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Έ ν  Άθήναις τη  29 Μαίου 1910

Ή  «ΔΙΚ ΑΙΟ ΣΥΝ Η » δ ια τελε ΐ ύπ ό  τή ν  έπ ί-  
β λ ε ψ ιν  κα ι τόν ελεγχον δωδεκαμελοΰς συμβου
λ ίο υ  έκ  δ ικηγόρω ν έν  Ά ϋ 'ή να ις .

Έ ίτ ό π τ α ι  τ ή ς  ν λ η ς  κ α ί  ν π ε ίτ Ο ν ν ο ι
ΠΕΤΡΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 

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

*0  παρά τώ ,Αρείω ΓΙάγω Είσαγγε
λεύς έκρινε σκόπιμον, εξ ώρισμένης αφορ
μής, σχετιζομένης με την εκκρεμή καθ' 
ώρισμένων Αξιωματικών τον Ναυτικοΰ 
κατηγορίαν και άνάκρισιν, όρμηθείς, νά 
άπευθννη πρός τόν κ. διευθυντήν τής έ- 
ψημερίδος «'Αθήναι» την κατωτέρω επι
στολήν, ήτις έδημοσιεύθη εις τό φύλλον 
τής 22  Μαίου τής έφημερίδος ταύτης. 
Τήν άναδημοσίευσιν τής επιστολής ταύτης 
•θεωρόν μεν επιβεβλημένην διά τήν εφη
μερίδα ήμών, ολίγης δε έπι τοΰ περιεχο
μένου ταύτης σκέψεις ήμών παραθέτομεν 
εν έτέρα στήλη :

3Α ξιότιμε φ ίλ ε '
Ούχί σπανίως έπί εγκληματικών 

-πράξεων ή άνάκρισις η βραδύνει ή δεν 
επιτυγχάνει, νά άνακαλύψη τόν ένοχον 
τείνει δέ νά έμπνεύση ένίοτε διά την 
παρέλκυσιν δυσπιστίαν πρός αύτήν. Ή 
εξαιρετική παράτασις των ανακρίσεων, 
άφίνουσα μετέωρον την τύχην τών κα
τηγορουμένων, έκτίθησιν αύτούς εΐς δυσ
μενείς περί αύτών κρίσεις καί εί; α
δικαιολόγητον καταφοράν έπί τνί προ- 
λήψει ένοχης, καί μάλιστα δταν συμ- 
πέση νά κατέχωσιν ουτοι ύπέροχον κοι
νωνικήν θέσιν χ,αί ύπόληψιν. Ή δικαιο
σύνη πρέπει ν’ άποδίδηται οσον τό δυ 
νατόν ταχέως. Είνε ανωφελές νά κρα
τάται υπόδικός τις έν ταΐς φυλακαΐς 
πριν η κριθίί, καί διά τοΰτο μοί έφάνη 
ύπερβολικόν δτι έξεδόθησαν έντάλματα 
προφυλακίσεως κατ’ άνωτέρων αξιωμα
τικών τοΰ Βασιλικού Ναυτικοΰ, ένω ή
δύνατο νά έξασφαλισθη ή έφαρμογή της 
νομίμου ποινές καί άνευ τνίς προφυλακί- 
σεώς των. Ή υπέρμετρος βραδύτης τών 
ανακρίσεων ένίοτε Λ'αρ’ ήμΐν καί ή πολ- 
λάκις άποτυχία αύτών δικαίως άπα- 
σχολεΐ την κοινωνίαν, παρισταμένην ούχί 
σπανίως είς δράματα άνευ λύσεως, καί 
συγκινουμενην μεγάλως έκ τοιούτων 
ανησυχαστικών φαινομένων. Μετά λύ
πης μου όέ ομολογώ, οτι ή επεξεργασία 
τών ανακρίσεων γίνεται ένίοτε άνευ της 
προσηκουσης προσοχής, καί χωρίς νά 
προκυψωσιν ίσχ υ̂ραί ένδείξεις ύποστηρί- 
ξεως δημοσίας κατηγορίας είσάγονται 
υποθέσεις είς τό άκροατήριον καί ουτω 
πολλαι αποφάσεις έκδίδονται άθωω- 
τικαι. Α λλ’ έν δσω ή άνάκοισις κατα
γίνεται είς το έ'ργον της προς περισυλ
λογήν αποδείξεων, έν όσω τά συμβού
λια σκέπτονται καί συζητοΰσιν Ιπί τ·?ίς 
ύποθεσεως, πρέπει νά τηρώμεν πάντες 
σιωπήν, ΐνα μή, έ'στω καί πόρρωθεν, τα- 
ραττωμεν τάς σκέψεις τών δικαστών ή 
επιβαρύνωμεν τήν θέσιν τών κατηγορου- 
μενων. Ά λ λ ’ δταν ή οριστική γνώμη 
τών συμβουλίων γείνν) γνωστή διά βου 
λευματος ή τώνδικαστών δι’ άποφάσεως, 
οφειλομεν κατ’ έπιβαλλόμενον ήμΐν ύπό 
τών νόμων καθήκον νά μορφώσωμεν τήν 
γνώμην ήμών κ*ί νά έξασκήσωμεν τόν 
έλεγχον.

«Ό ταν αί έργασίαι της άνακρίσεως 
περατωθώσι, δύναταί τις νά κρίνγ) αν 
αυται έ'γειναν, οπω  ̂έπρεπε νά γείνωσι. 
ΙΙρό τούτου δμως ή άνάκρισις διαφεύγει 
τόν έλεγχον. Εννοώ νά σεβασθώ τήν 
ανεξαρτησίαν τοΰ δικαστοΰ, δστις έ'χει 
έπιφορτισθ·?) δύσκολον άνάκρισιν». Ταΰ
τα είπεν ό υπουργός της Δικαιοσύνης 
καί νΰν πρωθυπουργός Μπριάν, δτε κα- 
τεκρίθη ένώπιον τής Γερουσίας τής Γαλ
λίας ό διεξάγων τήν άνάκρισιν ανακρι

τής διά τόν φόνον Στάίνχελ. Ταΰτα δέ 
έφαρμόζονται πληρέστατα καί παρ’ 
ήμΐν.

Πολλάκις πολλαγόθεν μοί διαβιβά-
Υ  '  \ ~  ·\ 'ί,ονται παραπονα κατα της λειτουργίας
της δικαιοσύνης, καί έν τισι τά εγειρό
μενα παράπονά είσι βάσιμα, πρός έμ- 
πέδωσιν δέ τοΰ κράτους τών νόαων καί 
άρσιν τών παραπόνων οφειλομεν πάντες 
νά έργασθώμεν. Ή δημοσιογραφία ί-
V f ’ IV, \οιως, η εκπροσωπούσα και αορφουσα 
τήν κοινήν γνώμην, διαλαλοΰσα ταΰτα  
έπί τφ άγαθώ σκοπφ της διοοθώσεως, 
προσφέρει άληθνί ύπηρεσίαν εΐ; τόν τό
πον. Δέν άσπά,ομαι τήν γνώμην τών 
φρονούντων δτι ή δημοσία κατάκρισις 
τών κακώς έχόντων δημοσίων πραγμά
των μειοΐ τήν ύπόληψιν του κράτους 
καί καταβιβάζει αύτό έκ τής προση- 
κούσης αύτώ τιμητικης θέσεως. ’Α εί
ποτε ύπερεμάχησα της έλευθερίας τοΰ 
λόγου καί τοΰ δημοσίου ελέγχου, άλλ’ 
έλέγχου λελογισμένου καί βάσιμου, ε
λέγχου στηριζομένου έπί της άληθείας 
τών πραγμάτων καί τοΰ νόμου.

Τά κράτη εύημεροΰσιν δταν διοοθώ- 
νωσι τάς έλλείψεις των καί ούχί δταν 
καλύπτωσιν αύτάς. Ούδενί δύναμαι νά 
άρνηθώ τήν εΐς τοΰτο συνδρομήν, τήν 
φιλοπατρίαν καί τόν πόθον, δπως ί'δη τά 
πάντα βαίνοντα έν τάξει καί πρό πάν 
των τήν ορθήν άπονομήν της δικαιοσύ
νης, ή'τις εϊνε ή άσφαλεστέρα έγγύησις 
έν τφ  έσωτερικφ μέν της απάντων εύη- 
μερίας, έν τφ  έξωτερικφ δέ της τοΰ 
κράτους άγαθης ύπολήψεως. ’Εάν δέ ή 
ύπόληψις αΰτη έν τφ  έξωτερικφ εϊνε 
άγαθόν πολύτιμον διά Κράτη συμπλη- 
ρώσαντα τήν άποκατάστασίν των, διά 
τό Έλλη*ικόν, έ'χον έ'ΐι άλυτρώτους ά- 
δελφούς, εϊνε άνάγκη επιτακτική.

Ά λ λ ’ ΐνα ή συνδρορ.ή αυτη άποβη 
επωφελής, πρέπει νά μή παρενοχλη καί 
έπηρεάζη τού; δικαστάς, διαταράττουσα 
τήν ήοεμίαν της κρίσεως αύτών ή άφαι
ροΰσα καί αϋτην ετι την ανεξαρτησίαν. 
Διά τοΰτο καί 6 θεμελιώδης νόμος τοΰ 
κράτους κατέστησε τήν δικαστικήν έ- 
ξουσιαν διακεκριμένην καί αύθύπαρκτον, 
περιφρουρήσας άμα καί τήν ανεξαρτη
σίαν αύτης διά πλειστων εγγυήσεων. 
Έάν δέ έπικρατη σύγχυσις εξουσιών καί 
έπέμβασις άναρμοδίων προσώπων εις τήν 
δικαστικήν ένέργειαν, ή δικαστική άρχή 
άποβάλλει τό προσήκον εϊς αύτήν κΰ- 
ρος, καί ή ενέργεια αύτης καταντίπ νά 
μή εϊνε δικαιοτέρα της αύθαιρεσίας. Διά 
ταΰτα άν καί επιθυμώ νά συντελέσω 
κατά τό δυνατόν εΐς τήν ταχεΐαν περά- 
τωσιν της άνακρίσεως περί της προκει
μένης ύποθέσεως, δέν δύναμαι νάπράξω 
πλειότερον τοΰ δ,τι έ'πραξα ήδη, συστή- 
σας έπανειλημμένω; εί'ς τε τόν άνακρι- 
τήν καί είς τόν παρ’ έφέταις εισαγγε
λέα νά έπισπεύσωσι τήν ενεργεί αν της 
άνακρίσεως, δσον δύνανται. Ά ν  ήθελον 
πράξη τι περαιτέρω, θά έ'πραττον ύπέρ- 
βασιν καθήκοντος, καί θά παοέβαινον 
τούς νόμους τούς ορίζοντας τήν δικαιο
δοσίαν μου ώς Εισαγγελέως τοϋ Άρείου 
Πάγου.

Κατά τό άρθρον 13 της Ποινικής Δ ι
κονομίας «ή ύπερτάτη διεύθυνσις τών 
περί τήν άνάκρισιν έναπόκειται, ύπό τό 
κράτος τών Έφετών, είς τόν παρ’ αύτοϊς 
Εισαγγελέα έντός της περιφερείας του». 
Ό δέ άνακριτής δύναταί νά έξελεγχθη 
άν ένήργησε προσηκόντως ή ό'χι, δταν

περατωθη ή άνάκρισις, ώττε έπί τοΰ 
παρόντος οφειλομεν πάντως νά σεβκ- 
σθώμεν τήν άνεςαρτησίαν αύτοΰ, ήν έ- 
ςασφκλίζουσιν οί νόροι, νά έπιφ ιλαχθώ- 
μεν όε νά κρίνωμεν αύτόν κατόπιν, δταν 
θά παύση πλέον ή μυστικότη; τη ; άνα- 
κρισεω; καί θά ύπάρχωσι πρόχειρα τά 
στοιχεία τοΰ έλέγχου.

Τά μέγα ένδιαφέρον τοσούτων άξιω- 
ματικών τοΰ ναυτικοΰ ύπέρ τών κατη
γορουμένων είνε τεκμήριον ύπέρ της ά- 
θωότητος αύτών, άλλ’ ούδεμία άθωού- 
τική άπόφασις ύπέρ αύτών θά έ'χη ήθικόν 
κΰρος.έάν ύπάρχη ύποψία δτι είνε προϊόν 
έκβιάσεως. ’Οφειλομεν νά άναγνωρίσωμεν 
δτι ή δικαστική έξουσία κατέχει ήδ/) 
πολλου; τίτλους τιμής καί εύγνωμοσί- 
νης παρά τοΰ ’Έθνους, τό δέ έ'ργον αύ
της ώς έκ της φύσεως αύτοΰ δέν δύνα- 
ται εΐμή νά γέννα παράπονα καί κατα- 
κρίσεις, διά τοΰτο δέ μετά μεγάλη; 
έπιφυλάξεω; πρέπει νά πολιτευώμεθα 
προκειμένου περί έλέγχου δικαστικών 
παρεκτροπών. Ταΰτα άναγκάζομαι νά 
γράψω βλέπων τήν έπι/.ρατοΰσαν ώ; έκ 
τής κατ’ άξιωματικών τοΰ ναυτικοΰ 
καταγγελίας συγκίνησιν, ή'τις δύναταί 
νά άπολήξη είς απευκταία, έλπίζω δέ 
δτι δύνανται νά πεισ-θώσι πάντες οτι 
τό καλλιστον έπί τοΰ( προκειμένου εϊνε 
ή εις τού; νόμους ύπακοή.

Έν Άθήναις τη 21 Μαίου 1910  
Μετά πάσης τιμής 

ΔΗΜ· ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΎΑΟΣ

Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι
Ι Ε Ι  J i M L
(1908-1909)

ι ;

Ύπό τόν άνω τίτλον ό καθηγητής 
τοΰ Διεθνοΰς Δικαίου έν τφ  ήμετέρω 
Πανεπιστήμιο) κ. Γεώργιος Στρέϊτ έξέ- 
δοτο περισπούδαστον μελέτην άφοοώ- 
σαν τό διεθνές δίκαιον έν τφ  θαλασσίω 
πολέμω.

Διά τήν Ελλάδα, ή τις, ώ; έξόχω; 
ναυτικόν έθνος, μετά μεγίστου ένδιαφέ- 
ροντος παρακολουθεί πάντα τά τό διε
θνές ναυτικόν δίκαιον θίγοντα. ζητήματα 
ή προκειμενη μελέτη εϊνε ύψίστου εν
διαφέροντος. Άπό της εποχής της κα
ταργήσεως της καταδρομής διά της Δη
λώσεως τών Παρισίων τοΰ 1856 ήρξατο 
πολλαχώς έκόηλουμένη ή τάσις τοΰ έν- 
τοπισμοΰ τοΰ κατά θάλασσαν πολέμου 
εΐς οίονεί μονομαχίαν τών μαχίμων δυ
νάμεων τών εμπολέμων Πολιτειών καί 
τοΰ ώς οΐον τε περιορισμοΰ της κατα
στροφής τών λοιπών πραγμάτων καί δή 
τών ούύετερων πλοίων καί έμπορευμά- 
:ων. Ύπό τών άνθρωπιστικών τούτων 
δεών έμφορουμένη ή έν “Αγη Β' περί 

Ειρήνης Διάσκεψις τοΰ 1907 εΐσήγαγε 
τόν θεσμόν Έφε-είου Διεθνοΰς εδρεύον
τας έν Ά γ η  καί δικάζοντας έν δευτέρω 
βαθμφ τάς θαλασσίας λείας.

Ά λ λ ’ ή ΐδρυσις τοΰ δικαστηρίου τού
του καίπερ καθ’ έαυτήν σημαντικωτάτη 
μικράν πρακτικώς παρείχε συμβολήν, 
έφ’δσον δέν καθωρίζοντο καί άλλα ζητή
ματα σχετικά πρός τήν δικονομίαν καί 
ό ούσιαστικόν δίκαιον τών θαλασσίων 

λειών.
Τό διάβημα πρός τοιοΰτον διακανονι

σμόν έποιήσατο αύτή ή θαλασσοκρά- 
τειοα Α γγλ ία , τοΰθ’ δπερ άποτελεΐ τό 
μέγιστον εχέγγυον της πρακτικής εφαρ
μογής τών άποφάσεων τούτων.

Συνεπεία προσκλήσεως της Α γγλίας  
συνήλθε κατά Δεκέμβριον τοΰ 1908  
Ναυτική Συνδιάσκεψις έν Λονδίνο) άπο- 
τελεσθεΐσα έξ αντιπροσώπων τών |ξ 
Μεγάλων Δυνάμεων, της Ισπανίας καί 
της 'Ολλανδίας, πρός έπίλυσιν τών ζη
τημάτων τούτων.

Ή έπιτυχία τοΰ Συνεδρίου τούτου, 
κατά τήν εϋστοχον φράσιν τοΰ κ.Στρέϊτ, 
αυπερακοντίσασα και τών αίσιοδόξων 
τάς ελπίδας», ύπηρξε τοιαύτη, ώστε τό 
Συνέδριον τοΰτο ααποτελεί σπουδαιότα- 
τον σταθμόν έν τή αναπτύξει τοΰ διε
θνοΰς δικαίου η.

Μ ετά μακράς προεισαγωγικά? μελέ- 
τας συνετάγη ύπό τοΰ διασήμου Γάλ
λου διεθνολόγου L. Renault τό σχέ
διο ν τής συμβάσεως, ή'τις, μετά μακράν 
συζήτησιν, ύπογραφεΐσα έν Λονδίνω τήν 
26 Φεβρ. 1909 ύπό τών έν τή Συνδια- 
σκέψει μετεχουσών Πολιτειών άποτε
λεΐ τήν Λήλωα'.ν (Declaration), ή-
τις περιέχει άπάσας τάς άποδεκτάς γε- 
νομένας αποφάσεις της Συνδιασκέψεως.

Ή δήλωσις, ή; τό περιεχόμενον ά
ποτελεΐ συμβατικόν δίκαιον διά τάς ύ- 
πογραψάσας Πολιτείας, εϊνε δεκτική 
προσχωρήσεως καί έκ μέρους πάσης άλ
λης Πολιτείας, μή μετασχούσης τνίς 
Συνδιασκέψεως, οΐα εϊνε καί ή Ελλάς.

Ή δήλωσις αΰτη, ής πλήρες τό κεί
μενον καταχωρίζεται έν τέλει τοΰ πο
νήματος τοΰ κ. Γεωρ. Στρέϊτ, περιλαμ
βάνει έννέα δλα κεφάλαια.

Έκ τούτων τρία είσί τά κυριώτατα : 
τό περί θαλασσίου πολεμικού λαθρεμ
πορίου, τό περί έννοιας τών ούδετέοων καί 
τόπερί άποζημιώσεως ύπό τη; Πολιτείας 
της παοαβιαζούσης τάς διατάξεις της 
Δηλώσεως.

I. Περί τοΰ θαλασσίου πολεμικού λα
θρεμπορίου ή Δήλωσι; τών Παρισίων 
τοΰ 1856 άναγράφει τάς έπομένας δύο 
άρχάς, ήτοι 1) ή ούδετέρα σημαία καλύ
πτει τό πολέμιον έμπόρευμα καί 2) ούδέ · 
τερον έμπόρευμα έπί πολεμίου πλοίου δέν 
κατάσχεται, αΐτινες δμως άρχαί άδ^α- 
νοΰσι προκειμένου περί πολεμικοΰ λα- 

εμπορίου, διότι άφ’ ένός ή ούδετέρα 
σημαία δέν καλύπτει τό πολέμιον λα- 

εμπόρευμα, καί άφ’ έτέρου τοΰτο έπί 
ουδετέρου πλοίου ον κατάσχεται.

Τί εϊνε δμως θαλάσσιον πολεμικόν 
λαθρεμπόρευμα; Τοΰτο ήτο τελείως 
άόριστον καί έχαρακτηρίζετο έκάστοτε 
κατά τήν αύθαιρεσίαν τοΰ δικαστηρίου 
θαλασσίων λειών, τοΰ άνήκοντος τη πο
λιτεία τοΰ ληϊστηρος. Ά λ λ ’ ή τών νεω- 
τάτων χρόνων πυκνή Οαλασσία συγκοι
νωνία κατέδειξε τό άδικον άλλά καί 
άσκοπον της καταλήψεως της ούδετέ- 
ρας περιουσίας, έφ’ οσον αυτη δέν χρη
σιμοποιείται κατά τρόπον φανερώς ώφέ- 
λιμον είς πολεμικάς έργασίας.

Συμφώνως πρός ταΰτα ή Συνδιάσκε- 
ψις τοΰ Λονδίνου, Ιπιδιώκουσα τήν δια- 
σάφησιν τοΰ δυσχεροΰς τούτου θέματος, 
κατεσκεύασε τρεις πίνακας εμπορευμά
των πολεμικού λαθρεμπορίου :

Ό  ποώτος πίναξ περιλαμβάνει τά 
άπόλυτα λαθρεμπορεύματα,ήτοι τά άνε- 
ξαρτήτως πάσης . δηλώσεως τών εμπο
λέμων ό'ντα τοιαΰτα καί αναγράφει ταΰ
τα λεπτομερώς έν άρθρω 22 της Δηλώ-
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σεως. ΤοιαΟτα απόλυτα λαθρεμπορεύ
ματα είσι : πολεμοφόδια, πολεμικά 
πλοία, τηλεβόλα, κτλ.

Ό  δεύτερος πίναξ περιλαμβάνει τά  
σχετικά λαθρεμπορεύματα, ητοι τά δυ- 
νάμενα νά χρησιμοποιηθώσιν εΐ'τε πρός 
είοηνικάς εΐ'τε πρός πολεμικάς χρείας 
και άτινα αναγράφει λεπτομερώς τό 
άρθρον 24 της Δηλώσεως. Τοικΰτά είσι: 
ζωοτροφίαι καϊ ενδύματα πρός χρήσιν 
τοϋ στρατού, νομίσματα, χαρτονομί
σματα, κτλ.

Ό  τρίτος πίναξ ό και σπουδαιότατος 
περιλαμβάνει τά εμπορεύματα άτινά εί- 
σιν ανεπίδεκτα χαρακτηρισμού ώς λα 
θρεμπορεύματα καί άτινα άναγράφοντκι 
έν άρθροις 27 — 29 της Δηλώσεως. 
Τοιαΰτά είσι ό βάμβαξ, τά μέταλλα, αί 
γεωργικαι μηχαναί, κτλ.

Διά τών διατάξεων τούτων τίθεται 
θετική βάσις τοϋ ζητήματος, άτε πλή
θους σπουδαίων εμπορευμάτων έςαιρου- 
μένων άπολύτως της λαθρεμπορικής ίόι- 
ότΥ;τος καί μενόντων άκαταδιώκτων.

Τό πολεμικόν λαθρεμπόρευμα δη
μεύεται, τό δέ πλοΐον δημεύεται μόνον 
αν τό τοιοΰτο λαθρεμπόρευμα άποτελή 
εΐ'τε κατ’ άξίαν εΐ'τε κατά βάρος εΐ'τε 
κατ’ ογκον εΐ'τε κατά ναΰλον πλέον τοϋ 
ήμίσεος τού δλου φορτίου.

II. "Οσον άφορα την έ'ννοιαν τοϋ ουδε
τέρου πλοίου, ητις είνε ή θεμελιώδης βά- 
σις τών όρίων τη; πολεμικής ένεργείας, 
δυστυχώς αυτη δέν καθορίζεται πλήρως 
έν τη δηλώσει, μεινάντων πολλών κε
νών, aTtva ή Συνδιάσκεψις δέν ήδυνήθη 
νά λύστ).

Ούδετερον εμπόρευμα είνε εκείνο, ου 
ό κύριος είνε ουδέτερος. Ά λ λ ά  τίς κύ
ριο; είνε ουδέτερος, ό ών ιθαγενής ούδε- 
τέρας Πολιτείας η ό κατοικών έν ούδε- 
τέρα Πολιτείοί; Τά ζήτημα τοϋτο έ'μει- 
νεν άλυτον, τούθ’ οπερ μειοΐ σοβαρώς 
την σημασίαν τοΰ πρώτου κανόνος.

Ουδέτερον πλοΐον είνε τό φερον τήν 
σημαίαν ούδετέρας Πολιτείας. Ό  κανών 
ουτος είνε άπλοΰς· έ'χει ό'μως δύο εξαι
ρέσεις. Έν πρώτοις έάν ή ούδετέοα ση
μαία άπεκτήθη μετά τήν -έ'ναρξιν πολέ
μου ή μικρόν πρό ταύτης ύπό πλοίου 
ιθαγενούς μιας τών εμπολέμων Πολι
τειών, ή τοιαύτη μεταβίβασις δέν καθι
στά τά πλοΐον ουδέτερον. Βεβαίως έν
ταΰθα νοείται έκουσία μεταβίβασις· 
διότι επί μεταβιβάσεως λόγω κληρονο
μιάς άποκταται έγκύρως ή ούδετέρα 
σημαία.

Δεύτερον, δταν πλοΐον ουδέτερον εκ- 
τελεΐ πλόας έν θαλάσσαις, έν αΐς ή εμ
πόλεμος Πολιτεία έ'χει αποκλειστικόν 
δικαίωμα πλοΰ τών ίδιων αύτής πλοίων 
(λ. χ. άκτοπλοΐα), δέν λογίζεται ώς 
ουδέτερον. Ή έξαίρεσις αύτη δέν άνα- 
γράφεται ρητώς έν τή Δηλώσει, έπομέ
νως σιωπώσης της Δηλώσεως εφαρμό
ζονται αί γενικαί άρχαί, καθ’ άς έφ’οσον 
Πολιτεία τις δυνάμει συμβάσεως διε
θνοΰς έπιφυλάσσει τήν ακτοπλοΐαν είς 
τά ιθαγενή αύτης πλοία, άν τά πλοία 
τνίς άντισυμβαλλομένης Πολιτείας έπι- 
χειρώσιν άκτοπλοίαν της πρώτης Πολι
τείας, ούσης έν πολέμω, τά πλοία ταΰτα  
δ έν  λογίζονται ούδέτερα.

III. Σημαντικωτάτην πρόοδον έν τοΐς 
ζητήμασι τούτοις άποτελεΐ ή άναγραφή 
διατάξεως περί άποζημιώσεως ύπό της 
ληϊστήρος Πολιτείας τοΰ πλοίου η τοϋ 
έμπορεύματος άτινα παρανόμως κατε- 
σχέθησαν. Ή άποζημίωσις αΰτη, ης τό 
ποσόν κρίνει τό Δικαστήριον, δέν χορη - 
γεΐται δταν ή κατάσχεσις ήτο εύλογος 
καίτοι κατόπιν άρθεΐσα εΐ'τε διά της 
διοικητικής όδοϋ εΐ'τε διά της δικαστι
κής άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου Λειών.

Διά της ύποχρεώσεως πρός άποζη · 
μίωσιν τά προκείμενα ζητήματα τίθεν
ται έπί εδάφους, έ'νθα είνε εύχερεστέρα 
ή διά της δικαστικής όδοΰ λύσις.

Τοιαύτη έν βραχυλογία ή Δήλωσις 
τοΰ Λονδίνου τοΰ 1909.

Ή σημασία της Δηλιίισεως ταύτης 
διά τήν Ε λλάδα είνε μεγίστη καί προ
φανής ή ώφέλεια της Ελλάδος δπως 
προσχωρήσ·/)."Οθεν εύλόγως ό κ. Γεώργ. 
Στρέϊτ καίπερ έπισήμως προτείνων τήν 
άπό διαφόρων σοβαρών έπόψεων με

λέτην τοϋ ζητήματος φαίνεται κατα- 
λήγων ύπέρ της άπεριφράστου προσχω- 
ρήσεως της Ελλάδος είς τήν Λονδινειον 
σύμβασιν, διότι at ό κατά πολλήν π ιϋα - 
νότητα μετ’ ον μακρον '/ρόνον ίδρυΟη- 
σόμενον Διεϋνε; Δικαστήριον θαλασσίων 
λειών, καλούμενον δπως έφαρμόζη άώς 
γενικώς παραδεδεγμένους κανόναςντους 
έν τι) Λονδινείω Διασκέψει έκηονηΰέν- 
τας, μοιραίως άχϋήσεται εις πραγμά- 
τωσιν τών κανόνων τούτων μεταξύ πα
σών τών Πολιτειών, άδιαφόρω;, αν πά- 
σαι ή τινες μόνον προσεχώρηααν τή 
Λονδινείω Συνδιασκέψεις .Διά της πραγ
ματείας ταύτης ό κ. Γεώργιος Στοεϊτ ε- 
πλούτισε τήν έν τώ κλάδω τούτω πε- 
νιχράν Ελληνικήν νομικήν φιλολογίαν 
δι’ έ'ργου χρησιμωτάτου καί έν τελεία 
γνώσει τοϋ θέματος συντεταγμένου.

Β Ρ Α Χ Ε ΙΑ Ι ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
I*a i π ά λ ιν  ό νέος περ ί π α ρ α 

γραφής Λίόμ,ος.
Διά τόν ' Υφηγητήν τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου

κ. Τιμολ. Ηλιόπουλον.
Είς προηγούμενον ήμών φύλλον έψε- 

ξαμεν, μέ ύφος δριμύτερον, όμολογ'οϋμεν, 
έκείνου, δπερ διακρίνει την έφημεριοα 
ήμών, τήν τάσιν τινών έκ τών παρ’ ή 
μΐν νομικών, οίτινες παν άνευ έξαιρέ- 
σεως ζήτημα, εΐ'τε καθαρώς έπιστημο- 
νικόν εΐ'τε σχετιζόμενον μέ τήν έφαρμο
γήν τοΰ δικαίου, έννοοΰν να χειοισθοϋν 
καί λύσουν έπι τή βάσει τών αλλαχού 
άποκλειστικώς κρατούντων, άβλεπτοϋν- 
τες άν λόγοι άλλοι έπιβάλλουν είς τόν 
"Ελληνα νομοθέτην ή δικαστήν νά έ- 
ξέλθϊ) τής «ύρωπαΐκης τρόπον τινά συν
αυλίας. ’Αφορμήν είς τάς παρατηρή
σεις ήμών εκείνα; είχε παράσχν) ό έν 
Άθήναις δικηγόρος καί Υφηγητής τοϋ 
ποινικοΰ δικαίου κ. Τιμολ. Ήλιοπουλος, 
δστις, άναλαμβάνων όι άρθρου δημο- 
σιευθέντος έν τή έφημεριδι « Αθήναι» 
νά έπικρίνν) τό νέον περί παραγραφής 
τών άδικημάτων νομοθέττ,μα, άντί νά 
άναζητήσν) τά έπιχειρήματά του έκ τών 
ειδικών άναγκών, αιτινες ύπηγόρευσαν 
τοΰτο, περιωρίσθη νά τό κατακριν/] 
τραχύ τατα διά μόνον τόν λόγον, οτι εν 
ούδεμία τών εύρωπαϊκών νομοθεσιών,απο 
τής Δημοκρατίας τοΰ Μονακό μέχρι της 
Νορβηγίας, περιέχονται συγγενείς διατά- 
ξεις.

Τά σύστημα δσον γνωστόν καί τε- 
τριμμένον είνε, τόσον είνε έζ άλλου καί 
ασφαλές, διότι στηρίζεται επί τοΰ ύπο- 
λογισμοΰ, δτι ούδείς θά έ'χνι τόν χρόνον 
ή τήν 03εξιν νά άναφυλλίσν) τάς νομο
θεσίας τής ’Ύφηλίου, δπως άνασκευάσν) 
επιχειρήματα τοιαύτης μορφής, ανάξια 
καθ’ έαυτά σοβαρωτέρας συζητήσεως. 
Άτυχώς δμως διά τόν κ. Τιμολ. Ήλιο- 
πουλον, δστις φρονίμως τήν φοράν ταύ
την ποιών έσιώπησε μετά τήν ποόκλη- 
σιν ήμών δπως συζητήσ/) έπί της ουσια
στικής τοΰ νέου νόμου καινοτομίας, τοι
αύτην ά'ρεξιν εσχε καί ό κατωτέρω γράφων 
κ. Κ. Τριανταφυλλόπουλο.ς, δστις λύει 
τήν σιωπήν τοϋ προκληθεντος καί σπευ- 
δων άποδεικνύει οτι τά όιοπτρα τοϋ 
κυρίου Ήλιοπούλου, τή βοήθεια τών 
όποιων λέγει δτι παρακολουθεί τήν 
νεωτέραν(;) Ποινικήν έπιστήμην είνε 
ύπέρ τό δέον πρεσβυωπικά, άφοΰ ’’■ρεΐς 
δλαι νομοθεσίαι, ή της 'Ελβετίας, Γερ
μανίας καί Αυστρίας παρασκευάζονται 
ήδη δπως περιλάβωσι διατάξεις γενικω- 
τέρας άκόμη έκείνων αιτινες κατέστη
σαν ήδη νόμος παρ’ ήμΐν, άφοΰ τά σχέ
δια έκτυπωθέντα ήδη κυκλοφοροΰσιν εις 
τόν έπιστηαονικόν κόσμον, μέ μόνην τήν 
διαφοράν δτι δέν διήλθον άκόμη όιά τοΰ 
τηλεσκοπίου τοΰ κ. Τιμολ. Ήλιοπού
λου, τοϋ μετά τόσου κόμπου καί τόσον 
προκλητίκώ; καυτηριάσαντος τόν Έ λ
ληνα νομοθέτην ώς εΐσαγαγόντα δαιμό
νια /.αινά δήθεν καί άγνωστα είς πασαν 
έπιστήμην καί είς πασαν νομοθεσίαν.

Ή επιστολή τοΰ κ. Κ. Τοιανταφυλ- 
λοπούλου έ'χει ώς έςής:

’Α ξιότιμε κ. Δ ιευϋυντά .
Σχετικώς μέ τό γραφέν, δτι είς κανένα 

ποινικόν νόμον ή νομοσχέδιον δέν υπάρ

χουν τοιαΰται διατάξεις, οίαι αι έν τώ νεω- 
τάτω Νόμω, Γ Χ Ξ Γ  περι παραγραφής 
τών αδικημάτων, παρατψψέον δτι ή 
διάταξις, καϋ’ήν «έν πάση περιπτώσει ή 
πρός οριστικήν παραγραφήν προθεσμία 
κατ’ ούδένα λόγον δύναται νά έπεκταϋή 
πέραν τής διετίας διά τα πταίσματα και 
πέραν τής εξαετίας διά τά κακούργημα τα» 
εϋρηται άναλόγως όμοια και γενικότερα, 
ίί τε περιλαμβάνουσα δλα τά αδικήματα, 
είς τά νεώτατα καϊ σχεδόν σύγχρονα σχέ
δια Αύοτριακοΰ, Γερμανικού και "Ελβε
τικού ποινικοΰ νόμου.

Ή  απόλυτος α'ύτη προθεσμία ορίζεται 
είς μέν τά δύο πρώτα διπλάσιά εις δε το 
' Ελβετικόν κατά ήμισυ μακροτερα τοΰ 
χρόνον τής άργ ι̂κής παραγραφής. Επο
μένως, έάν ό νεώτατος νόμος είσήγε γ ό 
νον τοιαύτην προοϋήκην, αναλογον προς 
τό μέτρον τοΰ ' Ελβετικού νομοσχεδίου, 
τό όποιον γενικώς θεωρείται απο κοινω
νικής άπόψεως άνώτερον τών λοιπών 
ϋά παρεγράφοντο όριστικώς τα μεν πταί
σματα είς 1 1)2 ετος, τα δε πλημμελή
ματα είς 1 1)2 και 4 1)2, τα δε κακουρ
γήματα είς 3 καϊ 10 1/2. έτη.

Ή  άνω λοιπόν καινοτομία τοΰ νόμου, 
ή μόνη ουσιώδης, δέν είνε ξένη προς τα 
άλ.λαχοΰ διδασκόμενα και δοον ούπω α
σφαλώς ίσχύσοντα. Ή  άλλη, ή μειοΰσα 
τόν χρόνον τής παραγραφής, ώς υρϋώς 
τονίζεται είς τήν «Δικαιοσύνην» τής 1 5 
Μαίου, δέν εχει καμμίαν σημασίαν, άφοΰ 
και είς τό έξής τήν λήξιν τής παραγραφής 
ϋά είμποροΰν νά εμποδίζουν κατά τό 
δοκοΰν οί άνακριτικοί υπάλληλοι.

Μετ’ εξαίρετου ύπολήψεως
Κ· 4· ΤΡΙΑΝΤΛΦΤΑλΟΠΟΓΛΟΣ 
Δικηγόρος έν Άθήναις

Α ί  κατα τώ ν συνα λλα γμ ατικώ ν  
ενστάσεις.

’Αξιότιμε κ. Συντάκτα'
Κατά τήν πλέον ή γνωστήν διάταξιν 

τοΰ νεωτέοου νόμου, τοΰ μεταρρυθμίσαν- 
το: τά άρθρον 729 της Πολίτικης Δικο
νομίας «Αί περί πληρωμης συναλλαγ
ματικών καί γραμματίων είς διαταγήν 
ύποθέσεις συζητοϋνται κατά προτίμησιν 
τήν πρώτην δικάσιμον μετά πάροδον 
τριών ήμερών».

Παρ’ ό'λην τήν σαφήνειαν της όιατά- 
ξεως ταύτης δέν νομίζω δτι λύεται κατα 
τρόπον άποκλείοντα πασαν άμφιβολίαν 
τά έξης ζήτημα : Αί διά της άποφάσεως 
είς ιδιαιτέραν συζήτησιν παραπεμπόμεναι 
κατά τών συναλλαγματικών ενστάσεις, 
συζητοϋνται καί αύται κατά προτίμησιν 
δι’ άπλης κλήσεως ή κρατεί έπ’ αύτών 
τά σύστημα της Δικονομίας καθ’ δ, έάν· 
δέν διαταχθή ύπό τοΰ Προέδρου ή κατα 
προτίμησιν συζήτησις έ'ρχεται αύτη έκ 
της σειράς τοΰ πινακίου ;

Ή πρώτη άνάγνωσις της άνω νεαρας 
διατάξεως άγει είς τήν λύσιν, δτι ό νο
μοθέτης ήθέλησε νά είσαγάγνι τήν και
νοτομίαν τν5ς κατά προτίμησιν συζητή
σεως διά τάς έκ τών συναλλαγματικών 
κα&αρώς συζητήσεις. Μήπως άλλη τι-, 
συλλογιστική σειρά άγει είς άντίθετον 
λύσιν ; Τό ζήτημα, κατ’ έμέ, είνε έκ- 
τάκτως πρακτικόν, σκόπιμον όέ θά ήτο 
νά έπανιοϋτο ή έπ’ αύτοΰ λύσις.

Άρ-ςΛρχος

TO M i l l

Τ Ω Ν  Ε Ν  H B H I U l i  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν
Εί'μεθχ εις θέσιν νχ παράσχωμεν 

ασφαλείς πλέον πληροφορίας έπί τοΰ 
ζητήματος της έγκαταστάσε(ος τοΰ 
Δικηγορικοΰ Συλλόγου ’Αθηνών είς 
ίδιον οίκημα, περί οΰ ολίγα τινά άνε- 
γράψαμεν είς το προηγούμενον φύλ
λον. 'Ως βέβαιον πλέον δύναται νά 
θεωρηθη οτι θά μισθιοθη προς τοΰτο 
εν διαμέρισμα του πρώτου πατώματος 
της έπί τών όδών Σταδίου καί Ίωάν. 
Πεσματζόγλου απέναντι άκριβώς τοΰ 
Άρείου ΓΙάγου μεγάλης οικίας τών 
κληρονόμων Νικολ. Χατζοπούλου, 
άκριβώς δέ xb διαμέρισμα έκεΐνο οπου 
εινε εγκατεστημένα τά Γραφεία καί 
το έντευκτήριον τοΰ Όμίλου τών εκ
δρομών.

ΙΙερί τοΰ καταλλήλου τόσον τής

θέσεως δσον καί τοΰ οικοδομήματος 
έν γένει δεν νομίζομεν οτι δύναται νά 
υπάρξη δευτέρα γνώμη, διότι ή οίκία 
αΰτη ευρίσκεται είς τί> κέντρον άκρι
βώς ο5 μόνον τής πόλεως άλλά τοΰ 
σημείου περί -ο είνε έγκατεστημενα 
τά δικαστήρια, ύπο έποψιν δέ άςιο- 
πρεποΰς παραστάσεως δυναταί τις νά 
εΐπη οτι είνε εν τών εύπρεπεστέρων 
Αθηναϊκών οικοδομημάτων.

Τοιουτοτρόπως τ& δεύτερον μετά 
τήν νομοθετικήν τών Δικηγορικών 
Συλλόγων συγκρότησιν βήμα, δι’ ου 
σκοπεΐται ή προσηκείωσις τών δικη
γόρων, έπιτελειται έντ^ς ολίγου, άπο 
τοΰ Σεπτεμβρίου δε αί εύρεΐαι αΐθου- 
σαι καί τά άλλα διαμερίσματα τοΰ 
άνω μεγάρου θά άττοτελέσουν τί) κέν
τρον τής συναντήσεως τών έν Άθή- 
ναις δικηγόρων.

01 ΔΙΚΑΣΤΑΙ 
παρα mi imirni imsekeioe

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. ΚΑΙ ΑΙΓΤΠΤίΙ.

Ό Πρεσβευτής ή).ών έν Κωνσταντι- 
νουπόλει καί οί Γενικοί Πρόξενοι καί 
άπλοι Πρόξενοι έν άλλαις μεγαλοπό-^ 
λεσι της Τουρκίας καί Αίγυπτου είνε 
αέν οί Αρχηγοί τής Αντιπροσωπείας 
τοΰ Βκσιλέως τών Ε λ λ ή ν ω ν ,  αλλοί 
δέν είνε καί οί μόνοι συντελεταί τοΰ κύ
ρους καί τής αξιοπρεπούς παραατάσε- 
σεως και ρώμης τής 'Ελληνικής Διοικη-· 
σεως.

Πάντες οί περί τόν έκασταχοΰ ’Αρ
χηγόν τής Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας 
είνε υπεύθυνοι διά τήν εύδοκίμησιν τής· 
άποστολής αύτής, πλέον δε ή άπας ε- 
πήλθον άποτυχίαι καί άπογοητεύσεις έξ 
ύπαιτιότητος τών τελευταίων τούτων.

Ά λ λ ’ οί έν τοΐς Προξενικοΐς Δικαστη- 
ρίοις "Ελληνες Δικασταί είνε οί κατ’ 
έξοχήν διαχειρισταί τής ιωνικής ήμών 
αίγλης, άφοΰ δι’ ολα τά Εθνη μέτρον 
τοΰ άνθρωπισμοϋ κχί τής όυναμεως αύ
τών είνε τά μεγαλεΐον τών λειτουργών 
τοΰ ΝαοΟ τής θέμιδος έ'ν τε τώ δημο- 
σίω καί τώ κοινωνικώ αύτών βιφ.

'Ο "Ελλην δικαστής έν Τουρκίι»: είνε 
προωρισμένος νκ έπεκτείντι είρηνικώς 
καί διά μόνου τοΰ κύρους τής Θεμιδος 
τά κράτος τής Ελληνικής Δικαιοσύνης, 
έπί εδάφη έλληνικά, ύπό ξένων κατεχό- 
μενα καί ύπό άλλων ξένων διά τά μέλ
λον άμφισβητούμενα ήμΐν έπικινδύνως.

Ή άποστολή τοΰ “Ελληνος δικαστοϋ 
έν Τουρκία, δρώντος καί ζώντος ύπό τά 
δμματα καί τάν έλεγχον τότιου πολυα
ρίθμων εθνικοτήτων, δέν περιορίζεται εις 
τό νά έίλψυχώσν) μόνον τάν Άλψτρωτον 
"Ελληνα έ > τώ ύπέρ τής Ελληνικής 
Δικαιοσύνης άγώνι αύτοΰ, άλλά και να 
προσηλυτίσ-/) τά βλέμρ.ατα όλων τών 
άλλων συνοίκων Λαών, δσοι, πιπτουσης 
τής Τουρκίας, δέν έ'χ̂ ουσι λογον να ελ- 
πίζωσιν είς ΐδρυσιν ίδίου Κράτους, άλλ 
είνε ύποχρεωμένοι νά ταχθώσιν υπο 
Κράτος, ίδρυθησόμενον ύπό ένός τών 
συνοίκων αύτοΐς λαών. Τό πολυ δοθησε- 
ται αύτοΐς τό δικαίωμα, άν ή Ευρώπη 
παραδεχϋή τό δημοψήφισμα, νά συντε- 
λέσωσι διά τής ψήφου αύτών νά ίδρυσή 
ουτος ή έκεΐνο; τών συνοίκων αύτοΐς. 
Λαών τό νέον Κράτος.

’Άν είς πάντα ταΰτα προσθεσωμεν, 
δτι καί υπήκοοι Ευρωπαϊκών Κρατών 
δικάζονται διά μέγιστα πολλάκις συμ
φέροντα έν τοΐς Προςενικοΐς ήμών Δικα- 
στηοίοις, άναμν ησθώμεν δέ, δτιτό 1898  
έν τή Συνδιασκέψει τοϋ Τοπχανέ Τούρ
κοι, Αυστριακοί καί Γερμανοί ώρισμέ- 
νας άποφάσεις ή πράξεις τοΰ έν Κων)πό- 
λει Προξενικοΰ Δικαστηρίου έπεκαλε- 
σθησαν ζητοΰντες τήν κατάργησιν τών 
capitulations διά τούς Έλληνας ύπη- 
κόους, θέλομεν έχει άρτιαν τήν ιδέαν 
τής εθνικής άποστολής τοΰ "Ελληνος δι- 
καστοΰ έν Τουρκία καί Αίγύπτω.

Καί είνε λοιπόν εύνόητος ό πλοΰτος. 
τών εφοδίων τον όποιον πρέπει νά έ'χω-
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σιν οί εΐς Κων)πολιν, Σμύρνην καί ’Αλε
ξάνδρειαν στελλόμενοι δικασταί ώ: πρός 
τήν φιλολογικήν, έγκυκλοπαιδειακήν 
καί κοινωνικήν μόρφωσιν πρός τνί απα
ραίτητο) γνώσει ςένων γλωσσών. ’Ας μ ή 
εϊνε καί αί θέσεις αυται ερμαιον της πο
λίτικης συναλλαγής χάριν τών έπιθυ- 
μούντων ευζωίαν, μισθόν μείζονα, η νύμ
φην πολΰφερνον.

’Απαραίτητον δέ κρίνω να μη μέν·/] ό 
δικαστής έν τω αύτώ Ιΐροξενικώ Δικα
στήριο) περισσότερον της διετίας. Άφοΰ 
τό μέτρον τοΰτο έκοίθη απαραίτητον διά 
τούς δικαστάς έντός τοΰ Κράτους, είνε 
κατά πολύ μείζονα λόγον χρήσιμον 
διά τούς έκτός τοΰ Κράτους.

Έντός τοΰ Κράτους η πολίτικη άνάγκη, 
ήτοι ή βουλευτοκρατία έπηρέασε την πο
ρείαν τοΰ Δικαστοΰ,γνωρίζοντος, δτι άπό 
τοΰ βουλευτοΰ έξηρτατο ή προαγωγή 
του καί ή μετάθεσις του.'

Έκτός τοΰ Κράτους οί ολίγοι "Ελ
ληνες Κροΐσοι παίζουσι τό αύτό καί ό 
βουλευτής πρόσωπον απέναντι τών υ
πάλληλων της Έλλ. Κυβερνησεως. Δί- 
δοντες οδτοι ολίγα η κολλά χρήματα 
ύπέρ-τούτου η έκείνου τοΰ Έθνικοΰ η 
Κοινοτι/.οϋ σκοποΰ ίκ  καλής η κακής 
προαιρέσεως, δέν άρκοΰνται είς μόνην 
την διά τών παρασήμων αμοιβήν των, 
άλλά ρυμουλκοϋσι τήν Κυβέρνησιν έπί 
τών προσωπικών ζητημάτων της Πρε
σβείας καί τών Προξενείων, ιδία δέ τών 
δικαστών δ ε ’ εύνοήτοος λόγο υς. 
Είνε περιτττόν ν’ αναγράψω τά άφθονα 
παραδείγματα, ώς είνε εύνόητοι αί έν
τεΰθεν ζημίαι της Έλλ. δικαιοσύνης έν 
τοΐς προξεικοΐς Δικαστηρίοις. Καί δη- 
μοσιευθέντα καί κοινοποιηθέντα Β. Δια
τάγματα παύσεων η μεταθεσεων άνε- 
κληθησαν έπί γειικω σκανδάλω καί 
μειώσει της έθνικης άξιοπρεπείας.

/i"
‘Ένεκα τοΰ γεννηθέντος έν Κων)πό- 

λει θορύβου, διά τούς έκεΐ δικαστάς, ϊ -  
κρινα καθήκον νά γράψω τάς σκέψεις 
μου, τοσοΰτο μάλλον, καθ’ δσον κατά 
την τελευταίαν έν’Αθηναις διατριβήν μου 
έπληροφορήθην παρά φίλου μου έπικοι- 
νωνοΰντος στενώς μετά τοΰ κ. Υπουργοΰ 
τών Εξωτερικών, 2τι κατά τάς έπικει- 
μένας τόν Ιούλιον μεταβολάς Γενικών 
Ποοξένων καί Δικαστών δέν θέλουσι 
προτιμηθή οί κατά την κοινήν ομολογίαν 
καί τήν πεποίϋησιν τοϋ 'Υπουργοΰ φέ· 
ροντες αναμφισβήτητα τά έφόδια τής 
έπιτυχίας άλλ’ οί άοκοΰντες μείζονα επί 
τοϋ κ. Καλέργη, ώς αυτός ουτος Αναφο
ρών είπε, πίεοιν.

Έ ν Χίω τ(| 23 Μαίου 1910.
ΝΟΜΙΚΟΣ

Α ί στήλαι τής «Δικαιοσύνης» 
ε ινε  ε ίς τήν διάϋ'εσιν παντός δι
κηγόρου, δικαστοΰ ή άλλου δι
καστικού προσώπου, ευρισκομέ
νου είς τήν άνάγκην ή έπ ιΰ 'υ- 
μοϋντος νά  άνακινήση πα ν  έν  
γένει ζήτημα σχετιζόμενον μέ 
τήν άπονομήν τοϋ δικαίου.

Διά της πρδς τήν Αθηναϊκήν έ- 
φημερίδα έπιστολής του, ην έν έτέρ  ̂
στήλη άναδημοσιεύομεν, δ κ. Είσαγ

γελεύς τοΰ 
Ά π ο  τ%ζ θεω ρ ίας >Α Πά

εις iyjv π ραξιν  r „ 1έπανέλαδε,
θετικώτερον ήδη, άριθμόν τινα άλη- 
θειών, αί όποΐαι καί αυτόν πλειστά- 
κις καί πάντα εγγύτερον πρός τήν 
Δικαιοσύνην κατά τήν έφαρμογήν 
της ίστάμενον άπησχόλησαν. Τής έ- 
πιστολής άρα ταύτης τήν άναδημο- 
σίευσιν ένομίσαμεν άναγκαίαν ούχί 
διότι έξαγγέλλονται δι’ αύτής νέαι 
έννοιαι, αλλά διότι, δί’ ήμας τούλά
χιστον, άποτελεΐ αΰτη ένέχυρον πα- 
ραδοθέν πρός πάντα έν οίαδήποτε 
μετά τής Δικαιοσύνης ευρισκόμενον 
συναλλαγή, ύπό τοΰ άνωτάτου τής 
Δικαιοσύνης έπόπτου, οίος ό Είσαγ
γελεύς τοΰ Άρείου Πάγου. Τό ότι ή

άνάκρισις έπιβάλλεται νά προχωρή 
μεθ’ δσης είνε δυνατόν ταχύτητος, 
τό δτι έν τή χρήαει ένταλμάτων προ- 
φυλακίσεως ύπέχει τήν ύποχρέωσιν 
ή καταδιωκτική άρχή νά είνε έκτά- 
κτως φειδωλή, τό δτι μετά μεγίστης 
περισκέψεως είνε άνάγκη νά μεταθέ
τουν τά συμβούλια μέχρι τοΰ έδωλίου 
τοΰ κατηγορουμένου έκείνους- καθ’ ών 
έκινήθη ή ποινική άρωγή, πάντα ταΰ
τα, έπαναλαμβάνομεν, ουτε νέα είνε 
ούτε καί ύπήρχε λόγος τις νά τονι- 
σθώσι δι’ άνοικτής έπιστολής. Νέον 
θά ήτο άν ό παραβάτης τών θεμελιω
δών τούτων άρχών άνακριτής ή είσ
αγγελεύς ή δικαστής άντελαμβάνετο 
έμπράκτως έκεΐνο δπερ ό κ. Είσαγ
γελεύς τοΰ ’Αρείου Πάγου τόσον θε- 
τικώς, παρά τό άριστοτεχνικώς εύ- 
στροφον, ύποδεικνύει διά τής περικο
πής : «Ό ανακριτής δύναταί νά έξε- 
λεγχθή άν ένήργήσε προσηκόντως 
ή όχι, όταν περατωθη ή άνάκρισις.» 
’Έλεγχον τοιοΰτον ούδ’ άπαξ καί 
αύτοί άκόμη οί γεροντότεροι ένθυ- 
μοΰνται. "Οταν δέ άντικρύσωμέν που, 
έν τφ μέλλοντι τούλάχιστον, περί- 
πτωσίν τινα έλέγχου τοιούτου, τότε 
ύπέχομεν τήν ύποχρέωσιν νά άνομο- 
λογήσωμεν δτι μετεπέσαμεν καί είς 
τήν πραξιν άπό τής θεωρίας.

Τήν 9ην Μαίου 1909 έγράφομεν 
έν τή στήλη άκριβώς ταύτη, άρξα- 
μένης τής κατά τών άνωτέρων άξιω- 

ματικών του Ναυ- 
. . .  φ ιλτάτϊ] τικοΰ άνακρίσεως,

ή Α λ ή θ ε ια  μεταξύ πολλών άλ
λων καί τά έξής : 

«Ούδέν πλέον ούδέν ήσσον ή ή 
τιμή τοΰ Κράτους έξηρτήθη άπό τής 
ένεργείας τής Άνακριτικής Άρχής. 
"Οτε τά πράγματα έφθασαν έντός τών 
ορίων καί τής ένεργείας τής Δικαιο
σύνης, ή τιμή τοΰ Κράτους εύρίσκε- 
ται έν κινδύνφ. Ή άνάκρισις βέβαια 
έπιβάλλεται προσεκτική, άκριβολό- 
γος, διατακτική, έντεταμένη καί έκτε- 
ταμένη. Ά λ λ ’ έχομεν νά παρατάξω- 
μεν έπανειλημμένα παραδείγματα, 
ότι ή πέραν χρονικού τίνος ορίου πα- 
ράτασις τών άνακρίσεων, άν δέν προ- 
εκλήθη καί δέν έπεβλήθη έκ προθέ- 
σεως καί σκοπίμως, πάντως συνεσκό- 
τισε τά πράγματα καί κατεκάλυψε 
τήν άλήθειαν πρός ανυπολόγιστον 
μείωσιν τοΰ γοήτρου τής Δικαιοσύ
νης, πρός σχηματισμόν γνώμης κοι
νής, δτι δέν ύπάρχει πλήρης ή συναί- 
σθησις τοΰ καθήκοντος έκεΐ, δπου 
πρέπει ν’ άσφαλίζωνται τά μέγιστα 
καί άγιώτατα τών ηθικών καί υλι
κών συμφερόνων».

Αί συστάσεις ήμών έκεϊναι έλή- 
φθησαν τόσον πολύ ύπ’ δψιν, ώιτε 
εύρεν έκκρεμή τήν άνάκρισιν ή 9η 
Μαίου 1910 . Ά λλά  καί τά άποτελέ
σματα είς βάρος καί τής άξιοπρε
πείας τοΰ Κράτους καί τής ύπολή- 
ψεως τής Δικαιοσύνης καί μέχρι τοΰ 
νΰν έπήλθον χειρότερα ή δαον προεί- 
δομεν καί έπί ματαίφ ήθελήσαμεν νά 
προλάβωμεν. Ά ς  εύχηθώμεν νά μή 
ίδωμεν τά χείριστα.

Ό σεβαστός τοΰ Άρείου Πάγου 
Είσαγγελεύς παραπέμπει είς έν άρ
θρον τής Ποιν. Δικονομίας.Άλλά δέν 
είνε ή πρώτη φορά, καθ’ ήν, μεθ’ 
δλης τής όφειλομένης αύτφ εύλα- 
βείας, παραπέμπομεν καί ήμεΐς εϊς 
τό άρθρον 93 τοΰ Δικαστικού ’Οργα
νισμού, έχον οΰτω: «Μεταξύ όλων 
τών έπί τής Εισαγγελίας ύπάρχει ίε- 
ραρχική ύπαλληλία καί έξάρτησις. 
Τού ίεραρχικοΰ τούτου δλου προΐ- 
σταται ό παρά τφ Άρείφ Πάγφ είσ
αγγελεύς. Ούτος λαμβάνει οδηγίας 
παρά τής έπί τής δικαιοσύνης γραμ

ματείας, δίδει έκ μέρους του οδηγίας 
είς τούς παρά τοΐς έφέταις εισαγγε
λείς, καί δέχδται άναφοράς παρ’ αύ
τών, κλπ.». Ά λλά  κα'ι είς τό άρθρον 
94, έχον οΰτω: «Πας είσαγγελεύς 
έχει τό δικαίωμα νά ένεργή μετά πά
σης έλευθερίας καί κατά τήν ίδιαν 
αύτοΰ πεποίθησίν δταν δέ λαμβάνη 
ρητήν οδηγίαν παρά τοΰ άνωτέρου 
του, Οφείλει νά τήν έκτελή ταχέως 
καί άκριβώς». Άλ>ζ καί είς τό άρ
θρον 97, καθ’ ο ώς πρός τούς ύπ’ αύ
τόν εισαγγελείς ό παρά τφ Άρείφ  
Πάγφ δικαιούται «1 ) νά  δίδη οδη
γίας· 2) νά προσδιορίζη προθεσμίαν 
πρός έκτέλεσιν τών είς αύτούς δεδο- 
δομένων οδηγιών καί άλλων διατα
γών· 3) νά τούς διατάσση νά διέπουν 
πρεπόντως τό έργον των, άν όλιγώ- 
ρως εχωσι περί τοΰτο, ή άλλως τό 
άποποιώνται· 4) νά τούς έπιπλήττη 
καί νά έπιβάλλη είς αύτούς πειθαρχι
κούς πρόστιμα μέχρι τών τριάκοντα 
δραχμών».

’Εάν έπί τή βάσει τών διατάξεων 
τούτων ήρωτώμεν, ύπάρχει τις ό 
άγνοών, ποίαν θά έλαμβάνομεν άπάν- 
τησιν; Καί ύπάρχει κατ’ άκολουθίαν 
ό άμφιβάλλων, περί τοΰ ποΰ κεΐται 
ίαως ή κυριωτάτη αιτία τών έκτρο
πων, άπερ τόσον άριστοτεχνικώς τφ  
όντι περιγράφει ό κ. Είσαγγελεύς τοΰ 
Άρείου Πάγου, έν τή θαυμασία πρός 
τάς «Αθήνας» έπιστολή του; Έφηρ- 
μόσθησαν, λέγομεν,εστω άπαξ  ποτέ 
αί άνωτέρω διατάξεις τοΰ Δικαστικού 
’Οργανισμού; Διότι βεβαίως δέν άπο- 
τελοΰσιν έφαρμογήν αί κατά άραιά 
διαστήματα έκπομπαί σοφών τφ όντι 
έγκυκλίων, άπό άκαδημαϊκοΰ καθα- 
ρώς διαφέροντος, έλάχιστα καί σπα- 
νιώτατα ή καί μηδαμώς λαμβανομέ- 
νων ύπ’ οψιν.—

Είνε ή δέν είνε-ταΰτα ή άλήθεια;

Εξακολουθεί καλλιεργούμενον τό πε- 
ριλάλητον φυτώριον τοΰ Είσαγγελικοΰ 
κλάδου. Άναμενομεν μετά παλμών 

τούς πρώτους καρπούς 
Τό Φυτώριον του. Δέν έφροντίσαμεν 

νά πληροφορηθώμεν αν 
έτελείωσεν ό διαγωνισμός έννέα, νομί - 
ζομεν, ύποψηφίων διά πέντε θέσεις. Ώς 
πληροφορούμεθα, τών διαγωνιζομένων 
τινές είνε άποτυχόντες διά τήν θέσιν 
τοΰ παρέδρου! Καθώς δέ διηγείτο ήμΐν 
έ'ν μέλος τής Έπιτροπής, ύπό τούς 
ηχηρούς τών άκουόντων καγχασμούς, τό 
γραπτόν θέμα είς τά Ποινικά ήτο ποία 
εινε ή εύθύνη ανθυπομοιράρχου έν άπα- 
θεία καί άδρανεία συγκατοικοΰντος 
μετά φυγοδίκου! Λέγεται δέ δτι είς τών 
διαγωνιζομένων έ'γρκψεν, οτι θά τόν 
άναφερν) διά νά μή γείνν) ύπομοίραρχος!

Αύτό είνε τό φυτώριον τών Εισαγ
γελέων, διά τό όποιον ώς ίνδιάνος αύτό- 
χρημα φουσκώνει ό δημιουργός του. 
Ινζτά τόν νόμον, έκ τοΰ φυτωρίου τού
του θά ποοκύψωσιν οί εισαγγελείς τών 
έοετών καί τοΰ Άοειου Πάγου είς τό 
αέλλον. Άπό ένός διαγωνισμού παιδι
κών θεμάτων, μεταξύ νέων άδυνατούν- 
των νά δοκιμασθώσιν έπαγγελμκτικώς 
καί έκζητούντων διά ψελλισμάτων τό 
μισθάριον τοΰ άντεισαγγελεως πρωτο
δικών.

Είνε βέβαιον δτι αρκετά ζωηρά(ήρξατο 
έκδηλουμένη μεταξύ τών έν Άθήναις δι
κηγόρων ή δυσφορία έκ τοΰ γεγονότος δτι 

λίαν ένωρίς πκρέλυ- 
Τά ·ζοϋ Καίίίαρος σαν αί συνεδριάσεις 

τοΰ Πρωτοδικείου, 
μέχρι τοΰ σημείου μάλιστα ώστε άπό 
τοΰ δευτέρου δεκαημέρου τοΰ Μαίου 
έ/,λεισεν ερμητικώς ό κ. Προεδρείων τήν 
θύοαν τής κατά προτίμησιν συζητήσεως 
πάσης έν γένει ύποθέσεως. Έν τη έπι- 
κοίσει δμως μέτρων λαμβανομένων ύπό 
τών ύπευθύνως χειριζομένων πάντα κλά- 
δον ύπηρεσίας ύπάρχει άνάγκη νά μή έξε- 
τάζωνται τά γεγονότα μονοπλεύρως καί

άπό τής άπόψεως ώρισμένων συμφερόν
των. "Οταν είνε βέβαιον δτι διά τής 
προαγωγής τών διευθυνόντων τά τμή
ματα τών συνήθων, τών συνοπτικών καί 
τών εμπορικών ύποθέσεων δεν έστερήθη 
μόνον τριών δυνάμεων τό Πρωτοδικεΐον 
Αθηνών άλλά συγχρόνως κατέστη δυ
σχερής αύτή ή διεύθυνσις, πρέπει πάντες 
να όμολογησωμεν δτι τό ληφθέν μέτρον, 
πρόσκαιρον πάντοτε, ήτο έπιβεβληαένον.

Έκ παραλλήλου πρός τάς ανοικτάς 
έπιστολάς συζύγων έκφραζόντων τήν 
άπειρον ευγνωμοσύνην πρός τάς μαίας 

όιά τόν εύτυχή 
"Ας τοί'ς 2ςιλιά«}η τοκετόν τής συν- 

εύνου των, αΐ- 
σθανόμεθα αρκετά συχνά τήν άγαλλία- 
σιν, έπ’έσχάτων πρό πάντων,ν’ άναγινο)- 
σκωμεν καί παρομοίου ύφους έπιστολάς, 
ανοικτάς κ κι ταύτα;, διαφόρων συγγε
νών καί φίλων, άνακοινούντων εΐς τό 
Πανελλήνιον δτι άν ό τάδε ή ό δείνα 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής θείκς τοΰ ’Ι
ουστινιανού έπιστημης, οφείλεται τό 
μέγα γεγονός είς τό δκιμόνιον τής με
θόδου τούτου ή έκείνου τοΰ διευθυντοΰ 
νομικοΰ φροντιστηρίου. Ίδιαιτέοαν ή- 
σθάνθημεν πάντοτε άπόλκυσιν άναδη- 
μοσιεύοντες έκάστοτε τάς συγχαρητηρί
ους ταύτας έπιστολάς. Μίαν τούτων, 
πρό ήι/.ερών μόλις κοσμήσασαν τάς στή- 
λας Αθηναϊκής έφημερίδος, δέν κίσθα- 
νομεθα τήν δύναμιν νά μή άναδηαοσι- 
εύσωμεν. Δι’ αύτής ό σφίγγων τήν χεΐρα 
τοϋ διδακτοροποιοϋ διευθυντοΰ τοΰ νο
μικού φροντιστηρίου, αριθμεί τούς λου- 
σθέντας εΐς τήν φροντιστηριακήν κολυα- 
βήθραν είς δέκα καί τέσσαρας καί κα
ταλήγει μέ τήν διάπυρον εύχήν νά τούς 
έκατοστήση.

Διατί τάχα νά μή τούς χιλιάσν) ;
Διά τό άκριβές τών άνω άς άναγνω- 

σθη τό συγχαρητήριον ώς έκόσμησε 
τάς στήλας τής πρωινής Αθηναϊκής έ
φημερίδος είς δόξαν τής τακτικής ήν έξ- 
ακολουθοΰσι τηροΰντες οί ΚαθηγηταΙ 
τής νομικής μας Σχολής :

Τόν φίλον δικηγόρον καί φροντισΓην 
κ. ’Άγγελον Καρίντζην έγκαρδίως συγ
χαίρω διά τόν παρ’ αΰτοΰ παρασκευα- 
σθέντα, άριστεΰσαντα δέ εις τάς διδα
κτορικός αΰτοΰ εξετάσεις έν τή Νομική 
Σχολή κ. Χρ. Βυζάντιον δν επίσης συγ
χαίρω. Εύχομαι δέ τω άνωτέρω κ. φρον
τιστή, ί'να τούς τού; δεκατέσσαρας παρ’ 
αΰτοΰ παρασκευασμένα ας καί διαπρέ- 
ψαντας τού; εκατοστήση.

Π. Θ. Δ.

ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Έν τώ ποοηγουμένω φύλλφ είπον τ ί 
είνε αί είκονικαί συμβάσεις. Επιλαμβά
νομαι ήδη νά άνασκευάσω τήν εκδοχήν 
περί άκυρότητος, ήτις κρατεί. Θά μετα- 
χειρισθώ ολίγον διδασκαλικόν ύ’φος διότι 
μοί έφάνη τό μάλλον προσφυές διά νά 
δειχθη συντομώτερον καί σαφέστερον ή 
φύσις καί ή ούσία τής έκδοχής, τό πώς 
δηλαδή έγεννήθη καί τ ί πραγμα είνε.

Έν πάση νομοθεσία φαίνεται τοΰτο 
τρανώς, δτι βάσις τών νομικών πράξεων 
είνε ή βεβουλημένη δήλωσις. Τό ζήτημα 
τίς δήλωσις είνε βεβουλημένη καί τίς 
άβούλητος δέν άφεθη νά λύεται έκά
στοτε ύπό τοΰ δικαστοΰ. Αύτός ό νομο
θέτης έκ θεωρίας, σχηματισθείσης έμ- 
πείοως άπό τοΰ ύποκειμένου τών προ
σώπων, καθώρισε τοΰτο διά γενικοΰ κ α - 
νόνος, διακοίνας τά ποόσωπα είς τά  
ικανά νά δικαιοποακ^ώσι καί είς τά  
άνίκανα νά δικαιοπρακτώσι. ΓΙασα δή - 
λωσις ίκανοΰ θεωρείται προϊόν βουλή- 
σεως, καί παράγει νομικά άποτελέ- 
σαατα, πασα δέ δήλωσ.ς ανικάνου θεω - 
ρεΐται άβούλητος καί ώς μή γενομένη. 
Τό τεκαήοιον αύτό είνε άνεπίδεκτον άρ.- 
φισβητήσεως. Δέν έπιτρέπεται έξέτασις 
περί τοΰ άν ή δήλωσις ίκανοΰ ύπήρξε 
βεβουλημένη, δπως έζ άλλου δέν έπι- 
τρέπεται έξέτασις περί τοΰ άν ή δηλω- 
σις ανικάνου ύπήρζεν άβούλητος.



4 Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Γ Ν Η

'Ο κανών κύτος δεν καθιερώθη έξ 
άρχής τίνος, άλλά κατά πείραν έκ του 
συνήθως συμβχίνοντος. Ή πείρα κατέ- 
δειξεν δτι δύναται νά συμβ-Tj κκί τό άν
τίθετον. Δύναται νά συμβγί έπί ικανού 
η δήλωσις νά μή εινε προϊόν βουλή
σεως. Τήν έξαιρετικήν ταύτην περί- 
πτωσιν ελαβεν ύπ’ ό'ψιν ό νομοθέτης καί 
ώρισεν δτι ό ικανός ό άλλα θίλων νά 
εί'πγι καί άλλα λέγει έ'οικε τοΐς άνικά- 
νοις· διότι τω ρντι καί τούτου ή δήλω- 
σις εινε αβούλητος, ύπαρχούσης τελείας 
διαστάσεως μεταξύ βουλήσεως καί δη- 
λωσεως. Κατ’ έξαίρεσιν άρα τοΰ κανόνος 
έτέθησαν οί περι πλάνης διατάξεις.

Έκ τής άναπτύξεως τών περι π λ ά 
νης κειμένων παρεισέδυσεν η περί άκύρου 
τών εικονικών δικαιοπραξιών δόξα, τό 
πώς δέ παρεισέδυσε μαρτυρεί τό παοα- 
τιθεμενον Ικ του Παπαρρηγοπούλοο 
(Γεν.  ̂ Ά ρχαί § 261) έξής χωρίον. 
« . . .  Αμεσος λόγος τής άκυρότητος τής 
«πράξεως δέν εινε ή πλάνη, άλλ’ ή 
«έ'λλειψις θελήσεως η συναινέσεω;. 'Μ  
»ελλε ιψ ις  α ϋτη  δ ύνα τα ι νά, υ- 
»«άρχγ3 κα,Ι έζ ά λλω ν λ ό γ ω ν .. .  
»^ Α «όδειζες ή είκον&κότης».Τά 
αυτα λέγουσι και οί άλλοι συγγραφείς 
οι μεν ρητώς, οί δέ ύπονοουμένως, καί 
εζ αύτών, άτινα εινε προδήλως εσφαλ
μένα, προέκυψεν ή έκτεθεϊσα δόξα. Διά- 
στασις μεταξύ βουλήσεως καί δηλώ
σεως εζ ουδενος άλλου λόγου δύναται 
νά χωρήσν), παρά μόνον έ'νεκα πλάνης. 
Δια τοΰτο ύε ειτε .λεγει τις δτι πραξις 
τις εινε άκυρος διά πλάνην είτε λέγει 
ότι εινε άκυρος διά διάστασιν μεταξύ 
δηλώσεως καί βουλήσεως, λέγει τό 
αύτό. Αί εννοιαι εινε ίσοπλατεϊς. Ά λλά  
καί άν ύποτεθΐ) δτι, πλήν τής ενεκα 
πλάνης ύιαστασεως, δύναται νά ύπάοξη 
καί αλλη τις περιπτωσις βεβαιότατα 
δμως τοιαύτη περιπτωσις δέν εινε ή εί- 
κονικότης. Έπί πλάνης άλλα θέλει νά 
εί'πν) ό δικαιοπρακτών καί άλλα λέγει. 
Θέλει, φέρ’ είπεΐν, νά εί'πν) « α π ο δ έχ ο 
μ α ι τη ν  κ λη ρ ο νο μ ιά ν» καί λέγει (κατά 
παραδρομήν τής γλώσσης ή έξ άγνοιας 
τών γλωσσικών δρων) « π α ρ α ιτ ο ύ μ α ι τη ς  
κ λη ρ ο νο μ ιά ς». Έπί είκονικότητος δ,τι 
θέλει νά εί'πν), αύτό τοΰτο καί λέγει. 
« ’Α π ο δ έχ ο μ α ι» θέλει νά εί'/υγ] καί «α π ο 
δ έχ ο μ α ι» λέγει. Βούλησις καί δήλωσις 
εινε εν τελείς άρμονί ι̂.

Το πραγμα εινε φανερόν. Συνομολο
γεί δε άλλως αυτο και ο ίδιος συγγρα- 
φευς διότι, ενώ λεγει τά άνωτέρω έν 
τοΐς̂  περι πλάνης, οταν πραγματεύηται 
περί είκονικότητος (Γεν. άρχαί § 350) 
δέν λέγει, οτι ύπάρχει διάστασις με
ταξύ βουλήσεως καί δηλώσεως, άλλ ’ οτι 
ύπάρχει διάστασις μεταξύ δηλώσεως 
καί α λ η θ ο ϋ ς  βουλήσεως. ΙΙροσέθηκε 
τόν προσδιορισμόν α λ η θ ή ς ,  ώς μηδέν 
κακόν ποιούσης τής μικρας ταύτης προσ
θήκης. Ά λ λ ’ ουτω έ'λαθε καί έκΰτόν 
καί τούς άλλους περιπεσών είς τό αμάρ
τημα, τό καλούμενον ύπό τών λογικευο- 
μενων guaternio terminorum. Τότε
μόνον εινε όρθον το συμπέρασμα, δταν 
οί οροι λαμβάνωνται έν πάσα^ς ταις προ- 
τάσεσι τοΰ συλλογισμού ύπό τήν αύτήν 
άκριβώς έ'ννοιαν. Είς τήν παράβασιν τοΰ 
στοιχειώδους αύτοΰ κανόνος τής λογικής 
ύπεπεσον οί συγγραφείς διά τό πολύ ά- 
φεστηκος τών προτάσεων. Έν τή θεω
ρία περί τών άπαιτουμένων διά τήν έγ
κυρον δικαιοπραξίαν στοιχείων (Γεν. άρ
χαί 250) καί δταν πραγματεύωνται περί 
πλάνης μεταχειρίζονται τόν δρον «β ο ύ -  
λησιςτ) άπλώς καί άνευ διακρίσεώς τίνος, 
αλλ έν τοις περι είκονικότητος μετα
χειρίζονται τόν δρον α λ η θ ή ς  βούλησις 
και ουτω καταλήγουσιν είς τό ήμαρτη- 
μένον συμπέρασμα περί άκυρότητος τών 
εικονικών δικαιοπραξιών. "Ανευ τής δι- 
λογίας ταύτης δέν δύναται νά συναχθή 
τοιοΰτο συμπέρασμα έκ τής θεωρίας* 
τής όιόασκούσης, δτι απαιτείται α') 
βούλησις β δήλωσις καί γ') συμφωνία 
μεταξύ δηλώσεως καί βουλήσεως· διότι 
καί οι τρεις οροι συντρέχουσιν έπί τών 
εικονικών δικαιοπραξιών."

Αλλοι συγγραφείς (Windscheid 
1 εν άρχαί § 7 0 - )  άπέφυγον τήν τε- 
τραδα τών δρων, διδάσκοντες κατά τρο-

ποποιησιν τής θεωρίας, δτι απαιτείται 
α') άλη&ης (σπουδαία) βούλησις β ’) δή- 
λωσις καί γ') συμφωνία μεταξύ β ρ ώ 
σεως καί άλη&οΰς βουλήσεως. Όμολο- 
γουμενως εκ τής ουτω τροποτιοιηθείσης 
θεωρίας το περί άκύρου τών εικονικών 
δικαιοπραξιών συμπέρασμα συνάγεται 
διά τελείου συλλογισμοΰ.

Ά λ λ ’ έρωταται : εινε ορθή ή θεωρία, 
δτι άπαιτεΐται ούχί άπλώς βούλησις, 
άλλά οπονδαία βούλησις ;

1 περ τοΰ μη όρΑοΰ τής θεωρίας ταύ
της θα ηδυνατο νά έπικαλεσθνί τις αύ- 
τους τους υποστηρίζοντας τό άκυοον τών 
εικονικών δικαιοπραξιών συγγραφείς. 
Παντες προτερον, οί πλεΐστοι δέ καί νΰν 
άκόμη εν τοΐς συγγράμμασι διαλαμβά- 
νουσι περί βουλήσεως άπλώς. Καί δσοι 
δε ποιούνται ήδη διάκρισιν τής βουλή
σεως είς άληθη καί μή άληθή ού'τε κα- 
Οοριζουσι το πλάτος έκατέρας, ώ: ήτο 
αναγκαϊον. καί ούδεμίαν δικαιολογίαν 
έπαγονται, φαίνονται δέ μάλιστα, δτι 
μόνον έπί τοΰ άκύρου τών εικονικών καί 
τών λόγω άστείσμοΰ δικαιοπραξιών έ- 
στηριχθησαν διά νά καθιερώσωσι τήν 
θεωρίαν, λαμβάνοντες τό ζητούαενον ώς 
λόγον άποδείξεως. Τά νά δικαιολογήται 
ή θεωρία Ικ τών εικονικών καί τών λόγω 
άστείσμοΰ δικαιοπραξιών, έκλαιιβανο- 
μένων ώς άκύρων, καί έπειτα πάλιν 
εναλλάζ τά άκυρον τών είρημένων δι- 
καιοπραξιών έκ τής θεωρίας, αύτό άπο
τελεΐ τήν καλουμένην διαλληλίαν ή 
φαΰλον κύκλον.

"Οταν λείψνι τά έκ τών εικονικών καί 
τών λόγω άστεϊσμοΰ δικαιοπραξιών έ- 
πιχειρημα, δπερ άποτελεΐ τά έν χΛ'/'/ί 
αιτεισθαι, ούδεν μενει πλέον όπέρ τής 
θεωρίας τής στηριζομένης έπί δια- 
κρισεως τής βουλήσεως τών ικανών 
νά δικαιοπρακτώσιν είς άληθή καί είς 
μη άληθή. Μαρτυροΰσι τοΰτο πασαι 
αι νομικαί διατάξεις έν αΐς ούδ’ ύπεα- 
φαίνεται άλλο παρά δτι ό νοαοθέτης ώ- 
ρισε τά νομικά άποτελέσματα έπί τ·?ί 
βασει τής δηλωσεως, ήν τεκμαίρεται 
προϊόν βουλήσεως έπί ικανών, χωρίς νά 
άσχολεΐται περί τών ενδομύχων παραλ
λακτικών διαλογισμών τοΰ δικαιοπρα- 
κτοΰντος. Δέν εινε βεβαίως δυνατόν νά 
άναπτύξωμεν πάσας τάς διατάξεις διά 
νά $εί ξωμεν τοΰτο. Άναφέρομεν μόνον 
τα περί βίας καί δόλου κείμενα, άτινα 
δέν καταλειπουσι τήν παραμικράν άμ- 
φιβολιαν περί τοΰ ύπό τά κοάτος τής 
βιας δικαιοπρακτοΰντος δέν δύναται νά 
λεχθν) δτι ένδομύχως έ'χει ήν εκφράζει 
βουλησιν, καί δμως διά τά εινε έ'γκυρον 
τήν δικαιοπραξίαν, κατ’ άλλον τρόπον 
έπεζ,ητήθη ή ματαίωσις τών έπακολου- 
θημάτων.

Τό συμπέρασμα τών έκτεθεντων εινε 
ότι έκ τής θεωρίας, δτι απαιτείται βού- 
λησις, δήλωσις καί συμφωνία, μεταξύ 
τούτων (ή'τις έν τ·/) τρι^οτομί^ σημαίνει 
ότι καί ό δρος βεβουλημένην δήλωσις) 
μόνον διά τοΰ παραλογισμοΰ quaternio 
terminorun συνάγεται τό άκυρον τών 
εικονικών δικαιοπραξιών, έκ τής θεωρίας 
δε τής στηριζομένης έπί διακρίσεω; τής 
βουλήσεως είς άληθή καί μή άληθή,συ- 
ναγε^αι μέν λογικώς,τά άκυρον, άλλά 
δεν εινε άληθες, έ'νεκα τοΰ έσφκλμένου 
τής θεωρίας.

Έως έδώ σήμερον. Είς τό προσεχές 
φυλλον θά πραγματευθώ περί τών άτο
πων, είς ά άγει ή κρατούσα δόξα.

Έ ν  Ά ϋήνα ις τη 25  Μαίου 1910 

Μ. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ
Δικηγόρος έν Άθήναις
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Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  ΚΑΙ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α !

Τ Η Σ  Α Λ Λ Ο Δ Α Π Η Σ

Τί καλείται κοινόν (Publicum) ; 
Είς τά ίδιότροπον αύτά πραγμα, τό 

τοσον άσύλληπτον, άλλά καί τόσον, 
κατά τά πλεΐστον τούλάχιστον, άνόη- 
τον, άνέλαβε νά δώσ/ι τεχνικόν ορι
σμόν τό Ακυρωτικόν τής Γερμανίας, τό 
όποιον είπε : Κοινόν καλείται τό σύνο- 
λον, άγνωστον ποιων καί πόσων ποο- 
σωπων, κατ’ άντίθεσιν πρός ώρισμένον 
κύκλον προσώπων.

ο®ο

Τήν άεροπλοίαν μέ τάς τελευταίας 
προόδους της παρακολουθεί κατά βήαα 
καί ή...Νομική έπιστημη, ή όποια ή- 
σ/ολήθη έπ’ εσχάτων μέ τό έρώτημα : 
Ό  έπιβ νων αεροστάτου ή άεροπλάνου 
ποεπει νά θεωρηθνί ώς έκθετων έαυτάν 
είς προφανή κίνδυνον ζωής, ού'τως 
ώστε έν τοιαύτ·/) ή τοιαύτνι έκδο̂ ·?ί 
νά τύχωσιν έφαρμογής αί σχετικαί τοΰ 
τοΰ δικαίου διατάξεις ; Είς τά έρώτημα 
δίδουν αρνητικήν άπάντησιν οί σοφοί 
τής Γαλλίας βεβαιοΰντες δτι μετά τάς 
σημερινάς τής άεροπλοΐας προόδους, έν 
ταξείδιον δι’ άεροστάτου ή άεροπλάνου 
κατ’ ούδέν διαφέρει τοΰ δι’ άμάξης ή 
αυτοκινήτου, έντός μάλιστα μιας μεγα- 
λουπόλεως ταξειδίου. Είς τό Γαλλικόν 
κείμενον αί λέξεις «.εντός μεγαλουπό- 
λεωςτ) είνε υπογραμμισμένα’., διά νά 
δηλωθ·?) ί'σως, δτι τά διέρχεσθαι έπί αύ- 
τοκινήτου τάς οδούς τών μεγαλουπό- 
λεων είνε έπικινδυνωδέστερον τοΰ τα- 
ζειδεύειν διά τοΰ άέρος !

Χάριν τής ιστορίας δέ σημειοΰμεν, δτι 
τό άνω ζήτημα δέν έγεννήθη είς τάς 
κεφαλάς τών σοφών Γάλλων νομικών, 
άλλά προεκυψεν έκ τής πρακτικής,διότι 
Γάλλος άεροναύτης εύρών τόν θάνατον 
διά πτώσεως έξ άεροπλάνου είχεν άσφα- 
λίσει τήν ζωήν του, ή δέ άσφαλιστική 
έταιρία ήρνηθη τήν πληρωμήν τοΰ άσφα- 
λίστρου.

ogjo
Επειδή δέ ό λόγος περί άσφαλειών, 

δέν κρίνομεν άσκοπον νά άναγράψωμεν 
τήν άρκετά ζωηράν έν Εύρώπη έπιστη
μονικήν συζήτησιν, άν αί έταιρίαι ύπο- 
χρεοΰνται νά άποζημιώσι καί τάς μι- 
κράς ούχί έκ πυρκαϊας βλάβας. "Οταν 
λ. χ. κανί έν τραπεζομάνδηλον έξ άπρο- 
σεξίας τής υπηρέτριας ή έκ σιγάρου κα' 
τά παρόμοια. Ή κρατήσασα γνώμη είνε 
δτι είς τάς περιπτώσεις ταύτας δέν έ'χει 
ύποχρέωσιν πρός άποζημίωσιν ή άσφα- 
λιστικη έταιρία, τής οποίας προορισμός 
είνε νά προσέρχηται άρωγός είς έκείνας 
μόνον τάς περιπτώσεις, καθ’ άς ό παρ’ 
αύτγί ήσφαλισμένος έζημιώθη έξ άλη- 
ι%νς πυρκαϊας.

ο®ο

Νέα βιομηχανία άνεπτύχθ/), κατ’ έξο
χήν είς τό Μονάχον, είς τήν οποίαν έ
δόθη καί ό τίτλος : έξιδανικευμένη πορ
νογραφία. Τόμοι καλλιτεχνικώτατοι καί 
χρυσόδετοι περιέχουν είς πεζόν λόγον 
καί είς ποιήματα καί είς εικόνας έξο
χου τέχνης παν δπερ δέν είνε δυνατόν ή 
νά γαργαλίσν) καί τόν Μαθουσάλαν. Οί 
τόμοι ουτοι ού'τε κυκλοφορούν είς τά βι
βλιοπωλεία, ού'τε καί πωλοΰνται εις τόν 
τυχόντα, διότι, ώς έν τώ προλόγφ άνα- 
γράφεται, είνε ποοωρισμένοι δι’ ώρισμέ
νον άριθμάν προσώπων καί έξετυπώθη- 
σαν είς τόσα άντίτυπα, δσοι καί οί έγ- 
γραφέντες συνδρομηταί. Ή εύφυής αύτή 
έπινόησις έτάραξε πράς στιγμήν τούς 
κύκλους τών Γερμανών νομοδιδασκά
λων, οί όποιοι άκόμη σκέπτονται άν 
πρόκηται περί προσβολής τής δημοσίας 
ήθικής, μέχρις δτου δμως κλείσ·/] ή συ- 
ζήτησις, ή Βαυαρική Αστυνομία κατέ- 
σχε τούς κομψούς αυτούς τόμους καί 
συνέλαβε τούς έξιδανικευμένους πορνο
γράφου:.

ojgo
Πόσαι έπικλήσεις πρός τήν έλευθε- 

ρίαν τών άντιπροσώπων τοΰ λαοΰ καί 
πόσοι λυγμοί ύπέρ τών καταπατουμέ- 
νων θεσμών δέν θά έξηντλοΰντο παο’ ή
μΐν έάν ύπεδεικνύετο τροποποίησις τοι

αυτη τοΰ κανονισμού τής Βουλής μας 
οία υπεδείχθη καί έγένετο δεκτή διά 
τάν κανονισμόν τής ΙΊρωσσικής Διαίτης.

Κατα την τροποποίησιν ταύτην, 6 
ό Πρόεδρος τής Διαίτης δικαιοΰται θά 
άποπέμψ·/, τής αιθούσης τών συνεδριά
σεων πάντα άντιπρόσωπον, ό όποιος δι’ 
οίουδήποτε τρόπου εΐ'τε έθοούβησεν είς 
βαθμόν πέραν τοΰ συνήθους, εΐ'τε έτάρα- 
ζεν εν γένει την συνε δρίασιν, μετά δέ 
τήν άποπομπήν έχει τό δικαίωμα νά μή 
επιτρεψν) εις τόν αύτόν άντιπρόσωπον 
την είσοδον καθ δλον τάν ύπόλοιπον 
χρόνον τής αύτής συνεδριάσεως. Κλείει 
δε τό σχετ ικάν άρθρον τοΰ Κανονισμού 
με το εξής έδάφιον. Έν περιπτώσει άν - 
τιστάσεως δικαιούται ό Πρόεδρος νά 
προσφύγ·/) είς τήν συνδρομήν τής Α σ τυ
νομίας !
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’ ΑποΠ εικτι/όν
Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν τετάρ- 

την (24) Μαίου 1910  έννεακοτιοατοΰ δεκά του 
έτους ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 4ην Μ Μ.
'° υποφαινόμενος κλητήρ τών έν Ά θήναις  
Πρωτοδικών Γρηγόριος Ζυγούρης χν̂  έγγράφω 
παραγγελί^ του δικηγόρου I.' Λάφη πληρε-. 
ςοατίου του Νικολάου Γ. Λάΰη κατοίκου ’Α
θηνών μετέβην καί έπέδωκα προς τον κ, Ει
σαγγελέα τοιν ενταύθα ΙΙρωτοδίκών διά τον 
άγνωστου διαμονής Θωμαν Κατσικογι άννη 
κάτοικον πριόην ’Αθηνών άντίγραφον έζ άπο- 
γράφου έκτελεστοΰ τής ύπ ’ άριθ.' 3462 ε. ε. 
άποφάσεως τοΰ ΙΙρωτοδικείου Αθηνών μετά 
τής παρά πόδας αύιής κα’ άπό 22 Μαίου 
1910 επιταγής πρός γνώσιν των καί-διά τάς 
νομίμους συνεπείας έπιτασσόμενον αμα ί'να 
μετά τοΰ Ίωάν. Κα'ίρη τώ πληοώσωσι έμπρο- 
θεσμως λίρας Α γγλίας 170 ή το ισότιμον αΰ- 
τώ’ΐ ε'.ς δραχμάς 4292, 50 ο)ο πρός δρα/μ,άς 
25,25 έκαστην λίραν ή οσον πλειότερον ήθε
λεν τιμασθαι κατα τήν πληρωμήν έντόκως 
9. ο)ο έτησίως άπό τής άγωγής εως έξοολή- 
σεως. 2) Δ ι’ έπιδικασθέντα έξοδα δρα/. 44.
3) Διά τελη δραχ. 11 καί 4) δι’ άπόγραφον, 
δύο ^αντίγραφα, δύο έπιταγάς, παραγγελίας, 
Ουο επιοοσεις καί δημοσίευσιν είς τήν ένταΰθα 
εφημερίδα «Δικαιοσύνη» δραχ. 27 ήτοι έν 
όλω δικαστικά εςοδα κα! τέλη δραχμ-αί δγδοή- 
κοντα δυο (82) καί ταύτας έντόκως ά'λλως 
κλπ.

Καί είς ενδειξιν 
'Ο Λαβών Είσαγγελεύς 

Λ. Σπηλιάδης
'Ο Δικαστ. Κλητήρ 
Γ ρ . Ζ νγοΐτρης

ΙΙερίλ'^ψις
Τό Δικαστήριον τών έν Άθήναις Πρωτο

δικών, διά τής ΰπ ’ άριθ. 2402 τοΰ 1910 όρι- 
(ΐτίκης και τελεσΊΟ'.κου αποράσεώς του, έκη- 
ρυςε διαλελυμένον τόν μεταξύ τοΰ ένάγοντος 
Αλέξανδρου Μουχου καί τής  έναγομένης συ

ζύγου του Ευτυχίας Ά λ . Μούχου, θυγατρός 
Αντωνίου Μιχαλοποΰλου, άμφοτέρων κατοί

κων Αθηνών, συναφθέντα γάμον.
Άθήναι τή 28 Μαίου 1910 .

Ό  πληρεξούσιος δικηγόοος 
τοΰ ένάγοντος 

Π. Μ ο ί ?  χ  ο γ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν
Τ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

Έ ξεδ ό θη  τό  πρώ τον Π αράρτημα τώ ν  
Κ ω ο ικ ω ν , τιε^ιλα^ιΟ ανον τό  κ ε ίιιε ν ο ν  
τ ή ς  ΙΙο λ . Δ ικ ο ν ο μ ία ς , ώ ς τοΐττο έτροπο  
πονήΟη ν κ ό  τώ ν  νεω τέρω ν ν ό μ ω ν , μετα  
( ίν ν τό μ ο ν  τ ν π ικ ο ίί  τ η ς  έ κ τε λ έ σ ε ω ς .

Τ Ι Μ Η  Δ Ρ Α Χ .  4 .
ΕΚΔΟ ΤΙΚΟ Σ ΟΙΚΟΣ Γ. ΦΕΞΗ

— 'Οδός Γλάδότωνος —

Π Ε Τ Ρ Ο Τ  Σ . Ε Τ Τ Α Ξ Ο Π Ο Τ Λ Ο ϊ
Δικηγόρου έν Τριπόλει

Κ Α Τ Α  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ P H M A T K 0 N  ΛΙΚΛΙΟΝ
ΥΠ Ο

ΑΗίΗΤΡίοΥ n. nmoriiu
Τόμος Α εχ σελ. 3 7 7  εκδο&εις έν Λ ειψ ία

Τόμοι της «Δικαιοσύνης» πωλουν- 
ται εις τά γραφεία αύτης, τοΰ μέν 
πρώτου έτους προς δραχμάς 5 τών 
δέ λοιπών προς δραχμάς 7.50 εκα- 
στος.

Τ Υ Π Ο Ι Γ  Π .  Α .  Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


