ- 
ψε τοΰτο έπί τριδράχμου χαρτοσήμου, 
άλλά μόνον έλησμόνησε νά τό προσα
γάγ·/) κατά τήν συζήτησιν, τις ό λόγο; 
δ ι’ ον κατάδικασθί) είς τό δεκαπλοΰν 
πρόστιμον καί είς νέον τρίδραχμον τέ 
λο:, άφοΰ αύτός έτήρησε τήν φορολογι
κήν του ύποχρέωσίν, 'ήθέτησε δέ μόνον 
την δ ικονομ ικήν , της προσαγωγής ; Μή
πως ορίζει που ό νόμος ότι ή μή προσα
γωγή , τούτεστιν ή παράβασις τη : δικο- 
νομικης ύποχρεώσεω;, άποτελεΐ τεκμή 
ριον πζραβάσεω; της φορολογικής τοιαύ- 
της ; Καί πώ ; δύναται νά έπιβληθ/) 
ποινή έκ τεκμηρίου ;

Ά λ λ ’ ύποτεθείσθω πρό; στιγμήν δτι 
τά άδύνατα ταΰτα εΐνε δυνατά καί νό
μιμα. Τινι δμω; τρόπω καί ύπό τίνο; έ- 
έπιβάλλετα ι έν τοιαύττ, περιπτώσει τό 
έλλεΐπον τέλος καί τό δεκαπλοΰν πρόσ- 
τιμον ; Κατά τό άρθρ. 53 τοΰ Ν. Χαρτ. 
οπερ ή άπόφασις τοΰ Άρ. II. θεωρεί έν 
προκειμενω ώς έφαρμοστεον, παρζπεμ- 
πον ρητώς είς τό άρθ. 51, διατάσσει 
ότι ή καταβολή τοΰ τέλους καί τοΰ 
προστίμου γίνετα ι δι’ έ.τικ ολλήσεως έ- 
πισήματος έπ ’ αύτοΰ τοΰ κατά παρά- 
βκσιν τοΰ νόμου γεγραμμένου έγγράφου 
κατά τό άρθ. 2, διαγραφομένου συνάμα 
τοΰ έπισήμο»τος ύπό τοΰ Ταμίου διά 
σφραγΐδος (πρβλ. καί άρθ. .40 καί 41). 
Κατά δέ τό άρθ. 63 έπ ί τοιούτων π α 
ραβάσεων άποφαίνεται πάντοτε, έκτός 
τών περιπτώσεων τών άρθ. 44 καί 45 
(δηλ. έπ ι. κληρονομικών τελών), ό άρ- 
μόδιο; Ταμίας καί ούχί τά  δικαστήρια. 
Ορίζεται δ’ έν τώ  αύτώ άρθρω καί δια 

δικασί^ προσφυγής κατά της κκταδι- 
καστικης άποφάσεω; τοΰ Ταμίου πρό; τό 
Νομ. Συμβούλιον.

Πώς είναι δυνατόν, έναντίον τοιούτων 
ρητών διατάξεων, νά έπιβάλλωσι τά 
δικαστήρια ποινήν προστίμου έπ ί έγγρά
φου μή προσαγομένου μάλιστα, καί νά 
τ/)ν έπιβάλωσιν ι ούχί δ·.’ έπισήματος,

άλλά δι’ άποφάσεως, ώς συμβουλεύει 
αύτοΐς ό "Αρειος Πάγος, μέ κίνδυνον νά 
θεωρηθώσιν άντιποιούμενα άρχήν καί 
έξουσίαν διοικητικήν, τήν οποίαν ό νό
μος άρνεΐται είς αύτά, ή νά ύιαπράξω- 
σιν ύπερβασιν καθηκόντων δικαιοδοσίας 
(Πολ. Δικ. άρθ. 3); Καί είς ποιον θά 
προσφύγ·/) τότε ό τυχόν άόίκως καταδι- 
κασθείς ύπό τοιαύτης άποφάσεως διά
δικος ;

, Ό  περί Χκρτ. νόμος, άπαιτών τήν 
έπ ί τοΰ έγγράφου έπικόλλησιν καί δια
γραφήν τοΰ έπισήματος, σκοπεί προφα
νώς νά παράσχ·/) είς τά μέλλον τήν άπό- 
όει ξιν δτι τό έ'γγραφόν ένομιμοποιήθη 
έκ τών ύστέρων, καί τήν άπόδειξιν τα ύ 
την τήν θελει νά ύπάρχγι έπ ’ αύτοΰ τοΰ 
έγγράφου, πρόχειρος καί παρακόλουθος 
αύτώ πανταχοΰ.

Πώς δμωςθά έπιτευχθ'/] τοΰτο διά τοϋ 
τρόπου όν συμβουλεύει ή άπόφασις τοΰ 
Άρ. Πάγου, καί δστι; καταλείπει τό 
δικόγραφον άθικτονείςτό  μέλλον; Έάν, 
άλλως τε , τοιαύτη λύσι^ ήτο νόμιμος, 
τότε διατί νά μή έφζρμόζηται καί είς 
πασαν άλλην περίστασιν οίουδήποτε 
έγγράφου προσαγομένου ένώπιον τών δι
καστηρίων άσημάντου ή άνεπαρκώς σε
σημασμένου ; Ά λ λ ά  τότε όποιος κυ- 
κεών θά έπήρχετο έν τν) έξελέγξει τών 
έκ χαρτοσήμου εισπράξεων τοΰ δημο
σίου ταμιου είσπραττομενων τελών καί 
προστίμων άνευ καταναλώσεως χαρτο
σήμων άλλά μόνον δυνάμει δικαστικών 
άποφάσεων !

Ή  αύτή άπόφασις συμβουλεύει ε ί; τά 
δικαστήρια νά μή άναβάλλωσι τήν συ-
Υ ' ' ,(,ητησ',ν ρ-εχρι προσαγωγής του εισάγω-
γικοΰ δικογράφου της άγωγης, ούτε νά
δικάζωσιν έρήμην τόν μή προσάγοντα,
άλλά διά της αύτης άποφάσεως τό μέν
νά έπιβάλλωσιν αύτφ τό τέλος καί τό
πρόστιμον, τό δέ νά δ: κάζωσιν άμέσως
κ α τ ’ άντιμωλίαν τό περιεχόμενον τοϋ
τοιούτου δικογράφου έπ ί τί) βάσει τοΰ
ύπό τοΰ ετέρου διαδίκου προσαγομένου
όμοιου.

Άφοΰ δμως άπεδείχθη δτι τοιαύτην 
καταδίκην τά  δικαστήρια δέν δύνανται 
ν’ άπαγγείλω σ ιν, ή'κιστα δέ διά δικό
γραφον μή προσαγόμενον ποσώς, έπετα ι 
δτι, έάν τό δικαστήριον δικάσν) κα τ ’ 
άντιμωλίαν έπίτ·$ βάσει μόνου τοΰ κοι- 
νοποιηθέντος δικογράφου, ώς συμβου
λεύει ή άπόφασι:, τότε ή διαταχθεΐσα 
έν άρθρ. 52 $ τελευτ. Ν. Χαρτ. ύπο- 
χρέωσις τοΰ έκδόντος διαδίκου είς προ
σαγωγήν, καταργεΐται, άποβαίνο υσα 
λέξις κενή, διότι ούδείς ποτε διάδικος, 
μή έχων συμφέρον έπισπεύσεω ;, θά ήτο 
πρόθυμος νά γράψ·/) καί προσαγάγ·/) άνευ 
άνάγκης έπ ί τριδράχμου χαρτοσήμου τό 
δικόγραφον. Έάν δέ π ά λ ιν  έκ της τοι
αύτη ; διατάξεως δηλοΰται θέλησις tqO 
νόμου τοΰ νά δικάζ·/) τό δικαστήριον ούχί 
τό κοινοποιηθέν άλλά τό παρά τώ έκ- 
δόντι διαδίκω άπομένον τρίδραχμον πρω
τόγραφον, άντιμωλίας ούσης της δίκης, 
τότε καί άλλην πάσχει πλημμέλειαν ή 
τοΰ Άρ. Π. άπόφασις συμβουλεύουσα 
τήν έπ ί τνΐ βάσει μόνον τοΰ κοινοποιη- 
θέντος έπιδίκασιν, διότι τοΰτο· προσ
κρούει άποτόμως είς τά άρθρ. 51 Ν. 
Χαρτ. τό άπαγορεΰον ε ί; τά  δικαστήρια 
νά δέχωνται οίονδ^ποτε ίδιωτι/.όν έ'γ· 
γρζφον ύποκειμενον ε ί; πάγιον τέλο; 
(άρα καί δικόγραφον) έάν μή έγράφη ά π ’ 
άρχης έπι τοΰ νομίμου χαρτοσήμου ή 
άλλω ; πριν ή έπιτεθγί έπ ’ αύτοΰ τό νό
μιμον επίσημα διά τε τό τέλο; καί τό 
πρόστιμον.

Έ κ τούτου συνάγεται δτι ή άπόφζ- 
σις αΰτη τοΰ Άρ. Πάγου οΰτε πρέπει 
οΰτε δύναται νά τύχη έφαρμογης, ώς 
πολλαχώς παραβιάζουσα τόν νόμον.

Ά λ λ ’ έρωταται ήδη : τ ί πρεπει λοι
πόν νά γίν/) πρός ορθήν έφαρμογήν της 
διατάξεως τοΰ άρθρ. 52 § τελευτ . τοΰ 
περί χαρτ. νόμου, όταν ό άνοίγων τήν 
δίκην διάδικος δέν προσάγν) ίπ ί  τρι- 
δράχμου χαρτοσήμου τό παρ’ έ/υτω μέ- 
νον πρωτόγραφον τοΰ εισαγωγικού τη ; 
δίκη; δικογράφου, ή προσάγ·/) μέν αύτό 
ά λλ ’ έφ’ άπλου χάρτου ή χαρτοσήμου 
έλάσσονο; τιμής ;

Ώ ς κεΐτα ι σήρ.ερον ή διάταξις αΰτη,
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άνευ τίνος κυρώσεως, ατελέστατα δια- 
τετυπωμένη, εινε νόμος ατελής (ΙθΧ i m 
per fect a )  ών δέ συνάμα κα! νόμος αναγ
καστικός ( l ex COgens), έ'χει προφανή 
την έννοιαν δτι θέλει νά μή έπιτρέπη- 
τα ι συζήτησις άγωγης, ανακοπής, έφέ
σεως κλπ . οσάκις ό ένάγων, άνακόπτων 
κ .λ .π . διάδικος εινε μέν παρών άλλά 
δέν προσάγει τό πρωτόγραφον του ύπ ’ 
αύτοΰ κοινοποιηθέντος εισαγωγικού δί
κης δικογράφου, η προσάγει μέν αύτό 
ά λλ ’ ούχί γεγραμμενον έπ ! τριδράχμου 
χαρτοσήμου. "Αρα ή εναντίον του νόμου 
γενομένη τοιαύτη συζήτησις έσεται ά
κυρος (πρβλ. Ν. 5 Κώδ. 11. 14.) 
( W i n d s c h a i d  L e h r b .  § 70 σημ. 1) 
(Οίκον, Στοιχ. Α § 4 σημ. 14).

Τοιαύτης οΰσης τ·?ίς έννοιας τοΰ νό
μου επετα ι δτι τό δικαστήριον οφείλει 
πάντως έν τοιαύττ) περιπώσει ν’ άπό- 
σχν) της σύζητήσεως μέχρις ού ό διάδΐτ 
κος προσαγάγγι τό εισαγωγικόν αύτοΰ 
δικόγραφον έπ ! τριδράχμου χαρτοσήμου, 
χωρίς νά ήναι άνάγκνι νά ύποχρεωσν] αύ- 
τόν πρός τοΰτο, ·άφοΰ η δη ό νόμος ύπε- 
χρέωσεν αύτόν. Τοΰτο ομως πραττΰν τό 
δικαστήριον. οφείλει συνάμα έν τν) χύτ·7ι 
άποφάσει τ.ου νά έφαρμόσν) κα ! άλλας 
έπίσης έπ ιτακτικάς διατάξεις τοΰ νό
μου, τάς έξη ; , αΐτινες δυστυχώς σχεδόν
ενουσιν ήδη λησμονηθη ύπό της πρα- 

? λ · ν  * ι ^κτικτίς επ ι αεγιστνι των οια-
δίκων.

Κατά τά  άρθρα 293 § 3 κα ! 296 
τοΰ Δικαστ. Όργανισμοΰ 204 , 205 κα! 
214 της Πολ. Δικ. οί διάδικοι, οί πλη
ρεξούσιοι αύτών έν γένει κα! ιδία οί δι
κηγόροι, οΐτινες ηθελον γίνει παραίτιοι 
αναβολής η ακυρότητας της διαδικασίας 
ή περιττής δαπάνης, δύνανται νά κατα- 
δικασθωσιν η καταδικάζονται διά της 
αύτης άποφάσεως εις τά  δικαστικά έ'ξο- 
δα, εις αποζημιώσεις η είς χρηματικήν 
ποινήν 50 — 300 δραχ. η είς κράτησιν 
μνας μέχρις οκτώ ημερών.

Έάν τά  δικαστήρια έφήρμοζον πάν
τοτε τάς διατάξεις ταύτας μεθ’ δσης 
έπιμελείας καταγίνονται είς μάτην νά 
εΰρωσιν άλλαχοΰ την ποινικήν κύρωσιν 
τοΰ άρθρ. 52 τοΰ περ! Χαρτ. νόμου, 
είνε σχεδόν απολύτως βέβαιον οτι σπα- 
νιώ τατα  τό τρίδραχμον χαρτόσημον της 
άγωγης, της άνακοπής, της έφέσεως 
κλπ . θά έλλείπτ) έκ τοΰ φακέλλου τών 
προσαγομένων εγγράφων. Ού'τω δέ κα! 
ή θέλησις τοΰ νόμου θά τηρηται και οί 
άθωοι διάδικοι δέν θά ζημιώνται έκ τών 
αναβολών τούτων.

Ί ω .  Γ . Φ{.»αγκ»ας

Απο Τ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
’Ά ρειος Πάγος.

Διά τής κατω τέρω  παρατεθε ιμ ένης  
λίαν π ροσφ άτου  ύ π ’ ά ρ ιθ . 159 τοϋ 1909  
άποφάσεω ς τοϋ  ’Αρείου Π άγον , έκδο- 
θε ίσης ε ίσηγονμένου τοϋ ’Α ρεοπαγίτου  
κ . X. Κ αιμάλη, π α γ ιο ϋ τα ι δ ύνα τα ι τις 
νά εϊπτ) η νομ ολογ ία  του άνω τάτου ημώ ν  
δ ικαστηρ ίου έπ I τοϋ ζ η τ ή μ α τ ο ς α ν  γεν- 
νά τα ι υπ έρ  τής συζύγου  άγω γή περ ι δ ια - 
ζενξεω ς έκ τοϋ γεγονόνος δτι ά π ζρ ρ ί-  
φ θη  άμετακλήτω ς ή κατ ’ αυτής άγω γή  
π ερ ι δ ιαζεύξεω ς ή βάσ ιν  έχουσα τήν μ ο ι
χείαν.
Διά τής ανω  άποφάσεω ς λύετα ι τό δεύ 
τερον ήδη , καθόσον  ήμεΐς γ νω ρ ίζομ εν . 
υπ ό  τοϋ  Ά νω τάτ ον δ ικ ασ τήρ ιο ν  κατα - 
φατικώ ς τό ζή τη μ α  τοΰτο, αν δε κα ινο - 
τομ ή  κατά  τ ι ή πρόσφ ατος ' κατωτέρω  
παρα τ ιθ εμ ένη  ά πόφ ασ ις , κ α ιν ο ιο μ έ ί κατά  
τοΰτο, δτι ή άγω γή π ερ ί δ ιαζεύξεω ς έκ 
μέρους τής συζύγου  χω ρε ϊ κα ι εις τήν  
π ερ ίπ τω σ ιν  άκόμ η  κ α θ ' ήν ήθελεν άπο - 
δε ιχθή  δτι έν καλή π ίσ τε ι διατελών ή 
γειρε τήν περ ι δ ιαζενξεω ς άγω γην ό σ ύ 
ζυγος, τήν βάσ ιν  έχουσαν τήν μο ιχε ίαν , 
ήτοι δταν ήγειρε τήν αγω γήν άπ οπ λα νη - 
θει.ς έξ έσφαλμένω ν π ληροφ ορ ιώ ν  ή έκ 
συρροής γεγονότων ατινα  θ ά  παρέπε ιθ ον  
πάντα .

Η  άπόφ ασ ις  έχει ώς έξής :

Ε πειδή έκ της αντιπαραβολής της 
δευτερας § τοΰ 8 κεφαλαίου της 11 7 
Νεαρας του ’Ιουστινιανού όριζούσης δτι

. > / r , . / ϊ  ·«ε ι περι μοιχείας ο ανηρ νομισοι ουνα- 
σθα-t τήν έαυτοΰ γαμετήν έλεγχθηναι, 
προσήκει τόν άνδρα πρότερον έγγράφε- 
σθαι τήν γυναίκα ή κα! τόν μοιχόν, και 
εί'πεο ή τοιαύτη κατηγορία αληθής ά- 
ποδειχθ·?) τηνικαυτα οεπουδίου πεμπο- 
μένου έ'χειν τόν άνδρα πρός τ·?) προγάμω 
δωρεά κα! τήν προίκα ...,» πρός τήν 
τετάρτην § τοΰ 9 κεφαλαίου της αύτης 
Νεαρας διαγορεύουσαν δτι «έάν ό ά/ήρ 
περ! μοιχείας έγγράφηται τήν γυναίκα 
κα! τήν μοιχείαν μή άποδείξν), έξεΐναι 
τγί γυναικ! (ϋουλομενη κα! ύπέρ ταύτης 
της αιτίας ρεπούδιον πέμπειν τώ άνόρ! 
κα! άπολαμβάνειν μέν τήν ιδίαν προίκα, 
κομίζεσθαι δέ και τήν προγαμιαίαν 
δωρεάν...» σαφώς συνάγεται δτι ό άνήρ 
δέν ήδύνατο νά έπιδιώξνι διαζύγιον διά 
παραβίασιν της περ! τόν γάμον πίστεως 
της συζύγου του, άν μή πρότερον ένε- 
κάλει ταύτην προκριματικώς ένώπιον 
τοΰ δικάζοντος τά  δημόσια αδικήματα 
ποινικού δικαστηρίου κα! άπεδεικνύετο 
αληθής ή κατηγορία. ’Αντιθέτως δέ 
και η γυνη ηουνατο να αποστειλη οια- 
ζύγιον είς τόν άνδρα άν ή κατά τά  ά
νωτέρω είσαχθεΐσα παρ’ αύτοΰ ένώπιον 
τοΰ ποινικοΰ δικαστηρίου έπ ! μοιχεία 
κατηγορία δέν άπεδεικνύετο. Τοΰτο δ
μως δέν είχεν εσώτερόν τινα λόγον 
κρείττονος δικαστικής διαγνώσε,ως της 
αίτιάσεως, άλλά συνείχετο μετά τοΰ 
κοατοΰντος τότε συστήματος της διαδι
κασίας, διότι κα τ ’ αύτό ούδέν άλλο όι- 
καστήριον ύπηρχε δυνάμενον νά κρίνν) 
κα! άποφασίζη ά π ’ εύθείας και οςύτοτε- 
λώς τήν διάζευξιν ενεκα άθετήσεως της 
περ! τόν γάμον πίστεως έκ -μέρους της 
γυναικός. Ά φ ’ ής δμως διά τών άρθρων 
6 86 , 682 — 685 της ΙΙολ. Δικονομίας 
κα! 17 άρθρον τοΰ Καταστατικού της 
Ίερας Συνόδου νόμου της 9 ’Ιουλίου 
1852 μετεβλήθη όλοσχερώς ή περί δια
ζυγίου διαδικασία κα! έκηρύχθησαν τά  
πολιτικά δικαστήρια αρμόδια νά ·<ςρίνωσιν 
έν γένει περ! πασών τών νομίμων αιτιών 
δι’ άς τοΰτο έπιτρέπεται κα! κα τ ’ Ακο
λουθίαν νά άπβφαινωνται και περι τοΰ 
ζητήματος της μοιχείας, οσάκις είς 
ταύτην στηρίζεται ή τήν όιάζευξιν έπι- 
διώκουσα άγωγή τοΰ άνδρός, τ,ό αδίκη
μα της μοιχείας έ'παυσε νά άποτελη 
προδικαστικον ζήτημα λυόμενον ύπό τοΰ 
ποινικοΰ Δικαστηρίου, οίον ένόει τοΰτο 
ή Νεαρά 117 διότι τότε μόνον τό πο
λιτικόν Δικαστήριον, είς δ ήγέρθη άγω
γή έπ ! διαζεύξεως έ'νεκα μοιχείας της 
γυναικός δύναται νά άναστείλη, τήν 
περ! ταύτης κρίσιν του, όταν είσήχθη 
πρότερον κα ! ύπαρχει έκκρεμής παρα τώ 
πο ινκώ  δικαστηρίω ή έπ ! μοιχεία κα
τηγορία, ώς τοΰτο γ ίνετα ι έπ”! πάντων 
τών ποινικώς κολαζομένων άόικημάτων 
όπόταν έξ αύτών έπ ιζητώντα ι ένώπιον 
τών πολιτικών Δικαστηρίων ιδ ιωτικά ! 
άπαιτήσεις άποζημιώσεως κατά τά  άρ
θρα 6 , 7, 8 , 10 κα! 12 της Ποινικής 
Δικονομίας. Έντεΰθεν επετα ι άναγ- 
καίως δτι οί δροι τοΰ κεφαλαίου Θ § 4 
της Νεαρας 117 «έάν ό άνήρ έγγράψη- 
τα ι τήν γυναίκα περ! μοιχείας καί τήν 
μοιχείαν μή άποδείξν)» πληροΰνται σή
μερον ύπό τό νέον σύστημα της διαδι
κασίας κα! δταν ό άνήρ έγείρη ένώπιον 
τοΰ πολιτικού δικαστηρίου κατά της 
γυναικός άγωγήν περ! διαζευΓεως βασι- 
ζομένην είς τήν μοιχείαν κα! άπορριφθγί 
ή άγωγή άμετακλήτως ύπό τοΰ πολι
τικού δικαστηρίου, ώς αναπόδεικτος, 
διότι κατά τό πνεΰμα της Νεαρας τό 
άπονεμηθέν είς τήν γυναίκα δικαίωμα 
νά στείλη είς τόν άνδρα διαζύγιον, .έάν 
δέν άποδείξν) οίτος τήν κα τ’ αύτης έπ ί 
μοιχεία είσαχθεΐσαν κατηγορίαν, είνε 
άμεσον άποτέλεσμα αύτης ταύτης τνίς 
αποτυχίας της άποδείξεως καί συνέ
πεια άντίστοιχος της εύθύνης τοΰ άνδρός 
δια τήν έ'γερσιν άναποδείκτου κατηγο
ρίας. Ά λ λ ’ άφ’ δτου έ'λαβε δυνάμει τών 
κειμένων νόμων ο άνήρ πληοη έλευθε- 
οίαν νά φέρν) τήν τοιαύτην κατηγορίαν 
έπ ! μοιχεία και ένώπιον τών πολιτικών 
δικαστηρίων, ώς ένάγων έν τί) περ! δια- 
ζεύξεως δίκη, δέον νά παρακολουθώ είς 
τήν ελευθερίαν της ένεργε&ς του τό 
αύτό άποτέλεσμα κα! ή αύτή εύθυνη

διά την αποτυχίαν της άποδείξεως, οία 
παρηκολούθει κατά τήν Νεαράν τήν ά- 
ποτυχιαν της ένώπιον τοΰ μόνου τότε 
άρμοδίου δικαστηρίου είσαγομένης έπ ! 
μοιχεία κατηγορίας. Διά της άντιθέτου 
έκδοχης θά έπήρχετο τό άτοπον τοΰ νά 
δύναται σκοπίμως ό σύζυγος, παραλεί- 
πων τήν έ'γκλησιν πρός ποινικήν κατα- 
δίωξιν, νά έγείρν) έκάστοτε άγωγήν 
έπ ! διαζεύξει ενεκα μοιχεία: χωρίς νά 
έκθέτη τήν εύθύνην του, έκ της κακής 
έκβάσεως της άποδείξεως, διότι δέν θά 
δικαιούται ή γυνή νά στηρίξτ) είς τήν 
ένώτηον τοΰ πολιτικοΰ δικαστηρίου άπο- 
τυχίαν της κατηγορίας καί άποδείξεως 
λόγον διαζυγίου μετά τοιαύτην καθύ- 
βρισιν κα! διαπόμπευσιν.

’Επειδή, κατά τήν άνωτέρω παρατε- 
θεΐσαν 4 § της Νεαρας, άρκοΰσι πρός 
Οεμελίωσιν τοΰ άπονεμηθέντος είς τήν 
γυναίκα δικαιώματος πρός διάζευξιν ή 
ύπό τοΰ άνδρός έγγραφή έπ! μοιχεία 
κα! ή μή άπόδειξις' της ποοσαφθείσης 
μοιχείας καί δέν προσαπαιτεΐται συ
νάμα ώς στοιχεΐον της περ! διαζεύξεω: 
άγωγης και ή γνώσις τοΰ άνδρός περ! 
τοΰ άνυποστάτου της άποδοθείσης τν) γυ- 
ναικ! μοιχείας.Κα! ναι μέν.έπιφέρει ό Νο- 
μοθέτης, άφοΰ έξέθεσε τά κατά τά  άνω
τέρω άπαιτούμενα πρός άπαοτισμόν τοΰ 
δικαιώματος τ· ς̂ γυναικός στοιχεία «καί 
ύπέρ της τοιαύτης συκοφαντίας εί 
παΐδα μή εχοι έκ τοΰ αύτοΰ συνοικε
σίου κ λ π .»  άλλά διά της φράσεως «κα! 
ύπέ^ της τοιαύτης συκοφαντίας» δέν 
σκοπεί νά άπαιτήσγι δόλον τοΰ άνδρός 
έν τ·?ί έγγραφή συνιστάμενον είς τήν 
γνώσιν αύτοΰ περ! τοΰ άνυπάρκτου της 
κατηγορίας, άλλά νά χαρακτηρίστ) ώς 
συκοφαντίαν τήν διαληφθεϊσαν έγγραφήν 
τοΰ άνδρός έπ ! μοιχεία της γυναικός κα! 
τήν μή άπόδειξιν της μοιχείας, διότι 
κατά τούς τότε ίσχύοντας νόμους Ν. I.
ΓΙ, (48. 1) Ν. 3. Ν. 7. 11. (48, 2) Ν. 
2 § 5 καί 8 . Π. (48. 5) Ν. 3, 25 Βασ. 
(60. 34) h περ! εγκλήματος έλεγχο- 
μένου έν δημοσία, δίκη οΐον ήτο ή μοι
χε ία , έγγραφή τοΰ κατηγόρου ύπεβάλ- 
λετο είς πολλάς διατυπώσεις ΐνα μή 
τις προβαίνν) εύκόλως είς κατηγορίαν, 
άλλά διεγείρηται ή ουναίοθησ.ς δτι ή 
κατηγορία δεν μέλλει νά είναι άτιμώρη- 
τος ώς πρός εαυτόν. Τούτου έ'νεκα ό 
σχολιαστής της διατάξεως 10 βιβλίου 
60 τίτλου 1 τών Βασιλικών, διδάσκων 
«δτι ο μή άποδείξας κατήγορος θεωρεί
τα ι συκοφάντης» προστίθησιν «έλευθε·-
θεροΰται  εί ούκ έδόθησαν έγγραφαί,
εί γάο έδόθησαν, έξ ανάγκης ό μή άπο
δείξας ώς συκοφάντης τιμωρείτα ι».

ΣΤΗΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
ΌμολογοΟμεν, οτι δέν άνευρίσκομεν 

καταλληλότερον μέρος, δπως τοποθετή- 
σωμεν τό κατωτέρω έγγραφον τοϋ κ. 01- 
κονομικοΰ Εφόρου Ναυπλίας, τό μετά 
τόσης χάριτος άπευθυνόμενον πρός τούς 
έν Ναυπλίω κ. κ. δικηγόρους, τούς σχόν- 
τας τήν τιμήν νά έκπροσωπήσουν ένώ
πιον των δικαστηρίων της περιφερείας 
των τά συμφέροντα τοϋ Δημοσίου. Ή  αι
τιολογία μάλιστα, ής ενεκα παραγγέλ- 
λονται οί κ. κ. δικηγόροι νά άποστείλωσι 
πρός τόν κ. Οικονομικόν Έφορον τάς έν 
τοΐς γραφείοις των δικογραφίας, «Ϊνα 
κρίνη τό c Υπουργεΐον (τών Ο ικονομικών) 
τίνι τρόπο) νπερήαπ ισάν (ο ί κ. κ. δ ικηγό
ροι) τά συμφέροντα, τοΰ Δημοσίου κ α ι 
ϊν α  κ ρ ιθ ή  ή  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  ίκ α ν ό τη ς  
κ α ι.  . . . ά ν τ ίλ η -ψ ις  !  τώ ν  κ . κ . δ ικ η γ ό 
ρ ω ν  π ε ρ ι τό ύ π ε ρ α σ π ίζ ε ιν  τά  τ ο ϋ  
Δ ημ οσ ίο υ  συμ  φ έ ρ ο ν τ α », υπερβαίνει δλα 
τά δρια καί τοΰ χαριτωμένου κα! πολ
λών άλλων τά όποια άς μας έπιτραπη νά 
μή παραθέσωμεν.

Έ ν πάση περιπτώσει φρασεολογία 
τοιούτου ποιοΟ άπετέλεσε τό περιεχομε- 
νον ενός δημοσίου έγγράφου, διότι έγ
γραφον δημόσιον είνε τό περ! ου πρόκει 
ται τοΰ  κ. Οικονομικού Εφόρου, δπερ, 
πλήν άλλων, γέννα τήν άπορίαν τό δλι- 
γώτερον, κατά τινα τρόπον τό προϊστά
μενον τοϋ κ. Εφόρου Υπουργεΐον τών 
Οικονομικών θά κρίνη περί της άντιλής 
ψεως κα! τής έπιστημονικής ίκανότητον 
τών έντολοδόχων τοΟ Δημοσίου, έκτός ά- 
συστήση έξεταστικήν έπιτροπήν ή προβη

είς διορισμόν πραγματογνωμόνων μετ’ 
αυτοψίας ή καί άνευ τοιαύτης !

'Οπωσδήποτε τό έγγραφον τοΟ κ. ’Ε
φόρου, δπερ είνε απόρροια ρητών καί δή 
τηλεγραφικών διαταγών τοΰ 'Υπουργείου 
τών Οικονομικών, απόλυτος υπάρχει ά- 
νάγκη νά ·άναγνωσθη ύπά περισσοτέρων 
δσον τό δυνατόν, εχει ώς έξής κατά 
λέξιν :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  
Ό

Ο ίκονομ . ’Έ φ ορο ς  Ν α υπ λ ία ς
II ρ δ ς

τ ο υ ς  κ. κ . Δ ικηγόρονς  κ α ί  π λ η ρ ε ξ ο υ σ ίο υ ς  
τ ο ΰ  Δ ημοσ ίου .

Συνεπεία  τών υπ  άρ ιθμ . 49751 και 
54126 ε. ε. τηλεγραφ. διαταγών τοΰ ' Υ 
πουργείου τώ ν Ο ικονομικών Σάς παρα - 
καλοΰμεν δπως πρό τής 8y* ’ Ιουλίου ε. ε. 
άφοΰ κατά τό χρονικόν αυτό δ ιάστημα  
μελετήσητε τάς είς τό γραφεΐον υμώ ν ν - 
παρχούσας εκκρεμείς διχαστικάς υποθέ
σεις τοΰ Δημοσίου (πλήν τών εκκρεμών 
πρός διεξαγωγήν μαρτυρ ικώ ν αποδείξεων 
αν το ιαϋται ύπάρχωσιν) αποστειλη τε ή
μ ΐν  πάσας τάς σχετικάς δικογραφ ίας μετά 
τής συνταχθείσης καί προσηκούσης έκθέ- 
σεοις κα ί χρονολογιών ακριβών, ΐν α  κ ρ ί-  
ν η  τό  Υ π ο υ ρ γ ε ΐο ν  τ ίν ι  τ ρ ό π ω  ν π ε -  
ρ η σ π ίσ α τ ε  τά  σ υ μ φ έ ρ ο ν τα  τ ο ϋ  Δ ημο
σ ίο υ  κ α ί ϊν α  κ ρ ιθ ή  ή  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  
ίκ α ν ό τη ς  κ α ι ά ν τ ίλ η ψ ις  υ μ ώ ν  π ε ρ ί 
τό  ύ π ε ρ α σ π ίζ ε ιν  τ ά  τ ο ΰ  Δ ημοσ ίου  
σ υμ φ έρ ο ν τα .

3 Εν Νανπλίο) zfj 2  3 l o w  ίου Ί909.
Ό  OVkovou.  ”|^ο ()θς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Λ0ΗΝΠΝ
Ι · ρ ό » ! / λ η ΐ 5 ΐ ζ

Καλούνται τά μέλη τοϋ Δικηγορικού Συλ
λόγου ’Αθηνών είς τακτικήν συνεδρίασιν τήν 
27ην ’Ιουνίου 1009 ήμέραν Σάββατον καί ώ 
ραν 6ην μ. μ. έν τγι αίθούστ) τοϋ Κοωτοδι- 
κείου ’Αθηνών.

OtydTU όυνεΓ>{»ιά<!εως
1) ’Ανακοινώσεις.
2 ΙΙρότασις τών κ. κ. Λ. ’Αντωνιάϊου. 

Λουκά Νάκου καί ’Αγγ. Σταυροπούλου περί 
άνεγέρσεω; καταστημάτων δι’ ’ ΚφετεΓον κλπ . 
παοαπλεΰρως του I Ιρωτοδικείου.

3) Πρότασις τοϋ κ. Θ. Μαριολοπούλου περί 
ίδούσεως Ταμείου έκτακτων πόρο>ν.

’ΛΟήνησι 12 Ιουνίου 1909.
Ό  Ιΐοόεδρος Ό  Γραμματεύς
Κ. "Εσσλιν Τ. Ή λιόπονλος

"Ενεκα πληθώ ρας ϋλης ή Δ ι
καιοσύνη» έκδίδεται σήμερον 
μετά ήμιφύλλου.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Μ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Υ

ΕΙΣ ΕΝΑ Μ Η  ΛΙΒΕΛΛΟΝ

Προκειμένου νά άπαντησω, εύρεθην 
άμέσως έν αμηχανία· διότι τό νά άπαν- 
τήσω είς τόν κ. Νικόπουλον, ό/στις πρός 
τ·/) δικηγορική βοήθεια φαίνεται νά πα- 
ρέχ·/) είς τόν προϊστάμ.ενόν του και ά λ 
λας πολυτιμοτέρας ύπηρεσίας, άκόμ.η δέ 
κα! τήν τοΰ ψυχαγωγού, άνζκοινών είς 
αύτόν, έγκεκλεισμένον έν τώ  σπουδα
στήριο) του, τά θύραθεν ποιητικά γέ- 
λοιτος, δέν μ.ο! έφάνη εύπρεπές. Ές 
άλλου δμως μο! ύπεδεικνύετο, οτ ι κιν
δυνεύω νά θεωρηθώ έλαυνόμενος ύπό 
δυσεξηγήτου φιλοδοξίας, δταν ελλείψει 
συνειδήσεως αντεπεξέρχομαι κατά τοΰ 
τρανού κ. Ν. Δημητρακοπουλου, όστις 
δέν είναι άπίθανον αύτός νά έ'γοκψε τά 
μέτρια ταΰτα δ ι’ έαυτόν, άφοΰ κα! έν τω '  
πρώτω πολιτικώ του προγράμ.ματι έ 
γραφε τό λεχθέν κατά ,θουκυδίδην ύπό 
τοΰ Περικλεούς «ούδενός οί'ομαι ή'σσων 
»είναι κρΐναί τε τά δέοντα καί έρμη- 
»νεΰσαι τα ΰτα .. .» .

Έν τ·̂  δυσκόλφ ταύτν) θέσει έπ^λ- 
θεν είς τόν νοΰν μου τό γινόμενον ύπό 
τών παιδιών- καί δ'πως ταΰτα  διά νά 
προσβλέψωσι τόν ή'λιον μεταχειρίζονται 
τά  μουτζουρω μένα  γυαλιά , ού'τως έσκέ- 
φθην και έγώ ,διά νά ατενίσω τόν αστέρα 
κ. Ν. Δημητρακόπουλον νά χρησιμοποιή
σω ώς διάμεσον τόν κ. Νικόπουλον.Τοιου
τοτρόπως έλπίζω  νά μείνωσιν δλοι εύχα- 
ριστημένοι,διαφυλαττομένης της προση-
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κούσης τυϊ έξοχότητι θέσεως και τοΰ κ.. 
Νικοπούλου, μηδένα έχοντας λόγον νά 
απαξίωση καί τό έργον τοϋτο τοΰ δια
μέσου.

Συνέπεσέ μοι ακόμη έρμαιον και τό 
δτι άμφότεροι καί ό έκ πατρικίων πα- 
τρων καί ό υποτακτικός έχουσι τό αύτο 
δνοκ-α, ώστε νά δύνηται, παραλειπόμε
νου τοΰ επωνύμου, νά εκλαμβάνονται 
τά  γραφόμενα έφ’ έκάτερον.

Ό  κ. Νικόλαος έθηκε τόν χαρα
κτηρισμόν μου καί εις την άρχην και 
είς τό τέλος της διατριβής του, τονίσζς 
ουτω, κατά τούς κανόνας της ρητορικές, 
οτι είμαι έμπλεως πάσης, ώστε νά μη 
έχω άνάγκην άλλης κατακρίσεως και 
οτι είμαι ήναγκασμένος συχνάκις νά ε
ρυθριώ διά τάς πράξεις μου, έγκατα- 
σπείρας άμα καθ’ ό'λον τό περιεχόμενον 
μετά υπονοιών καί άνευ υπονοιών πολ
λά τά  άξιόμεμπτά μου. Έ γώ  θά απαν
τήσω εις τά  τοιαΰτα δ·.ά δύο λεξεων εις 
τό τέλος, άφοΰ έκθέσω προηγουμένως 
τά πράγματα.

I
Ι Ι ε ρ ι  τώ ν  π λ α σ τ ο γ ρ α φ ιώ ν

Δέν είνε δυνατόν νά άνασκευάοω όλα 
τά ψευδολογήματα καί τά τεχνάσματα, 
όσα συνέρραψεν ό κ. Νικόλαος έν σχέσει 
πρός τάς πλαστογραφίας. Δέν θά έπήρ- 
κει ή «Δικαιοσύνη». Θά περιορισθώ μό
νον εις οσα είνε αύταπόδεικτα ή εύαπό- 
δεικτα έξ εγγράφων.

Ή  ώς άπό μέρους της «Δικαιοσύνες» 
δημοσιευθεΐσα άσφαλής πληροφορία περί 
έπιδόσεως μηνύσεως κα τ’ έμοΰ έπί συ- 
κοφαντίίχ,συνεδυάσθ'/ι πολύ τεχνηέντως. 
Ά λλά  διά νά έκτιμηθγί προσηκόντως θά 
δημοσιεύσωμενάντίγραφον αύτής,άμα μας 
δοθγί. Δέν στηρίζεται είς τό οτι δέν εγέ - 
νοντο αί πλαστογραφίαι, ά λλ ’ είς τό ότι 
έν γνώσει έγώ διατελών οτι διαχειρ ι
στής της ύποθέσεως ήτο ό κ. Νικόπου- 
λος άπέδωκα τάς πράξεις είς τόν κ. Δη- 
μητρακόπουλον. ’Εννοεί πας τις οτι μό
νος σκοπός τοιαύτης μηνύσεως ητο νά 
συνδυασθή πρός την διατριβήν, διότι 
οΰτε είνε δυνατόν νά πείσνι ό μέγας Νικό
λαος οτι ή ύπόθεσις ήτο τοΰ μικροΰ, 
άφοΰ μαλιστα ή ύπόθεσις ήτο έν 
τφ  γραφείω του πολυ π ρ ιν  προσλάβη  
τοΰτον, ουτε καί νά στηρίξγι άλλως κα
τηγορίαν κα τ’ έροΰ, άφοΰ εγω τοΰτο ει - 
πον δτι αί πλαστογραφίαι χαλκεύονται 
εν τώ γραφείω του, αύτό δέ δέν άναιρεΐ- 
τα ι, καί άν ένοχος είνε ό μικρός Νικό
λαος.

Τό μέ'γα θάρσος μαρτυρεί ιδίως ή 
προκλητική μομφή «.δτι εΐχον στο ιχε ιώ - 
»δη ύποχρέω σίν  νομ ικήν κα ι η θ ικ ή ν  νά 
»δώ σω  μ ψ υ σ ιν  έπ ί πλαστογραφ ία» . 
Διότι αύτό έ'χει γείνν) πρό πολλοΰ και 
δέν είνε δυνατόν νά εί'πη ό κ. Νικό
λαος οτι ήγνόει τήν έπίδοσιν τη : μη
νύσεως, άφοΰ συνεπεία ταύτης κατεσχεν 
ή άνακριτική αρχή καί κατέχει τό πλα- 
στογραφηθέν άπόγραφ ον , δπερ εύοισκετο 
έν τή παο’ αύτφ  δικογραφία. Εκείνο, 
δπερ ίσως άγνοεΐ είνε ότι και άνεκρίθην 
μάλιστα ήδη καί έρωτηθξίς ί.πό τοΰ 
άνακριτοΰ τινα ύποπτευω ως ήραστην. 
άπήντησα δτι διά τήν πλαστογράφησιν 
τοΰ πρω τοτύπου  τής άποφάσεως Οά ^δυ
νατό νά λεχθγί, δτι διέπραξαν αύτήν αί 
άντίδικοι διά τρίτου, καθόσον όμως ή 
αύτή πλαστογραφία έγίνετο καί έπί τοΰ 
άπογράφ ον , τοΰτο δέ εύρίσκετο έν τγ  
δικογραφίγ, δπου καί κατεσχέθη, δέν δύ- 
ναται παρά νά διέπραξαν τήν πλαστο
γραφίαν ή ό Νικόπουλος ή ό Δημητοα- 
κόπουλος, δστις καί έστήριξε μάλιστα 
έπί τής πλαστογραφίας νομικόν επ ιχεί
ρημα, δπερ βεβαιότατα δέν ύπέβαλον 
αύτω αί πελάτιδές του.

Πολύ τεχνικά συνεδύασε τήν π λ α 
στογραφίαν μέ δσα ψεύδη λέγει περι 
παρελκύσεως της δίκης διά να χαρα
κτηρίσει τήν πρότασιν της πλαστογρα
φίας ώς στρεψόδικον επινόημα, άλλ 
έλησμόνησεν δτι εξελέγχεται καί εν 
τούτω έξ επισήμων εγγράφων, διότι έν 
ταΐς προτάσεσιν ήμών περιέχονται τα 
έξής: «"Οταν έγράψαμεν περί τής π λα 
στογραφίας είπομεν δτι αι αντιδ'.κοι θα 
φωνάξωσιν δτι στρεψοδίκοΰμεν. Αλλ

ήμεϊς δέν ζητοΰμεν ν’ άναβληθί) ή δίκη, 
διά τοΰτο δέ καί δέν άπεδώσαμεν τήν 
πλαστογραφίαν είς ώρισμένον πρόσωπον. 
Ά ν  ή προσθήκη τοΰ «κα ι »  έχν) σημα
σίαν, τό Πρωτοδικεΐον θά λύση τό ζή 
τημα παρεμπιπτόντως· άν δέν έχη τότε 
θά προνωρήση είς τήν έκδίκασ.ν».

Δυνατόν κ.αι το tcoivucov ducaGTYjptov, 
έπί τή εκδοχή δτι ή προσθηκη ένός 
«κα ί» καί ή άφαίοεσις ετέρου «κα ι»  δέν 
άλλοιοΐ τήν έννοιαν τή ; άποφάσεως, να 
άπαλλάξγι τούς δράστας τής κατηγορίας. 
Ά λ λά  τής πλαστό γραφίας οΰσης τ ε 
λείως άποδεδειγμένης έκ τοΰ είς χεΐ- 
οάς μας επισήμου αντιγράφου, δπερ εγέ
νετο έκ τοΰ άπογράφου συγχρόνως ύπό 
τοΰ αύτοΰ υπάλληλου τοΰ Πρωτοδι
κείου, άλλο μέσον άπαλλαγής ύπό τοΰ 
πειθαρχικού Συμβουλίου τοΰ Δικηγορι- 
κοΰ Συλλόγου δέν υπάρχει παρά μόνον 
τό άκαταλ.όγιατον, δέν είνκι δέ άπιθκ- 
νον νά έπικαλεσθή ό έπίτριπτος Νικό
λαός καί τοΰτο, χωρίς νά τό θεωρήσν) 
έαπόδιον είς τό νά παραθέσνι έν τώ δευ- 
τέοω πολιτικώ του προγράμματι έκ τοΰ 
Οουκυδίδου δι εαυτόν οσκ ουτο; λεγει 
μεγάλα διά τόν Θεμιστοκλή.

Τά περί πλαστογραφίας τής επ ι
στολής γράφονται κα τζ τρόπον αστείος. 
Άφοΰ ό μικρός Νικόλαός έπετυχ_ε να 
χαλάσν) μέ έλαφρόν μειδίαμα τό σύνο- 
φρΰ τής δσον οΰπω διαροαγείσης ύπό 
παντοδαπής σοφίας κεφαλής τοΰ προϊ
σταμένου του ήθέλησε νά τερψνι και τό 
κοινόν, δημοσιεύων τάς νομικάς μου α 
δυναμίας 7Τρός προστασίαν τής ύποθε- 
σεως, καί τά ; καλοκάγαθους απειλας 
μου καί ταρταρινισμούς όιά να επιτύχω 
ένα οίονδήποτε συμβιβασμόν. Ομολο- 
γουμένως, ή πλαστογραφία τής επιστο
λή ; είνε αστεία, διότι δέν συνίσταται 
παρά εί; τήν προσθηκην ένος «€>δ, το 
όποιον «<>» τίποτε άλλο δέν έκαμε 
παρά μετέβαλε τάς 1 ifcO λίρας εις 
16 3 0 , άς αί έπεδίκασε τό δικά- J 
στήριον. Ή  ασήμαντος αύτή μεταβο
λή , ή όποια έκαμε νά γελασν) πολυ ο 
κ. Νικόλαος, άποδεικνυεται εκ τών 
βιβλίων αντιγραφής επιστολών (copie), 
είνε δέ πολύ περίεργον τό οτι δια την 
πλαστογραφίαν ταύτην δέν μέ μέμφε- 
ται πολύ δεινώ; έπί τω δτι δεν έδωκα 
άκόαη μήνυσιν.

II
Ι Ι ε ρ ί  τή ς  « ρ ο ς  το ν  ϊ τ ή ^ ε ν ς  

έηιβτολ^ς
Τή; παρατιθεμένης έν τνί διατριβή 

τοϋ Νικολάου έπιστολής "προηγείται εν 
ιστορικόν δήθεν τής υποθεσεω;. Τό 
ίστορικ,όν αύτό, τοΰ οποίου τι αζια εζ 
εγγράφων καί άλλων (μή δυναμένων έν
ταΰθα νά άταπτυχθώσι) γ ίνεται μάλ
λον καταφανής, άοκεϊ νά προσεζν) τις 
ολίγον διά να ιόνι, οτι όεν εινκι παρα 
εν παραλήρημα. Οι αντιδικοι όεν ηδυ- 
ναντο νά εΐπωσιν, δτι ό ανεψιός Νικό
λαος Νικυλαίδης έσχε τήν πρόθεσιν τής 
καταχ ρήσεως πρίν ελθν) εις Αθήνας 
διότι τοιοΰτος ισχυρισμός θά προσε- 
κοουεν είς τήν σκέψιν, δτι δέν ήτο δυ
νατόν ό έν Ταυρίδι συλλαβών τήν προ- 
θεσιν τ ή ς  καταχρήσεως άνεψιός νά έλθη 
είς Αθήνας καί νά προειδοποιήσω μά
λιστα τόν θεΐόν του πώς καί ποΰ έτο- 
ποθέτησε τά  ύπεξαιρεθέντα. Διά νά ά- 
ποφύγωσι τόν σκόπελόν αυτόν, επενοη- 
σαν νά εΐπωσιν, οτι ο ανεψιός μέχρι τής 
ε ί; Αθήνας έλεύσεώς του συνεμορφώθν, 
πληρέστατα πρός τας εντολας τοΰ θειου 
του, ά λλ ’ άμα έπάτησε τόν πόδα είς 
Αθήνας δέν έσχε τό εύτύχημα νά μάθν) 
δτι μόνος έντιμος καί δυνάμενος νά 
κληθνί άληθινός δικηγόρος είναι ό κ. 
Νικόλαο·, ουτω δέ περιέπεσεν είς χεΐ- 
ρας τών προυπαντησάντων αυτόν άπό 
τοΰ Πειραιώς δίκην πρακτόρων ξενοδο
χείων ύπνου δικολάβων, και υπό τό 
δέλεαρ τών δικολαβικών των επιχειρη
μάτων, καίτοι άλυγιστως έντιμος, ε. 
κάμφ&η καί άνεδείχθη αίφνης εις η λ ι
κίαν 48 ετών ό άτιμότερος τών άνθρώ- 
πων. κοήθεια αΰτη τών δικολα-
βων, ών εις ή μάλλον ο μονος εινκι ο 
κ. Γ. Φιλάρετος (αύτός ήτο τό πρώτον 
πληρεξούσιος τοΰ Ν. Νικολα'ίδου, άφη·

σας βραδύτερον τήν ύπόθεσιν ενεκκ τής 
άσθενείας του) έκίνησε τήν άγκνάκτ/,- 
σιν τών αξιότιμων δικηγόρων τών ά ντ ι
δίκων καί δι’ ηθικών κχι Εύκγγελικών 
διδαγμάτων κατώρθωσαν ούτοι νά σωφρο- 
νήση ό άνεψιός, συναισθανθείς δε και με- 
τανοήσας διά τήν πρός τον θειον έπαι- 
σχυντον διαγωγήν του ηύτοκτόνησεν.
. Είς βεβαίωσιν τών λεγομένων αύτών 

έρχεται ή πρός τόν Στήβενς έπιστολή 
τοϋ άνεψιοϋ, φέρουσα χρονολογίαν 20 
’Ιουλίου 1901 (παραμονήν τής αύκτο-
/ \ \ ι / Υνιας του) και τον τύπον τ*/]ς παρα^αλ*/ις. 

Διά τό άκριβές τής έπιστολής ταύτης 
λέγεται δτι ό Νικόλ. Φωτιάδ/;ς έν 
Κ)πόλει, εις ον έστάλη άντ ίγραφον ύπό  
τον ν ιο ν  τοΰ λήπτου Στήβεν;, προσεπε- 
βεβαίωαεν έν Κ )πόλει διά  τής ύπογραφής  
τον τό π ιστόν  τής άντιγοαφής ί ν  σχε- 
σει πρός τό έν Τ α ο ρ ίδ ε  πρωτότυπον.

Πάντα τά τοιαΰτα καί καθ’ έαυτά καί 
έν σχέσει μάλιστα πιός άναμφισβητητα 
έγγραφα καί γεγονότα (άτινα δεν εινε 
δυνατόν νά άναπτυχθώσιν ένταΰθα) γεν- 
νώσινήαΐν τήν ύπόνοιαν μήπως οί άνθρω
ποι έπαθον τίποτε, άφοΰ έχοντε; ν’ άπο- 
λογηθώσιν δι’ έπανειλημμένζς πλαστο
γραφίας αύτοι άξιοΰσι νά πιστευθώσιν επι 
τή βάσει άντιγράφου έκ πρω τοτύπου  έν 
Ίαυρίδ ι μέ τήν βεβαίωσιν τής άκρι- 
βείας ύπό τοϋ έν Κ.)πολει Ν. Φωτια- 
δου, δστις είρόσθω μάλιστα οτι ε^ητα- 
σθη ως μάρτυς έπί τής ύποθεσεως και 
έκ τής καταθέσεώς του, έν f, ούδε'ις λό
γος γίνεται περι τοιαύτης επιστολής, 
φαίνεται δτι δεν μετεβη ποτε εις Ταυ- 
οίδκ κκί δέν γνωρίζει ισως τον Στήβενς.

"Εχω άκραν πεποίθησιν δτι δέν είνε 
δυνατόν τοιαύτη έπιστολή νά έγράφη 
ύπό τοΰ Νικολάου Νικολα'ίδου. Δεν είνε 
μία, άλλά μυρίαι αί περί τούτου άπο- 
δείξει:. "Εν μόνον λέγω τό δτι αί άντι- 
δικοι δικτελοΰσιν είς συνεννοήσεις μετά 
τών Καστέλη καί Στήβεν;, οΐτινες ωφ?- 
λοϋνται έκ τών κατασχέσεων, άς ούδ’ 
ώφειλον νά λάβωσιν ύπ ’ όψιν. Ή δυ- 
νκντο λοιπόν εύκολωτατα νά έχωσι τό 
πρωτότυπον καί βεβαίως θά έκαμνον τά 
άδύνατα δυνατά, άν υπήρχε τοιαύτη 
έπιστολή. Μολονοτι Λε είμαι τόσον πε 
πεισμένος, διστάζω δμως να ειπω από 
τοΰδε καί πρίν έξακριβώσω τό πραγμα, 
δτι ή επιστολή έχαλκεύθη ύπό τών 
άν :ιδίκων, διότι τοιοϋτο τέχνασμα μό
νον άνθρωποι τών κάτεργων ήδύναντο 
νά άποτολμήσωσι. Φρονώ όε οτι επιβαλ- 
λετα ι είς τούς άντιδικους πΧσα ένέρ- 
γεια διά τή ν  προσαγωγήν τοΰ πρωτο
τύπου, ήτις έκ μέρους αύτών δέν δύνα- 
τκ ι παρά νά είνε τελεσφόρος, άφοΰ μά
λιστα καί ό υίός Στήβενς καί ό Φωτιά- 
δη;, ώς άποστείλαντες τό άντίγραφον, 
είνε ύπόχρεωμένοι νά συντελεσωσΐ'* εις 
τό νά προσαχθνί τό πρωτότυπον.

’Ανεξαρτήτως τής ύπάρςεως ή μη 
τής έπιστολής ταύτης, ή διαγωγή τών 
δικηγόρων τών άντιδίκων, γρκψάντων 
δτι έγώ άνέγνωσα πολλάχις και γ ινώ - 
σκω  τήν έπ ιστολήν,είνε άκατάληπτος.Ο ν- 
δέποτε έπεκαλέσθησαν τοιαύτην έπιστο
λήν, ούδ’ ήτό ποτε δυνατόν, άν έγώ 
είχον γνώσιν, νά μή έγραφον τι περί 
αύτής έν ταΐς προτάσεσιν. Αύτά άπο- 
δεικνύονται καί έκ τών ίδικών μου κκί 
έκ τών ίδικών των προτάσεων. Όπως 
είπον κκί έν τή προηγούμενη διατριβή, 
ο κ. Νικόλαος μόνον κκτά τήν τελευ- 
ταίαν συζήτησιν, πρό τής οποίας ειχε 
καταθέσει είς τόν Γραμματέα πάσκς 
τάς έπικαλουμένας έν ταΐς προτάσεσιν 
έπιστολά;, έκαμε λόγον « ρ ο φ ο ρ ικ ώ ι  
ji.f>vov περί ύπαρξεω; τοιαύτης επ ι
στολής, καί έπί τ·?ΐ έπιμόνω αιτήσει 
μου, ύποστηριχθείσνι κκί ύπό τοΰ Δι- 
κκστηρίου νά έπιδείςν) τήν επιστολήν 
άνηρεύν/ισε τήν δικογραφίαν καί δεν 
τήν εύρε. Το οτι διαρκουσης της συνε- 
δριάσεως κκτετεθ/ι ή επιστολή εινε 
ψευδές. "Ισως νά προσηχθη βραδυτερον, 
βεβαιότητα δε θα εδεικνυετο κκτ ιδικν 
είς τούς κ. κ. δικκστά; κκί πρός μονόν 
τόν σκοπόν τοΰτον έκρίθη χρήσιμο;.

Ill
Έ<χί τή ς  ν)Ώ θθ»ίί(>*ί

’Εννοείται οτι είνε άδύνατον να κρινη

τις έκ τών δ/ιαοσιευίλάτων περί τοΰ ποϋ 
ύπάρν ει τό δίκαιον, δταν ίδ ίω ; οί άντί-i/-  ̂ ^  , Χ ,  ,
δικοί ούόένκ έχουσιν ές ουΛενος λογου 
χαλινόν είς τάς ψευδολογίας των. Αε- 
γουσιν δτι ό Ν. Νικολαίδης όέν είργά— 
σθ/j παρά μόνον 8 έτη είς τό γραφεΐον 
τοϋ θείου του καί δτι ούδενα άλλον 
είχε πόρον παρά μόνον τάς 200 λίρας, 
άς καί μόνον ήξίωοεν, ένω πλήν τών 8 
ετών εΐργάσθη καί 15 έτη πρότερον 
παρά τοΐς Χαριτωνίδαις μετά τοΰ θείου, 
ήξίωσε δέ 300 λίρας κα τ’ έτος, δσκς 
είπον κκί πάντες οί μάρτυρες τών «ν- 
τ ιδ ίκω ν.

Ά λ λ ’ άν οί άντίδικοι έφρόνουν αλη
θώς δτι έχουσι δίκαιον, ούδενα λόγον 
θά είχον νά άρνηθώσι τήν καί σήμερον 
άκόαη κατά πολλήν συγκατάβαση· προ- 
τεινομένην λύσιν τής διάφορά; διά διαι- 
ΤΛσίας, άφοΰ μάλιστα δέχεται ή πε- 
λάτις μου νά συντάξωσ.ν οί άντίδικοι 
δπως άν θέλωσι τό συνυποσχετικών. 
Λέγω δτι κατά’ πολλήν συγκατάβκσιν 
δέχεται ή πελάτις μου τήν διαιτησίαν, 
διά τόν άπλούστατον λόγον οτι μή έπι 
διώκουσκ νά λάβγι πκρκ τών άντιδίκων, 
άξιούντων οτι είνε έξ άπογραφής κλη
ρονόμοι, . άλλά νά μή πληρώσγι τι είς 
α ύ τ ;ύ :, κκτά τήν τελευτκ ίκν άπόφκσιν 
τοΰ Έφετείου έχει θεία δικη κεροησει 
τήν ύπόθεσιν- διότι κα τ’ αύτήν τό προ- 
κύψκν εκ τής λογοδοσία; έλλειμμα α
νέρχεται εί: λίρας τουρκικάς 1200.

Ά λ λα  διά νά όρισθίϊ είς τοσοΰτο τό 
έλλειμμα έχρησίμευσεν ή πλκστογρκ- 
φν,θεϊσκ έπιστολή, έν γ; αί 130 λιραι 
έγένοντο 1630 λίρκι κκί κκ τ ’ άκολου- 
θίκν αί διά πλκστογρκφίας έπιτευχθεΐ- 
σαι 1500 λίραι θά έκπεσθώσι πάντως, 
έστω καί δι' άναψηλαφήσεως, άν Οεω- 
ρηθή ό.ιστική ή άπόφκσι:, άφοΰ ή πλκ- 
στογραφία είναι κατάφωρο:. Μή φκνη δέ 
πκ:άδοξον τό λεχθέν ύπ έμοΰ, οτι α- 
πογυμνοΰτκι τελείως ή πελάτις μου όια 
τής παραδοχής τοΰ εκ λιρών 1200 έλ- 
λεί^μκτος, διότι αι 1200 λίραι ενεκκ 
τών άλλων σκέψεων τής άποφάσεως 
πε^ί νομισματικής δικφορας κκι περι 
τόκων γίνονται άμεσω: 3000 περίπου, 
άφοΰ δέ λάβωτιν οί άντίδικοι είς έ;ό- 
φλησιν αύτών ·τζ όσκ είναι εύκολον νκ 
ληφθώσι χρήματα, είναι πολύ άμφίβο- 
λον τό άν θά δυνηθνΐ ή πελ,ατι; μου να 
είσποάξη τι έκ τών ύπολοιπων, ιδίως 
παρά τοϋ Στήβενς, δστις, καθώς κκί ό 
Καστέλη, έκ συνεννοήσεως μετά τών 
άντιδίκων προβάλλουσι τάς άκύρους 
μέν, έπικυρωθείσας δμως δυστυχώ:, κκ- 
τασχέσει-, αΐτινες, άνευ άόεία; πρ',εήρι- 
κής καί άνευ εγγράφου όολιω: έπιβλη- 
θεΐσκι, έπέφερον ζημίαν πλέον τών 
100000 δραχμών.

’ Ι ί ι τ ίλ ο γ ο ς  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό ς  
Ά ν  έγώ  είμαι τόσον έμπλεως κατα 

κρίσεως, ώστε νά μή έχω άνάγκην άλ
λης, θεωρώ δμως έλαφρυντικόν τό δτι 
συχνάκις ερυθριώ, ώς λεγει ο κ. Νικό
λαος, διά τάς πράξει; μου. Αύτός, ά- 
φοϋ βεβκιοΐ δτι ουδέποτε ήρυθρίασε, δύ- 
ναται νά νομίζτ) δτι τοΰτο προερχετζι 
έκ τοΰ δτι μέριμνα νά είναι άνζμάρτη- 
τος, ά λλ ’ οί πολλοί δμω; λέγουσιν δτι 
τό νά μη έρυθρια πο-ε προερχετζι μαλ 
λον, δπως μκρτυροϋσι κκι τα εκτεθεν- 
τκ , έκ τοΰδτι έχαλαρωθη άπό πολλοΰ 
ή κινοϋσζ τό έρύθημα δύνζμις.

Έ ν ’Αθήναις 18 Ίοννίον  1909.
Μ. Λ. £ ιΐκ(λλα·ίο ιτ

ΑΤίο u i  tiBorm tan αικαιτηριον »>s
Η Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α

' Η ο χ ψ η  εν τινι ιώ ν ίνιαν&α Π ταιομα ιοδιχείων■

Π α ισ μ α τ ο δ ιχ η ς : Ποϋ έγεννήΟΐ]ς; 
Κ α ιη γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς  Στή Θράκη. 
Π αισ μ α το δ ίχ η ς  - Είς τήν Θράκην ιή ς Μα

κεδονίας* πολύ καλά ! ! !  κλπ. κλπ. κλπ.

Ι Ι ε ρ ί λ η ψ ι ς  α « ο φ ά ο ίω ς
Το όΐχχΊτ'^ριον τ<ον sv Αθηνϊ’.ς ΪΙρωτοοι- 

χών. os-/6ev τήν άπό 26 Μαίου 1909 αΐτησιν 
πίρί οιαζεύςεω; τοΰ Γεωργίου Αϊχϊ χχτά 
τή; υυζύγου του ’Αναστασίας Λίχα τό γί\>ος 
Ίωάννου Καβαλησίου διέταξε διά τής ύπ’ 
άριθ. 4868 (190'·>) δρίιτιχής άποφάσεως τοα 
τά χχτά Νόαον.

ΆΟήναι 18 ’Ιουνίου 1909
Ό πλήρες, οιχ,ηγόρο; 

II. Ν. Π ά γ κ α λ ο ς
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Αί στη λ α ι τής  «Δικαιοσύνης» 
ε ινε  ε ίς  τη ν  δ ιάθεσ ιν  παντός δ ι
κηγόρον, δικαστοΰ ή άλλον δ ι
καστικού προσώπον, εύ ρίσκο- 
μένου ε ίς τή ν  ά νάγκην ή έπ ιϋ 'ν-  
μοϋντος νά άνακινήση π α ν  έν  
γένε ι ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τον δίκαιον.

"Ακρως εύχάριστον εΐ'δησιν εχομεν 
ν’ άναγγείλωμεν πρός τούς άναγνώ- 
στας της «Δικαιοσύνης». Το Διοικη

τικήν Συμβούλιον 
Έ ϊϊ« γ ό μ .ε θ α . του Δικηγορικού 

Συλλόγου ’Αθη
νών, προεξάρχοντος τοΰ κ. Προέδρου, 
μελετά ήδη γενικωτάτης σημασίας 
ζητήματα, άφορώντα τήν νομοθεσίαν 
τών παρ’ ήμΐν δικαστικών πραγμά
των, δπως προκαλέση έπ’ αύτών τήν 
συζήτησιν και ψήφον τοΰ Συλλόγου. 
Όμολογοΰμεν, δτι έπειγόμεθα νά 
"ίδωμεν τήν ήμερησίαν διάταξιν δλι- 
γώτερον πενιχράν. Είνε τόση ή έν τφ  
Συμβουλίψ ύπό πάσαν έποψιν ώρι- 
μότης — δέν λέγομεν, δτι καί πέραν 
αύτής υπάρχει τι εν τινι μέτρφ— 
είνε δέ τόσον ώριμα τά έπί τάπητος 
θετέα ζητήματα, ώστε πασα βραδύ- 
της θά ήτο άδικαιολόγητος, άν μή 
έπρόκειτο, δπερ όρθόν καί προσήκον, 
νά διακριβωθη ή διατύπωσις καί νά 
κανονισθή ή κατάταξις, έκ τών οποίων 
φυσικά ήρτηταιή ούσιαστικωτέρα συ- 
ζήτησις καί ή σκοπιμωτέρα ένέργεια.

‘Α ς  έλπίσωμεν, δτι μεταξύ τών 
άλλων άνακοινώσεων ό κ. ΙΙρόεδρος 
θ’ άναγγείλη κατά τήν συνέλευσιν 
τοΰ μηνός τούτου τά γενικά ζητή
ματα έφ’ ών τά μέλη δέον νά παρα- 
σκευασθώσι διά τήν έπ’ αύτών συζή- 
τησιν κατά τάς συνελεύσεις τοΰ Σε
πτεμβρίου καί ’Οκτωβρίου. Νομίζο- 
μεν δέ, δτι άπαραιτήτως δέον νά προ- 
κληθή καί τών έπαρχιακών Συλλό
γων ή προσοχή καί μελέτη έπί τών 
αύτών θεμάτων, ί'να τούλάχιστον άπό 
'τοΰ Σεπτεμβρίου κανονισθή καί έξα- 
σφαλισθή ενιαία πάντων τών Συλλό
γων συνεργασία καί κοινή ένεργειοί 
πρός αποτελεσματικήν δικαιολόγησιν 
τοΰ θεσμοΰ.

Ά ν  ό Δικηγορικός Σύλλογος ΆΟηνών, 
καί χάρις είς τόν αριθμόν τών μελών του 
καί ένεκα πλείστων άλλων λόγων, κα- 

λήτα ι νά άσχολή-
Τά Π ρακτορεία  ται έκάστοτε έπ ί 

θεμάτων γενικωτέ- 
ρων καί μάλλον άφνιρημένων, άντιθέτως 
οί εν τα ΐ; έπκρχίαις Δικηγορικοί Σύλ
λογοι μοναδικόν αύτών σκοπόν, έπ ί τινκ 
τούλάχιστον χρόνον, είνε υπόχρεοι νά 
θέσωσι την τακτοποίησιν ζητημάτων 
στενωτέρων κατά τό φκινόμενον άσυγ- 
κρίτως ομως πρακτικωτέρων καί έξ ε
κείνων ατινα χρτ,ζουσιν άμεσου άντι- 
λήψεως.

"Εν τών ζητημάτων τούτων, ίσως 
τό μάλλον προέχον, είνε εκείνο, οπερ 
λίαν έπικαιρως άνεκίνησεν ό Δικηγορι
κό; Σύλλογο: Πύργου κατά την τελευ
ταίαν αύτοΰ συνεόρίκσιν, το άποβλέπον 
την γνωστήν κατάστασιν είς ήν εύ^ί- 
σκετα ι,έν  ταΐς έπκρχίαις κυρίως, ή δι
καιοσύνη έν γένει καί ιδία ή κατώτερα, 
έ'νεκα τής άναμίξεως τής μικροφατρίας. 
Τό νόσημα, δπερ πλειστάκ ι; έλάβομεν 
αφορμήν νά περιγράψωμεν, ουτε τόσον 
έπιπόλαιον είνε, ώστε πρός Οεραπείχν 
τούτου νά έπαρκέσουν διαμαρτυρία', τ ι- 
νές έκ τών συνήθων, ούτε τόσον περιω- 
ρισμένον κα τ ’ έ'κτασιν, ώστε νά πκτα - 
χθή διά μεμονωμένων ενεργειών.

'Ό ταν είνε βέβαιον δτι άπό τών 
Πρωτευουσών τών Νομών μέχρι τών 
τελευταίων κωμοπόλεων,παρά τόν Εΐρη- 
νοδίκην καί Πταισματοδίκην, ΐνα μή 
εϊ'πωμεν καί παρά τόν Ιίρωτοδίκην καί 
τόν Πρόεδρον τών Πρωτοδικών, παρε
δρεύει άνεπισήμως, μετά κύρους δμως

τοιούτου ώστε αισθητά νά έπερχωνται 
τά αποτελέσματα, καί ε ί; αντιπρόσωπος 
τής έκάστοτε ίσχυούσης μερίδος, δταν 
δέν δύναται νά αμφισβητηθή οτι δικη
γορικά! πελατεία·, δημιουργοϋνται προσ- 
καίρως καί άλλα ι τοιαΰται καταρρέουν 
ευθύς ώς ή κρατούσα πολιτική ύποστή 
μεταβολήν, δταν είνε πανθομολογούμενον 
δτι όλίγαι καί σπάνιαι καί έξαιρετικαί 
είνε αί περιπτώσεις καθ’ άς έλευθερως δύ· 
ναται νά κινηθή ή δικαιοσύνη,έ'ογον απο
κλειστικόν δλων είνε νά απολυτρώσουν 
τήν δικαιοσύνην, ύπό τοιαύτην άποπνι- 
κτικήν πίεσιν διατελοΰσαν, τών δεσμών 
τούτων. Τό σύνθημα έδόθη ήδη διά τής 
σύζητήσεως ην ό Δικηγορικός Σύλλογος 
Πύργου λίαν εύστόχως προεκάλεσεν. ’Ε
ναπομένει ήδη ή συστηματική εργασία, 
ή σύντονος καί μακοά, άπό τής οποίας 
καί μόνον είνε δυνατόν νά προσδοκώμεν 
αποτελέσματα.

Δέν θέλομεν βέβαια νά εϊ'πωμεν, δτι 
είνε κατά πάντα πλήρες καί άρτιον τό 
ύπό τοΟ κ. Γ .  Ά γ γ ε λ έ * ,  προέδρου 

πρωτοδ'.κών, δικτυ- 
Σοφδν τδ  ό ιιφ ές  πούμενον σύστημα Δι

καστικού Οργανι
σμού. Ή μεΐς πρώτοι έ'χομεν ικανάς αν
τιρρήσεις καί κα τ ’ αρχήν καί ιδία ώς 
πρός τάς τεχνικάς λεπτομερείας. Ά λλά  
δέν δυνάμεθα, νά μή όμολογήσωμεν, ό'.τι 
αί δ'.ατυπούμεναι σκέψει; είνε δσον σα
φείς τόσον καί έν πολλοΐς σκόπιμοι, πο
ρίσματα πείρας έκ τών πραγμάτων, 
κατά τοΰτο άνυπολογίστως ύπέρτεραι 
νεφελωδών πορισμάτων μελέτης ξένων 
νομοθεσιών καί ,άντιλήψεως θεωρητικής 
άλλοτρίων συστημάτων. ’Εάν άλλους 
γοητεύουν τά  νεφελώδη τοιαύτης θεω
ρητικής σύζητήσεως πορίσματα, ημάς 
θέλγει τοϋ κ. Ά γγελ έ  α ή έκ τής πει 
κ; άποκρυσταλλωθεΐσα γνώμη, εί καί 
έν μάς εύρίσκει καθ’ δλα όμοφρονοΰν- 

τας. Τό σύστημα τής κληρώσεως είνε 
άρχαιόθεν γνησιώτατα Ελληνικόν καί 
σκοπιμώτατον εις Πολιτείας μικρά; καί 
-ής πολίτικης μας ανατροφής. Έάν δέ 
σοφόν τό σαφές, έ'χει τό προσόν τοΰτο τό 
σύστημα τοΰ κ. Προέδρου τών Ιίρωτο- 
δικών, δπερ έν πάσ·/) περιπτώσει είνε 
άξιον μελέτης καί συζητήσεω:, συμβι- 
βαστέον καθ’ ήμας πρός γενικωτέρας τι- 
νάς άρχάς επίσης έκ τής πείρας πκρε- 
χομένας.

Προκειμένου περί πειθαρχίας ίδωμεν 
καί τινας διατάζεις τοΰ Νόμου :

Κατά τό άρθρον 89 τοΰ Δικαστικού 
’Οργανισμόΰ «ό πρόεδρος δύ-

ΙΤ. ν .  ναται νά κάμη άπλάς παρα
τηρήσεις είς -τούς δικαστάς 

περί τών απρεπών πράξεών τω ν.»  Έ - 
φηρμόσθη καί είνε εφαρμόσιμος ή διά- 
ταζις ύπά τών ύπαρχόντων προέδρων 
δλων ;

Κατά τό άρθρον 142 «Οί δικηγόροι 
είνε δηΐλόσιοι υπάλληλοι, τών οποίωνk
κύριον εργον εινε  νά κάανωσι τάς
προσήκουσας προτάσεις και νά τάς ύττο- 
στηρίζωσι προφορικώς έν δημοσία συνε
δριάσει», κατά δέ τό 143 « ’Απαγο
ρεύεται είς τους δικηγόρους έπ ί προστ'- 
μω νά ύπογράφωσι γνωμοδοτήσεις, ύπο- 
μνήματα, ή άλλα έ'γγρκφκ, μή συντε
θειμένα παρ’ αύτών, ή περί τών οποίων 
δέν διεσκέφθησαν». Χωρεΐ συμβιβασμός 
μεταξύ τών διατάξεων τούτων καί τοΰ 
(έπιφυλασσόμεθα νά τό χαρακτηρίσωμεν 
άλλοτε) συστήματος τών έπ ί μισθώ δι
κηγόρων έπ ί ετη βοηθών, ύφ’ ών ή δι’ 
ών υπερασπίζονται αί ύποθεσεις ή πράγ
ματι, άνευ άμοιβής κκί ευθύνης, ή κκτά 
τύπους, άνευ ιδίας βουλήσεως ;

Κατά τό άρθρον 251 «Ενόσω ύπάρ- 
χουσιν αντικείμενα σύζητήσεως, έκάστη 
συνεδρίασις διαρκεί τούλάχιστον τέσσα- 
ρας ώρας, καί ό καιρός ούτος δέν εΐμπο- 
ρεΐ νά δκπανηθή πρός άλλο τ ι .»  Πρός 
άλλο τ ι, οιονδήποτε άν ■}), εντός καί 
έκτός βέβαια τής αιθούσης. Διότι δέν 
πιστεύομεν νά ύπέθετεν ό νομοθέτης 
χορού: συναυλίας έντός τών δ ικαστι
κών αιθουσών.

Κατά τό άρθρον 282 «Οί πρόεδροι 
καί οί εισαγγελείς δύνανται, άνευ ά

δειας, ν ’ άπομακρυνθώσι τρεΐς μόνον ή 
μέρας άπό τήν θέσιν τω ν.» Δύναται νά 
έννοή ή διάταξις αύτη απομάκρυνσήν 
εί'κοσιν ήμερών κατά μήνα, διακοσίων 
τεσσαράκοντα ήμερών κα τ ’ έ'τος ;

Κκτά τό άρθρον 252 «Πας πρόεδρος, 
δικαστής, είσαγγελεύς, δημόσιος κατη- 

,γορος παρά τω δικαστηρίφ τών πτα ι- 
σματοδικών, γραμματεύς καί κλητήρ 
τοϋ ακροατηρίου, οφείλει, έπ ί πειθαρ 
χική ποινή, νά έμφκνίζεται κκτά τήν 
διωρισμένην ώραν ε ί; τόν τόπον τής 
συνεδριάσεως καί νά μην απομακρύνεται 
αύτογνωμόνω; πρίν διαλυθή ή συνεδρία- 
σ ις». Πόσοι άρά γε δυστυχείς κλητήρες 
έ'χουσι τιμωρηθή δυνάμει τής διατάξεως 
ταύτης ; !

Κατά τό άρθρον 93 «Μ εταξύ δλων 
τών έπ ί τής εισαγγελίας υπάρχει ίεραρ- 
χική υπαλληλία  καί έξάρτησις. Τοΰ ίε- 
ραρχικοΰ τούτου δλου προΐσταται ό παρά 
τώ  Άρείω IIάγω είσαγγελεύς κλπ .« .Κ α 
τά δέ τό 94 «Πάς είσαγγελεύς δτανλαμ- 
βάνη ρητήν οδηγίαν παρά τοΰ ανώτερου 
του οφείλει νά τήν έκτελή ταχέως και 
ακριβώς». ΙΊοία νά είνε τώρα ή δίκαιο- 
δοσίκ τοΰ Είσαγγελεως τοΰ Άρείου 
Πάγου ; Ά λ λ ’ έπ ί τούτου καί άλλοτε 
ήσχολήθημεν καί άλλας διατάξει; πα- 
ραθεσαντες.

"Οπως έν πάση άλλνι περιφερεία Πρω
τοδικείου ύφίστα ται καί λειτουργεί κα τά 
νόμον Δικηγορικός Σύλλογος, ουτω καί 

έν τή περιφερεία 
Σ το»νειώ όες κ α θ ή κ ο ν  τοΰ Πρωτοδι

κείου Ναυπλίου' 
ύφίσταται καί λειτουργεί τοιοΰτος, δστις, 
άν κα τ’ άλλον τρόπον δέν έ'λαβε γνώσιν 
τοϋ περιεχομένου ένός έγγράφου τοΰ κ.- 
Οίκονοαικοΰ Εφόρου Ναυπλίου, απευ
θυνόμενου πρός ώρισμένου; έν Ναυπλίω 
δικηγόρους, λαμβάνει γνώσιν τούτου 
σήμερον, δημοσιευομένου έπ ί λέξει έν 
έτέρα στήλ·/ι. Τά ερωτήματα δέ ατινα 
αυθόρμητα ανακύπτουν έκ τής άπλής 
τοϋ έγγράφου τουτου άναγνώσεω; είνε 
τόσον πολλά καί τόσον ικανά νά παρα
γάγουν κατάπληξιν, ώστε καί άνευ ού- 
δεμιάς έκ μέρους οΐουδήποτε προτροπής, 
ό Δικηγορικός Σύλλογος Νκυπλίου, δν, 
επ ί τοΰ παρόντος άφορ^ τό έ'γγρκφον 
τοΰτο, στοιχειώδη υπέχει ύποχρέωσιν 
ν’ άσχοληθή έπί τοΰ έγγράφου τούτου. 
Ή  ''ξιοποέπεια δέν είνε άφγιρημένο: 
μόνον δρος ούδέ έ'ννοια ή'τις άφ’ έαυτής 
παράγεται, ά λλ ’ είνε συγχρόνως καί 
δικαίωμα δπερ επιβάλλεται.

Ούδεμίαν έ'χομεν αμφιβολίαν δτι ό 
Οικονομικός ύπάλλ^.λος, ό έντεταλμενος 
νά μεριμνά περί τών υλικών συμφερόν
των τοΰ Δημοσίου έν Ν αυπλίω , παρα- 
θεσας ό'σα παρέθεσεν έν τώ περί ού πρό
κειτα ι έπισήμω εγγράφω, ούδεμίαν είχε 
πρόθεσιν νά θίξτ) τήν άξιοπρέπειάν 
τίνος, έφ’ ό'σον δμως τό άποτέλεσμα 
επέρχεται, καί δή κατά τρόπον τόσον 
απότομον, τό δίδαγμα πρέπει νά έπελθ/ι 
δσον τό δυνατόν ζωηρότερον. Ώ ; δικη
γόροι όργανωθέντε; εις σώμα έπίσημον, 
άνήχθημεν ήδη είς τήν πεοιωπήν νά <.χ- 
Οιστώμεν σεβαστότεοα εκείνα τά  δι
καιώματα, τά πολλά ή ·λ ίγα , ατινα ή 
νομοθεσία ήθελησε νά μάς παραχωρήστ). 
Τών δικαιωμάτων επομένως ήμών τού
των έ'χομεν ύποχρέωσιν νά φκινώμεθα 
ζηλωταί τοσοΰτο μάλλον, καθ’ δσον 
εύρισκόμεθα ε ί; τά ; πρ<ότας ήμέρας ένός 
νέου θεσμοΰ, οίος ό τών Δικηγορικών 
Συλλόγων, δι’ ού, άν κα.ί άλλο τι έπι- 
δ ιώκηται,πάντως άνεζητήθη ή μόρφωσις 
ένός πνεύματος έπαγγελματικοΰ, εις 
τήν μόρφωσιν τοΰ οποίου κκ τ ’ ούδέν 
άναμφιβόλως συντελεί ή φρασεολογία 
ένός έγγράφου, οιον τό έν έτέρ^ στήλ·/) 
παρκτιθέμενον.

Ή συνδρομή τής «Δικαιοσύνης» 
διά τό τρέχον δικαστικόν ετος δπερ 
άρχεται άπό τοΰ πρώτου Σαββάτου 
τοΰ ’Οκτωβρίου, καί λήγει τό τελευ
ταΐον Σάββατον τοΰ ’Ιουνίου, ώρίσθη 
είς δραχμάς 7.50, δύναται δέ νά κα- 
ταβληθή καί είς δύο δόσεις έκ δρ. 4.

Τ ίΐΒ οις Π. Α .  ΙΙετοάκον

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Κ ύριε Διευ&νντά'

Είς τδ προηγούμενον φύλλον ττ̂ ς «Δι
καιοσύνης», <5 συνάδελφος καί φίλος μου 
κ. ’Α ρ ισ τε ίδ η ς  Σ . Μ π α λά νο ς  έπικα- 
λεΐται τήν προσοχήν καί Ινέργειαν τοΟ 
κ. Προέδρου τοΟ Δικηγορικού Συλλόγου, 
ώς καί τοΟ κ. Είσαγγελεως τών Πλημ- 
μελειοδικών, επί διαφημήσεως τ η ς ’Ε μ
πορ ικής Τ ραπ ίζης τής ' Ελλάδος, δημο
σιευόμενης έν τ·̂ . έφημερίδι «Σκρίπ», δτι 
άναλαμβάνει «Γνωμοδοτήσεις κα ι συντά
ξεις συμβολα ίω ν», ώς καί «’Εκτελέσεις 
Δ ιαϋηκών, ώς άντιποιουμένης δήθεν, άλ- 
λότρια δικαιώματα, ή δτι οϋτω πράτ- 
τουσα, συντελεί πρός διαφήμησιν των 
δικηγόρων τη ς ! !

Ό  κ. Αριστείδης Σ. Μπαλανος άνέ- 
γνωσεν, ώς φαίνεται, τήν διαφήμησιν τής 
Τραπέζης, δέν έφρόντισεν βμως νά έξε- 
τάση, τό πώς ή Τράπεζα διεξάγει τάς 
έργασίας ταύτας.

Έ κ τής διαφημήσεως θά έπληροφο- 
ρεΐτο, δτι ή Τράπεζα, ώς καί δλαι έν γέ- 
νέι αί έλληνικαί καί άλλοδαπαί Τράπε- 
ζαι, έ’χουσι «Δικαστικόν Τμήμα», πρός 
διεξαγωγήν τών ιδίων καί τών πελατών 
των ύποθέσεων.

Τό δέ «Δικαστικόν Τμήμα»  τής Τρα
πέζης, οδτινος προΐσταται ό κ. Μ ιχαήλ I. 
Πολίτης, π ρφ ην  δ ικηγόρος, άντιπρόεδρος 
τοΟ Διοικητικού αύτής Συμβουλίου καί 
έντε,ταλμένος Σύμβουλος, μέ τμηματάρ- 
χην τόν κ. Δημ. Γ. Ποσειδώνα, άναλαμ- 
βάνει τήν διεξαγωγήν, έκτός τών ίδιων 
ύποθέσεων, καί πάσης άνατεθείσης αύτώ, 
παρά τών πελατών της, ή καί τρίτων.

Καί τάς μέν έξωδίκους διεξάγει διά 
τοΰ Τμήματος, τάς δέ δικαστικάς διά 
δικηγόρων τής έκάστοτε έκλογής της.

Ταΰτα διά τάς «Γνωμοδοτήσεις και 
Συντάξεις συμβολα ίω ν ».

Ώ ς πρός δέ τάς « ’ Εκτελέσεις Δ ιαθη
κών», ώς γνωρίζει καλώς 6 κ. συνάδελ
φος, δέν άπαιτεΐται ή ίδιότης τοΟ δικη
γόρου, πρός ένέργειαν τοιούτων έξωδί- 
κων πράξεων, διότι δέν πρόκειται περί 
έπιλύσεως νομικών ζητημάτων, άλλ’ ά
πλώς Διαχειριστικών, ή δέ ’Ε μπορική  
Τράπεζα τής cΕλλάδος, παρέχει αρκετά 
έχέγγυα, διά τήν διεξαγωγήν τοιαύτης 
ύπηρεσίας.

ΙΙοΰ λοιπόν εύρίσκει τήν άντιποίησιν 
καί ώς έκ τούτου τήν έφαρμογήν τών 
άρθρων 230 καί 231 τοΟ Ποινικοΰ Νό
μου, ό κ. συνάδελφος καί είς τί εκ τής 
Διαφημήσεως τής Τραπέζης ζημιοΰται 
έπαγγελματικώς, ιδστε νά ζητή, δ ικαιω - 
ματικώ ς , τήν ένέργειαν τοΰ κ. Προέδρου 
τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου καί τοΰ κ. 
Είσαγγελέως τών ΙΙλημμελειοδικών;

'Ως έκ περισσοΰ, πλ-ηροφορώ τόν κ. 
συνάδελφον, δτι ή Λιαφήμησις τής Τρα
πέζης, άφορα τήν έπαγγελματικήν αύ
τής ιδιότητα καί ούχί τούς δικηγόρους 
της, οί'τινες, ώς γνωρίζω καλώς, εχουσιν 
αρκετήν άξιοπρέπειάν, ού χρήζουσαν δια
φημήσεως. .

15 ’Ιουνίου 1909. Ύ /ιέιερο;
ΆΓ>· Ν . Χ α ρ τ ο υ λ ά ρ η ς

Δ ικηγόρος

Ι Ι ε ρ ί λ η ψ ι ;
Τό Λιχαστήριον τών έν ΆΟήναι; 1 Ιρωτο 

δικών οιά της ύ π ’ άριθ. 4084 1909 άποοά 
σεώς του δε/θέν τή/άπο 9 Νοεμβρίου 1908· 
άγω γήν τοΐί Ά να^τ. ϊπ α νο ΰ  ή Ά γ $ , κατοί
κου ’Αθηνών, καί ποοσωρινώς διαμένοντος έν 
Ύήνω, κατά τής Ζαμπέτας αυζύγου ’Αναατ. 
Σπανού ή Ά γ α , γένους δέ ’Καμανουήλ Μι- 
νάρδου. κατοίκου ’Αθηνών, έκήρυζε διαλελυ- 
αένον τόν μεταζΰ αύτών ύαιιιτάμενον γά;χο/.

ΆΟήνησι τή  16/) ’ Ιουνίου 1909.
Ό  του Ά να υτ . Σπανοί ή Ά γα  

πληοεξ. Δικηγόρος 
Ν. Νώε

ΝΕΑ Β Ι Β Λ Ι Α
Σ Π Ί Γ Ρ .  Σ.  Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Υ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΏΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝ ΕΔΑΑΔΙ

’ Εξεδό& η τό τ ρ ίτ ο ν  τεύχ ος  τ ο ν  ό ευτέρ  
τό μ ο υ  έκ  σ ελ ίδ ω ν  1 7 5 .

T tu u ta i  οο.

Τόμοι τής «Δικαιοσύνης» πωλοΰν- 
ται είς τά γραφεία αύτής, τοΰ μέν 
πρώτου έτους πρός δραχμάς 5 τών 
δέ λοιπών πρός δραχμάς 7.50 έκα
στος.


