
Τοΰ σχεδίου νόμου «για την άνασύσταση των μητρώων
των Δικηγορικών Συλλόγων τοΰ Κράτους».

Προς τη Βουλή τών Ελλήνων
*0 επαγγελματικός πληθωρισμός στο δικηγορικό _ επάγ

γελμα έχει φτάσει σέ σημείο εκρηκτικό, ιδιαίτερα στην Α
θήνα καί σέ άλλες μεγάλες πόλεις. Σήμερα στα μητρώα των 
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι γραμμένοι περίπου 
20.000 δικηγόροι από τούς όποιους οί 12.000 στα μητρώα 
τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών, ενώ στό Βέλγιο που 
έ/ει όσο περίπου πληθυσμό καί ή χώρα μας, οί δικηγόροι 
είναι περίπου 4.600. στη Γαλλία μέ 53.000.000 πληθυσμό 
11.500 κ.λ.π.

Μέχρι πριν άπό μερικά χρόνια τό πρόβλημα τοΰ πληθωρι
σμού άντιμετωπίζονταν μέ τεχνητά μέσα αποκλεισμού άπό 
τό επάγγελμα καί ιδιαίτερα μέ τό σύστημα τού λεγάμενου 
«κλειστού αριθμού».

Κατά τό σύστημα αύτό.ό αριθμός τών δικηγόρων κάθε 
Συλλόγου ήταν ορισμένος καί οί θέσεις συμπληρώνονταν μέ 
διαγωνισμό. "Ομως τό σύστημα αυτό είναι άντίθετο μέ την 
επαγγελματική ελευθερία καί άποκλείει άπό τήν άσκηση τού 
επαγγέλματος νέους άνθρούπους πού έχουν πιά όλοκληρώ- 
σει τις σπουδές καί τή μαθητεία τους καί έχουν οριστικά 
προσανατολιστεί προς τήν άσκηση τού δικηγορικού επαγ
γέλματος, Γι’ αυτό τό σύστημα αυτό έχει έγκαταλειφθεί 
οριστικά.

'Ο επαγγελματικός πληθωρισμός τών δικηγόρων κύρια 
αιτία έχει τή διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας. "Οπως 
είναι γνωστό τό 50 % περίπου τού άκαθάριστου εθνικού προϊ
όντος προέρχεται άπό τον τομέα τών υπηρεσιών. Γι’ αυτό 
ό έπαγγελ.ματικός πληθωρισμός δέν μπορεί βέβαια ν’ άντι- 
μετωπισθεϊ ριζικά χωρίς τις άναγκαΐες διαρθρωτικές άλλα- 
γές στην οικονομία. "Ομως μέτρα περιορισμού του είναι δυ
νατά μέ κατεύθυνση νά φύγουν άπό τό επάγγελμα εκείνοι 
πού τό έχουν πάρεργο ή πού δέν τό άσκούν πραγματικά, νά 
καθιερωθεί υποχρεωτική έξοδος μετά άπό τή συμπλήρωση 
κάποιου ορίου ηλικίας κ.λ.π.

Τό νομοσχέδιο πού προτείνουμε έχει σκοπό νά άπομακρύνει 
άπό τό δικηγορικό επάγγελμα εκείνους πού δέν άσκούν καθό
λου ή-πού δέν άσκούν άποκλειστικά δικηγορία, καθώς καί 
όσους δέν έχουν τις προϋποθέσεις πού κατά τον Κώδικα Δι
κηγόρων είναι άναγκαΐες γιά την άσκηση της δικηγορίας. 
Ή άπομάκρύνση αύτή, έκτος άπό τήν ανακούφιση τού προ
βλήματος τού πληθωρισμού, θά έχει ευεργετικά άποτελέ- 
σματα γιά τή λ.ειτουργία τής Δικαιοσύνης γενικότερα. Γιατί 
οί δικηγόροι είναι ουσιαστικοί παράγοντες τής άπονομής 
'της Δικαιοσύνης καί γιατί τά πρόσωπα εκείνα πού έχουν τή 
δικηγορία πάρεργο καί πού έχουν στραφεί σέ άλλ ες δραστη
ριότητες, είναι συνήθως ξένα στις παραδόσεις τού Δικηγορι
κού Σώματος καί στή δικηγορική δεοντολ.ογία καί δέν έχουν 
τά ουσιαστικά προσόντα γιά τήν άσκηση τού έπαγγέλματος.

Ό Κώδικας δικηγόρων προβλέπει βέβαια διαδικασίες 
διαγραφής τών προσώπων αύτών άπό τά μητρώα τών Συλ
λέγουν. . . . , .

"Ομως οί προσπάθειες εκκαθάρισης πού έγιναν μέχρι σή
μερα δέν είχαν άξιόλ.ογα άποτελέσματα, επειδή ή διερεύνηση 
καί ή εξακρίβωση τών περιπτώσεων αυτών προϋποθέτει άνα- 
λόγους μηχανισμούς πού δέν προβλέπονται άπό τον Κώδικα 
δικηγόρων. ’Εξάλλου οί περιπτώσεις άσυμβίβαστων έχουν 
πολλαπλασιαστεϊ τά τελ,ευταϊα χρόνια καί τούτο εμποδίζει 
άκόμα περισσότερο τό συστηματικό εντοπισμό τους.

' Η λύση πού προτείνεται μέ τό νομοσχέδιο είναι ή άνασύν- 
ταξη τών μητρώων τών Δικηγορικών Συλλέγω·/ τού Κρά
τους, έτσι πού κάθε περίπτωση νά έρευνηθεΐ ειδικά.

Πιστεύεται, ότι μέ τή μέθοδο τής άνασύνταξης τών μη
τρώων καί μέ τήν ειδική έρευνα κάθε αίτησης εγγραφής, οί 
περιπτώσεις τών προσώπων πού δέν άσκούν άποκλ.ειστικά 
καί πραγματικά δικηγορία άλλ.ά καί γενικότερα αύτών πού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έχουν κάθε_ λογής ασυμβίβαστες ιδιότητες, θά έξακριβιν- 
θούν καί ή δικηγορία θά απαλλαγεί άπό όλα τά «ξένα σώ
ματα». ' ’ _ '

Σημειώνεται ότι τό νομοσχέδιο έχει προταθεϊ άπό τό 
Δικηγορικό Σύλλογο'’Αθηνών, ό όποιος άντιμετωπίζει τό 
όξύτερο πρόβλημα επαγγελματικού πληθωρισμού άπό ολ.ους. 
τούς Συλλόγους τής Χώρας.

Γο άρθρο 1 τού Νομοσχεδίου διατυπώνει τήν άρχή, ότι 
μετά τήν άνασύνταξη, μόνον όσοι θά γραφτούν στά νέα μη
τρώα θά μπορούν νά άσκούν τη δικηγορία.

Τό άρθρο 2 ορίζει τις προθεσμίες άνασύνταξης τών Μη

τρώων καί δίνει τήν ευχέρεια στούς μεγάλους Δικηγορικούς 
Συλλόγους νά προχωρήσουν στήν άνασύνταξη τμηματικά, 
γιά νά μπορέσει νά περατωθεΐ ομαλά τό έργο. Τό ίδιο άρθρο 
διευκρινίζει, ότι στό μέλλον καθώς καί ότι όσοι δικηγόροι δέ 
γραφτούν στά νέα μητρώα θά θεωρηθούν ότι παραιτήθηκαν 
άπό τή δικηγορία.

Γό άρθρο 3 ορίζει, ότι τά δικαιολογητικά τής έπανεγγρα- 
φής ορίζονται μέ άπόφαση τού Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά 
άπό σύμφωνη γνώμη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Δι
κηγορικού Συλλόγου ’Αθήνας.

' Η σύμφωνη γνωμοδότηση τών Δικηγορικών Συλλόγων 
στά θέματα πού άφορούν τήν οργάνωση τού δικηγορικού 
έπαγγέλματος. είναι εφαρμογή μιας γενικότερης άντίληψης 
γιά τήν αυτοδιοίκηση καί γιά τήν αύτονομία τών έπαγγελ.- 
ματικών οργανώσεων. __ ______ _ _

Τό άρθρο 4 ορίζει τις ποινικές συνέπειες τής υποβολής 
άνειλικρινών κ.λ.π. δηλώσεων. Ή διάταξη διατυπώθηκε 
περισσότερο σάν υπόμνηση, γιατί ή πράξη καλύπτεται άπό τή 
διάταξη τού άρθρου 242 τού Ποινικού Κώδικα. Θεωρήθηκε 
εξάλλου, ότι δέν θά έπρεπε νά δημιουργηθεΐ ιδιώνυμο άδί- 
κημα, γιατί αύτή ή νομοθετική πρακτική δέν είναι σωστή. -

Τό άρθρο 5 προβλέπει τόν άριθμό καί τή σύνθεση τών 
’Επιτροπών πού θά εξετάσουν τις αιτήσεις εγγραφής στά 
νέα μητρώα καί τή διαδικασία μέ τήν όποια, οί επιτροπές 
θά εξετάσουν τις αιτήσεις.’ 'Ορίζονται οί πιο σύντομες δυνά1 
τές προθεσμίες ένέργειας τών επιτροπών, γιά νά μπορέσει νά 
τελειώσει γρήγορα ή άνασύνταξη τών μητρώων. ' · ’ ·

Μέ τά άρθρα 6 καί 7 προβλέπεται νά δημιουργηθούν .δευ
τεροβάθμιες επιτροπές μητρώου καί καθορίζονται οί προϋ
ποθέσεις καί ή διαδικασία γιά τήν άσκηση έφεσης καί γιά 
τήν εξέτασή της.

’Αξιοσημείωτη είναι ή διάταξη, μέ τήν οποία άναγνωοί.- 
ζεται σέ κάθε μέλος τού Δικηγορικού Συλλόγού δικαίωμα 
έφεσης κατά τών άποφάσεων πού δέχονται τήν έγγραφή ή 
έπανεγγραφή. Μέ τόν τρόπο αύτό δημιουργεΐται μιά πρό
σθετη έγγύηση σωστής λειτουργίας τών έπιτροπών καί .σέ 
τελική άνάλ.υση άναγνωρίζονται στή βάση τού Δικηγορικού 
Σώματος, αρμοδιότητες περιφρούρησης τού δικηγορικού 
έπαγγέλ.ματος. ·Γ · ··■■;· : -

Τά άρθρα 8 καί 9 τού προσχεδίου, -ρυθμίζουν- τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο όλοκληρούνεται ή έγγραφή στά νέα μητρώα κ.λ.π.

Τό άρθρο 10 ορίζει, ότι μετά τήν άνασύνταξη τών μητρώων 
θά ξαναλχιτουργήσουν οί έπιτροπές εκκαθάρισης μητρώου 
πού προβλέπουν οί πάγιες διατάξεις τού Κώδικα δικηγόρο/ν. 
Τό ίδιο άρθρο καθορίζει επίσης τήν τύχη τών υποθέσεων πού 
κατά τήν έναρξη τής άνασύνταξης θά βρεθούν έκκρεμεΐς 
σέ έπιτροπές τού Κώδικα δικηγόρων.

Τό άρθρο 11 καταργεί τις διατάξεις τών άρθρων 22 καί 
23 τού Ν*. 1183/81. Οί διατάξεις αυτές είχαν δώσει δικαίω
μα διορισμού σέ πρόσωπα πού ή είχαν διαγοαφεΐ άπό τά μη
τρώα, ή δέν είχαν τά σχετικά προσόντα εγγραφής κατά τις 
διατάξεις τού Κώδικα δικηγόρων.

Οί Δικηγορικοί Σύλλογοι είχαν διαμαρτυρηθεΐ έντονα 
όταν θεσμοθετήθηκαν αυτές οί διατάξεις πού τις ,θεώρησαν 
άποτέλ.εσμα εύνοιας σέ κάποιο πολύ στενό κύκλ,ο προσώ
πων καί καταλυτικές γιά τήν αυτονομία τών Δικηγορικών 
Συλλόγων, άφού άναθέτουν στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης



τόν £λεγχο των δικαιολογητικών των προσώπων πού ευ
νοούνται..:^ ...π ΐ - . ύτ . Γ’ · - -

• Τό άρθρο 12 τροποποιεί τή διάταξη ’ τής παραγράφου 5 
τοΰ άρθρου 239 τού Κώδικα δικηγόρων. Μέ τις τροποποιή
σεις αυτές, πού άφοροϋν μόνο τον Δικηγορικό Σύλλογο ’Α
θηνών,, έπιδιώκεται νά διευκολυνθεί ή λειτουργία των Πει
θαρχικών.Συμβουλίων, πού ή σημασία τους για τή διατήρηση 
τοΰ επιθυμητού ήθικοϋ καί έπαγγελματικοϋ έπιπέδου των 
μελών τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών - άρα καί για 
την ίδια τη Δικαιοσύνη, είναι φανερή. Είκιδότερα ορίζεται 
δτι'; >

α) Στα Πειθαρχικά Συμβούλια μετέχουν μόνο δύο μέλη 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, άντί άπό τρία πού όριζε ή πα
λιά διάταξη. Αύτό γίνεται , γιά νά μειωθεί ή άπασχόληση 
των μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλ.ίου μέ την εκδίκαση 
πειθαρχικών παραπτωμάτων καί νά ένισχυθεΐ άντίστοιχα 
ή ενασχόλησή .τους μέ .τά θέματα διοίκησης τοΰ Συλλόγου.

β) ’Αντίστοιχα μέ την πιο πάνω διάταξη καί επειδή ό 
όγκος τών υποθέσεων πού φτάνουν στά Πειθαρχικά Συμβού
λια; έχει αυξηθεί , προτείνεται νά διπλασιαστεί ό άριθμός 
τών μελών τών Πειθαρχικών Συμβουλίων πού δέν προέρ
χονται άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο. - . ,· - ·

γ) Ή διάταξη πού προτείνεται νά τροποποιηθεί, προβλέ
πει, 0τί οί πειθαρχικοί δικαστές πού δέν είναι μέλη τού Διοι
κητικού Συμβουλίου , πρέπει νά έχουν 25ετή συνολική δι
κηγορία, άπό τήν όποια δετή στον Άρειο Πάγο. Ή διάταξη 
τοΰ άρθρου' 242 τού Κώδικα δικηγόρων δρίζει, ότι οί δι
κηγόροι μέλη τοΰ ’Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέ
πει ν - έχουν τό λιγότερο ΙΟετή υπηρεσία στόν “Αρειο Πάγο. 
Έτσ γιά,τό ’Ανώτατο^ Πειθαρχικό Συμβούλ.ιο μπορεί νά 
είναι άρκετή υπηρεσία 18 συνολικά χρόνων, ενώ γιά τό Πρω
τοβάθμιο χρειάζεται ύπηρεσία 35 χρόνων. Γιά νά διορθωθεί 
αύτό τό άτοπο καί έπειδή οί νεότεροι- δικηγόροι μπορούν 
συνήθως νά διαθέσουν , περισσότερο .χρόνο γιά νά ασκούν^ 
τά καθήκοντά τους, ως μελών τών Πειθαρχικών Συμβουλίων, 
προτείνεται νά άρκεϊ γιά τά μέλη τών πρωτοβάθμιων Πει
θαρχικών Συμβουλίων συνολική δικηγορική υπηρεσία δέκα 
χρόνων. '· , .

Τό άρθρο 13 τού νομοσχεδίου προβλέπει καί ρητά, οτι 
καταργεϊται κάθε αντίθετη διάταξη, έτσι πού ή ανασύνταξη 
τών μητρώων νά εφαρμοστεί άνεμπόδιστα.

Στά παραπάνω άποβλέπει αύτό τό σχέδιο νόμου πού 
έχουμε τήν τιμή νά θέσουμε ύπόψη τής ’Εθνικής ’Αντι
προσωπείας γιά τήν ψήφησή του.

’Αθήνα, 8 ’Απριλίου 1982
*0 Υπουργός Δικαιοσύνης 

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΕΣ “Η· ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α' “Αρθρο 22 Ν. 1183/1981.
1. Οί έγγραφέντες είς τά βιβλία τών ’Ασκουμένων τών 

Δικηγορικών Συλλόγων δυνάμει τού άρθρου 18 τού Νόμου 
969/1979 καί τού άρθρου 17 τού Νόμου 1093/1980 καί έπι- 
τυχόντες εις σχετικόν διαγωνισμόν, δύνανται κατ’ έξαίρε- 
σιν τού άρθρου 19 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954 «περί τού Κώδικος 
τών δικηγόρων» νά διορίζωνται ώς δικηγόροι εις οίονδή- 
ποτε Πρωτοδικείου τής Χώρας, πλήν τού Πρωτοδικείου 
’Αθηνών.

2. Οί διορισθέντες δικηγόροι δυνάμει τών ανωτέρω Νό
μων δύνανται ωσαύτως νά μετατίθενται προ τής παρε- 
λεύσεως διετίας άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος.’1 γ-p

Β' 'Αρθρο 23 Ν. 1183/1981. . ,τ
1. Δικηγόροι διαγραφέντες τού μητρώου τοΰ Συλλόγου

εις τον όποιον ήσαν εγγεγραμμένοι λόγω μή υποβολής τής 
ύπό τοΰ άρθρου 28 τού Κώδικος περί δικηγόρων προβλέ- 
πομένης ενιαύσιος δηλώσεως έκ σημαντικού αιτίου, έπανεγ- 
γράφονται εις τό μητρώον . τού Συλλόγου έκ τοΰ οποίου 
διεγράφησαν, έάν ή διαγραφή των δέν οφείλεται εις τήν μή 
άσκησιν τού επαγγέλματος; . . ,

2. Ή άσκησις τού επαγγέλματος θά άποδεικνύεται διά 
τής υποβολής ύπό τού διαγραφέντος δικηγόρου εις τήν άρ-

-μοδίαν διεύθυνσιν- τού Υπουργείου - Δικαιοσύνης άριθμοΰ 
δικογράφων παρ’ αύτοΰ υπογεγραμμένων καί φερόντων βε- 
βαίαν χρονολογίαν, άφορώντων τό έτος τής διαγραφής.'ο

3. Τό Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά έλεγχον τών ύπο- 
βαλλ.ομένων δικογράφων προβαίνει εις τήν έκδοσιν τής σχε-' 
τικής άποφάσεως επαναδιορισμού.

Γ' Άρθρο 239 παρ. 5 Κώδικα δικηγόρων. ; ■/.
Τά πενταμελή πειθαρχικά Συμβούλια τού Δικηγορικού 

Συλλόγου ’Αθηνών δύνανται νά συντίθενται έκ τριών ή τεσ
σάρων μελών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί έξ 
ενός ή δύο δικηγόρων μή μετεχόντων τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Προς τούτο τό Διοικητικόν Συμβούλιου τού 
Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών εις τό τέλος έκάστου έτους, 
άναλόγως τών έκάστοτε άναγκών τής πειθαρχικής δικαιοδο
σίας, έκλέγει τών είς τά μητρώα τού Συλλόγου έγγεγραμ- 
μένων μέχρι δέκα τό πολύ δικηγόρους παρ’ Άρείω Πάγω 
διακρινόμενους διά τό ήθος καί τήν προσήλωσιν είς τάς πα
ραδόσεις τού Σώματος έχοντας 25ετή συνολικήν δικηγορι
κήν υπηρεσίαν, έξ ής πέντε τουλάχιστον παρ’ Άρείω Πάγο). 
Είς τούτους δύνανται νά άνατίθενται καθήκοντα Είσηγητοΰ 
κατά τό άρθρον 72 καί έπ. Τά όνόματα τών διοριζομένο>ν 
άνακοινούνται εις τό Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης, ίνα καταχωρι- 
σθώσιν εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Ή θητεία 
τούτων διαρκεΐ καθ’ όλον τό έπόμενον έτος, δυναμένη νά 
άναθεωρηθή έφ’ άπαξ ή καί έπανειλημμένως.


