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A ta π α ό α ν  α ϊτ η ί ί ιν  :
“ Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Ν  „ α θ η ν α ς

Έ ν ΆΘΛνα/ις 13 Φεβρουάριου 1910

Ή  « ΔΙΚ ΑΙΟ ΣΥΝ Η » δ ια τελε ΐ ύπ ό  τή ν έπί~ 
β λ ε ψ ιν  κα ι τον ελεγχον δωδεκαμελοϋς σ υμ β ο υ ' 
λ ίο ν  έκ  δ ικηγόρω ν έν  Ά & ήνα ις.

Έ π ό π τ α ι τη ς  ν2 .η ς  κ α ί  υ π ε ύ θ υ ν ο ι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ—Π. ΛΑΓΟΠΑΤΚΣ
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι  ε ν  Ά θ ή ν α ι ς

Ο  Ν Ο Μ Ο Σ

η  τεμώ i n m u n u T D Z  η  l i m n
( Ώ ς  έψ η φ ίσ ϋ 'η  κατά τήν συνεδρίααιν τής 9  Φεβρουάριον 1 9 1 0  

τής Βουλής μετά τώ ν  έπ ιοήμω ν πρακτικώ ν).

Άρθρον 1.
Οί έν τή περιφερείς τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθη

νών διωρισμένοι δικηγόροι δέν δπάγονται άπό 
τοΰ έτους 1910 καί εφεξής είς τόν κατά τά*· 
νόμον ,ΓΡΜΒ' τής 9 ’Ιουλίου 1906 έπιβαλλόμε- 
νον φόρον έπιτηδεύματος' άντ’ αύτοΰ δ’ έπιβάλ- 
λεται τέλος, καταβαλλόμενον δπά τδν δικηγό
ρων τόύτων δι’ έπικολλήσεως είδικοΰ κινητοΰ 
ένσημου τοϋ Κράτους έπί των έν άρθρφ 2 άνα- 
φερομένων δικαστικών έγγράφοιν καί πράξεων.

Ή κατασκευή, 4 τύπος, έ τρόπος τής έπικολ
λήσεως, τά έγγραφα, έφ’ ών αδτη γενήσεται, 
χαΐ αί διαστάσεις τοΰ ένσημου, τά περιεχόμενα 
έμβλήματα, τά διακριτικά σημεία καί χρώματα 
καί αί κλάσεις αύτοϋ κατά τιμήν κανονισθήσον- 
ται διά Β. Διαταγμάτων, ώς καί τά τής πωλή- 
σεως καί διαχειρίσεως αύτοΰ δπά των οικείων 
αρχών.

"Αρθρον 2.
Τό κατά τό προηγούμενον άρθρον τέλος άρί- 

^ζεται ώς έξής:
α ’) Διά πάσαν παράστασιν πρός συζήτησιν πο

λιτικής δποθέσεως ένώπιον τοϋ Άρείου Πάγου 
είς δραχ. 5, τοϋ Έφετείου ’Αθηνών είς δραχ. 2, 
τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών είς δραχ. 1 και τών 
Ειρηνοδικείων ’Αθηνών είς λεπτά 0,50.

β’) Διά πάσαν παράστασιν πρός έκδίκασιν 
ποινικής δποθέσεως ένώπιον τοΰ Άρείου Πάγου 
είς δραχ. 5, τοΰ έν Άθήναις Έφετείου, Κακουρ- 
γιοδικείου καί Άναθεωρητικοΰ Στρατοδικείου 
είς δραχ. 5, τοΰ Πλημμελειοδικείου, Στρατοδι
κείου καί Ναυτοδικείου είς δραχ. 1 καί τοΰ Πται
σματοδικείου Αθηνών λεπτά 20.

γ ’) Διά πάσαν παράστασιν πρός συζήτησιν ά
γωγής έξώσεως ένώπιον τοΰ Προέδρου τών έν 
Άθήναις Πρωτοδικών δραχ· 1 καί τοϋ Είρηνοδί- 
κου Αθηνών λεπτά 0,50.

δ') Διά πάσαν παράστασιν ένώπιον των έν 
Άθήναις Προέδρων τών πολιτικών δικαστηρίων 
κατά τήν έπ’ άναφορς διαδικασίαν δραχ. 1, διά 
πάσαν α'ίτησιν πρός τούς είσηγητάς δικαστάς 
παντός δικαστηρίου, ώς καί διά πάσαν παρά- 
στασιν ένώπιον αύτών έφ’ άπαξ δραχ. 1, λογι- 
ζομένης ένιαίας τής έκθέσεως, έφ’ οσαςδήποτε 
συυνεδριάσεις καί άν ήθελε παραταθή.

ε') Διά πάσαν παράστασιν πρός σύνταξιν έκ
θέσεως ένώπιον τών έν Άθήναις Είρηνοδικών 
καί τοϋ Γραμματέως οίουδήποτε πολυμελοΰς 
πολιτικοϋ δικαστηρίου λεπτά 0,50.

Τά κατά τά άνωτέρω δριζόμενον τέλος, έλατ- 
τούμενον κατά τά ήμισυ, έπιτρέπεται νά έφαρ- 
μόζηται καί είς τούς δικηγόρους τούς διωρισμέ- 
νους παρά τοΐς λοιποίς έν ταΐς έπάρχίαις Δικα- 
στηρίοις, ώς καί είς τούς δικολάβους, έάν τοΰτο 
ήθελε προταθή δπά τοΰ οικείου Δικηγορικοΰ 
Συλλόγου καί έγκριθή διά Β. διατάγματος, προ- 
καλουμένου δπά τών Υπουργών έπί τών Οικονο
μικών καί τής Δικαιοσύνης.

Απαλλάσσονται τοϋ τέλους αί πράξεις αί δια- 
δικαστικαί έν πολιτικαΐς δίκαις άπηλλαγμέναις 
τοΰ τέλους χαρτοσήμου.

Άρθρον 3.
Τά ένσημον έπικολλάται 1) διά τάς παραστά

σεις ένώπιον πάντων τών δικαστηρίων είς πολι
τικήν δπόθεσιν έπί τής πρώτης σελίδος τοΰ 
πρώτου φύλλου, τών προτάσεων τών παριστα- 
μένων διαδίκων μερών, 2) διά τάς παραστάσεις 
επί αγωγών έξώσεως έπί τοϋ πρωτοτύπου τής 
κάτωθι τής άγωγής, πράξεως τοΰ Προέδρου, ή 
τοΰ Είρηνοδίκου παρά τών παρισταμένων δια- 

• δίκων μερών, 3) διά τάς παραστάσεις ένώπιον 
τών Προέδρων έπί τής πρός αύτούς άναφοράς 
-παρά τοΰ αίτοΰντος, 4) διά τάς πρός τούς είση
γητάς δικαστάς αιτήσεις, έπ’ αύτής ταύτης'τής 
αϊτήσεως παρά τοΰ αίτοΰντος, διά δέ τάς ένώ
πιον αύτών, τοΰ Είρηνοδίκου καί τών Γραμμα
τέων παραστάσεις έπί τοΰ πρώτου φύλλου τής 
έκθέσεως παρά τών παρισταμένων μερών καί 5) 
διά τάς παραστάσεις ένώπιον πάντων τών ποι
νικών δικαστηρίων έπί είδικοΰ βιβλίου τών έκδι* 
καζομένων κατ’ αντιμωλίαν δποθέσεων παρά του 
κατηγορουμένου, πολιτικώς ένάγοντος ή ιδιώτου 
κατηγόρου.

Τό βιβλίον τοΰτο τηρείται δπά τοΰ Προέδρου 
καί τοΰ Ηταισματοδίκου, περιέχει δέ ιδίας στή- 
λας διά τήν έγγραφήν τοΰ όνοματεπωνύμου τοΰ 
κατηγορουμένου, τοΰ πολιτικώς ένάγοντος ή 
ιδιώτου κατηγόρου καί διά τήν έπικόλλησιν τών 
ένσήμων.

"Αρθρον 4.
Ή διαγραφή τοΰ ένσήμου έν μέν ταΐς περι- 

πτώσεσι 1—4 τοΰ προηγουμένου άρθρου γίνεται 
8ιά τής δπογραφής τοϋ πληρεξουσίου ή <5ιαδίκου 
καί τοΰ άρμοδίου δικαστικού Γραμματέως, έν δέ 
•τή περιπτώσει 5 τοΰ αύτοΰ άρθρου διά τής δπο

γραφής τοΰ Προέδρου ή Πταισματοδίκου καί 
τοΰ συμπράττοντος γραμματέως.

Ό άνευ συμπράξεως δικηγόρου ένώπιον πο- 
λιτικοΰ Δικαστηρίου παριστάμενος δι’ έαυτάν ή 
ώς πληρεξούσιος άλλου δπόκειται είς τά έν άρ- 
θρφ 2 δριζόμενον τέλος.

Απαλλάσσεται τής καταβολής τοϋ οικείου 
τέλους ά δικηγόρος δ διοριζόμενος έξ έπαγγέλ
ματος πρός δπεράσπισιν ποινικής δποθέσεως.

’Επί πολλών διαδίκων μιας καί τής αύτής 
ύποθέσεως όμοδικούντων καί συμπαρισταμένων 
δι’ ένός πληρεξουσίου τά τέλος πληρώνεται έφ’ 
άπαξ.

Δικηγόρος μετερχόμενος καί έτερον έπιτή- 
δευμα έκ τών είς φόρον δποκειμένων κατά τούς 
κειμένους νόμους περί έπιτηδευμάτων δέν άπαλ- 
λάσσεται τής καταβολής τοΰ φόρου τοΰ έπιτη- 

ί δεύματος τούτου.
’Εξαιρούνται τοϋ κατά τόν παρόντα νόμον 

καταβαλλόμενου τέλους δι’ έπικολλήσεως ένσή
μου οί παρά τοίς έν Έπτανήσψ δικαστηρίοις 
δικηγόροι διά πάσαν ένώπιον αύτών παράστασιν, 
δπόκεινται δμως είς τόν γενικόν φόρον εισοδήμα
τος κατά τούς δρους τοΰ άρθρου 6.

Άρθρον 6.
Τά έκ τής ένασκήσεως τοΰ Δικηγορικοΰ έπαγ

γέλματος εισόδημα τών δικηγόρων δπολογίζεται 
πρός εΰρεσιν τοΰ κατά τόν νόμον ,ΓΤΙ-,Ι τής 
24 ’Οκτωβρίου 1909 φορολογητέου γενικού έτη- 
σίου εισοδήματος έφ’ δσον δπερβαίνει τάς 20,000 
δραχμών.

Άρθρον 7.
Ή κατά τό άρθρον 4 έδάφ. δ' τοΰ νόμου 

ΤΤΙΖ' (3317) τής 23 Δ)βρίου 1908 περί Δικηγο
ρικών Συλλόγων εισφορά τών δικηγόρων δπέρ 
τών Δικηγορικών Συλλάγο>ν αύτών, δέν δύναταί 
νά είνε άνωτέρα τών δραχ. 25 κατ’ Ιτος διά 
τούς παρά τφ Πρωτοδικείφ Αθηνών διωρισμέ- 
νους δικηγόρους καί τών δρχ. 15 διά τούς ένώ
πιον τών λοιπών Πρωτοδικείων τοΰ Κράτους, 
κατά τά διά Β. Διατάγματος είδικώτερον δρισθη- 
σόμενα.

Είς τούς δικηγ. Συλλόγους άποδίδεται προσέτι 
τά δέκατον τών έκτης πωλήσεως τοϋ διά τοΰ πα
ρόντος νόμου δριζομένου ένσήμου εισπράξεων’ 
έκαστος δέ έπαρχιακάς ταμίας άποστέλλει κατά 
τριμηνίαν διά γραμματίου τά δέκατον τοΰτο είς 
τόν Ταμίαν τοΰ δικηγορικού Συλλόγου, είς ού 
τήν περιφέρειαν δπάγεται, έντός μηνάς άπό τής 
λήξεως τής τριμηνίας.

Άρθρον 8.
Οί καθυστερούμενοι φόροι έπιτηδεύματος τών 

δικηγόρων πασών τών μέχρι καί τής τοϋ 1908 
χρήσεως Ινοποιούμενοι καταβάλλονται είς πέντε 
ϊσας έτησίας δόσεις, ών Ικάστη είνε πληρωτέα 
μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου έκάστου έτους άνευ 
προσθέτων τελών καί τόκου δπερήμερίας. Πέραν 
τής προθεσμίας ταύτης δπόκειται έκάστη ληξι
πρόθεσμος δόσις είς πρόσθετα τέλη 10 ο)ο καί 
τόκον δπερήμερίας 8 ο)ο. Έκάστη δόσις δέν έπι- 
τρέπεται νά είνε κατωτέρα τών 25 δραχμών.

"Ο φόρος τής χρήσεως 1909 έπιτρέπεται νά 
καταβληθή μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου 1910 άνευ 
προσθέτων τελών καί τόκου δπερήμερίας.

Επιτρέπεται ή έντός τοΰ έτους 1910 κατα
βολή πασών δμοΰ τών δόσεων έπί έκπτώσει 20 
ο)ο έπ’ αύτών, έφ’ δσον αδται ύπερβαίνουσιν 
τάς 100 δραχμάς.

Άρθρον 9.
Ή παράλειψις τή5 κατά τάς άνωτέρω διατά

ξεις καταβολής τοΰ άναλόγου ένσήμου καθιστς 
άπαράδεκτον τήν παραλαβήν τοΰ οικείου δικο
γράφου, ώς καί τήν παράστασιν τοΰ είς καταβο
λήν δποχρέου.

Οί Πρόεδροι, οί Είρηνοδίκαι, οί Πταισματοδί- 
και, οί είσηγηταί καί γραμματείς πάντων τών 
πολιτικών καί ποινικών δικαστηρίων δπόκεινται, 
α') είς πειθαρχικήν ποινήν δραχ. 50—200 άν 
συντάξωσι δικαστικήν πράξιν ή δεχθώσι παρά- 
στασιν άνευ τής καταβολής τοϋ κατά τόν πα
ρόντα νόμον δριζομένου φόρου δι’ ένσήμου, β’) 
δραχ. 10—50 άν παραλείψωσι τήν διαγραφήν 
έπικεκολλημένου ένσήμου.

Οί Εισαγγελείς παντός δικαστηρίου κατά τάς 
έπιθεωρήσεις ή καί έκτάκτως βεβαιοϋσι τάς ά
νωτέρω παραβάσεις καί διώκουσι ταύτας κατά 
τάς ίσχυούσας πειθαρχικάς διατάξεις τοΰ Δικα
στικού ’Οργανισμού.

Ή καθυστέρησις τής πληρωμής τής κατά τό 
άρθρον 7 τοΰ παρόντος νόμου εισφοράς δύναταί 
κατά τάς περιστάσεις νά κ'ριθή ώς άναξιοπρεπής 
ή άσυμβίβαστος πρός τά άξίωμα τοΰ δικηγόρου, 
κολαζομένη δπά τών πειθαρχικών συμβουλίων 
κατά τά άρθρα 23 κ. έ. τοΰ νόμου ΓΤΙΖ’ τοϋ 
1908.

Άρθρον 10.
Οί δικηγόροι δι’ οδς έφαρμοσθήσεται τά κατά 

τόν παρόντα νόμον τέλος έπιτηδεύματος άπαλ- 
λάσσονται τής κατά ^άν ΓΡΜΒ' νόμον τοΰ 1906 
δποχρεώσεως πρός δήλωσιν έπιτηδεύματος διά 
τό έτος 1910, άπαλλάσσονται δέ έπίσης καί τής 
κατά τόν αύτόν νόμον πληρωμής τοΰ φόρου 
έπιτηδεύματος διά τά μέχρι τής έφαρμογής τοΰ 
παρόντος νόμου χρονικόν διάστημα τοΰ 1910. 
Οί δέ δικηγόροι δι’ οδς δέν θέλει έφαρμοσθή τά 
κατά τάν παρόντα νόμον τέλος έπιτηδεύματος 
δπόκεινται είς τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ ΓΡΜΒ' 
Νόμου τοΰ 1906 περί φόρου έπιτηδευμάτων δπο- 
χρεούμενοι είς δήλωσιν έπιτηδεύματος διά τά 
έτος 1910 έντάς τριών μηνών άπό τής Ισχύος 
τοΰ παρόντος νόμου.

Άρθρον 11.
Διά Β. Διατάγματος κανονισθήσονται τά τής 

έκτελέσεως τοΰ Νόμου τούτου.
Άρθρον 12.

Ό παρών Νόμος ισχύει άπό τής δημοσιεύσεως 
αύτοΰ.

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α
Ένομίσαμεν άπαραίτητον συν τφ νόμψ 

δν άνωτέρω παραθέτωμεν νά δημοσιεύ- 
σωμεν κοα τά έπίσημα πρακτικά της τρί
της άναγνώσεως, διά τών δποίων, ώς πα
ρατηρεί τις,παρέχονται έπί διαφόρων ση
μείων πλεΐσται αύθεντικαί έπεξηγήσεις 
αί'τινες θά χρησιμεύσωσιν ώς πολύτιμος 
όδηγδς κατά τήν έφαρμογήν.

Προκειμένου νά ψηφισθή τά νομοσχέδιον περί 
τέλους έπιτηδεύματος τών δικηγόρων δ κ. Πρόε
δρος τον 'Υ πουργικο ί) Σ υμβουλίου  λαμβάνε- 
τόν λόγον έπί τής άρχής καί προτείνει, διαφόι 
ρους τροπολογίας. Έπίσης λαμβάνουσι τάν λό
γον έπί τής άρχής οί κ. κ. Μ πακόπονλος, Φί- 
λιος, Κρεμελής, Πονηρόπονλος καί I. Στε- 
φανόττονλος έπιφέροντες διαφόρους παρατη
ρήσεις.

Μεθ’ ό ψηφίζεται είς γ' συζήτησιν ή άρχή τοΰ 
νομοσχεδίου.

Άναγνωσθέντος τοϋ 1 άρθρου δ κ. Πρόεδρος 
τής Κ υβερνησεως προτείνει νά τροποποιηθή 
τοΰτο ώς έξής:

«Οί έν τή περιφερείς τοΰ Πρωτοδικείου Αθη
νών διωρισμένοι δικηγόροι δέν δπάγονται άπά 
τοϋ Ιτους 1910 καί έφεξής είς τάν κατά τάν 
νόμον .ΓΡΜΒ' τής 9 ’Ιουνίου 1906 έπιβαλλόμε- 
νον φόρον έπιτηδεύματος, άντ’ αύτοΰ δέ έπιβάλ- 
λεται τέλος καταβαλλόμενον δπά τών δικηγό
ρων τούτων δι’έπικολλήσεως είδικοΰ κινητοΰ 
ένσήμου τοΰ Κράτους έπί τών έν άρθρψ 2 άνα 
φερομένων δικαστικών έγγράφων καί πράξεων.

Ή κατασκευή, δ τύπος, δ τρόπος τής έπι
κολλήσεως, τά έγγραφα έφ’ ών αδτη γενήσε- 
ται, καί αί διαστάσεις τοΰ ένσήμου, τά περιε
χόμενα έμβλήματα, τά διακριτικά σημεία καί 
χρώματα καί αί κλάσεις αύτοϋ κατά τιμήν κα- 
νονισθήσονται διά Β. Διαταγμάτων ώς καί τά 
τής πωλήσεως καί διαχειρήσεως αύτοΰ ύπό τών 
οικείων άρχών».

Ούτω τροποποιηθέν τά άρθρον 1 γίνεται δε
κτόν.

Μετά τοΰτο άναγινώσκεται τά άρθρον 2. 'Ο 
κ. Πρόεδρος τής Κ υβερνησεως προτείνει ν’ 
άντικατ ασταθή ή τελευταία παράγραφος αύτοΰ 
διά τών έξής :

«Τά κατά τά άνωτέρω δριζόμενον τέλος, έ- 
λαττούμενον κατά τά ήμισυ, έπιτρέπεται, Ϊνα 
έφαρμόζηται καί είς τούς δικηγόρους τούς διω- 
ρισμένους παρά τοίς λοιποίς έν ταΐς έπαρχίαις 
Δικαστηρίοις, ώς καί είς τούς δικολάβους, έάν 
τοΰτο ήθελε προταθή δπά τών οικείων Δικηγορι
κών Συλλόγων καί έγκριθή διά Β. Διατάγματος 
προκαλουμενου δπά τών Υπουργών τών Οικονο
μικών καί τής Δικαιοσύνης».

«Απαλλάσσονται τοΰ τέλους αί πράξεις αί 
διαδικαστικαί έν πολιτικαΐς δίκαις απηλλαγμέ- 
ναις τέλους χαρτοσήμου».

'Ο κ. Β οξίκης λέγει δτι προκειμένου περί 
τών δικολάβων δέον νά γείνη ή έξήγησις δτι δ
ταν δ Δικηγορικός Σύλλογος τής δικαστικής πε- 
ριφερείας είς ήν δπάγεται τά Είρηνοδικεϊον, 
παρ’ φ οί δικολάβοι, ζητήση τήν έφαρμογήν τοΰ 
νόμου, εφαρμόζεται ούτος δποχρεωτικώς καί 
διά τούς δικολάβους, νά καθορισθή δηλαδή δτι 
δίδεται ή άρμοδιότης είς τόν Δικηγορικόν Σύλ
λογον.

Ό κ. Πρόεδρος τής Κ νβερυήαεως δηλοΐ 
δτι αύτή είνε ή έννοια.

Ή έξήγησις αδτη τοΰ κ. Προέδρου τής Κυ- 
βερνήσεως άποφασίζεται ν’ άναγραφή έν τοίς 
πρακτικοΐς.

'Ο κ. Κρεμεξής λέγει δτι δπάρχουσι δικη
γόροι τοΰ Δημοσίου έν ταίς έπαρχίαις οΐτινες 
πολλά άπολαμβάνουσιν, έν τούτοις αί δποθέσεις 
τοϋ Δημοσίου είνε άπηλλαγμέναι τέλους χαρτο
σήμου καί συνεπώς κατά τήν τροπολογίαν τοΰ 
κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως άπαλλάσσονται 
οί δικηγόροι οδτοι τοΰ τέλους.

'Ο κ. Πρόεδρος τής Κ υβερνήσεως δίδει τήν

έξήγησιν δτι «πρόκειται περί δικών άπηλλαγ- 
μένων έντελώς τοΰ τέλους χαρτοσήμου, ούχί 
περί δικών καθ’ άς τά έτερον τών μερών δέν 
δποβάλλεται είς τό τέλος. Έπομένως αί 8ίκαι 
τοΰ δημοσίου δέν περιλαμβάνονται, διότι δέν 
είνε έκ τών άπηλλαγμένων έντελώς τέλους χαρ
τοσήμου δικών».

‘Η έξήγησις αδτη άποφασίζεται ν’ αναγραφή 
έν τοίς πρακτικοΐς. Μεθ’ δ ψηφίζεται τό άρθρον 
2 ώς έτροποποιήθη δπά τοΰ κ. Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως.

Άναγινώσκονται είτα καί γίνονται δεκτά τά  
άρθρα 3. καί 4 ώς έχουσιν.

Άναγνωσθέντος τοΰ άρθρου 5 δ κ. Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως προτείνει ν’ άντικατασταθή ή 
έν τή τελευταία παραγράφψ λέξις «έπιτηδεύ
ματος» διά τής λέξεως, «εισοδήματος», μεθ’ δ 
ψηφίζεται τό άρθρον τοΰτο ώς διιορθώθη.

Ακολούθως άναγινώσκονται καί γίνονται δε
κτά τά άρθρα 6 καί 7 ώς έχουσι'ν.

Άναγνωσθέντος τοΰ άρθρου 8 δ κ. Πρόεδρος 
τής Κ υβερνήσεως προτείνει ν’ άντικατασταθή 
ή έν τή προτελευταία παραγράφψ λέξις «’Απρι
λίου» διά τής λέξεως «’Οκτωβρίου».

Οδτω τροποποιηθέν τά άρθρον 8 γίνεται δε
κτόν.

Μεθ’ δ άναγινώσκεται καί γίνεται δεκτόν τό 
άρθρον 9.

Έπί τοΰ άρθρου 10 έγείρεται συζήτησις καθ’ 
ήν λαμβάνουσι τάν λόγον οί κ. κ. Πονηρύηου- 
λος καί Β οζίκη ς, μεθ’δ προτάσει τοΰ κ. Προέ
δρου τ ή ;  Κνβερ·νήσεως καί άποφάσει τής 
Βουλής τά άρθρον 10 διαγράφεται, άντικαθιστά- 
μενον διά τοϋ έξής :

«Οί δικηγόροι, δι’ οδς έφαρμοσθήσεται τό 
κατά τάν παρόντα νόμον τέλος έπιτηδεύματος, 
απαλλάσσονται τής κατά τάν ,ΓΡΜΒ’ νόμον τοδ 
1906 δποχρεώσεως πρός δήλωσιν έπιτηδεύμα
τος διά τά έτος 1910, άπαλλάσσονται δέ έπίσης 
καί τής κατά τάν αύτόν νόμον πληρωμής τοϋ 
φόρου έπιτηδεύματος διά τά μέχρι τής έφαρμο
γής τοΰ παρόντος νόμου χρονικόν διάστημα τοΰ 
i910 .—Οί δέ δικηγόροι, δι’ ο'ύς δέν θέλει έφαρ
μοσθή τά κατά τάν παρόντα νόμον τέλος έπιτη
δεύματος, δπόκεινται είς τάς σχετικάς διατάξεις 
τοδ ,ΓΡΜΒ’ νόμου τοΰ 1906 περί φόρου έπιτη
δευμάτων, ύποχρεούμενοι είς δήλωσιν έπιτηδεό- 
ματος διά τά Ιτος 1910 έντάς τριών μηνών άπό 
τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου».

Τά άρθρον 11, προτάσει τοϋ κ. Προέδρου 
τής Κ υβερνήσεως τροποποιείται ώς έξής : «Διά 
Β. Διατάγματος κανονισθήσονται τά τής έκτελέ
σεως τοϋ νόμου τούτου».

Προτάσει τοΰ αύτοΰ προστίθεται άρθρον 12 
Ιχον ώς έξής :

«Ό παρών νόμος ισχύει άπά τής δημοσιεύ- 
σεως αύτοΰ».

Μετά τοΰτο ψηφίζεται τά σύνολον τοΰ νομο
σχεδίου είς γ' άνάγνωσιν έχον ώς έξής :

Φ Α Ν Ε Ρ Α
ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΡΑΚΡΙΣΙΣ;
ΙΙρός τήν άξιότ. Διεύθυνσιν τής «Δ ικαιοσύνης*

Έπιτρέψατέ μοι νά προσθέσω δύο 
λέξεις σχετικως μέ τό ζήτημα της φκ- 
νερότητος κατά τό στάδιον τνίς προεισα
γωγικής άνακρίσεως. Ό  αξιότιμος κ. 
ΙΙολ. Λκγοπάτης έν τω τελευταίω <ρύλ- 
λω τνίς α Δικαιοσύνης » μεταξύ άλλων, 
άξιολόγων, παρατηρήσεων έπι του νέου 
νόμου περι άνακρίσεως, νομικωτατα επι
δεικνύει καί την καταφατικήν λύσιν τοϋ 
ζητηματος. Τό περίεργον άληθώς εινε 
δτι έγεννηθη ζητημα έκεΐ, δπου, ώς νο
μίζω, δέν έ'πρεπε νά ύπάρξ*/) τοιοΰτο. 
Διότι η προεισαγωγική άνάκρισις δέν 
είνε άλλου είδους, άλλά δικαστική άνά- 
κρισις και αυτη, άποτελεΐ δέ κατά κα
νόνα, δύναταί τις είπεΐν, την βάσιν τοϋ 
άνακριτικοΰ έ'ργου. Έ πί αύτών των κα
κουργημάτων, συνήθως, καί ή πρώτη 
άναγγελία τοΰ άδικ,ηματος είς τόν χει- 
οιστην της ποινικής αγωγής συνοδεύε
ται μέ έτοίμην δικογραφίαν ύπό των 
άνακριτικών υπάλληλων. — Ούδέν ηττον 
τό ζητημα έτέθη, καί λύεται μάλιστα 
καί άντιθέτως. Ούτως ό άξιότιμος κύ
ριος Σκαλτσηύνης,έν τφ  ΐδίω φύλλω της 
«Δικαιοσύνης», θεωρεί δτι κατά τόν νό
μον,ώ; έ'χει, άποκλείεται ή φανερότης έν 
τνί προεισαγωγική άνακρίσει. Καί είνε 
τόσον μάλλον άξιοπαρατηρητος ή γνώμη
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αδ τη , δσον καί ό γράψας άποστέργει 
κ α τ ’ άρχήν τόν περιορισμόν τοΰτον, 6ν 
δμως δέχεται ώς λύσιν έπιβαλλομένην 
έκ τοΰ νόμου. Ό  αξιότιμος Κύριος 
Σκαλτσούνη; στηρίζεται εις την φρα
σεολογίαν τοΰ νέου νόμου, (ένφ δέν είνε 
ή κυριολεξία το ιδιαίτερον προσόν των 
π αρ ’ ήμΐν νομοθετημάτων), καί εις τδ 
αξίωμα της στενής ερμηνείας τών ποι
ν ικώ ν νόμων, (ένώ καί αΰτη αρμόζει διά 
νά  μη καταλείπεται τό κοινωνικόν συμ
φέρον καί τών ιδιωτών η τύχη εις τάς 
έντυπώσεις καί την μάλλον η ^ττον πε- 
ριωρισμένην κρίσιν τοΰ δικαστοϋ, καί 
ούχί διά νά μή έξυπηρετηται ό νοΰς 
ποινικού τίνος νόμου καί διά νά μή έκ- 
πληροΰται ή θέλησις τοΰ ποινικού νο
μοθέτου καθ’ όλην αύτής τήν έ'κτασιν, 
δτε, απεναντίας, έπιβάλλεται, έντός 
τών ορίων τούτων, ή εύρεΐα ερμηνεία 
κ α ί αυτή έ'τι ή αναλογία.) — Τις δέ ό 
σκοπός καί ή θέλησις -ΐ οϋ νομοθέτου 
τών ήμερών μας ; Άπλούστατα, νά κα~ 
ταστήστρ φανεράν τήν δικαστικήν άνά- 
κρισιν, τήν οποίαν ήμεϊς δέν έπιτρέπε- 
τα ι νά έπαναφέρωμεν έκεϊ, όπόθεν ό νό
μος τήν άπεμάκρυνε. Καί τήν έπανα- 
φέρομεν, δταν, ύποκαθιστώντες τό «θέ
λω» δπου ισχύει τό «πρέπει», διεξά- 
γωμεν αύτήν διά τών άνακριτικών υ
παλλήλων, λέγοντες δτι ή ισχύς τοΰ 
νέου νόμου δέν φθάνει μέ^ρις αύτών ! 
’Ανεξαρτήτως τοΰ ζητήματος κατά πό
σον ό νόμος ουτος ικανοποιεί εντελώς 
καί τήν παρ’ ήμΐν έπιστημονικήν νομι
κήν συνείδησιν, ό νόμος υπάρχει, είσά- 
γων νέον «θεσμόν», νέον «σύστημα» 
άνακρίσεως, τό όποιον, κατ’ άρχήν, έ- 
πιβαλλομένην έξ αύτοΰ τοΰ σκοπού καί 
πνεύματος τοΰ νόμου, προσήκει νά έ- 
φαρμοσθη είς δλα τά στάδια. Αύτό α
παιτεί ή «καλή πίστις», ίνα με- 
ταχειρισθώ τήν, έν άλλοις μέν άρμο- 
διωτέραν, άλλά καί έν τω παρόντι έμ- 
φαντικήν έ'κφρασιν. Αύτή δέ ή καλή 
πίστις αποξηραίνεται πάντοτε έάν έπι- 
χειρήσωμεν εκδρομήν κατά τοΟ νόμου 
πρός άναζήτησιν ένστάσεων, δι’ ών έξ- 
ατμίζεται τό ούσιώδες. Έτερον έπιχεί- 
ρημα άντετάχθη είς τάς σκέψεις μου 
ταύτας πρό τίνος έν ιδιαιτέρά συζητή
σει, δτι ό νόμος ήθέλησε τήν φανερό- 
τητα ένώπιον τοΰ τακτικού άνακριτοΰ, 
καθ’ ο στάδιον ή θέσις τοΰ κατηγορου
μένου είνε ή μάλλον κρίσιμος. ’Αλλά τό 
επιχείρημα είνε μόνον εύλογοφανές, ού- 
δετεροΰααι δέ άναστρεφ (ψ.ενον, όταν 
παρατηρήσωμεν δτι διά τών άνακριτι- 
κών υπαλλήλων δύναται νά παρακάμ- 
πτηται ή έφαρμογή τοΰ νόμου, καί έάν 
ένθυμηθώμεν δτι ή προεισαγωγική άνά- 
κοισις είνε, ώς έπί τό πλεϊστον, τό θε
μέλιον τής κυρίως άνακρίσεως, δταν δέν 
είνε καί ή μόνη προδικασία της ποινι
κής δίκης.

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1910 .
Τιμών 

Γ εώ ρ γ . 1Ν.  Χ ο ϊδ α ς  
Πρωτόδικης έν Άθήναις

Σ. Δ. ’Έχομεν νά προσθέσωμεν εις τήν 
καί καθ’ ήμας ορθήν γνώμην τοϋ κ. Χοϊδα εν 
επιχείρημα εξαγόμενον άπό ρητής διατάξεως 
τοΰ νομού περί Φανερας άνακρίσεως, τής δευ- 
τέρας παραγράφου τοΰ άρθρου 4, καθ’ ήν νο
είται τό άρθρον 1, τροποποιοΰν τό άρθρον 165 
τής Ποιν. Δικονομίας, έπεκτεινόμενον καί 
έπί τής προανακρίσεως έπί τών πταισμάτων. 
Είνε δε γνωστόν, οτι ή έπί τών πταισμάτων 
προανακρισις είνε 'ο τύπος τής προεισαγωγι
κής άνακρίσεως, άρκουμένη είς βεβαιώσεις 
(αρθρ. 135 Ποιν. Δικ.) καθ’ οσον καί «είς 
τάς περί πταισμάτων δίκας δέν γίνεται π ε 
ραιτέρω ’έγγραφος προανάκρισις», (άρθρον 14 '  
Ποιν. Δικ.). Διότι καί έπί πλημμελημάτων 
καί κακουργημάτων «ή προεισαγωγική άνά 
κρισις εινε πάντοτε συνοπτική» (άρθρον 160 
Ποιν. Δικ.) μεθ’ ήν έπίσης, ως έπί πταισμά
των, προκειμένου περί πλημμελήματος, ή 
ύπόθεσις φέρεται καί «δι’ άπ’ ευθείας κλή
σ ε ις  εις τό άκροατήριον». Ά οοΰ, λοιπόν, 
κατά τό άρθρον 4, ή φανερότης είσήχθη καί 
έπί προανακρίσεως τών πταισμάτων φερομέ- 
νων πάντοτε μετ’ αύτήν είς τό άκροατήριον, 
είνε έντελώς άτοπον καί παράλογον ν ’ άπο- 
κλεισθν] έπί τής προεισαγωγικής άνακρίσεως 
πλημμελημάτων φερομένων πιθανώς άπ ’ ευ
θείας μετ’ αύτήν έπίσης είς τό άκροατήριον.

0 Π Ε Ρ Ι  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ω Σ
Η Γ Ν Ω Η Ι Η Τ Ο Υ  χ - Τ Ζ Ι Β Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

’Εκείνο δπερ είς τό προηγούμενον 
φύλλον, άμα τή έμφανίσει τοΰ περί έκ- 
τελέσεως νόμου άνεγράψαμεν, δτι ολό
κληρος 6 συναλλαττόμενος κόσμος καί 
ίδί(£ ό τών δικηγόρων, Συμβολαιογρά
φων καί δικαστικών κλητήρων, περιήλ- 
θεν εις άναστάτωσιν καί εις άπροχώοη- 
τον, ήτο κατά πολύ κατώτερον της 
πραγματικότητος. Εΐ'τε διότι έπί μακοάς 
δεκαετηρίδας εί'χομεν άφομοιωθή μέ τό 
έκπνεΰσαν διά τοΰ νέου νόμου σύστημα 
τής έκτελέσεως, εΐ'τε διότι ό νέος ουτος 
νόμο; είνε άτελής ή άνεπαρκής ή άγαν 
αύστηρός, εΐ'τε καί διότι σχεδόν ούδε- 
μίαν έ'λαβε μέριμναν περί τοΰ παρελ
θόντος, εν πάντοτε άπομένει βέβαιον, 
δτι οί εύρεθέντες *εΐς τήν άνάγκην νά 
τόν έφαρμόσουν άντίκρυσαν αληθές χάος 
μυρίων ζητημάτων τόσον τοΰ ούσιαστι- 
κοΰ δσον καί τοΰ δικονομικου δικαίου, 
ιδία δέ τοΰ δικαίου περί έκτάσεως τών 
νόμων κατά χρόνον, ζητημάτων δέ τοι
ούτων, ώστε έκ τής τοιαύτης ή τοιαύ
της λύσεώς των είνε έξηρτημένη ή υπαρ- 
ξις ή ή άπόσβεσις αύτής ταύτης της 
άπαιτήσεως, άφοΰ δυνάμει τοΰ νέου τού
του νόμου, άνά παν σχεδόν βήμα άπει- 
λεΐται ή άπώλεια τής άπαιτήσεως έκ, 
τής μή τηρήσεως ταύτης ή έκείνης της 
διατυπώσεως ή της προθεσμίας.

Ή προχειροτέρα γενική, τρόπον τινά, 
λύσις είνε έκείνη ήν καί ήμεϊς έκ τών 
ένόντων έδώσαμεν είς τό προηγούμενον 
φύλλον, καθ’ ήν ό νόμος, ώς δικονομι- 
κός, θά περιλάβν) παν τό έκκρεμέ; άπό 
τής δημοσίεύσεώς του καί έντεΰθεν, ή 
λύσις δ’ ήμών αύ'τη συμπίπτει καί μέ 
τήν γνώμην τοΰ κ. Είσαγγελέως τοΰ 
Άοείου Πάγου, ήν έγγράφως άπεφή- 
νατο άπαντών είς έρωτήματα τών έν 
Άθήναις Συμβολαιογράφων. Άτυχώς 
ομως οΰτε διά τής γενικής έκείνη; 
γνώμης ήμών ού'τε διά της γνωμοδο- 
τήσέως τοΰ κ. Είσαγγελέως τοΰ Ά -  
ρείου ΙΙάγου, ήν άμέσως κατωτέρω 
παραθέτομεν, ικανοποιούνται ολαι αί 
περιπτώσεις, διότι αί άνακύψασαι δυ- 
σχέρειαι δέν περ ιστρέφονται είς τό έρώ- 
τημα άπό ποιας έποχής άρχεται ή 
ισχύ; τοΰ δικονομικοΰ νόμου, άλλ’ είς 
τό έρώτημα ποία έκ τών διατάξεων 
τούτων είνε δικονομιχή καί ποία ούσια- 
στική, ώς καί εί; τό έ'τερον, ποιον ση- 
μειον τη; έκκρεμοΰς πρό ή μετά τόν 
πλειστηριασμόν έκτελεσεως πρέπει νά 
όνομασθή έκκρεμές καί ποιον τετελε- 
σμένον. Δέν νομίζομεν δτι υπάρχει α
νάγκη νά έπικαλεσθώμεν παραδείγματα 
πρός άπόδειξιν τών αποριών τούτων 
ούδέ νά συζητησωμεν έπ’ αύτών, διότι 
είνε απολύτως βέβαιον δτι καί τά παρα
δείγματα θά είνε άπειρα καί ή έπ’ αύ
τών συζήτησις ατελεύτητος.

Ή εύχή ήμών, ώς καί δλου τοΰ νο- 
μικοΰ κόσμου είνε μία : Διά νέου νόμου 
νά άνασταλή έπί εξ τούλάχιστον μή
νας ή έφαρμογή τοΰ νέου συστήμκτος, 
δπως έν τφ  μεταξύ δοθή χρόνος καί τό 
σύστημα νά μελετηθν;, άλλά καί έπί τό 
άνθρωπινωτερον — ή έ'κφρασις κυοιολε- 
ν τε ΐ—νά μεταρρυθμισθή. Αμέσου λύ- 
σεως έν μόνον άτοπον τοΰ παλαιού συ
στήματος χρηζει· τά τής ύπάρξεως προ- 
γενεστέρας κατασχέσεως. Αύτό, άν προ- 
χειρω; λυθή, είνε δυνατόν άνευ μεγά
λων ζημιών νά έξακολουθήσωμεν έφαρ- 
μόζοντες καί έπί έξ έ'τι μήνας τό παλαιόν 
σύστημα.

Ή γνωμοδότησις τοΰ κ. Τζιβανο- 
πούλου έ'χει ώς έξης :

&r Ως καί άλλοτε ελαβον αφορμήν νά 
γράψω, οί νόμοι τοϋ Δικαστικόν δργανι- 
ομοϋ της άρμοδιότητος καί της δικονο
μίας κατά κανόνα εφαρμόζονται άμέσως 
μετά την δημοσίευσιν ανιώ ν και είς τά 
προηγηϋέντα τής δημοσιεύσεως και μη 
περατωθέντα, διότι δ νομοθέτης έκρινεν, 
δτι τό πρότερον σύστημα δέν παρείχε τάς 
άναγκαίας εγγυήσεις είς τήν καλήν δια- 
χείρισιν τής δικαιοσύνης, καί επιθυμητόν 
επομένως εινε νά λ.άβη δσον τδ δυνατόν 
ταχύτερον εφαρμογήν δ νέος νόμος.

’Αφοϋ δ νέος νόμος εξεδόθη, δπως ή 
έκτέλεσις διεξάγηται προσφορώτερον, είς 
τόν νομοϋέτην άπέκειτο νά λάβη ύπ οψιν 
δτι δέν έζημιοϋτο ή Δικαιοσύνη αν ΐσχνε 
διά τάς εκκρεμείς εκτελέσεις δ παλαιός 
νόμος μέχρι τοϋ πέρατος αύτών λαμβά- 
νων πρόνοιαν νά έκφρασθή ρητώς περί 
τής τοιαύτης περατώσεως αύτών.

Ά λλ ’ ό νομοϋέτης έπί τοϋ προκειμένου 
ελαβεν ειδικήν πρόνοιαν διά τό άρθρον 2 
τοϋ ΓΦΝΔ' τής 28  Ίανοναρίον 1910 
περί έκτελέσεως, καθ ' δ «έπί τών εκκρε
μών εκτελέσεων έξακολονθοϋσιν ισχύ ου - 
σαι αί διατάξεις τών τροποποιονμένων 
διά τοϋ παρόντος νόμον άρθρων τής Πολ. 
Δικονομίας μ,έχρι τοΰ «λείστηρεα.- 
«μ .θΰ  κλπ.» Ά π ό  τοϋ πλειστηριασμοΰ 
άρα καί εφεξής ίσχύουσι κατά τήν ρητήν 
διάταξιν τοϋ νέον νόμον αί διατάξεις αύτοϋ.

Τό ρητόν κείμενον τοϋ νόμου αποκλείει 
πάσαν άλλην εναντίαν ερμηνείαν καί ή 
πρόθεαις δέ τοϋ νομοθέτου ήτο νά νπο- 
βάλη τό άτέλεστον μέρος τής έκτελέσεως 
άπό τοϋ πλειστηριασμοΰ καί εφεξής είς 
ιό κράτος τυϋ νέου νόμου.

'Η  διάταξις αυτη τοΰ νόμου ήμών είνε 
σύμφωνος άπό τοϋ πλειστηριασμοΰ καί 
εφεξής καί πρός τήν έπιστημονικήν άρ
χήν, καθ' ήν ή περί τήν έκτέλεσιν δίκη 
εινε αυτοτελής καί άνεξάρτητος καί διά 
τοΰτο διέπεται υπό τών συγχρόνων νό
μων. Κατά ταΰτα έπρεπε ρητώς δ νομο- 
θέτης νά καθιερώση τό έναντίον, δπως 
τοΰτο Ια χύση.

Άλλ.’ δχι μόνον τοϋτο δέν έπραξεν, 
άλλ’ ώς προείπον, καί περιέλαβε τήν εί- 
ρημένην διάταξιν, σύμφωνον εν μέρει πρός 
τήν τεθεΐσαν έπιστημονικήν άρχήν (ΌαΙ- 
loz ju gem en t άριθ. 350  καί Lois άριθ. 
363 Glasson περί δπισθενεργείας δικο- 
νομικών νόμων).

ΠΡΟΣ ΑΜΙΛΛΑΝ
Τ ο  τηλεγράφημ α  τοΰ  « 1 ι/ η γ ο ·  

ρ ικοΰ  3£υλλόγο\>» Τρ&κκάλων
Δημοαιεύομεν καθ’ ύποχρέωσιν καί κα

θήκον κατωτέρω τό πρός τόν κ. Πρόεδρον 
τής Βοιάής καί διαφόρους εφημερίδας 
τηλεγράφημα τοΰ «Δικηγορικοί Συλλό
γου» Τρικκάλων. Καί είνε καιρός μέχρι 
τής μεταβολής είς ίσχύοντα νόμον τοϋ 
σνζητουμένου νομοσχεδίου νά κεντρισθή 
ή άμιλλα πάντων τών Δικηγορικών Συλ
λόγων είς δμοια καί έντονώτερα διαβή
ματα. Διότι θά έδικαιολογέίτο μέν τις 
ίσχυριζόμενος, δτι Είρηνοδικεϊά τινα άτό- 
πως κατηργήθησαν—δλιγώτερα πάντως 
τής δεκάδος■—δτι έ'δει νά καταργηθώσι 
περισσότερα άλλα, θά έδικαιολογοΰντο 
βέβαια είρηνοδίκαι τινες παραπονονμενοι 
ώς άδικηθέντες διά τήν κριθεϊσαν άπόλν- 
σίν των, άλλά ταϋτα είνε γεγονότα επου
σιώδη παντελώς έν σχέσει πρδς τό σύνολον 
τοϋ έπιδιωκομένου γενικωτάτον σκοποϋ. 
Διότι πρέπει τέλος πάντων διά τής πει- 
θοΰς καί διά πάσης έπιτρεπομένης βίας 
νά πεισϋώσιν οί κ. κ. πολιτευόμενοι καί 
οί κατά τόπους διενθννοντες τάς φατρίας 
των, δτι δέν θέλομεν πλέον δλα τά η
θικά καί ύλικά συμφέροντα τής Χώρας 
όργανα ίκανοποιήσεως τών κομματικών 
βλέψεων κοί νπολογιαμών. Πρέπει δέ νά 
κατανοήσωμεν οί πάντες δτι μόνον διά 
τυϋ περιορισμού τοϋ άριθμοϋ καί διά τής 
αύξήσεως τοΰ μισ&οϋ τών δικαστών, ά- 
νωτέρων καί κατωτέρων, θά νψω θή ή 
Δικαιοσύνη νπεράνω τοϋ σωματικώς καί 
ψνχικώς ταπεινού επιπέδου τής περί ύ 
πάρξεως πάΰ.ης, είς τό υψος τοϋ άνεπη ■ 
ρεάστου καί μετά ζήλου δρώντος άνθρω- 
πισμοϋ.’ Επί πλέον δέ πρέπει ν' άσφαλι- 
σθή καί διά τδν είρηνοδίκην περιβάλλον 
δικηγορικόν καί μάλαστα κοινωνικόν γε
νικώς μέν ανθρώπινης άξιοπρεπείας ν- 
ψηλοτέρας, πνευματικής άντιλήψεως δξν- 
τέρας, ηθικής συναισθήσεως λεπτοτέρας, 
είδικώς δέ μή έπιβάλλ^ον τήν κατ άναπό- 
δραστον άνάγκην διαρκή συναναστροφήν 
μετά δυο ή τριών Ανθρώπων — τοϋ δη
μάρχου ή τοΰ άντιπάλου του καί τοϋ δι- 
κολάβόυ του άίστε κατά τήν άληθή ή πε- 
πλ.ανημένην, εύλογον δμως, άντίληψιν τών 
πολιτών νά θεωρήται καί τδ δργανον τού
του.

Ά λλ έπί πάσι τούτοις καί υπέρ πάντα 
τα άλι,λα πρέπει νά κατανοήσωμεν πάντες 
δτι δ άχαλίνωτος φατριασμός εχει πλη
ρώσει καί ύπερπληρώσει τήν χώραν δη
μοσίων νπαλλήλα>ν καί άρχών, άνευ (5 ’ 
έπιθεωρήσεως καί ελέγχου, ούτως ώστε 
έ'χει δυσαναλΜγως ύπεραυξηθη δ άστικός 
πληθυσμός τοΰ Τόπου καί έχει χάσει πά
σαν έλπίδα ισοζυγίου ή κοινωνική οικο
νομία, άφ ’ ετέρου δέ είς άπαίσιον τυραν

νίσκον ή άποτρόπαιον ερμαιον πάσης φα
τρίας έχει καταντήσει έκαστος τών δημο
σίων ύπαλλήλων. Αύτά εϊνε θέματα με
λέτης κατ έξοχήν τών Δικηγορικών Συλ
λόγων, είς οϋς τοιοντονς ορίζοντας εχά- 
ραξεν ό νόμος, ή έκφρασιζ τής εθνικής 
θελήσεως καί έλπίδος. Ίδου τό τηλεγρά
φημα τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Τρικ- 
κάλω ν:
Πρόεδρον Βουλής, Υ πουργόν Δ ικαιοσύνης, 

’Εφημερίδας · Δ ικ α ιο σ ύνη ν ,* ’Εμπρός>, 
*’Δ&ήνας*, ·Χρόνον»

Άΰήνας
Ό «Δικηγορικός Σύλλογος» Τρικκά- 

λων, έ'χων ΰπ’ οψιν τό εϊσαχϋεν είς τήν 
Βουλήν Νομοσχέδιον περ! Ειρηνοδι
κείων καί μεταρρυθμίσεως ϊσχΰοντος- Νό
μου διά τήν κατάργησιν αύτών, πείθεται 
άνενδοιάστως, δτι διά ΰποβληί)έντος Νο
μοσχεδίου τοΰτου οΰδαμώς εξυπηρετεί
ται ποθητή άνόρθωσις Λαϊκής δικαιοσύ
νης, άλλά τουναντίον τό νέον μέτρον 
αποτελεί αΰιόχρημα έμπαιγμόν τής Ιδέας, 
χάριν τής οΛοίας εΰρισκόμεί^α έν έπανα- 
στάσει, φρονεί πεποιθότως, οτι μόνον διά 
τοΰ ίσχΰοντος νόμου και μάλιστα μετά 
τήν άπόφασιν τοΰ Άνωτάτου Δικαστικοί» 
Συμβουλίου θά έπιτευχθή τό ποθοΰμενον, 
καί διά τοϋτο εύχεται ν ’ άποσυρθή τό ΰπο- 
βληθέν Νομοσχέδιον καί διδαχθώ σι πάν
τες δτι δέν δΰνανιαι δι1 υστερικών κραυ
γών Vs άνατρέπωσι τάς αποφάσεις καί 
τούς Νόμους τής Πολιτείας κατ’ αρέ
σκειαν. Έπί πάσι τοΰτοις ό Σύλλογος 
μετά λύπης διαβλέπει, δτι ή κατάστασις 
τοϋ Κράτους είνε τελείως απελπιστική, 
αφοϋ τοιουτοτρόπως μεταβάλλονται οί 
νόμοι έν βραχυτάτα> διαστήματι.

Ό ΙΙροεδοος *0 Γρααματεύς
Α . Τ ζέλερης A n y- Π αππΰς

1Ρ Μ Κ 2Μ Π Μ Ρ Η 2Ι2
'II  άνάκρεα&ς έν τ$  ϋ τ ρ α τ ίω -  

11οςνικτ]
Αιά τώνέσχάτω; δημοσιευθέντων Νό

μων ΓΡΜΖ' καί ΓΦΜΗ' περί φανερας 
άνακρίσεω; κλπ. μετερρυθμίσθησαν δια
τάξεις τινές της κοινής Ποινικής Δικο
νομία:, έπεκταθέντων τών δικαιωμάτων 
τοΰ κατηγορουμένου κατά τό στάδιον 
της άνακρίσεως καί άλλω; ή πρότερον 
διαρρυθμισθέντων τών τή; κλητεύσεω; 
τών κατηγορουμένων καί τών μαρτύρων, 
ένφ αί σχέτικαί διατάξεις της Στοα- 
τιωτικης Ποινικής Νομοθεσίας, ώς λ. χ 
αί τών άρθρων 8 4 ,100 ,103  κ,λ κ. τοί> 
Νόμ. ΦΜΒ' τοΰ 1860, ούδαμώς έθί- 
χθησαν. Ά ξ ια  τή άληθεία μνείας είνε 
ή διά τών είρηρ,ένων Νόμων έπιδει- 
κνυομένη δυσπιστία τοΰ Νομοθέτου ποό; 
τόν ύπό τής Πολιτείας μετά έπανει- 
λημμένους έλέγχου; καθεστηκότα τα 
κτικόν άνακριτικόν υπάλληλον καί τήν 
Ιν γένει διαχείρισιν της κοινής Ποινι
κής Δικαιοσύνης, απέναντι τής εμπι
στοσύνης, ήν, διά τής σιωπής του, δει
κνύει δτι τρεφει πρός τόν άνευ ειδικών 
γνώσεων καί έλέγχου προχειριζόμενον 
στρατιωτικόν άνακριτικόν ύπάλληλον,. 
ύπό τό κρατοΰν μάλιστα παρ’ ήμΐν 
σύστημα τής Στρατιωτικής Ποινικής 
Νομοθεσίας,καθ’δ διά πολλά αδικήματα 
κοινά καί πολλοί μή στρατιωτικοί έγ- 
κληματίαι ύπάγονται εις τά Στρατο
δικεία- άλλά καί ταΰτα έκ μόνων 
στρατιωτικών απαρτίζονται, παρά τάς 
άπό δεκαετηρίδων εις τάς πλείστας τών 
Εύρωπαϊκών Νομοθεσιών συμφώνως πρός 
τά νεώτερα έν τή έπιστήμτ) πορίσματα 
συντελεσθείσας καί έπιτελουμένας έκά- 
στοτε έπί τοΰ θεσμοΰ τών Στρατοδι
κείων ριζικάς μεταρρυθμίσεις· καί ναι 
μέν κατά τήν τελευταίαν § τοΰ άρθρου 
84 τής ήμετέρας Στρατιωτικής Ποινι
κής Νομοθεσίας, άναγινώσκονται είς 
τόν άνακρινόμενον αί τή; άνακρίσεως 
έκθέσει:, άλλ’ ή διάταξις αυτη πόρρω 
απέχει τοΰ διά τών νεαρών Νόμων 
καθιερουμένου συστήμκτος ύπερασπί 
σεως τοϋ κατηγορουμένου.

"Οσον άπαραίτητος είνε ή ένίσχυσις 
τής πειθαρχίκς πρός συνοχήν καί '̂ παρ- 
Civ στρατεύματος, τόσον άπάνθρωπον 
είνε τό νά προσφέρν) ή Πολιτεία τά 
μέλη αύτής ολοκαύτωμα εις τόν βωμόν 
τής πειθαρχίας. Έάν δέ ό ύπό φιλελευ
θέρων άγόμενο; αρχών Νομοθέτη; τής. 
ληξάσης Βουλευτικής Συνόδου, άνατα-
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ράξας τήν νομοθεσίαν σύμπασαν, έπηυ- 
ξησεν εν τή σφαίρα τοΟ ΙΙοινικοΰ Δι
καίου τά δικαιώματα τοΟ ένώπιον τών 
κοινών Δικαστηρίων κατηγορουμένου, 
ώφειλε διά μείζονα λόγον, έ'νεκα και 
της έλλείψεως ειδικής μορφώσεως παρά 
τοΐς την στρατιωτικήν ποινικήν Δικαιο
σύνην χειριζομένοις, νά έπαυξήσγ) άνα- 
λόγως καί τά τοΰ ένώπιον τών στρα
τιωτικών Δικαστηρίων κατηγορουμένου 
δικαιώματα, καίτοι, κατά τάς παρού
σας άνορθωτικάς τών θεσμών περιστά
σεις, έ'τι περαιτέρω οί περί Στρατιωτι
κής καί Ναυτικής Ποινικής Νομοθεσίας 
Νόμοι έ'δει έκ τών πρώτων νά ύποστώσι 
ριζικήν καί σύμφωνον πρός τάς υγιείς 
άρ·/άς καί τά νεώτερα της έπιστήμης 
καί της πείρας πορίσματα τήν έγχεί- 
ρησιν.

ΆΟήνησι τή 7 Φεβρουάριου 1910.
Χρ. Π. Γιώτης

Δικηγόρος έν Άθήναις

ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ Τ Μ  Α ΙΚ Η Γ Ο Ρ Μ
Άπεστάλη καί πρός ήμας τδ κάτωθι 

ψήφισμα τοϋ Δικηγορικοΰ Συλλόγου Ναυ
πλίου'

Βουλήν Ε λλήνων'
’Ανώτατον Δικαστικόν Συμβουλών■

Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου ψη- 
φίσας πεμπόμενον ψήφισμα, ένετείλατό 
μοι δπως και τηλεγραφικώς παρακαλέσω 
’Ανώτατον Δικαστικόν Συμβοΰλιον κάί 
διατηρηθώσιν εν τή υπηρεσία πταισμα- 
τοδίκης Ναυπλίου Μερίκας καί δ έκ τών 
δικηγόρων Ναυπλίου προερχόμενος πται- 
σματοδίκης ’Αγρίνιου Ρούβαλης, συγ- 
κεντροϋντες ακεραιότητα, χρηστότητα, 
εντιμότητα, νομικήν μόρφωσιν και ευ
γένειαν ήθους ζηλευτός.

Πρόεδρος 
Δικηγορικοΰ Συλλόγου Ναυπλίου

Γ. ΝΕΖΟΓ

Αί στήλαι τής «Δ ικαιοσύνης» 
εινε  ε ίς τήν διά&εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπ ιϋ 'υ- 
μοΰντος νά άνακινήση πα ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον με 
τήν άπονομήν τοΰ δίκαιον.

’Ανεξαρτήτως πρδς τδ ζήτημα αν 
ή νέα φάσις ήν έλαβε τδ ζήτημα τής 
καταργήσεως τών Ειρηνοδικείων εινε 
έκείνη ήν τά μεγάλα συμφέροντα 

τής Δικαιοσύνης 
Ί Ι  νέα φάσις ύπηγόρευον, διότι 

• υπάρχουν οί φρο-
νοΰντες, μεταξύ δέ τούτων καταλεγό- 
μεθα καί ήμεΐς, δτι ή κατάργησις 
δσον τδ δυνατδν περισσοτέρων Ειρη
νοδικείων θά άποτελέση τδ πρώτον 
μέγα βήμα τής πραγματικής άνορ- 
θώσεως τής κατωτέρας ταύτης Δι
καιοσύνης, άνεξαρτήτως, λέγομεν, 
πρδς τδ ζήτημα τοΰτο, ή τροπή ήν 
έλαβε τδ ζήτημα εινε κατά τοΰτο 
ευκταία, διότι παρέχεται δ έπαρκής 
χρόνος είς τδ ’Ανώτατον Συμβούλιον 
νά άναθεωρήση τήν άπόφασιν του 
καί άποφανθη έν πλήρει γνώσει καί 
τών προσώπων καί τών γεγονότων. 
Έκεΐνο δπερ τδ ’Ανώτατον Συμβού
λιον μετά τόσης ευτολμίας καί έντδς 
μικροΰ χρονικού διαστήματος άπεφά- 
σισε προκειμένου περί άνωτάτων δι
καστικών υπαλλήλων, ώς οι Εισαγ
γελείς καί ’Αντεισαγγελείς τών ’Ε- 
φετών, ήτο άπολύτως άδύνατον, ο
μοίως εύστόχως, νά πράξη καί περί 
δπαλλήλων τόσου άριθμοϋ οσοι οί 
Είρηνοδίκαι. "Οσην δήποτε καί άν 
θέληση τις νά άποδώση φιλεργίαν 
καί γνώσιν τών προσώπων είς τούς 
άποΐελοΰντας τδ ’Ανώτατον Συμβού
λιον, δέν είνε έπιτετραμμένον νά δε- 
χθη δτι ή άπόφασις αύτών ύπήρξεν 
άληθές προϊδν τής ανάγκης τών

πραγμάτων. Επιβεβλημένη άρα ή 
άναθεώρησις καί τδ πρδς τοΰτο μέσον 
παρέχεται διά τής νέας τροπής τοΰ 
ζητήματος χάρις είς τδ ύπδ τήν ψή
φον τής Βουλής ευρισκόμενον νομο- 
σχέδιον.

Καθ’ δν δέ λόγον, έκπληροΰντες κα
θήκον έπιβαλλόμενον εις ήμας, έπεκρο- 
τήσαυ.εν τήν πρώτην τοΰ Άνωτάτου 

Συμβουλίου ά- 
Ό κ. Δτον. Κλ 'ιόης πόφασιν, κατά 

τόν αύτόν λό
γον, τήν αύτήν αίσθανόμεθα ύποχρέωσιν 
νά τονίσωμεν, δτι ή δευτέρα περί τών 
άπολυτέων είίηνοδικών καί πταισι;.ατο- 
δικών άπόφασις του ήστόχησεν έν ταΐς 
λεπτομερείαις, διότι είνε βέβαιον, δτι 
καί μετ’αύτήν θά έξακολουθώσιν άσκοΰν- 
τες τό λειτούργημα τοΰ Είρηνοδίκου άν
θρωποι διά παν άλλο προωρισμένοι ή διά 
τό λειτούργημα τοΰτο, ενώ άντιθέτως, 
αποβάλλονται τοΰ σώματος ούκ ολίγοι 
οΐτινες, άνευ ούδεμιας υπερβολής, άπε- 
τέλουν τό κόσμημα αύτοΰ. "Ενα έκ τού
των ήμεΐς δημοσία όνομάζομεν τόν Εί- 
ρηνοδίκην ’Αθηνών κ . Α ιονύσ ιον  
Κ - λ ά δ η ν .

"Αν δύο ύπηρξαν Είρηνοδίκαι, κατα- 
νοήσαντες τήν αποστολήν των, δικάζον- 
τες ώς Είρηνοδίκαι, άτενίζοντες πρός 
τό δίκαιον, ώς πρέπει νά τό αντιλαμ
βάνεται ό λαός ού έκλήθησαν δικασταί, 
είς τούτων ήτο άναμφιβόλως καί ό κ. 
Δ. Κλάδης. ΈκρίΟη δέ άπολυτέος ό 
ύπάλληλος ούτος, καθ’ ήν στιγμήν, ώς 
εί'μεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, αύτό 
τοΰτο τό συμβούλιον τοΰ Δικηγορικοΰ 
Σύλλογον- ’Αθηνών παρείχε τάς άρίστας 
περί αύτοΰ συστάσεις, ΠρόΟεσιν διά τό 
γεγονός τοΰτο καί τά άλλα ούκ ολίγα, 
είς ούδένα ουτε τό δικαίωμα ούτε λόγον 
τινά εχομεν νά άποδώσωμεν, ακριβώς 
δέ ένεκα τούτου έ'χομεν απόλυτον τήν 
πεποίθησιν, δτι ό μέλλων νά μεσολαβήσν) 
χρόνος θά χρησιμεύση δπως άρθώσιν αί 
παραδρομαί αύται δι’ ών καιριώτατα θί
γονται καί ύπάλληλοι δόκιμοι άλλά καί 
όλόκληρος δικαστικός κλάδος.

ΤΗτο ανάγκη νά έξηγήσωμεν διατι 
έθεωρήσαμεν δτι 6 κ. 2<5ΐρ£πολος, 
ού έξήραμεν καί τάς μελετάς καί τήν 

άνωτέραν ηθικήν ύ- 
νΗ το  ;  πόστασιν, έν τούτοις

δέν εύρίσκεται είς 
τήν θέσιν του ώς γενικός γραμματεύς τοΰ 
Τπουργείου της Δικαιοσύνης;Ουτω φαί
νεται. Ά λ λ ’ ιδού καί ήμεΐς τί έννοοΰ- 
μεν : Ό  κ. Χ α ρ ίπ ο λ ο ς  είνε συνταγ- 
ματολόγος, έψηφισμένος καθηγητή: τοΰ 
Πανεπιστημίου δ ε κ α ίό τ α τ α , προωρι- 
σμένος νά παράσχω σημαντικωτάτην 
ύπηρεσίαν καί είς τόν Τόπον καί είς 
έαυτόν, κατά τήν εποχήν ταύτην, μονα
δικήν διά τό στάδιον δπερ έχάραξε καί 
έκαλλιέργησε δι’ έαυτόν. Ά λλά  διά τήν 
θέσιν, ήν νΰν κατέχει, απαιτούνται τό
σον πολλαί καί μάλιστα τόσον πολλαί 
άλλαι άλλου εί'δους μελέται καί γνώ
σεις προσώπων καί πραγμάτων, γενικαί 
καί έν ταΐς λεπτομερείαις, άπαιτεΐται 
δέ τόσον πολλή κατανάλωσις χρόνου 
άπό πρωίας μέχρι νυκτός, προσόντα 
■παντελώς ξένα πρός τόν κ. Σαρίπο- 
λον, ώστε καί τόν Τόπον καί έαυτόν 
καί είδικώς τήν Δικαιοσύνην άδικεΐ, 
παραμένων έκεΐ, άφ’ ένός μέν παραμε
λών τά μεγάλα καθήκοντά του, άφ’ έτέ- 
ρου δέ ψηλαφών καί ζητών βοήθειαν διά 
νά μή σκοντάψν) έντός τοΰ αγνώστου 
αύτοί Λαβυρίνθου.

Κατά τήν συνεδρίασή της παρελθού- 
σης Τετάρτης, εΐ; βουλευτή;, ό κ. Ν. 
Στρατός άν δέν άπατώμεθα, άνεΰρε τόν 

προσφυέστερον χαρα- 
ΓΙαντοπωλειον κτηρισμόν διά τούς 

νέους νόμους. Τους ά- 
πεκάλεσε Π α ν τ ο π ω λ ε ίο υ ,  άφοΰ, ώ: 
προσέθηκεν, ευρίσκει τις είς τό περιε- 
χόμενον έκαστου τούτων δλων τών ε ι
δών τά: άνομοίας διατάξεις, άπεδωκε 
δέ τόν προσφυέστατον τοΰτον χαρακτη
ρισμόν διότι, προκειμένου νά κατηργεΐτο 
κατά τήν συνεδρίασιν εκείνην ό πρόσφα

τος περί Ειρηνοδικείων νόμος, άνεκαλύ- 
φθη, σχεδόν δι’ άνασκαφης, δτι περιει- 
χετο έν αύτώ καί διάταξις δι’ ής καθω- 
ρίζετο ό αριθμός τών μελών . . . τοΰ 
Άρείου Πάγου ! οΰτως ώστε, έάν κα-

> ~ ι·* r .  , Vτηργειτο εν τω συνολω του ο νομος ου- 
τος, θά κατηργεΐτο απαρατήρητος τε
λείως καί ή διάταξις αυτη. "Ωστε περι 
παντοπωλείου κυριολεκτικώς πρόκειται 
καί δή τοιούτου δπερ οί περισσότεροι 
τών κατά τήν παρελθοΰσαν σύνοδον ψη- 
φισθέντες νόμοι παρουσιάζουν.

Ήμεΐς τούλάχιστον, πλήν άλλων πα
ρομοίων περιπτώσεων, άνεγνώσαμεν καί 
διάταξιν έροιμένην είς τόν περί φορολο
γίας τών κληρονομιών, κληροδοσιών, 
κλπ. νόμον, καθ’ ήν ή περί άκυρώσεως 
τοΰ πλειστηριασμοΰ αγωγή παραγράφε
ται μετά τόσον ή τόσον χρόνον ! ! Μεθ’ 
δλα δέ ταΰτα ύπάρχουν οί διατεινόμε- 
νοι δτι δέν ύπάρχει σχέσις τ ι; μεταξύ 
τοΰ γεγονότος δτι ή ράβδος εύρίσκεται 
έν τή γωνί^ καί τοΰ έτέρου γεγονότος 
δτι βρέχει.

Διά τήν παράνομον σύλληψιν δικηγό
ρου τινός έν Βόλφ παρά της Αστυνο
μίας καί δι’ άλλ ας αυθαιρέτους ένερ- 

γείας αύτης ό έκεΐ 
’Άότο^ος ένέργεια Δικηγορικός Σύλ

λογος έδέχθη πρό- 
τασιν περί άποδοκιμασίας τοΰ προϊστα
μένου της Αστυνομίας. Ά φ ’ έτέρου οί 
αξιωματικοί της έν Βόλω Φρουράς έζα- 
νέστησαν διά τήν πρός τόν συνάδελφον 
προσβολήν καί δι’ έπιτροπής ήξίωσαν 
παρά τοΰ προέδρου τοΰ Δικηγορικοΰ 
Συλλόγου ν’ άνακληθή τό ψήφισμα.

Νομίζομεν, δτι ό Δικηγ. Σύλλογος ο
φείλει ν’ άνακαλέσ·/) τήν τοιαύτην άπό- 
φασιν, ούχί βεβαίως διότι ήξίωσαν τοΰτο 
οί κ. κ. άξιωματικοί, άλλά διότι αύ'τη 
υπερβάλλει είς αύθαιρεσίαν τάς πράξεις 
τοΰ κ. άστυνόμου. Έδικαιοΰντο ώς σώ
μα οί κ. κ. δικηγόροι νά προκαλέσουν 
τήν έπέμβασιν τών προϊσταμένων τοΰ 
έγκληματήσαντος άστυνόμου, άναφερό- 
μενοι άρμοδίως, νά συντρέξουν δέ τού; 
άδικηθέντας πολίτας είς ποινικήν κα- 
ταδίωξιν αύτοΰ, έφ’ δσον αυτη ένε- 
δείκνυτο. Παρομμοία ενέργεια θ’ άπέρ- 
ρεεν έκ τών άνεγνωρισμένων εις τούς Δι
κηγορικούς Συλλόγους δικαιωμάτων έν 
τώ οίκείω νόμω, άλλά άποδοκιμασίαι 
καί άναθεματισμοί καί διαμαρτυρία', δέν 
προσήκουν είς Δικηγ. Συλλόγους, είνε 
δέ έστερημέναι πάσης σκοπιμότητας. 
Είνε ύπαγορεύσεις άγανακτήσεως, α ΐτι- 
νες, έξερχόμεναι τών ορίων της νομιμό- 
τητος, δύνανται νά δικαιολογήσουν τάς 
άντιδιαμαρτυρίας καί τάς έπιτροπάς καί 
...τάς έπιφυλακάς.

Δέν γνωρίζομεν, άν ό κ. καθηγη
τής της Δημοσιονομίας προσέβαλε τούς 
Σαμίους, δι’ δσων έθεώρησεν άναγκαΐον

> V J ’ £ fνα ειπτ) εν εζετα-
Πανεπιότημιακδν σεσι όημοσιof. περι 

έπεκίόόιον αύτών.’Επιθυι/.οΰ- 
μεν μάλιστα νά 

πιστεύσωμεν, δτι δέν είχε καί ailimUS 
in ju riand i, δπως ύπεστήριξεν ένώ
πιον της Σχολής. Παρατηροΰμεν μόνον, 
δχι ο κ. καθηγητής άτοπώτατα έπιλαμ- 
βάνεται εύκαιριών νά παράγ·/| θόρυβον 
περί έαυτόν. Δέν έσκόπει νά ύβρίσ·/], 
άλλ’ έσκόπει νά ύπομνήσ·/) τήν ύπαρξίν 
του, δταν δημοσί^ ού'τως έξεφράζετο 
περί Έλληνικοΰ τμήματος. ’Ά ν τι είχε 
νά ψέξτ] τών Σαμίων διά τά οικονομικά 
των, ήδύνατο ώφελιμώτερον ν’ άπευ- 
θυνθή πρός αύτού; ύποδεικνύων τά ά
τοπα. Ά λ λ ά  δέν θά έγίνετο γνωστόν . . .

Π ε ρ ίλ η ψ & ς
Το Δικαστήοιον τών έν Άθήναις Πρωτο

δικών έ-πί τής άπο 14 Ίανουαρίου 1910 α’ι- 
τ 7;σεως πεοί διαζυγίου του Ά /ιλλέω ς I. 
Άοαοδίου κατοίκου ’Αθηνών κατά ^ής συ
ζύγου του Ά ννης 'Λοαοδίοιι τό γένος Σπ. 
Καίσαοη κάτοικου έπίσης Αθηνών, έξέδοτο 
τήν ύπ ’ άριθ. 20 (1910) άπό-ρασίν του δό- 
Ί Οεΐσαν τήν άνωτέρω αΐτησίν καί διατάσσου- 
σαν τήν δημ,οσίευσιν καί τοι/οκόλλησιν αυ
τής κατά τοΰ; έν τώ άρθρω 677 ΙΙολ. Δικ. 
τύπους.

Έν Άθήναις τή 9 Φεβρουάριου 1910 .
Ό  πληρεξούσιος δικηγόρος 

A I. Γ<5;ΐτ<5θΓ.

Δ Ι ΚΗΓ Ο Ρ Ι ΚΟ Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Λ 0 Η Ν Ω Ν
Ι Ι ρ ό δ / λ η β ι ς

Καλοΰνιαι τά μέλη τοδ Δικηγορικού Συλλό
γου Αθηνών sic τακτικήν συνεϊρίασιν τήν 17ην 
Φόβρουαρίου 1910 ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 
4 1)2 μ. μ. έν αιθούση τοϋ Πρωτοδικείου, 

θέματα Σννεδριάόεως
1) Άνακοίνωσις παραιτήσεως τοϋ Προέδρου 

κ. Κ. Έασλιν.
2) ’Εκλογή προέδρου τοϋ Συλλόγου.
3) ’Εκλογή άναπληρωματικοϋ μέλους τοΰ 

Άνωτάτου πειθαρχικοί) Συμβουλίου.
4) Υποβολή έκθέσεως τής ’Εξελεγκτικής 

έπιτροπής.
Ά θήνησ ι 5 Φεβρουάριου 1910

' Ο ηροεδρεύων ‘Αντιπρόεδρος 
Κ . Ι’α κ τ» 6ά ν

Ό  Ι ’ραμμιτευς 
Σ τ ίλ π ω ν  Ί ω α ν ν ίδ η ς

0 Ν Ο Μ Ο Σ  Π Ε ρ Γ ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Π Σ
Α « ν  Ά « ό  τά  ά νο ικ ο νό μ η τ* .
’Άρθρ. 894 καί 959. ’Εντός 4 ήμε

ρων έαί κατζσχέσεως κινητών καί 6 έπί 
κατασ/έσεως άκινήτων δέον νά κοινο- 
ποιηθή ή κατασχετήριος έ'κθεσις πρός 
τόν οφειλέτην.

’Εντός 4 ήμερων καί 12 δέον νά κοι- 
νοποιηΟή τά πρόγραμμα.

’Εντός 3 ήμερών άπό της κοινοποιή- 
σεως της κατασχετηρίου έκθέσεως δέον 
νά γείντι κατάθεσις (άρθρ. 970 καί 914.)

Σημ. Άναμφιβόλως έάν ό οφειλέτης 
είνε ύπάλληλος, στρατιο>της καί έν γέ- 
νει δέν οίκή έν τώ τόπω της έκτελέ- 
σεω;, μένει ακαταδίωκτος, όιότι μεταξύ 
Αθηνών - Άρτης, Σύρου · Λαμίας κλπ. 
είνε αδύνατον νά άρκέσουν αί άνω προ- 
θεσμίαι, άρα έ'γκυρος κατάσχεσις είνε 
άδύνατος !

Β
Άρθρ. 894 άριθ. 3. ’Εντός 4 ήμερών 

άπό τ^ς κατασχέσεως κινητών (12 έπί 
άκινήτων) δέον νά κοινοποιηθή τό πρό
γραμμα. ’Εάν δέν κοινοποιηθή ή διαδι
κασία είνε άκυρος, άρθρ. 896.

Σημ. ’Εάν άπαξ άπωλεσθη ή προ
θεσμία- τετελεσται ! Παρηλθε άνεπι- 
στρεπτεί- δέν άνακταται πλέον. 'Οπο
τεδήποτε έπιχειρήσ·/] κοινοποίησιν προ- 
γραμρ.άτων έν τφ  μέλλοντι θά είνε <ςέ- 
ραν τών 4 ή 12 ήμερών άπό της κατα
σχέσεως ! ’Εξαίρεσις μόνον έν άρθρ. 913 . 

Γ
’Άρθρ. 955. Ό  πρόεδρος δύναταί νά 

διατάξγ] καί τμηματικήν πώλησιν.
Διατάξαντος τοΰ δικαστηρίου τμημα

τικήν πώλησιν κλπ. Ή άπόφασις τοΰ 
δικαστηρίου δημοσιεύεται...

Σημ. Ποιος έπί τέλους δύναταί νά 
διατάξγ) ; s Πρόεδρο; ή τό δικαστήριον 
τήν τμηματικήν πώλησιν ;

Λ .
’Άρθ. 2 τοΰ Νόμου. ’Επί εκκρεμών 

έκτελέσεων ίσχύουσιν αί τροποποιούμε
νοι διατάξεις, άλλά μέχρι τοΰ πλει- 
στηριασμοΰ.

Σημ·· Έπί τών έκκρεμών κατατάξεων 
τ ί θά γείνν] ; Ύποτεθείσθω δτι πρό της 
1ης Φεβρουάριου 19 10  έγένετο πλει- 
στηριασμός, άλλά διά τήν διαδικασίαν

~ ' ϊ:  ̂ι ϊ / ιτης καταταζεως οεν εγενετο τίποτε. 
Κατά τάς γενικάς άρχάς ό νέος νόμος 
κανονίζει τό άσυμπλήρωτον μέρος της 
διαδικασίας, άρα καί αί κατατάξεις θά 
ρυθμισθώσιν ύπό τοΰ νέου νόμου.

Ό  νέος νόμος δέν απαιτεί προσκλή
σεις πρός προσαγωγήν τών τίτλων, ορί
ζει προθεσμίαν άναγγελιών καί καταθέ
σεων τίτλων άπό τοΰ πλειστηριασμοΰ, 
ύποτίθησιν δμως πλειστηριασμον μετά 
τόν νέον νόμον ένεργηθεντα.

Ή ερμηνεία, διά νά μή Ορηνήσωμεν 
άπωλείας δικαίων, θά παρακάμψν) τούς 
γενικούς έρμηνευτικούς κανόνας διά νά 
πείση οτι «ώς πρός τάς πρό τοΰ νόμου 
εκκρεμείς κατατάξεις ισχύουν αί τρο- 
ποποιούμεναι διατάξεις της ΙΙολ.Δικ.». 

Κ ' .
Άριθ. 894 § 2. Ό  πρόεδρος δύναταί 

νά συντομεύσ·/) τάς προθεσμίας τοΰ πλει- 
στηοιασμοΰ έντός τών νομίμων.

Σημ. Ό  νόμο; ορίζει μόνον προθε
σμίαν έντός της οποίας έπιβάλλεται νά 
κοινοποιηθή τό πρόγραμμα (δηλαδή νά
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γνωστοποιηθή πότε θά γίνη ό πλειστη- 
ριασμ.ός), δέν ορίζει ορ.ως και προθεσμ.ίαν 
έντός τής όποιας πρέπει νά γίνη ό πλει- 
στηριασμός. Ό  έπισπεύδων δέν δύνατκι 
πρό δέκα ή τριάκοντα ήμ.ερών νά όρίση 
ημέραν τοΰ πλειστηριασμ.οΰί ΙΙέραν των 
προθεσμιών τούτων δύναται οποτεδή
ποτε θέλη νά όρίση ήμέραν πλειστηρια- 
σμοΰ. "Αρα τό νόμ-ιμ.ον είνε τό απεριό
ριστον καί ό πρόεδρο;, συντομ.εύων καί τό 
νόμιμον, έπανέρχεται εις τό απεριόρι
στον, καθ' ου έκλήθη νά έπεαβνι !

Ϊ Τ
’Άρθ. 894 § 3 καί 969 § 2 καί 3.
Ό κλητήρ συντάσσει τό πρόγραμμα.

Ό υπάλληλο; έπί τοϋ πλειστηριασμοΰ 
έπιαελεϊται τή ; δημ.οσιεύσεω; καί συν- 
τάττει την περίληψιν. Δύναται ν’ αύ
ξηση τάς δημοσιεύσεις.

Σημ. ΠοΟ θά εύρη τό πρόγραμμα διά 
έπιμεληθη έγκαίρω; των άνω,άφοΰ τοΰτο 
κατατίθεται πολύ βραδέω; ήτοι πρό 5 
η 8 ημερών πρό τοΰ πλειστηριασμοΰ
άρθ. 914  καί 9 7 0 ;

Ζ ' .
Πρός τόν Ταμίαν πότε θά κοινοποιηθώ 

τό πρόγραμμα ;
Ο»»’ Ά ϊϊο τ * ς  ά π ρ ο β ε ξ ία ς .

α
’Άρθρ. 909 § 6 . «Ή  αναγγελία έ'χει 

(όχι πάντοτε) αποτέλεσμα αύτοτελοΰς 
κατασχέσεως».

Σημ. Έφ’ δσον δέν έπιβάλλεται η 
κοινοποίησις τής αναγγελίας πρός τόν 
υποθηκοφύλακα καί η κατάθεσις τών 
τίτλων τοϋ άναγγελομένου, οπως και 
τής κατασχετηρίου έκθέσεως, έκ τής 
άφανοΰς αύτής αύτοτελοΰς κατασχεσεω; 
οί κίνδυνοι, εις ούς ύπόκεινται οί αθώοι 
τρίτοι, εινε προφανείς.

1*'-
"Αρθρ. 958. Έπί οικοδομών η έ'κθε- 

σις δέον ν’ άναφέρη τόν αριθμόν τών 
δωματίων έκάστης οροφής,

Σημ. Τοιαύτη περιγραφή ύποτίθησιν 
είσοδον έν τώ οΐ'κφ, επειδή δέ ό νομο
θέτης έγίνωσκεν ό'τι εύκολώτερον είνε 
νά είσέλθη Ελληνικός στρατός είς τό 
Τούρκικο η Έλλην κλητήρ πρός κατά- 
σχεσιν είς Ελληνικήν οικίαν, προφανώς 
καθιέρωσε τό άκατάσχετον τών οικιών !

Υ '
Άρθρ. 959. Ή κατασχετήριος έ'κθε- 

σις κοινοποιείται είς τόν ειδικόν Πάρε- 
δρον καί έπί ποιν/) άκυρότητος.

Σημ. Έάν δέν ύπάρχη; ’Ιδού στά
διον αμφισβητήσεων. Διωρίσθη η δέν 
διωρίσθη; Είνε η δέν είνε ;

δ ' .
"Άρθρ. 996. Ά πό τής ημέρας τής έγ- 

γραφής τής κατασχέσεως έν τώ βιβλίω 
τών κατασχέσεων απαγορεύεται ή έγ
γραφη προσημειώσεων η υποθηκών.

Σημ. Έάν δεν κοινοποιηθεί τώ οφει
λέτη  ή κατασχετήριος έ'κθεσις, έάν δέν 
γείνουν έμπροθέσμως αί κοινοποιήσεις 
καί καταθέσεις, ή κατάσχεσις είνε άκυ
ρος. Καί ομως, καίτοι δέν θά ύπάρχη 
ούδέν κώλυμα διά την έλευθέραν διάθε- 
σtv τής περιουσίας, ούχ’ ηττον ό ύποθη- 
κοφύλαξ, πρός όν τυχόν έξαιρετικώς έ- 
κοινοποιηθη ή κατασχετήριος έ'κθεσις, 
θά άρνηται τάς έγγραφάς ! Καί δέν ορί
ζεται κάν πώς θά διαγραφή έκ τών βι
βλίων ή έγγραφη τής κατασχέσεως ΐνα 
άρθη τό κώλυμα τών περαιτέρω έγγρα- 
φών προσημειώσεων καί υποθηκών, ’ΐδού 
μέσον καταδίκης τής ιδιοκτησίας είς 

*· οικονομικήν ακινησίαν. Ιδού μέσον α
σφαλείας τής ιδιοκτησίας κατά πάσης 
έγγραφής υποθηκών καί δη καί είς οίον 
δήποτε τίτλον καί αν στηρίζεται. Θά έ- 
χης τίτλον, θά βλέπης την περιουσίαν 
τοΰ οφειλέτου σου έντελώς έλευθέραν, 
άλλά δέν θά δύνασαι νά έγγράψη; υπο
θήκην, διότι είς τά βιβλία τών κατα
σχέσεων κατεχωρίσθη κατάσχεσις., άδιά- 
φορον άν είνε άκυρος ή κατηργήθη η 
άλλως ήρθη.

I I .  1
Δικηγόρος έν Κυπαρίσσι^

Μ ΙΑ  i l M  Μ ΕΛΕΤΗ

’Έχομεν ύπ’ οψιν, έκδοθεΐσαν είς το- 
μίδιον 43 σελίδων, μίαν διάλεξιν έν Πά- 
τραις τοΰ παραιτηθέντος άρτι πρωτοδί
κου κ. iV siov . 7%θ·(>κάκθΌ, ύπό τόν 
τίτλον : α Περιορισμοί τοϋ Δικαιώματος 
τής Ύπερασπίοεως κατά ιό Στάδιον τής 
Ά νακρίσεως».

Ό  συγγρχφεύς υποστηρίζει τό σύ
στημα τής μυστικής άνακρίσεως,- μόλις 
στέργων ν’ άποδεχθη — πράγματι άνε- 
πιφυλάκτως τοΰτο — όπως λαμβάνη γνώ
σιν ό κατηγορούμενο; καί ό συνήγορός 
του τής δικογραφίας άμα τώ πέρατι τών 
άνακριτικών ποάζεων. Ώς είνε γνωστόν 
ήαεΐς διαφωνοΰμεν ρι,ικώς, άλλ’ όφει- 
λομεν νά όμολογησωμεν, δτι ή μελετη 
τοΰ κ. είνε έργον έπιστη-
λονικόν έν κυριολεξία, δύναται τις νά 
εί'πη άρτιον κατά τε τό πλάτος καί τό 
ϊάθος τών άπαρτιζουσών τό θεμα έν- 
νοιών. Πολιτικαί καί κοινωνικά! παρα
τηρήσεις όξύταται, ψυχολογικαί έ'ρευναι 
ακριβείς, γνώμαι μεγάλων έπιστημόνων, 
νομοθεσίαι ζέναι, συμπεράσματα άβία- 
στα καί ολοστρόγγυλα παρελαύνουσιν 
έν άλληλουχίο: μεστοΰ λογικής καί ρώ
μης λόγου.

Έν τούτοις δέν αφήνει ήμας ό πει
ρασμός νά μη συζητήσωμεν μετά τοΰ κ. 
Λουκάκου έπί τινων ισχυρισμών του, ούς 
έντελώς κατά τύχην άποσπώμεν έκ τής 
άξιολόγου μελέτης του.

Ε ίνε  άξιος συγχαρητηρίων διότι, ώς 
άλλοι, δέν ένδιατρίβει είς σχετλιασμούς 
προκειμένου περί τών λεγομένων μυστη
ριωδών εγκλημάτων, άτινα δήθεν μόνον 
η μυστική άνάκρισις άνακαλύπτει, καθ’ 
δσον ώς λογικός άνθρωπος καί έ'μπειρο; 
δικαστής έ'χει ύπ’ οψιν δτι τά τοιαΰτα 
εγκλήματα, μάλιστα παρ’ ήμΐν. καί σπα- 
νιώνατα είνε καί σπανιώτατα άνεκαλύ- 
φθησαν. Λογικώτατα καί πρακτικωτατα 
άσχολεΐται «έπί τών λεπτομερειών, α'ί- 
τινες θά καθορίσωσι την έ'κτασιν της 
ποινικής εύθύνης» καί έπί «τής ένοχής 
έν βαθμώ ή'σσονι τοΰ έν τη κατηγορώ 
διατυπουρ.ένου». Καί προκειμένου περί 
τούτων άναπτύσσει σφοδροτάτην πολε
μικήν κατά τής φανερας άνακρίσεως,ενώ 
ομολογεί τό «είνε αληθές δτι ή παρά
στασής τοΰ συνηγόρου κατά την άπολο
γίαν παρουσιάζει ώφεληματα καί προ
λαμβάνει άτοπα εί'ς τινας περιστάσεις», 
ένώ προσθέτει «δύναται νά προκαλί) την 
συγκίνησιν καί την αποστροφήν, δύνα- 
ται νά έξεγείρη τόν οίκτον καί τήν ά-

t * 1 f λ 'γανακ,τησιν συγχρόνως η ο ρα^ατ'.κη 
σκηνή, καθ’ ην ανακριτής καί κατηγο
ρούμενος ϊστανται μόνοι κατέναντι άλ- 
λήλων, εκείνος μέν απαθής, ατάραχος, 
γινώσκων δλας τάς λεπτομερείας τής 
ύποθέσεως καί δυνάμενος καταλλήλως 
νά χρησιμοποίησή αύτάς, πάνοπλος καί 
άτρωτος, διότι τόν περιβάλλει τοΰ Νό
μου η ίσχύς, ουτος δέ περίφοβο:, διατε- 
λών έν τη τρομερά άγωνί^. τοΰ άγνω
στου, άοπλος, άνευ συμβούλου, άνευ ο
δηγού, ή σκηνη, καθ’ ην τοΰ σεμνοτέρου 
υπουργήματος ό διαχειριστής μεταχειρί
ζεται εναλλάξ την απειλήν η την θω
πείαν, τήν σκαιάν βίαν η τό δέλεαρ διά 
ν’ άποσπάση ομολογίαν ένοχής, ητις θά 
παρασκευάση την οριστικήν καταδίκην 
τής άθωότητο;». Καί έπιλέγει μέν ό κ. 
Λουκακος «άλλ’ η σκηνή δέν απεικονί
ζει την σύγypovov καταστασιν τής δι
καιοσύνη;», τοϋτο δμως δέν εμποδίζει 
νά έρωτήσωμεν άν την θαυμασίαν περι
γραφήν τής σκηνής ύπηγόρευσε γόνιμος 
φαντασία μόνον ή καί σύγχρονος πείρα 
πικρά.

Ή παράστασις τοΰ συνηγόρου κατά 
τήν άπολογίαν τοΰ κατηγορουμένου άπο- 
τελεΐ, λέγει, «υβριστικήν δυσπιστίαν 
πρός τόν άμερόληπτον τής δικαιοσύνης 
άντιπρόσωπον». Τη άληθεία, δέν δυνά- 
μεθα, νά έννοησωμεν, διατί προσβάλλε
ται ό είς διότι ό έτερος άσκεϊ τό ύπό 
τοϋ νόμου άναγνωριζόμενον δικαίωμά 
του, πώς δέ λησμονεϊται πασίγνωστον 
τοΰ δικαίου αξίωμα περί τής τών ίδιων

δικαίων άσκήσεως. Ά λλά  θάήμ-εθακαί 
ήμεϊς διατεθειμένοι νά δώσωμεν καίτοι- 
αύτην έ'ννοιαν, άν έπεκράτει ή, προσ
βλητική διά τούς άνακοιϊάς, δήθεν έν
νοια τοΰ νόμου, δτι ό παριστάμενος συ
νήγορος δέν δικαιοΰται ν’ άνοιξη τό 
στόιχα του. Καί έπί τοΰ τελευταίου του- 
του ο ξύ τα τα , παρατηρεί ό κ. Λουκα
κος : «Καί έάν άπαγορευθνί δέ διά τοΰ 
νόμου είς τόν συνήγορον νά ΰποβάλλη 
ερωτήσεις άνευ άδειας τοΰ άνακριτοΰ, 
ούδέν θέλει έμ-ποδίση αύτόν κατά τήν 
κρίσιμον στιγμήν, καθ’ ήν έπί τίνος ού- 
σιωδεστάτου έρωτήματος αναμένεται ή 
άποφασιστική τοΰ κατηγορουμένου ά- 
πάντησι;, ήτις ΐ'σως διάλυση την πυκνήν 
σκιάν, ή όποια άπλοΰται έπί τών λε
πτομερειών τοΰ άδικήμ.ατος καί τών 
προσώπων τών συνενόχων, νά παοέμβη 
καί διά μ,ια; λεξεως, δι’ ένος νεύματος, 
μ.ιας κινήσεω; ή διασκευής τής φυσιο
γνωμίας ύποδείξν) είς αύτόν ποία είνε η 
ώφέλιμος άπάντησις καί ματαίωση ουτω 
τό προσδοκώμ.ενον άποτέλεσμ.α». Τό φυ- 
σικώς άδύνατον δέν είνε καί νομ-ΐκώς 
κατορθωτόν. Είνε δέ φυσικώς άδύνατον 
νά έννοηθνί τοιοϋτος συνήγορος, άπολύ- 
τως σιωπών. Νομ.ική διάταξις καθιε- 
ροΰσά τι φυσικώς άδύνατον είνε παράλο
γος- ή έν τώ γράμμ,ατι τοιαύτη έ'ννοια 
είνε άπαράδεκτος. Ή έννοια τοΰ νόμ.ου, 
ήν ή λογική ερμηνεία έ'στω υπαγορεύει, 
είνε άντίθετος. Καί δύναται νά ρυθμίσν) 
αύτήν ή πρακτική είς τά δυνατά καί 
προσήκοντα δρια, όριζομ-ένης τής καταλ
λήλου θεσεως εί; τόν συνήγορον καί έπι- 
τρεπομ.ένου αύτφ τοΰ λόγου υπο τοΰ α- 
νακριτοΰ αύτοβούλως ή κατ αιτησιν, 
οπως άναγραφγί μία παρατηρησις ή ά- 
πευθυνθ·  ̂ μία έρώτησις. Έν πάσν) δέ πε- 
ριπτώσει πάντοτε προϋποτίθεται ή καλη 
πίστις, ό άμοιβαΐος σεβασμ-ός,ή έντροπη, 
ή αξιοπρέπεια—ή πειθαρχία τέλο;.—

Διά τών άνωτέρω γραμμ.ών ούδέ ελά
χιστα άμυδράν εικόνα παρέχομ.εν τή; 
έξόχω; σοβαρας μ.ελέτη; τοΰ κ. Λουκά
κου. Διότι έκάστη αύτής περίοδος λόγου 
θέτει μετά δυνάμεως καί έπιστημοσύνης 
ζητήματα έξόχω; σπουδαία. Πρόκειται 
περί έογασίας, ήτις προκαλεΐ ολόκληρον 
τήν προσοχήν τοΰ μελετώντος αύτην 
άπό τών πρώτων γραμ.μ.ών καί τήν συγ- 
κρατεΐ άπαοαμ,οίωτον μ-έχρι τής τελευ
ταίας φράσεως. Τήν συνιστώμεν ιδιαιτέ
ρως είς τούς έπιθυμ.οΰντας νά λαβωσι 
πλήρη άντίληψιν τοΰ φλέγοντος ετι θε- 
μ-ατος.

Α Π Ο Ρ Ι Α
Κ ύριε Σ υντάκτα ,

Διά τοΰ Νόμ-ου ΓΥΟΕ' τοΰ 1909 κα- 
ταργοΰνται τά άρθρα 479, 480, 481, 
482, 483 καί 484 Πολ. Δικόν., ορίζε
ται δέ δτι ή δ'.άταξι; αυτη δέν έχει εφ
αρμογήν έπί τών έ/.κρεμ.ών δικών περί 
άνατροπής.

Έρωταται, τί γενήσονται* αί ένώπιον 
τοΰ Ειρηνοδικείου έκκρεμ,εΤς ύπυθεσεις, 
αιτινες διά παρελεύσεως εξαμήνου έχου- 
σιν ύποπέσει είς τήν ανατροπήν κατά 
τό άρθρ. 479 έν σχέσει μέ τό άρθρ.482, 
καθ’ ο ή ανατροπή γίνεται αύτοδικαίως 
άμα παρέλθουν έξ μήνες, ώς άνατετραμ- 
μ.έναι ή διά τής καταργήσεω; τής άνα
τροπής άναβιοΰσιν ;

Φρονοΰμεν οτι τήν λύσιν τοΰ ζητή-
/ \ §/ t rρ.ατος τουτου εόει νκ όωσ*/) ο νο^ος, 

διότι οίαδήποτε δοθή έρμηνεία παρά 
τών δικαστηρίων θά έχν) ύπέρ αύτής 
καί κατ’αύτής πολλά τά έπιχειρήμ.ατα.

Οί μ.έν φρονοΰσιν δτι άναβιοΰσιν ολαι 
αί έκκοεμεΐς άνατετραμ,μέναι ύποθέσεις, 
διότι αύται είσαγόμεναι ήδη δέν είναι 
δυνατόν νά άποκοουσθώσι διά τής έν- 
στάσεως τής άνατροπής, διότι αΰτη κα
τηργήθη καί διότι έν τοΐς καταργηθεΐ- 
θιν άρθροις σκοπός τοΰ νόμ.ου ήτο, «δτι 
δέν άπητγισεν έγγραφον έπίδοσιν άγω
γής άνατροπής διά τό όλι ^οδάπανον, 
άλλ’ έταξεν ένστασιν ίσοδυναμ,οΰσαν μ.έ 
αγωγήν περί άνατροπής καί κατά συν
έπειαν κατά τόν νέον νόμον θεωροΰνται 
έκκρεμ,εΐς δίκαι περί άνατροπής. Οί δέ 
φρονοΰσιν δτι δέν άναβιοΰσιν, καθ’ δσον 
διά τής παρελεύσεως τής έξαμηνίας ό

εναγόμενο; α π έκ τη σε  δικαίωμ.α ένστά- 
σεως άνατροπής, κ α ί τό δ ικα ίω μ α  τοΰτο  
τό κεκτημένον δέν ήτο δυνατόν νά ποοσ- 
βληθή δ ιά  τοΰ νέου νόμ.ου.

Φρονοΰμ.εν δτι α ξ ίζε ι τόν κόπον νά 
άσχοληθί) ή άξιόλογος έφημερίς ήμών 
έ π ί τώ ν άνω.

Κόρινθος. Ε ις ( ίυ νό ρ ο μ η τή ς .
Σ. Λ. Κατά τήν γνώμην ήα·Τ:ν tb ζήτημα 

λύεται ίιπ’ αύτή; ταύτης της δ’.ατάξεω; τοii 
νεοιτέρου νόμου, ήν παραθέτει ό γράρων, 
έξ ής άμέιως συνάγεται ίίτι τάς έκχρεμεϊς  
αόνον περί ανατροπής δίκας δέν θίγει ο νό
μος. ’Όντος δέ δεδομένου δτι έκκρεμής καθί
σταται ή δίκη ού μόνον δι’ άγωγής άλλά καί 
δι’ ένστάσεως, ήτις παράγει παρεμπίπτοι/- 
<3αν δίκην, επεται, δτι έκεϊναι μόνον αί ένώ
πιον τών Είρηνοδικών'δίκαι δέν θίγονται, έπ1. 
τών όποιων πρό τής ισχύος τοϋ νεου νόμου 
άντετά/9η ή περί άνατροπής ενστασις ήτις 
δηλ. παρήγαγε τήν παρεμπίπτουσαν περί α 
νατροπής δίκην.

Ε. F. SIEVEKING

’Βν τώ τελευταίω τεύ/ει τής Revue Inter
nationale du droit Maritime αγγέλλεται ό 
θάνατος τοΰ διαπρεπούς νομομαθούς Ε. F. 
Sieveking, Προέδρου του Επετείου ’Αμβούρ
γου, ουτινος τήν δυσαναπλτρ'οτον απώλειαν 
μετά βιθείας λύπης θέλει άκούση πας νομο
μαθής ίδίως δέ ό περί τό Ναυτικόν ένδιατρί- 
βων δίκαιον. Συμπονοΰντες έπί τή απώλεια 
τής προσωπικότητος ταύτης τοΰ Βορρά, Οεω- 
ρούμεν καθήκον τήν δημοσίευσιν βιογραιρικών 
τινων G7JU.Sιώσεων περι τού αν6ρος.

Ό  Ε. F. Sieveking, υιός τοΰ δημάρ/ου 
Αμβούργου,διωρίσθη δικηγόρος τώ 1857 μετα 
είκοσι δέ ακριβώς 'έτη έξελέγη γερουσιαστής, 
οπότε ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη τό δικαστι
κόν βήμα. Τώ 1879 κατέλαβε τήν Οέσιν τοΰ 
Προέδρου, τοΰ τότε τό πρώτον συσταθέντος 
'Α,νσεατικοΰ Έίρετείου, έν ω διεκρίθη διά τήν 
’έςο/ον αύτοΰ έπιστημονικήν μόρφωσιν,βαθεΐαν 
άντίληψιν, πείραν, άπροσωποληψίχν και ειδι
κότητα. Ιίάλλιον παντός άλλου έ;ετίμησε 
κατά τήν κοπιώδη κα! εργατικήν αύτοΰ στα
διοδρομίαν τά άτοπα τής, πρός αλληλας, οια- 
στάσεως τών διαφόρων ναυτικών νομοθεσιών 
καί έγένετο είς τών πρώτων έργατών πασης 
ένεργείας πρός διεθνή κωδικοποίησιν αυτών. 
Κάλλιον παντός άλλου έγνώρ'.σε τό αξίωμα 
καθό τό ναυτικόν δίκαιον δύναται καί πρεπει 
νά είναι όαοιόαοοΒον άπανταχοΰ (the law of 
the Ocean must and can be one).

Τώ 1890 προήδρευσεν έν Λιβερποΰλ τοΰ 
Συνεδρίου τής International law Association 
ένώ έγένετο άναθεώρησις τών κανόνων τής 
'Τόρκης καί Άμβέρσης τών άφορώντων τάς 
κοινάς άβαρίας. Ή αύτή τιμή. τω παοεσχεθη 
έν Βασιγκτώνι κατά τό διπλωματικόν Συνε- 
δριον τό συσκεφθέν έπί τών ληπτεων μέτρων 
πρός άποιρυγήν συγκρούσεο>ν πλοίων. Τώ 1904 
προήδρευσεν έπίσης έν 'Αμβούργω τοΰ Συνε
δρίου τοΰ διεθνοΰς ναυτικοΰ δικαίου κατά τό 
οποίον συνεζητήθησαν τά προσχέδια τ«ΐ>ν οιε- 
θνών συνθηκών αιτινες θά έκανόνιζον τάς θα- 
λασσίας συγκρούσεις καί την ευθυνην τών 
πλοιοκτητών. Τέλος τόν Σεπτέμβριον τοΰ 
λήξαντος έτους κεκοπιακώς καί έξησθενημέ- 
νος προήδρευσε διά τελευταίαν ©οραν τού 
Συνεδρίου τοΰ διεθνοΰς ναυτικοΰ δικαίου τής 
ΒρΙμης συζητήσαντος περί ναύλων, ζημιών 
είς πρόσωπα καί περί ναυτικών" υποθηκών.

Πλήν τής πολυτίμου αύτοΰ συνδρομής εις 
τά οηθέντα Συνέδρια, καθά ήκούετο άγορεύων 
δ Sieveking Γαλλιστί καί ’Αγγλιστί μετά 
τής αύτής εύ/_ερείας μεθ’ ης καί είς την πά- 
τοιον αύτοΰ γλώσσαν,παρέσ/ε σπουδαιαν συμ
βολήν κατά τήν σύνταξιν τοΰ ’Αστικού Γερ- 
αανικοΰ Κωδικός,ίδίως έπί θεμάτων τοΰ ιδιω
τικού δ·.εΟνοΰς δικαίου ώς πληρεξούσιος τού 
'Αμβούργου. Τέλος άπετέλει μέλος τής Ά κα- 
δηαίας τοΰ διεθνοΰς δικαίου ώς καί τοΰ διαι
τητικού δικαστηρίου τής Χάγης. Τοιαύτης 
προσωπικότητος τήν στέρησιν .βαθέως αισθά
νεται σήμερον,ού μόνον ό Γερμανικός νομικός 
κόσμος, άλλά καί πας οστις έν τή προσπαθεια. 
τής προσεγγίσεως τών κρατών αναγνωρίζει το 
έκπολιτιστικόν έργον τοΰ Sieveking.

Κ . ΡοΟολόπουλος
Δικηγόρο;

ν ε α Ίβι"β λ ϊ α
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β. ΑΚΥΛΑ

Πρωτοδίκου

Τόμος Α' εκ σελ. 575  
Τιμάται δραχ. 1 0 .

ΕΡΜΗΝΕΙ Α
ΤΟ Υ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ

Α Π Ο Φ Ϊ Γ Ι Σ Ϊ Γ Κ Ρ Ο Ϊ Μ Ι  Κ ΑΤ Α  Β Α Α Α ΪΣ Α Η
ΓΠΟ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Δ. ΡΕΔΙΑΔΟΥ
ΆνΌι^ποπλοιάρχου τοΰ Β. Ναυτικοΰ

Τόμος ε« σελ. 1 7 7 .  Π ωλείται αντ ί δρ. 3  
έν τοΐς βιβλιοπωλείοις Μπέκ καί Μπάρτ καί 
παρά τφ  ύ.ιογραμ,ματεΐ τοΰ Πρωτοδικείου 
Ά λ. Σταυροπούλφ.


