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ΩΡΙΜΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟ Μ ΠΕΙΘΑΡΧΊΑΣ 
«Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΕ

ΧΥΡΟΥ», ύτιό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΣΗΜΙΤΗ. Αθή
ναι 1968. Σελ. 126. 

Κατά κανόνα, τά νομικά μελετήματα δεν παρουσιάζουν ίδιαίτερον 
ενδιαφέρον διά τους απροσδιονυσους. Συντεταγμένα ει ς γλωσσικόν ιδίω
μα δύσκαμτττον καί δυσκατάληπτον οζον όχληρότατα διά ττάσαν μή ε
παρκώς προπονημένη^ ρίνα καί ύπενθυμίζοντα συχνάκις άπό πλευράς ου
σίας τό ευγενές άθλημα της τριχοτομήσεως λεπτότατης τριχός, απω
θούν ώς εΐναι εύνόητον τό ευρύ κοινόν, τό οποίον αναγκάζεται καί δ ιά 
τάς απλουστέρας υποθέσεις νά καταφυγή εις τά φώτα των κατ' επάγ
γελμα θεραπευόντων την Θέμιδα. Τόση δε είναι ή συνήθως ύπό τών νο
μομαθών καταβαλλομένη προσπάθεια προς διαφύλαξιν τών έπτασφρα-
γίστων μυστικών της επιστήμης των άπό τά βέβηλα όμματα τών μή 
ανηκόντων είς τήν κάσταν, είστε νομίμως θά ήδΰνατο νά έγερθή ή απο
ρία μήπως τυχόν δεν πρόκειται περί κακής, η μάλλον κάκιστης συ
νήθειας, άλλα περί ηθελημένης τακτικής άποσκοπούσης είς αυξησιν γοή
τρου καί πελατείαςΧΠάς κανών έπιβεβαιοϋται διά της υπάρξεως εξαι
ρέσεων καί τοιαύτην^έξαίρεσιν αποτελεί κατ' εύχάριστον συγκυρίαν καί 
τό περί πλασματικού ενεχύρου πόνημα του κ. Σημίτη, επιτυγχάνοντος 
σύν τοίς άλλοις νά άποδείξη δτι καί τά νομικά νοήματα δύνανται νά 
έλιχθοϋν εΰπρεπώς χωρίς νά χάνοι/ν είς εύκιιησίαν άπό τήν άποτί-
ναξιν τών παμπάλαιας χρήσεως άττικοειδών κοθόρνων. 

'Εκτός αυτού ó συγγραφεύς κατορθώνει επί πλέον νά άρη τήν 
παρεξήγησιν, τήν ταυτίζοι/σαν τήν έπιστήμην του αστικού δικαίου, άν μή 
μέ τριχοτόμησιν τριχός, τουλάχιστον με τήν διενέργειαν άγονων καί 
πολυτελών ανασκαφών είς τά Βασιλικά ή τους Πανδέκτας προς άνα-
ζήτησιν ρωμαϊκών ή βυζαντινών απολιθωμάτων. Διότ ι ώς άντικείμενον 
έρεύ.ης έχει λάβει έκκολαπτόμενον θεσμόν, τείνοντα νά διαμορφωθή είς 
τήν πραξιν, ύπό τήν πίεσιν τών αναγκών της συγχρόνου συναλλακτικής 
ζωής* ή οποία, φυσικώ τώ λόγω, αναπτύσσει ιδίας έννομους σχέσεις 
ανταποκρινόμενος είς τήν ίδιοτυπίαν της. Τό πλασματικόν ¿ιέχυρον 
ήτοι τό ένέχυρον τό συναπτόμενον ά ευ παραδόσεως τοΰ πράγματος 
εΐς τόν δανειστήν, εμφανίζεται είς τήν έλληνικήν νομοθεσίαν μετά τόν 
Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον, εν συναρτήσει μέ τάς χρηματοδοτικός δραστη
ριότητας της 'Αγροτικής Τραπέζης καί ώρισμένων άλλων μεγάλων Ορ
γανισμών, μαλο-ότι δε είς τόν ισχύοντα Άστικόν Κώδικα προβλέπεται 
γενίκευσις του θεσμού, τοιούτον τ ι δεν έπραγματοποιήθη μέχρι σήμερον 
είς βάρος προφανώς της ομαλής ροής του παραγωγικού κυκλώματος εις 
τό πλσίσιον τοΰ οποίου αϊ πιστοδοτικοί διευκολύνσεις παίζου. πρωτεύ
οντα ρόλον, δυσχεραινόμενον ίκανώς έκ της απουσίας μιας μορφής 
εμπραγμάτου ασφαλείας έλαστικωτέρας καί πλαστικωτέρας του «κλα
σικού» ενεχύρου. 

Ό κ. Σημίτης, αφού αιτιολόγηση παραστατικώς καί συγκεκριμένως 
τήν σημασίαν του πλασματικού έ.εχυρου ώς οργάνου έπιβοηθούντος εις 
τήν έπέκτασιν της πίστεως, απαριθμεί έξαντλητικώς εις ποίας περι
πτώσεις είναι σήμερον δυνατή ή συνομολόγησίς του, βάσει ειδικών δια
τάξεων καί μετά σύν τόμο ν, άλλα περιεκτική ν, έπισκόπησι ν τών νομο
θεσιών της Γαλλίας, της Γερμανίας καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, κα
ταλήγει είς διατύπωσιν προτάσεων de tegs ferenda, τάς οποίας θεμε
λιώνει νομικώς καί οικονομικώς τόσον άψόγως καί εύλήπτως, ώστε δέν 
χρειάζεται νά διαθέτη κονείς περίσσειαν νομικής σοφίας διά νά έννοή-
ση, άνευ μεγάλου μόχθου, πόσον επείγει ή υΐοθέτησίς των. 

Τό πόνημα του κ. Κ. Σημίτη τόσο ν ώς άξισμίμητον ύπόδ:ιγμα 
εκφραστικής νηφσ,λιότητος, όσον καί ώς ώριμος καρπός πειθαρχημένης 
καί άγρυπνούσης επιστημονικής συνειδήσεως, θά ήτο όΐδικον αν δεν 
εύρισκε μεταξύ του νομικού κόσμου τήν ύποοοχήν, ή οποία άρμοζα νά 
επιφυλλάσσεται είς έργα πληρούντα κενά καί καλύπτοντα χα ι ν ούσα ς 
ελλείψει ς.%ι 


