
επί τού σχεδίου Νόμου «—ερί άντικαταστάσεως διατάξεών 
τινων ταϋ Ν.Δ. 3026/1954 «περί τοΰ Κώδικος των Δικη
γόρων».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. 'Ο καθορισμός τών προϋποθέσεων εισόδου τοΰ υπο

ψηφίου Δικηγόρου εις τό Σώμα άποτελεΐ θέμα έκ τών δυσχε-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

είς τόν κλάόον των αριστ 
θυμούντων πράγματι νά ασκήσουν τό δικηγορικόν λει
τούργημα, άλλα συγχρόνως αποτελεί και έν εκ τών σπου- 
δαιοτέρων μέσων άντιμετωπισεως του οσημέραι διογκου-
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άσκησις τοΰ υποψηφίου παρά Δικηγόρω και η εζετασις 
προς διαπίστωσιν τών γνώσεων, ώς καί τών λοιπών ικανο
τήτων αύτοϋ. Εις την ρύθμισιν τών δύο αυτών θεμάτων 
αποβλέπει τό προτεινόμενον σχέδιον νόμου. Σημειοϋται 
ιδιαιτέρως, δτι ώς βάσις διά την σύνταξιν τοΰ σχεδίου έχρη- 
σίμευσαν τά πορίσματα της Συντονιστικής Επιτροπής 
Δικηγορικών Συλλόγων τοΰ Κράτους, ή οποία συνήλθεν 
εις τήν Λάρισαν τόν ’Οκτώβριον τοΰ παρελθόντος έτους.

2. Τό πρόβλημα τής πρακτικής παρά Δικηγόρω άσκή-
σεως είναι παλαιόν παρ’ ήμϊν. Κατά καιρούς αι σχετικάί 
.διατάξεις έτροποποιούντο πρός τόν σκοπόν εκσυγχρονισμού 
καί βελτιώσεώς των, άλλά τάς περισσοτέρας φοράς αΐ κ .- 
νοτομίαι, παρά τάς άναμφισβητήτως άγαθάς προθέσεις 
τών έμπνευστών των, δεν άπέδιδον τούς αναμενομένους 
καρπούς, περιοριζόμεναι κατ’ ούσίαν εις αύξομείωσιν τοΰ 
■χρόνου διάρκειας τής άσκήσεως. ’Αποτέλεσμα τούτου ήτο 
ίνά διατΰποΰνται κατά τοΰ θεσμού σοβαρώταται επιφυλά
ξεις, έξικνούμένάι μέχρι. προτάσεώς 'παντελούς καταργή- 
σεώς του καί άντικαταστάσεώς του δΓ ειδικών μεταπτυ-· 
,χιακών σπουδών εις τό Πανεπιστήμιον. . . _ . ν .
ί,· Ή τελευταία αύτη άποψις φαίνεται νά έχη έκ πρώτης 
δψεως υπέρ αύτής τό έπιχείρημα τής συστηματικής έκπαι- 
δεύσεως τού άσκουμένου κατά τό σύστημα τό τηρούμενον 
εις τάς Πανεπιστημιακάς Σχολάς. Έγγυτέρα έξέτασις 
όμως τοΰ θέματος καταδεικνύει ότι εις τό Πανεπιστήμιον 
δεν δύναται νά διεξαχθή έκπαίδευσις τών υποψηφίων Δικη
γόρων έπί πρακτικών θεμάτων, ώς έκ τής φύσεως τοΰ 
•πράγματος, ένώ τό δλον θέμα συνάπτεται παραλλήλως 
καί πρός δύο έτερα δυσχερή ζητήματα : τής άναδιαρθρώ- 
σεως καθόλου τής νομικής παιδείας καί τής πλαισιώσεως 
.τών νομικών Σχολών διά καταλλήλων στελεχών. ' .

Ούτως άπεφασίσθη ή διατήρησις. τού θεσμού τής πρακτι
κής άσκήσεως ή οποία θά γίνεται παρά Δικηγόρω. Διά τού 
ύπ’ δψιν σχεδίου δμως καταβάλλεται προσπάθεια άντιμε- 
τωπίσεως δλων, κατά τό δυνατόν, τών πτυχών τού έν 
λόγω θεσμού, ώστε ή άσκησις, άφ’ ενός μεν νά άποβαίνη 
έκπαιδευτικώς έπωφελής διά τόν άσκούμενον, έφ’ ετέρου 
δέ νά μη μεταβάλλεται είς «θητείαν άναγκαστικής ανεργίας», 
μέ δλα τά δυσμενή έπακόλ.ουθα διά νέους άνθρώπους.

Παραλλήλως διατηρείται διά τού νομοσχεδίου ό θεσμός 
τών έξετάσεων. 'Ο θεσμός δμως αύτός αντιμετωπίζεται 
διά τοΰ νομοσχεδίου ούχί ώς δικαιολογία περιορισμού τής 
εισόδου νέων είς τό δικηγορικόν Σώμα, άλλά ώς έπιτυχές 
τέρμα μιας προσπάθειας ή όποια σκοπόν έχει την έκμάθησιν 
έφαρμογής τής νομικής θεωρίας είς τήν πραξιν.

3. Καινοτομίαι τού υπό κρίσιν νομοσχεδίου.

Α' Ώς πρός τήν άσκησιν. ,
α) Μειούται ό χρόνος τής άσκήσεως είς δέκα οκτώ μήνας, 

άπό· είκοσι τέσσαρας. Τό χρονικόν τούτο διάστημα έκρίθη' 
δτι είναι άρκετόν διά τήν έκπαίδευσιν τού άσκουμένου, 
έφ’ δσον ούτος ύφίσταται έπιμελημένην άσκησιν, υπό τήν

παρακολ.ούθησιν υπευθύνου οργάνου τού Συλλόγου εις τόν 
όποιον άνήκει.

β) Επιτρέπεται ή παράλληλος άσκησις είς πλείονας 
και μέχρι τρεις Δικηγόρους. Ή ρύθμισις υπαγορεύεται 
άπό τήν ανάγκην παροχής εύχερείας είς τούς άσκουμένους 
διά πλ.ηρεστέραν άσκησιν.

γ) Διά διατάξεως πλαισίου τίθεται ή βάσις θεσπίσεως 
ειδικού συστήματος άσκήσεως, στηριζομένου είς τήν υπεύ
θυνον διεξαγωγήν τής άσκήσεως, δχι μόνον έκ μέρους 
τού άσκουμένου άλλά καί έκ μέρους τού Δικηγόρου είς τόν 
όποιον γίνεται ή άσκησις, καί διά τόν όποιον θά θεσπισθοΰν 
είδικαί καί βαρεϊαι υποχρεώσεις.

δ) Τίθεται άποκλ.ειστικόν άνώτατον δριον έγγραφης 
είς τά βιβλάα τών άσκουμένων ή πενταετία άπό τής λήψεως 
τού πτυχίου, πρός τόν σκοπόν άποφυγής έγγραφής ώς 
άσκουμένων μακρόν χρόνον μετά τήν λ.ήψιν τού άκαδημαϊκού 
των διπλώματος.

ε) 'Ομοίως τίθεται άνώτατον χρονικόν δριον διακοπής 
τής άσκήσεως ή τριετία.

στ) Διευρύνεται τό δικαίωμα παραστάσεως έπί δικαστη
ρίου τού άσκουμένου. Ή τοιαύτη διςύρυνσις είναι έπι- 
τακτική πρός οικονομικήν ένίσχυσιν τού άσκουμένου, έφ’ 

— δσον κρίνεται διατηρητέα ή- άπαγόρευσις άπασχολήσεως 
αύτού είς έργα άλλότρια, τά λεγόμενα άσυμβίβαστα. Διά 

1 της ρυθμίσεως ταύτης ό άσκούμενος δικαιούται νά παοίστα- 
ται καί άνευ έντολής τού άσκούντος Δικηγόρου ένώπιον 

. τού Πταισματοδικείου, τού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
καί τού Ειρηνοδικείου έπί ένορκων βεβαιώσεων τού άρθρου 
671 τού Κωδ. Πολ. Δικ., έπί διαφορών τής διαδικασίας 
τών άρθρων 737,738 παρ. 2 Κωδ. Πολ. Δικ. μέ έγγραφον 
δέ έντολήν τού άσκούντος τούτον Δικηγόρου, ένώπιον τού 
Ειρηνοδικείου, δικάζοντος κατά τήν διαδικασίαν τών μίκρο- 

. διαφορών. · .
. · Β' Ώς πρός τάς έξετάσεις.

α) 'Τπό τού υπό κρίσιν νομοσχεδίου προβλέπεται δτι ή 
διεξαγωγή τών έξετάσεων τών υποψηφίων Δικηγόρων θά 
γίνεται έίς τήν έδραν έκάστου Έφετείου καί δχι παρ! 
Άρείω Πάγω, ώς μέχρι τούδε. Διά τού μέτρου άποσκο- 
πεΐται ή άποφυγή τής ταλαιπωρίας, τήν όποιαν ύφίστανται 
οί υποψήφιοί, άπομακρυνόμενοι τών εστιών των, υποκεί
μενοι καί είς πάσης φύσεως δχπάνας κατά τήν παραμονήν 
των είς ’Αθήνας έπί ένα καί πλέον μήνα.

β) Λόγω τής μεταβολής τής έδρας διεξαγωγής τών 
έξετάσεων άναπόφευκτος τυγχάνει καί ή μεταβολή τής 
συνδέσεως τής έξεταστικής ’Επιτροπής. Ούτως, αύτη όρί- 

’ ζεται δτι, άπαρτίζεται έκ τοΰ προϊσταμένου τοΰ οικείου 
' Έφετείου, τοΰ Είσαγγελέως Έφετών καί τριών Δικηγόρων' 

μελών τοΰ Συλλόγου τής έδρας τοΰ Έφετείου.
Είς περίπτωσιν έξετάσεως υποψηφίου άνήκοντος είς 

Σύλλογον έδρεύοντα έκτος τής έδρας τού Έφετείου ώς 
πέμπτον · μέλ.ος τής Επιτροπής μετέχει Δικηγόρος τού 
οικείου Συλλόγου.

.. γ) Τό δικαίωμα συμμετοχής είς τάς έξετάσεις τοΰ άσκου
μένου περιορίζεται είς τρεις φοράς άπό τέσσαρας.1 .·

δ) Οί έξετάσεις, δεν διεξάγονται, ώς νύν ισχύει, δΓ 
ώρισμένον Πρωτοδικεΐον. Ό έπιτυγχάνων δικαιούται νά 
διορισθή οπουδήποτε έπιθυμεΐ. Κατ’ έξαίρεσιν είς τά Π ρω-· 
τοδικεΐα ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πατρών, Λα- 
ρίσης καί Κομοτηνής ό υποψήφιος δύναται νά διορισθή 
μόνον έφ’ δσον ήσκήθη είς έν έξ αύτών. Τό μέτρον άποσκο- 
•πεΐ είς τήν άντιμετώπισιν τού παρατηρουμένου ήδη είς τά 

’ Πρωτοδικεία ταύτα επαγγελματικού πληθωρισμού.
Ταύτα σκοπούνται έν γενικαΐς γραμμαϊς διά τού προκει- 

μένου σχεδίου νόμου. Ήδη έπί τών καθ’ έκαστον άρθρων 
αύτού, είδικώτερον. % ,

Διά τού άρθρου 1, διά τού οποίου άντικαθίσταται τό. 
άρθρον 3 τού Ν.Δ.3026/1954, θεσπίζεται ή διεξαγωγή 
τών έξετάσεων είς τήν έδραν έκάστου Έφετείου καί καθο-.



ρίζονται τα προσόντα 
αύτάς.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 διά .τοϋ οποίου αντικαθίσταται τό 
άρθρον 4 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 ορίζονται ή προθεσμία καί 
αί λοιπαί προϋποθέσεις έγγραφης εις τά βιβλία άσκουμένων.

δ) Διά τοϋ άρθρου 3 διά τοϋ όποιου άντικαθίσταται τό 
άρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 θεσπίζονται αί προϋποθέσεις 
της έκπροθέσμου έγγραφης είς τά βιβλία άσκουμένων. 
Θεσπίζεται έπίσης, τό πρώτον, πενταετής άποκλειστική 
προθεσμία άπό της λήψεως τοΰ πτυχίου διά την έγγραφήν 
είς τά έν λόγω βιβλία.

ε) Διά τοϋ άρθρου 4 διά τοϋ οποίου αντικαθίσταται τό 
άρθρον 6 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 ορίζονται αί λεπτομέρειαι 
της άσκήσεως, τά προσόντα τοϋ άσκοϋντος Δικηγόρου 
καί ή τοποθέτησις είς αυτόν τοΰ άσκουμένου, ή μεταγραφή 
τοϋ άσκουμένου είς έτερον Δ. Σύλλογον, ρυθμίζονται δέ τά 
συναφή θέματα.

στ) Διά των άρθρων 5 καί 6 τοϋ σχεδίου διά των οποίων 
αντικαθίστανται τά άρθρα 7 καί 8 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954 
ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα της άσκήσεως- (διακοπή, 
συνέχισις διακοπείσης άσκήσεως, έπιβολή προσθέτου άσκή
σεως κλπ.). Περαιτέρω ορίζεται ώς έπιτρεπόμενον άνώ- 
τατον δριον διακοπής της άσκήσεως ή τριετία, μετά-τήν 
πάροδον τής οποίας διαγράφεται ύποχρεωτικώς ό άσκού- 
μενος των οίκείων βιβλίων.

ζ) Διά τοϋ άρθρου 7 διά τοϋ οποίου άντικαθίσταται τό 
άρθρον 10 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954 καθορίζονται τά δικαιώματα 
τοΰ άσκουμένου, τά δικαστήρια καί αί διαδικασίαι είς τάς 
οποίας δύναται ουτος νά παρίσταται. Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου 
παρέχεται εύρεία έξόυσιοδότησις είς τόν 'Τπουργόν Δικαιο
σύνης όπως δι’ άποφάσεώς του καθορίζη τάς λεπτομέρειας 
τής διεξαγωγής τής πρακτικής άσκήσεως. Ή έν λόγω 
άπόφασις, έτοιμη ήδη έν σχεδίω, μετά μακράν έπεξεργα- 
σίαν, εισάγει πλήρες σύστημα άσκήσεως διά τοΰ οποίου 
δργανοϋται αΰτη έπί νέας βάσεως υπό τήν προεκτεθεϊσαν 
άνωτέρω έννοιαν.

— - ·. β \
η) Διά τοΰ άρθρου 8 άντικαθίσταται τό άρθρον 12 τοϋ 

Ν.Δ. 3026/1954 καί καθορίζονται διαδικαστικά τινα θέματα 
σχέστν έχοντα προς τήν συμμετοχήν τοΰ υποψηφίου είς τάς 
έξετάσεις, τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ.

η) Διά των άρθρων 9 καί 10 τοϋ σχεδίου άντικαθί- 
στανται τά άρθρα 13 καί 14 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 καί όρί- .

ζονται τά τής έξετάσεως καί τής βαθμολογίας των υποψη
φίων. Παραλλήλως λαμβάνεται πρόνοια, ίνα ή βαθμολογία 
έκαστου έξεταστοΰ μή διαφέρη τής βαθμολογίας τοΰ Είση- 
γητοϋ, πέρα των τριών μονάδων δι’ έκαστον μάθημα.

θ) Διά τών άρθρων 11, 12 καί 13 διά τών οποίων 
άντικαθίστανται τά άρθρα 15,17 καί 18 τοΰ Ν.Δ. 3026/ 
1954, καθορίζονται τά τής συνθέσεως τής έζεταστικής 
’Επιτροπής, τά κωλύματα συμμετοχής είς τήν έξέταστν 
καί αί υποχρεώσεις τοΰ άποτυγχάνοντος είς αυτήν.

ι) Διά τών άρθρων 14 καί 15, διά τών οποίων άντικα- 
θίστανται τά άρθρα 19 καί 20 τοΰ Ν.Δ. 3026/1954, καθο
ρίζονται τά τοΰ διορισμού τών υποψηφίων οί όποιοι δύ- 
νανται, μέ τινας έξαιρέσεις έπιβαλλομένας έκ τών πραγμά
των, νά διορίζωνται έφεξής είς οίονδήποτε Πρωτοδικεΐον 
τοΰ Κράτους έπιθυμοΰν. .

ια) Διά τοΰ άρθρου .16 προβλέπεται ότι ό διορισμός 
καί αί λοιπαί μεταβολαί τής υπηρεσιακής καταστάσεως 
τών Δικηγόρων γίνονται δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης καί όχι διά Π. Δ/τος ώς ισχύει νϋν. Τό μέτρον 
άποβλέπον είς τήν άπλούστευσιν τών σχετικών διαδικασιών 
έλπίζεται ότι θά άποβή είς όφελος τοΰ ρυθμοΰ έργασίας 
τών αρμοδίων 'Υπηρεσιών.

ιβ) Διά τοΰ άρθρου 17 σκοπεΐται ή ίκανοποίησις δικαίου 
'αιτήματος μικράς όμάδος πτυχιούχων τής Νομικής Σχολής, 
οί όποιοι. λόγω ύπερβάσεως τοϋ 40ου έτους τής ήλικίας 
των έχουν άπολέσει τό δικαίωμα εγγραφής των είς τά 
οικεία βιβλία άσκουμένων.

ιγ) Διά τοϋ άρθρου 18, τέλος παρέχεται, ή εύχέρεια 
έπανόδου είς τό δικηγορικόν λειτούργημα τών παραιτη- 
θέντων έξ αύτοϋ, κατόπιν λύσεως τής συμβάσεως παροχής 
τών υπηρεσιών των, έπί παγία περιοδική άμοιβή, έπί τή 
βάσει τών Α.Ν. 4, 19 καί 65/1967. Ή θέσπισις διατά- 
ξεως πρός άποκατάστασιν τής προσγενομένης είς αυτούς 
άδικίας, είναι άναγκαία διότι δέν συντρέξουν πλέον είς τό 
πρόσωπόν των αί ύπό τών διατάξεων τοΰ Κωδικός «περί δικη
γόρων» ταταόμεναι προϋποθέτεις άναϊιοριτμοϋ.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ ύποβαλλομένου είς τήν Βουλήν 
σχεδίου Νόμου τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσω- 
μεν όπως περιβάλη αΰτη διά τής ψήφου της.

Έν Άθήναις τή 26 ’Ιουλίου 1977 
'Ο έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
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συμμετοχής τών υποψηφίων είς


