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ΑΙΤΙΟΛϋΙΊΚΗ ~ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζ: τής ζροτάσεως Νόμου «π·;: αντικαταστάσεως διατάξεών

τινωντοϋ Κώδικος ζερ: Δικηγόρων (Ν.Α. 3026/54)».

ΙΙοός 71/)· £” ’.4ναΰεωρητιχήν Βουλήν τψν ‘Ελλήνων

Ό Ινώδιξ ζερΐ Δικηγόρων (Ν.Α. 3062/54) ε!ς το Γ' Κε
φαλαίο·/ τού Γ' Τμήματος -w:» «-s.pt Δικηγορικών Συλλό
γων». καί έν αρίρω 217 τούτου. διχκρίνει. ώς ζρός τό δικαίω
σα τοϋ έκλέγεσναι εις τά διοικητικά συμβούλια τών δικηγο
ρικών συλλόγων. μεταξύ δικηγόρων ζαρά ΙΊ ρωτοδίκαις, zap 
Έφεταις καί zap' Αρε ίο Πάγο, έξ ών ο: τελευταίο: μεν 
■/.a: μόνο: έχουν τό δικαίωμα τοϋ έκλέγεσ-5a: εις τά διοτκητι-

συμβούλια τών δικηγορικών συλλόγων ΑΊ/ηνών καί Πει- 
ιαιώς. ο: zap’ Έφέταις δέ -/.a: μόνοι εις τά συμβούλια τών 
Συλλόγων Πόλεων εν/a έδρεύει Έφετεϊσν. τών ζαρά Πρωτό
δικα:; έχόντων τό εν λόγω δικαίωμα ζροκειμένου μόνον ζερΐ 
συλλόγων ζόλεων, ενύα εδρεύει Π ρωτοδικείον.

Περαιτέρω: ό Ινώδιξ ζερΐ Δικηγόρων έζιβάλλει ζρόσ-ϋετον 
ζροσόν ·:ς τήν δεύτερον τών χ/ωτέρω ζεριζτώσεων δεκαετή 
όικηγορικήν ΰζηρεσίαν. εις δέ την τελευταίχ; ζενταετή τοι- 
ούτην ζέρα·; τούτων δέ εϊς ζάσαν ζερίζτωσιν καί ζάροδον 
πνταετίας άζό τής έγγραφής-εις τό μητρώον μελώντοϋ-οί- 
κείου δικηγορικού συλλόγου.

Ώς ζρός τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν ό Ινώδιξ ζερΐ Δικη
γόρων. ορίζει έν ap'Spω 221 ότι στερούνται τούτου οι μή έγ- 
γεγρ2μμένο: έν τώ μητρώο εν ζλήρες έτος τουλάχιστον ζρό 
τής όρισύείσης διά τάς αρχαιρεσίας ημέρας.

Έζειδή a! διατάξεις αύται χαρακτηρίζονται καί όρ·3ώς 
ινς αναχρονιστικοί, άντιδημοκρατικαί καί χ/τιεζχργελματι- 
και, άντιτί-ϋενται δέ εις ταύτας ή συντριζτική ζλειοψηφία 
τών δικηγόρων τής χώρας ανεξαρτήτως βα-3μίδος εις ήν ανή
κουν, διότι όιασζοϋν ζρωτίστως την τάξιν, έξασ-υενίζουν, αν 
μή και αναιρούν τήν άντιζροσωζευτικότητα τών έζαγγελμα- 
τικών συμφερόντων όλων τών δικηγόρων, έναζο-3έτουσαι τήν 
διαχείρισιν τούτων, άτινα ιδία τών νεότερων δικηγόρων είναι 
όξύτατα, εις τάς χείρας των έκ τής μικροτέρας μερίδος τών 
κατά τεκμήριον συγκριτικώς ζλέον έζιτυχόντων έζαγγελμα- 
τικώς δικηγόρων, ζροερχομένων, δέον νά άντικαταστα-3οΰν 
αύται έζΐ τώ τελεί όζος ή άντιζροσώζευσις τών δικηγόρων 
εις τα διοικητικά συμβούλια τών συλλόγων των είναι ανά
λογος ζρος τον άρ:-3μόν τούτων εις έκαστη·; βαύμίδα νά έχω- 
σι δέ τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσ-5 οι zx/τες χ/ευ

χρονικών ζεριορισμών ώς ζρός τήν ύζηρεσίχ; των ώς δικηγό
ρων καί τήν έγγραφή·; των εις τό μητρώον τοϋ οικείου συλ
λόγου.

Έζειδή. έν όψε: τών ζροκηρυχ-ύεισών καί ταχέως, μελ- 
λουσών νά διεξχχνοϋν άρχαιρεσιών τών δικηγορικών συλ
λόγων τής χώρας, μετά μίαν Τετίαν ούσιαστικής άχρηστεύ- 
σεως τούτων καί σωρεύσεως ζροβλημάτων δι’ ολόκληρον τήν 
δικηγορικήν τάξιν. μειζονος δέ όζωσδήζοτε έκτάσεως καί οξύ
τητες διά τους νεότερους δικηγόρους, ή ζαρούσα ζρότασις 
δέον όζος μή άναμείνη τήν όλοκλήρωσιν τής μελετωμένης 
άζό μακροϋ γενικωτέρας άναμορφώσεως τοϋ Κώδικος ζερΐ 
Δικηγόρων.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί ά;τικατ2στάσεως διατάξεών τινων τοϋ Ν.Α. 3026/54 

τοϋ Κώδικος ζερΐ δικηγόρων.
1. Το έδ. α τής zap. 2 τού αρ-ϋρου 216 τοϋ Ν.Α. 3026/54 

άντικαύίστατα: ώς εξής:
«Ό αρΐ'ύμός τών έκλεκτέων συμβούλων, κανονίζεται έζί 

τή βάσει τών έγγεγραμμένων έν τώ μητρώο μελών τριάκοντα 
ημέρας ζρό τών άρχαιρεσιών, κατχ;έμεται δέ κατ’ αναλογίαν 
τού άρΐ'ϋμού τών μελών τών άνηκόντων εις έκάστην βα·3μίδα 
ζαρά Πρωτοδίκαις. zap’ Έύφέταις καί zap’ Άρείω Πάγο δι
κηγόρων' ζ^κώμένου "ζερ’ΟτώΤ δικηγορικών συλλόγων Ά·3ή- 
νών καί Πειραιώς, ζαρά Πρωτοδκίκαις καί zap’ Έφέταις δέ 
ζροκειμένου ζερΐ τών διγορικών συλλόγων ζόλεων έν-3α εδρεύει 
Έφετείο·;, μή λαμβχ;ομέ·;ων ϋζ’ όψιν τών κλασμάτων κατά τήν 
κατανομήν τών -ύέσεων τών ύζολοίζων τούτων διατι·3εμένων 
εις τήν ανωτέρω βα-ϋμίδα, μή ύζαρχόντων δέ ύζοψηφίων 6α- 
•ύμίδος τίνος ή μή καλυζτόντων τον άρ:-3μόν τών άνηκόντων 
εις αύτήν δέσεων, at -ύέσεις ταύτης ή μή καλυφ·3είσαι τού
των διατίθενται εις τήν ά;ωτέρα βα·3μίδα.

2. Τό άρ-ϋρο; 217 τοϋ Ν.Α. 3036/54 αντικαθίσταται ώς 
εξής: «Τό δ ικαίωμα τοϋ έκλέγειν έχουν άζχ;τες οί δικηγό
ροι μέλη έκάστου δικηγορικού συλλόγου, έφ’ όσον ένεγράφη- 
σχ; εϊς τό οικείο·; μητρώον μέχρι καί τής ζροτεραίας τής διε
ξαγωγής τών αρχαιρεσιών ημέρας.

Έν Ά-ϋήναις τή 18 Δεκεμβρίου 1974 
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Σύλβα—Καίτη ’Ακρίτα, Γ. Α. Πχζαδημητρίου.


