
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΤΣ

Err1 τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Κώδικος
-των Δικηγόρων». - ___

Π ροζ τ ήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Ώς γνωστόν, άπό της 2Ίης ’Απριλίου 1967 καί κατά 
τήν διάρκειαν της δικτατορίας έξεδόθησαν πλεΐσται διατά
ζεις τροποποιήσασαι τόν Κώδικα περί Δικηγόρων καί δή 
κατά τρόπον ριζικώς αντίθετον προς τό ολον πνεύμα αύτοϋ, 
αέ άποτέλεσμα νά πληγή το δικηγορικόν λειτούργημα με 
δυσμενείς γενικωτέρας κοινωνικάς επιπτώσεις.

Εΐδικώτερον.
1. Διά των Α.Ν. 12/67 άρθ. 4 καί Α.Ν. 237/67 άρθρ. 

5, έθεσπίσθη δυνατότης διορισμού Δικηγόρων εις δημοσίας 
'Υπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κ.λπ., 
διατηρούμενης παραλλήλως καί της δικηγορικής ίδιότητος. 
Ούτως άνετράπη έκ βάθρων ή ύπό των οικείων διατάξεων 
τοϋ Κώδικος περί Δικηγόρων θεσπιζόμενη άπαγόρευσις 
άσκήσεως ασυμβιβάστου πρός τό δικηγορικόν λειτούργημα 
έργου.

2. Διά τοϋ Ν.Δ. 182/1973 έπετράπη ό διορισμός ώς 
Δικηγόρων άνεςαρτήτως ηλικίας, καταργηθέντος τοϋ ορίου 
τών 35 ετών.

3. Διά τοϋ Ν.Δ. 410/1974 περιωρίσθη ό χρόνος άσκή- 
σεώς από δύο έτη είς δώδεκα-μήνας μέ συνέπειαν νά μή 
γίνεται έπαρκής προετοιμασία διά την εύδόκιμον άσκησιν 
τοϋ κοινωνικού λειτουργήματος τοϋ Δικηγόρου, ένω έξ 
άλλου εντός έξ μηνών παρετηρήθη άθρόα έγγραφή εις τά 
μητρώα νέων Δικηγόρων {μόνον είς τόν Δικηγορικόν Σύλ
λογον ’Αθηνών ένεγράφησαν δύο χιλιάδες περίπου νέοι 
Δικηγόροι).

Διά τοϋ ΰπ’ οψιν υμών τιθεμένου νομοσχεδίου γίνεται 
άπαρχή έπαναφορας έν ίσχύι τών παγίων διατάξεων τοϋ 
Κώδικος περί Δικηγόρων (διά τής καταργήσεως τών κατά 
την διάρκειαν της δικτατορίας έκδοθεισών), έν ω μέτρω 
αυται ύπηρετοϋν τό αληθές συμφέρον τής τάξεως τών Δι
κηγόρων καί τής Κοινωνίας γενικώτερον. '

Ούτως εΐδικώτερον: ·<
α) Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου Νόμου έπαναφέρεται 

ή ισχύς τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Κώδικος περί Δικη
γόρων ώς είχεν αΰτη κατά την άρχικήν της διατύπωσιν 
ή οποία καθορίζει τά προσόντα τών υποψηφίων πρός συμ
μετοχήν εις τάς έξετάσεις Δικηγόρων, μεταξύ τών όποιων 
καί τό δριον ήλικίας, τών 35 έτών.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 έπαναλαμβάνεται ή διάταξις τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 4507/1966, δι’ ής έθεσπίσθη 
0ptov ήλικίας έγγραφής είς τά βιβλία άσκουμένων, όριζο- 
μένου ούχ ήττον τούτου είς τό 32ov‘ έτος τής ήλικίας τών 
υποψηφίων καί οΰχί είς τό 30όν, δπερ ώρίζετο ύπό τής είρη- 
μένης διατάξεως τοϋ Ν. 4507/1966.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου καταργοϋνται 
διατάξεις νόμων έκδοθέντων μετά την 21ην ’Απριλίου 1967 
δΓ ών έθεσπίσθη άρσις των άσυμβιβάστων πρός τό δικη
γορικόν λειτούργημα έργων. Δ ν

δ) Διά τοϋ άρθρου 4 καταργεϊται τό άρθρον 2 τοϋ Ν.Δ. 
410/1974, περί άσκήσεως τών άσκουμένων Δικηγόρων είς 
τά Δικαστήρια καί τάς Εισαγγελίας, καθ’ δσον ένεφανίσθη- 
σαν δυσχέρειαι είς τήν έφαρμογήν του, έπαναφέρεται δέ έν 
ίσχύι-τό άρθρον 7 τοϋ Κώδικος περί Δικηγόρων δπερ έρ- 
ρύθμιζε τό αύτό θέμα. ' '

ε) Διά τοϋ άρθρου 5 λαμβάνεται μέριμνα διά τούς ήδη 
εγγεγραμμένους είς τά βιβλία άσκουμένων δπως ουτοι 
μετέχουν τών εξετάσεων καί μετά την συμπλήρωσιν τοϋ 
35ου έτους τής ήλικίας των ώς επίσης καί μετά ενιαύσιον 
άσκησιν.

Ταϋτα- σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου σχεδίου Νόμου’ 
δπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό τήν κρίσιν τής Έθνι-

Λ,κής ^Αντιπροσωπείας και νά παρακαλέσωμεν, όπως αύτη 
περίβάλ^- τοϋτο' δίά'τής ’’ψηφόυ”της. π— — ·--

■Έν Άθήναις τή 7 ’Οκτωβρίου 1975 
------- Ό -επί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ, ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΑΙ Κ.Α.Π. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν.Δ. 182/J 973
Άρθρ. 1 παρ. 1.

Ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 «περί τοϋ 
Κώδικος τών Δικηγόρων» ώς αύτη "ισχύει νϋν, άντικαΟί- 
σταται ώς άκολούθως : «3 Δικαίωμα συμμετοχής είς τόν 
διαγωνισμόν έχει δστις κέκτηται πτυχίον τοϋ Νομικού Τμή
ματος τής Νομικής Σχολής Ελληνικού ή άλλοδαποϋ όμο- 

• ταγούς Πανεπιστημίου καί έχει συμπληρώσει διετή πρακτι
κήν άσκησιν».

Ν.Δ. 3026/1954 «περί τοϋ Κώδικος τών Δικηγόρων».
« Άρθρον 3 παρ. 3.

«Ό πτυχιοϋχος οφείλει, εντός εξαμήνου άπό τής άκα- 
δημαϊκής δοκιμασίας του, νά ζητήση τήν έγγραφήν του 
είς ειδικόν βιβλίον τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου τού τόπου 
τής άσκήσεως, προσάγων τό πτυχίον αύτοϋ καί βεβαίωσιν 
επί νομίμου χαρτοσήμου., τοϋ Δικηγόρου, παρ’ ω μέλλει 
νά άσκηθή δτι ήρξατο άσκούμενος, από τής έγγραφής δέ^ 
ταύτης λογίζεται άρξαμένη ή άσκησις».

Α.Ν. 12/1967 
« Άρθρον 4.

Παρ. 1 Δικηγόροι, διοριζόμενοι είς θέσι Δημοσίας Πολι
τικής Υπηρεσίας ή είς τοιαύτην Νομικού Προσώπου Δημο
σίου Δικαίου καί είς τάς λοιπάς έν άρθρω 1 τοϋ παρόντος 
άναφερομένας, δεν άποβάλλουσι τήν ιδιότητα τοϋ Δικηγόρου 
ούδέ διαγράφονται έκ τών μητρώων τών οικείων δικηγορι
κών Συλλόγων, άναστελλομένης μόνον τής ένασκήσεως τοϋ 
λειτουργήματος των ώς δικηγόρων, καθ’ άπαντα τόν χρόνον 
παραμονής έν τή είς ήν διορίζονται θέσει. - Γ

Παρ. 2. Ή άσφαλυστικοΰ δικαίου διάταξις τής παρ. 2 
τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος έφαρμόζεται άναλόγως καί έν 
προκειμένω ώς καί πρός τά Ταμεία Συντάξεων Νομικών 
,καί Προνοίας Δικηγόρων». -

- Α.Ν. 237 /1967 · ·
’ / ■ . . . «Άρθρον 5. ■

’Εν τέλει τοϋ άρθρου 9 τοϋ Α.Ν. 31/1967, προστίθεται 
παράγραφος ύπ’ άριθ. έξ ‘ (6) έχόυσα οΰτώ :

• «Δικηγόροι διοριζόμενοι είς θέσιν Γενικοΰ Διευθυντοϋ 
άναπληρωτοϋ ή βοηθού Γενικού Διευθυντοϋ ή Διευθυντοϋ 
τών έν άρθρω 1 Γεωργικών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων 
τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συ
νεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) καί τών άν άρθρω 8 Εται
ρειών καί Κοινοπραξιών, δεν άποβάλλουσι τήν ιδιότητα 
τού Δικηγόρου, ούδέ διαγράφονται έκ τών Μητρώων τών 
οικείων Δικηγορικών Συλλόγων, ά'/αστελλομένης μόνον τής 
ένασκήσεως τοϋ λειτουργήματός των ώς Δικηγόρων καθ’ 
άπαντα τόν χρόνον παραμονής έν τή είς ήν διορίζονται θέσει 
τής δέ άσφαλίσεώς των είς τό Ταμεΐον Συντάξεως Νομικών 
τό ’Επικουρικόν τοιοϋτον καί τό Ταμεΐον Προνοίας Δικη
γόρων συνεχιζομένης καθ’ άπαντα τόν άνωτέρω χρόνον 
ύπό τόν δρον έκπλ.ηρώσεως τών "πρός τά Ταμεία ταϋτα 
ύπό τής κειμένης νομοθεσίας προβλεπομένων ύποχρεώ- 
σεών των».

Ν.Δ. 1255/1972
«Άρθρον 1. '

1. Ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 4507/1966 «περί ρυ- 
θμίσεως θεμάτων τινών τών Δικηγόρων, τών Συμβολαιο
γράφων, τροποποιήσεως τοϋ Κώδικος περί Ταμείου Νο
μικών καί άλλων τινών διατάξεων)» καταργεϊται.



2. Πτυχιοΰχοι Νομικής Σχολής έμπίπτοντες εις την καταρ 
γουμένην διά τοϋ παρόντος διάταξιν καί άποστερηθέντες ώς 
έκ τούτου τοΰ δικαιώματος τής έγγραφής άπό 1 Ιανουά
ριου 1972 καί εντεύθεν εις τά παρά τοΐς Δικηγορικούς Συλ- 
λόγοις τοϋ Κράτους τηρούμενα, κατά νόμον, ειδικά βιβλία 
άσκουμένων, δύνανται εντός διμήνου άπό τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοΰ παρόντος νά αίτήσωνται την εγγραφήν των εις 
τά βιβλία ταϋτα τηρουμένων κατά τά λοιπά των διατάξεων 
τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 «περί τοϋ Κώδικος των Δικηγόρων».

3. ‘Η κατά την προηγουμένην παράγραφον έγγραφή είς 
τά βιβλία άσκουμένων, άνατρέχει είς τήν ημερομηνίαν τοΰ 
πτυχίου τοϋ έγγραφομένου, πάντως δέ ούχί προ τής 1ης 
’Ιανουάριου 1972.

4. 'Ο διαδραμών άπό τής έγγραφής είς τά βιβλία άσκου
μένων κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος χρόνος λογίζεται 
ώς χρόνος πραγματικής άσκήσεως έφ’ όσον κατά την διάρ
κειαν τούτου δεν συνέτρεχεν έν τώ προσώπω τοϋ άσκου- 
μένου άσυμβίβαστός τις ίδιότης». ( _

Άρθρον 2. ■ '
- Ή ίσχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό .τής δημοσιεύσεως 
αύτοΰ.διά τής Ε.Κ.ν

- . Ν.Δ. 410/1974
" Άρθρον 1.

- Ή παρ. 3 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954 «περί τοΰ_ 
Κώδικοςτών -Δικηγόρων» ώς αΰτη άντικατεστάθη διά τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 182/1973 «περί άντικατα- 
στάσεως τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954 
«περί τοϋ Κωδικός των Δικηγόρων» άντικαθίσταται ώς 
άκολούθως : .

«3. 'Δικαίωμα συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν έχει 
όστις . έκτηται πτυχίον τοΰ Νομικοΰ Τμήματος Νομικής 

'Σχολής Ελληνικού ή άλλοδαποΰ όμοταγοϋς Πανεπιστη-
- μίου καί έχει συμπληρώσει ένιαύσιον/πρακτικήν άσκησιν».'

λ " ■ "Αρθρον 2. · .V ’ π". c« ... Vΐ- - '
ί Τό άρθρον 7 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954, άντικαθίσταται ώς 
άκολούθως : r - - ’·τ-; ,Α.· ! ·.-. · · *_· ' '

«"Αρθρον 1. 1. Διαρκούσης τής άσκήσεως ό άσκούμενος - 
δύναται νά παρίσταται ένώπιον τοϋ Ειρηνοδικείου, δικά- 
ζοντος κατά τήν διαδικασίαν των μικροδιαφορών, τή έγ- 
γράφω έντολή τοΰ παρ’ ω άσκεϊται δικηγόρου καί ΰποχρε- 
οϋται νά συμπαρίσταται μετά τούτου ένώπιον πρωτοβα
θμίων Δικαστηρίων, συνυπογράφων δύο τούλάχιστον προ
τάσεις ένώπιον των δικαστηρίων τούτων καθ’ έκαστον 
μήνα τής παρά τω δικηγόρο) άσκήσεώς του, πλήν των μηνών 
των δικαστικών διακοπών, δυνάμενος καί νά άγορεϋη. ’Εν 
άδυναμία συνυπογραφής υπό τοϋ άσκουμένου δύο προτά
σεων μετά τοΰ παρ’ ώ άσκεϊται δικηγόρου, ό άσκούμενος 
δύναται νά συνυπογράψη προτάσεις μεθ’ έτέρου δικηγόρου 
όστις καί βέβαιοί τό γεγονός τοΰτο.

* ~2. Ό άσκούμενος οφείλει προσέτι, προς συμπλήρωσιν
τής άσκήσεώς του νά παρχκολσυθή είδικάς διαλέξεις καί 
συζητήσεις έπί πρακτικών νομικών „θεμάτων, γινομένας έν 
τώ Καταστήματι τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου υπό τήν προε
δρίαν τοΰ προέδρου ή τοΰ νομίμου άναπληρωτοϋ του ή 
έτέρου μέλους τοΰ Συλλόγου, όριζομένου υπό τοΰ. προέ
δρου καί διεξαγομένας κατά τον υπό τοΰ Διοικητικού Συμ-' 
βουλιου τοΰ Συλλόγου συντασσόμενον ειδικόν κανονισμόν. 
Περί τής τοιαύτης "παρακολουθήσεως υπό τοΰ άσκουμένου 
εκδίδει ό Δικηγορικός Σύλλογος σχετικόν πιστοποιητικού 
όπερ προσάγεται κατά τά έν άρθρο) 14 οριζόμενα.

3. Είς τήν άσκησιν περιλαμβάνεται υποχρεωτικό»? καί ή
έπί τρίμηνον διάστημα πρακτική άσκησις παρά τώ Π ρωτο- 
δικέίω καί τή Εισαγγελία τής περιφερείας τοΰ Δικηγορικού 
Συλλόγου, εις ον έγένετο ή έγγραφή τοΰ άσκουμένου. Ή 
ύποχρέωσις αΰτη δεν ύφίσταται διά τούς άσκουμένους παρά 
τώ Γραφείω τοϋ Προέδρου τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Κράτους καί παρά Γραφείοις Νομικών Συμβούλων τοϋ 
Κράτους. ,

4. Έν περιπτώσει στρατεύσεως τοΰ άσκουμένου επιτρέ
πεται ή συμμετοχή τούτου είς διαγωνισμόν υποψηφίων

δικηγόρων καί άν έτι δέν συνεπληρώθη υπό τούτου ή κατά 
τήν προηγουμένην παράγραφον τρίμηνος παρά Πρωτοδι- 
κείω καί Εισαγγελία άσκησις.

5. Ή κατανομή τών άσκουμένων είς τά κατά τήν προη
γουμένην παράγραφον δικαστήρια καί τάς εισαγγελίας γίνεται 
ΰπό τοΰ οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εύθΰς μετά τήν 
έγγραφήν έκαστου άσκουμένου παρ’ αύτώ.

6. Κατά τήν διάρκειαν τής άσκήσεως έκαστος άσκού
μενος ΰποχρεοΰται δπως α) ένημεροΰται έπί τών άντικει- 
μένων τών Τμημάτων τοΰ Δικαστηρίου καί τής εισαγγε
λίας, β) μετέχη τής διεξαγωγής άποδείξεων καί τής καθα- 
ρογραφής άποφάσεων, .έμφανιζουσών, κατά τήν κρίσιν τοϋ 
προϊσταμένου τοΰ δικαστηρίου, ιδιαίτερον νομικόν ένδια-

, φέρον, γ) πχρακολουθή τήν διεξαγωγήν ποινικών δικών καί 
- δ) άπασχολήται έπί παντός έτέρου άντικειμένου τής γραμ
ματείας τοΰ δικαστηρίου καί τής εισαγγελίας έπί σκοπώ 
πληρεστέρας ένημερώσεώς του. . ·.

7. Οί άσκούμενοι κατά τήν διάρκειαν τής παρά τώ Πρω
τοδικείο! καί τή Εισαγγελία άσκήσεώς των έχουν τάς αρμο
διότητας καί τά καθήκοντα τών δικαστικών υπαλλήλων καί 
υπάγονται είς τάς διατάξεις τοΰ ’Οργανισμού τών Δικα
στηρίων καί τής Ποινικής καί Πολιτικής Δικονομίας, τάς 
άφορώσας τούς υπαλλήλους τούτους.

8. Ό κατά τό παρόν άρθρον άσκούμενος παρά τοΐς δικα-
στηρίοις καί ταΐς είσαγγελίαις .δέν δικαιούται αμοιβής ή 
άποζημιώσεως. ' ,

9. Ό τρόπος τής κατά τάς παραγράφους 3 έως 6 άσκή
σεως, ό τρόπος βεβαιώσεως περί τής συντελέσεως τής άσκή
σεως, ώς καί πασα έν γένει περί τής άσκήσεως λεπτομέρεια 
καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Δικαιοσύνης 
δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

10. Οί προϊστάμενοι τών Πρωτοδικείων καί Εισαγ
γελιών, ύποχρεοΰνται δπως κατά μήνα ’Ιανουάριον έκαστου 
έτους, καταρτίζουν τό προσιδιάζον είς τό δικαστήριον ή 
τήν εισαγγελίαν, ών ,προΐστανται, πρόγραμμα πρακτικής 
άσκήσεως τών άσκουμένων δικηγόρων, μεριμνώντες διά 
τήν έξασφάλισιν τής συμμέτρου συμμετοχής καί ένημε- 
ρώσεως τούτων έφ’ όλων τών κατά τήν παρ. 6 άντικει- 
μένων. Άντίγραφον τοΰ προγράμματος κοινοποιείται είς- 
είς τό Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης».

- "Αρθρον 3.
(Άντικατασταθέν ήδη διά τοΰ ν. 86/1975).
Τό άρθρον 15 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954, ώς τούτο τροπι^ποιηθέν 

ισχύει νΰν, άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
«"Αρθρον 15. 1. Ή έξεταστική Επιτροπή άπαρτίζεται 

έξ ένός ’Αρεοπαγίτου, ώς Προέδρου, ένός Είσχγγελέώς 
Έφετών καί ένός Δικηγόρου ’Αθηνών, έχοντος τούλάχιστον 
δεκαετή άσκησιν τοΰ λειτουργήματος του παρά τώ Άρείω 
Π άγω. Ό ’Αρεοπαγίτης μεθ’ ένός άναπληρωτοϋ του, ορί
ζεται ΰπό τοΰ Προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου, ό Εϊσαγγελεΰς 
Έφετών μεθ’ ένός άναπληρωτοϋ αυτού ορίζεται υπό τοΰ 
Είσαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου, ό δέ Δικηγόρος μεθ*' 
ένός άναπληρωτοϋ αύτοΰ ορίζεται ΰπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών. "Εργα 
γραμματέως παρά τή Επιτροπή ταύτη έκπληροϊ ό Γραμ- 
ματεύς τοϋ Άρείου Πάγου ή τής Εισαγγελίας αύτοΰ ή οί 
νόμιμοι αυτών άναπληρωταί. Τον γραμματέα ορίζει ό Πρόε
δρος τής Επιτροπής.

2. Δύναται, δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού Δικαιοσύνης 
νά συγκροτούνται πλείονες τής μιας έξετχστικαί έπιτροπχί 
έκ τών έν τή προηγουμένη παραγράφω οριζόμενων- προσώ
πων».

Άρθρον, 4.
Ασκούμενοι δικηγόροι, συμπληροϋντες, κατά τον πρώτον 

άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διαγωνισμόν υποψηφίων 
δικηγόρων, ένιαύσιον πρακτικήν άσκησιν δύναται νά συμ- 
μετάσχουν είς τούτον ώς καί είς μεταγενεστέρους, χωρίς 
νά άπαιτήται πρός τοΰτο πρακτική παρά. Πρωτοδικείο) 
ή Εισαγγελία άσκησις.
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"Αρθρον 5.
Ό"ου έν τω Ν.Δ. 3026/1954 άναφέρεται ώς διετής ή

_xxr-.xr άσκησες των άσκουμένων δικηγόρων, άττό τής
ΑΔ,τ -7; ισχύος τοϋ παρόντος αύτη νοείται ως ενε-

*ύβϊ0?· "Αρθρον 6.

Δικηγόροι άσκήσαντες μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος 
- -~;'όν'τος το λειτούργημά των κατά -αράβασιν των δια-

-άί-ων τοϋ άρθρου 62 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954, θεω- 
-οϋνταε ώς νόμίμως άσκήσαντες τούτο, μη συντρέχοντος 
Lc τοϋ λόνου τούτου ασυμβιβάστου τίνος έν τω -ττροσώττω 
-iiiV Τό αυτό ισχύει καί προκειμένου περί ασκούμενων.

' "Αρθρον 7.
Λικτνότοι άποβαλόντες αύτοδικαίως την ιδιότητά των 

κ2Τ· ;^ά;μο--ήν τοϋ άρθρου 62 —αρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 
δύνανται, δ·.’ αΐτησεώς των, ύποβαλλομένης εντός άποκλει- 
τττκής προθεσμίας εξ- μηνών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοϋ παεόντος, ν* αΐτήσωνταε την άνάκλησιν τοϋ περί άπο- 
βολής τής ιδιότητάς των Διατάγματος, έφ’ όσον έν τω 
προσώπω των δεν συντρέχει περίπτωσις έκ των έν άρθρω 
26 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 προβλεπομένων.
- *-------- ------------------’--- "ApO^jv 8.— τ---------- ---- :--- ;—

*1! ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
αύτοϋ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τροποποιήσεως τοϋ Κωδικός των Δικηγόρων.
. Άρ-δρον 1.·

Ή παρ. 3 τοϋ άρ-δρου 3 τοϋ ΝΑ. 30^6/1954 «περί τού 
Κώδικος των Δικηγόρων», ώς αϋτη άντεκατεστάδη ύπό τής 
ταρ. 1 τού άρ-δρου 1 τοϋ ΝΑ. 182/73 καί τού άρ-δρου 1 τοϋ 
Ν·Δ. 410/74, άντικα-δίστατα: καί χυ-δις ώς άκολού-δως:

«3. Δικαίωμα συμμετοχής εις την έξέτασιν έχει όστις κε- 
κτηται πτυχίο·/ τοϋ Νομικού Τμήματος τής Νομικής Σχο
λής ελληνικού ή αλλοδαπού όμοταγοϋς Π χ/επιστημιου, έχει 
συμπλήρωσε: διετή πρακτικήν άσκησιν παρά Δικηγόρω καί 
αγε: ηλικίαν ούχί άνωτέρχ/ των 35 ετών συμπεπληρωμένων.
Η συμπλήρωσις λογίζεται ώς έπελ-υοϋτα τη·/ 31 ην Δεκεμ- 

ίριοο τοϋ αντιστοίχου έτους». "

"Ap-Spov 2.
Εις την παρ. 5 τοϋ άρ-δρου 3 τοϋ ΝΑ. 3026/54 «περί 

τοϋ ΚώϊιτΛς των Δικηγόρων», προστί-δετχ. 4δάφιον έιχον 
σϋτω:.

«Από 1ης Ιχυουαρίου 1976 δεν δύνατα: νά έγγραφή εις 
το ειδικόν ίιίλιον άσκουμένων τοϋ οικείου Δικηγορικού Συλ- 
λόγοο ο συμπληρώσας τό 32ον έτος τής ηλικίας του. Ή συμ- 
■=>.ηρωτ:ς λογίζεται έπελ-δοϋσα την 31ην Δεκεμβρίου τοϋ 
“ντιττοίχου έτους». '

' ' ·,
"Αρ-3ρον 3. · _ , ,

}. Τό άρ-3ρον^ 4 τοϋ Α.Ν. 12/1967 «περί ρυ-δμίσεως ζητη- 
μα.ω·/ των έν ένεργεία κρατικών λειτουργών, στρατιωτικών

2. Διήκηγοροι διορισδέντες εις τινα τών έν τοίς καταργου

> -
·ητ<ς του Δικηγόρου, ΰποίάλλοντες εις τόν οικείο/ Δι- 

/ΤΓΟρικον^ Σύλλογον σχετικήν δήλωσιν. Οί μή όποίάλλοντες 
r<> .®* βν®' ϊηλωσιν αποβάλλουν αυτοδικαίως τήν ιδιότητα

τοϋ Δικηγόρου καί διαγράφονται έκ τοϋ μητρώου τοϋ—οικείου 
Συλλόγου, εφαρμοζόμενων άναλόγως τών διατάξεων τών 
άρ-δρων 62 παρ. 1 καί 80 παρ. 3 τοϋ ΝΑ. 3026/54 «περί 
τοϋ Κωδικός τών Δικηγόρων».

Άρ-δρον 4.
Τό άρ-δρον 7 τοϋ ΝΑ. 3026/54 «περί τοϋ Κώδικος τών 

Δικηγόρων» ώς άντικατεττάδη ύπό τοϋ άρ-δρου 2 τοϋ ΝΑ. 
410/Τ4 αντικαθίσταται καί αυ-δις ώς άκολού-δως:

«Άρδρον 7.
1. Διαρκούσης τής άσκήσεως ό ασκούμενος δύναται νά πα- 

ρισταται ενώπιον τοϋ Ειρηνοδικείου, δικάζοντος κατά τήν δια
δικασίαν τών μικροδιαφορών, τή έγγράφφ εντολή τοΰ παρ’ ω 
ασκείται Δικηγόρου και ύποχρεοϋται νά συμπαρίσταται μετά 
τούτου ενώπιον πρωτοβα-δμίων δικαστηρίων συνυπογράφων τάς 
προτάσεις ή άγορεύων.

2. Ό ασκούμενος οφείλει προσέτι πρός συμπλήρωσιν τής
άσκήσεώς του νά παρακολουδή είδικάς διαλέξεις καί συζη
τήσεις έπί πρακτικών νομικών -δεμάτων γιγνομένας έν τώ 
Καταστήματι τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου ύπό τήν προεδρία'/ 
τοϋ Προέδρου ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ του κα,ί διεξαγο- 
μένας καπά τόν ύπό τοϋ Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου συντασσόμενον 
ειδικόν κχ/ονισ’μόν. Περί τής -οιαύτης παρχκολου-δήσεώς ύπό 
τοϋ ασκούμενου εκδίδει ό Δικηγορικός Σύλλογος σχετικόν 
πιστοποιητικόν, όπερ προσάγεται κατά τα έν άρ-δρω 14 ορι
ζόμενα. -

3. Κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, δύναται νά όρίζηται ότι μέρος, 
τής άσκήσεως, τουλάχιστον εξ μηνών, -δα γίνεται παρά τοίς 
δικαστηρίοις ή δι.καστικαίς άρχαίς, ύποχρεουμενων ,τών προ
ϊσταμένων αυτών καί τών αρμοδίων γραμματέων Οπως τοπο- 
•δετώσιν αμελλητί τόν άσκούμενον εις τήν προσήκουσαν ύπη- 
ρεσίαν. · , . ·

4. Ό ασκούμενος έκτελών τήν κατά τήν παρ. 3 ύπηρεσίαν 
έχει άπάσας τάς αρμοδιότητας ηοΰ ύπαλλήλου τής Γραμμα
τείας τών Δικαστηρίων καί Εισαγγελιών καί ύπάγεται εις 
τάς διατάξεις τοϋ ’Οργανισμού τών Δικαστηρίων καί τής 
Ποινικής καί Πολιτικής Δικονομίας, τάς άφορώσας τούς 
υπαλλήλους τούτους, δεν δικαιούται δε αμοιβής ή άποζημιώ- 
σεώς τίνος».

^ . ’Ap-Spov 5.
1. Οί κατά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος νόμου εγγεγραμ

μένοι εις τά βιβλία άσκουμένων δικαιούνται νά μετέχουν τών 
'-εξετάσεων ύποψηφίων Δικηγόρων καί μετά τήν συμπλήρωσιν 
τοϋ 35συ έτους τής ηλικίας των.

V 2. 'Ομοίως, οί κοιτά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος εγγε
γραμμένο: εις τά βιβλία άσκουμένων, δικαιούνται Οπως μετέ
χουν εις τάς μετά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ παρόντος νομού 
διεξάγομε·/ας εξετάσεις ’υποψηφίων Δικηγόρων, μετά συμ- 
πλήρωσιν ενιαυσίου πρακτικής άσκήσεως. ' ,

' Άρ-3ρον 6. ,·

Καταργοΰνται άμα τή ενάρξεε ισχύος τοϋ παρόντος νόμου:
α) Τό ΝΑ. 1255/72 «περί κ,απαργήσεως τής παρ. .1 τοϋ 

άρ-δρου 7 τοΰ Ν. 4507/66 κλπ.».
β) Ή παρ. 1 τοϋ άρ-δρου 1 τοϋ ΝΑ. 182/73 «περί άντε- 

καταστάσεως τής παρ. 3 τοϋ άρ-δρου 3 τοϋ ΝΑ. 3026/54 
απερί τοΰ Κώδικος τών Δικηγόρων».

γ) Τό ΝΑ. 410/74 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τοϋ 
ΝΑ. 3026/54 «περί τοϋ Κώδικος τών Δικηγόρων».

’Αρ-δρον 7. j
Ή ίσχό.ς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 

χύτου διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Ά-δήναις τή 7 ’Οκτωβρίου 1975 

Ό έπί τής Δικαιοσύνης -Υπουργός 
:;· · :.·>Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ' A V.A·


