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-·Επι τοϋ σχεδίου νόμου «περ'·. τροποποιήσεως διατάξεων 

τοϋ Κωδικός περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954)».

Λιά τοϋ ανωτέρω άρθρου εΐσάγετκί νέον, ενιαΐον, σύ-

//«ιός Β(ι'ι·/.ί 1. /./.it//ΙΌ/Γ ιων κ:ι Γν.-οειων δικηγοειυν

Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου σκοπεΐται. κοιτά βά- 
σιν. ή ίκανοποίησις άπό μχκ.ροϋ χρονου προβαλλομένου αι
τήματος των Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάργησιν τής 
πολυθεσίας των εμμίσθων δικηγόρων. —ρός τον σκοπόν πα
ροχής δυνχτότητος άπασχολήσεωε εις εμμίσθους θέσεις με- 
ναλυτέρου αριθμού ό .κηγορων. Πι:ρί .•./.ή,'.ως δια του υπο 
κρίσιν σχεδίου νόμου ρυθμίζονται διά μ ο: α οικονομικής, κατά 
3άσιν. σύσεως θέματα των εμμίσθων δικηγόρων.

Κίνας αληθές ότι τό πρόβλημα τής άντιμετωπίσεως τής 
πολυθεσίας των 0ικη''όεων δεν είναι νεον.

μισθ'ολογική διαβάθμισις τών .................. ( „____________
(παρά πρωτοδίκαις - παρ’ έφέταις - παρ’ Άρείω Π άγω ), γί-

του / ου. τουνεται κατ αντιστοιχίαν του βασικού μισθού 
■ >ου και του 3ου βαθμού τής δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας.

Διά του ίδιου άρθρου καθορίζονται τά τής προσαυξήσεως 
των εν λογω βασικων μίσθιον δι’ έπιδομάτΐυν καί ουθυ,ί- 
ζονται έτεεαι λεπτομέεειαι.

Διά τοϋ άρθρου 
οοε 2 τοϋ άεθεου

7 VOC:-rjz-zyz.zr'zz ' a το αντι-
//··»/’·.r νμως ή τΰΟμ 1C*.τ κκιινΓ
ΤΥ ν r.zy.z'.'j και νά 77 Σ α7 ματο-
•τνντ: ικτου r?c σχετικήr »)ΐατά-ποιηθούν αί προσδι

ξεως (αρθρ. 03 παρ. (>). Γούτο δε διότι περιώρισε τήν άπα- 
γόρευσιν εις μικράν μ.όνον κατηγορίαν θέσεων.

’Δποτέλεσμα τούτου ήτο ή δημιουργία εκ νέου κλίματος 
δυσαρέσκειας καί παραπόνων μεταςΰ των δικηγόρων, ή ό- —·
ποία ώδήγησε τον νομοθέτην τοϋ X. 4507 τοϋ 1966 εις τό 

" "να πέριλάβη ΎΐδικηΤοιάταξίν (άρΟρον δ ) προς άντιμετώπισιν 
τοϋ ζητήματος. Καί ή διάταξις όμως αυτή, τής οποίας ή 
τήρησις. εΐρήσΟω εν παρόδιο, είχε·/ ανατεθεί υπό τοϋ νόμου 
εις τούς οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, δεν απέδωσε τά 
αναμενόμενα αποτελέσματα διότι εν τινι μέτριο έπανέλαβε 
τήν ρύθμ τιν τής παλαιάς, άποτυχούσης διατάξεως. ένω 
παραλλήλιάς έπέτρεψε τήν κατοχήν καί δευτέρας Οέσειος εκ 
των άναφερομένων-εις τήν ανωτέρω διάταςιν.

Ούτως ανακύπτει καί πάλιν σήμερον οξύ τό θέμα τής επαγ
γελματικής προιοθήσεως των νέων, ιδία, δικηγόρων εις έμ
μισθους θέσεις.

Ώς βάσιν τής ρυθμίσεούς του τό υπό κρίσιν σχέδιον (άρ- 
θρον 1) θέτει τήν άπαγόρευσιν κατοχής υπό δικηγόρων πλει- 
όνων τής μιας εμμίσθους θέσεις εις ολόκληρον τό φάσμα τής 
δραστηριότητας τοϋ Δημοσίου είτε ύπό τήν μορφήν ά- 
σκήσεως κρατικής δράσειος διά των ούτως άποκαλουμένων 
αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών (Ταχ. Ταμιευτήρια, 
'Υπηρεσία Πολ. Αεροπορίας κ.λ.π.) είτε ύπό τήν μορφήν 
άτκήσεως κρατικής δραστηριότητας διά των Χ.Π.Δ.Δ. ή 
Ι.Δ. τά όποια εποπτεύονται, καθοδηγούνται καί ελέγχονται 
άπό τό Κράτος.

Πέραν τούτου τό σχέδιον προβλέπει διά τό μέλλον άπα- 
γόρευσιν προσλήψεως εφεξής δικηγόρων εις έμμισθον Οέσιν 
μετά τήν συμπλήρωσιν των προϋποθέσεων λήψεως πλήρους 
(ήτοι πεντήκοντα πεντηκοστώιν) συντάξεως άπό τό Ταμείο·/ 
Νομικών. Κίς περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ή συμπλήρωσις 
των εν λόγω προϋποθέσεων γίνεται καθ’ ον χρόνον δικηγόρος 
παρέχει τάς ύττηρεσίας του έπί παγία περιοδική αμοιβή 
ύποχρεοϋται ούτος εις υποχρεωτικήν άποχώρησιν λυομένης 
τής σχετικής συμβάσεως.

Περαιτέρω θεσπίζεται, το πρώτον, προκειμένου περί έμ
μισθο)'/ δικηγόρων, οί όποιοι δικαιούνται εκ τής εμμίσθου 
υπηρεσίας των πλήρους συντάξεως λογω συμπληρώσεως τοϋ 
άπαιτουμένου πρός τούτο χρόνου αύτοδικαία λύσις τής συμ- 
βάσεοϋς των μ.ετά τήν 
ταετοϋς υπηρεσίας είτ 
ήλικίας των.

'Υπό τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπεται τέλος ώς κύρωσις τής 
παραβχσεο/ς τής αρχής τής μονοθεσίας ή Οέσπισις διά τον πα
ραβάτην δικηγόρον, ειδικού πειθαρχικού αδικήματος έπι- 
σύροντος βχρυτάτας ποτ/άς.

Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου σκοπεϊται ή βελτίωσις των 
αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων δι’ αναπροσαρμογής το>ν 
βασικών των ορίων, καθ’ όσον Οά ήτο άνακόλουθον νά προ- 
βλέπεται ή κατάργησις τής πολυθεσίας τωιν εμμίσθων καί 
νά παραμένουν εις τά αύτά επίπεδα αί άποδοχαί των.

συμπ/.ηρωσιν είτε τριακονταπεν- 
τοΰ εξηκοστού πέυπτου έτους τής

αντικαθίσταται υ/.υκληρος η παραγρα- 
. . . υ 1ι τοϋ Κωδικός περί Δικηγόρο/v, ήτις
προβλέπει τά τής καταβολής άποζημιώσεως εις τούς έπί 
παγία περιοδική αμοιβή παρέχοντας τάς ύπηρεσίας των .δι
κηγόρους καί νομικούς ή δικαστικούς συμβούλους εις περί- 
πτωσιν οικειοθελοϋς άποχωρησε.υς των έκ τής εργασίας 
των. ρυϋμΐ-ομενη.ς.,ε—ι το δικαιότερο·/ τής προς άποζημίωσιν, 
υποχρεώσεο/ς καί κατανεμομένης ορθότερο·/ εις ποσά ανά
λογα των ετών ύπηρεσίας. 'θεσπίζεται έπίσης έν άντιθέσει 
πρός τά ισχύοντα νϋν ότι ή καταβολή τής έν λόγω άτίοζημιώ- 
σεως είναι άσχετος πρός τήν παράλληλον καταβολήν συν- 
τάξεως ή άλλης οίασδήποτε χρηματικής παροχής των ο
ποίων τυχόν δικαιούται ό άπερχόμενος δικηγόρος.

— Ούτως αίρεται ή ύφισταμένη-είς- βάρος τών έμμισθων δι
κηγόρων ρύθμισις, καθ’ ήν αποστερούνται τής προβλεπομέ- 
νης ύπό τής άντικαθισταμένης παραγράφου έπί οικειοθελοϋς 
αποχωρήσει·) ς άποζημιώσεως, όταν λαμβάνουν σύνταξιν ή 
έφ’ άπαξ παροχήν, έστω καί ασήμαντο·/ ή άποζημίωσιν παρ’ 
οίουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέως. Σημειο/τέον 
ότι ή τοιαύτη ρύθμισις, είδικώς ώς πρός τήν λαμβανομένην 
σύνταξιν ή έφ’ άπαξ παροχήν, έπιβάλλεται διότι ή άποζημί- 
ωσις χύτη είναι άσχετος καί ανεξάρτητος τής τυχόν χορηγου- 
μένης συντάξεως εις τον δικηγόρον, διά τάς παρασχεθείσας 
εις τον έντολέα του έμμισθους ύπηρεσίας, καθ’ όσον τά δη-· 
μιουργηθέντα καί υπάρχοντα χρηματικά κεφάλαια, έξ ών 
ή παρεχομένη τυχόν σύνταξις ή έφ’ άπαξ παροχή ή άποζη- 
μίωσις πρός τον απερχόμενον, είναι προϊόν καί αποτέλεσμα 
έπί δεκάδας ετών καί προσωπικής εισφοράς τοϋ άποχωρή- 
σαντος καί τοϋ μόχθου καί τής έργασίας τοϋ ίδιου έναντι τών 
όποιων, ώς άντάλλαγμχ, εισφέρει καί ό έντολεύς έογοδότης 
έξ ού διαφορετικός χχρακτήρ τών ώς είρηται παροχών, άπό 
τήν προβλεπομένην άποζημίωσιν λόγω οικειοθελοϋς άπο- 
χο/ρήσεως.

Περαιτέρω ή κατά τον άνω τρόπον άντιμετώπισις τοϋ 
προβλήματος θά διευκολύνει εις μεγάλοι» βαθμόν καί τήν 
άπορρόφησιν τών νέων δικηγόρων εις τάς θέσεις τών απο- 
χωρούντων καί Οά συντε/έσει εις τήν άνακούφισιν τής δικη
γορικής τάξεως.

"Οσον άφορα τήν Οεσπιζομένην διάταξιν τής λήψεως τής 
ώς άνω άποζημιοϋσεως καί εις τήν περίπτωσιν τής έςόδου 
έκ τής ύπηρεσίας λόγω συμπληρώσεως ορίου ήλικίας ή χρό
νου ύπηρεσίας, έθεωρήθη έπιβεβλημένη ή Οέσπισις ταύτης, 
πλήν άλλων λόγων καί πρός οικονομικήν ένίσχυσιν τών άπερ- 
χομένων τής ύπηρεσίας διά τούς άνωτέρω λόγους, άλλά καί 
προς αποφυγήν καταστρατηγήσει·;ς τών διατάξεων τοϋ άρ
θρου 3 τοϋ σχεδίου διά τής Οεσπίσεως καί έφαρμογής παρά 
τινων ’Οργανισμών, Νομικών Προσώπων κ.λ.π. κανονισμών 
ή ’Οργανισμών προβλεπόντων όριο·/ ήλικίας, μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν τοϋ όποιου προβλέπεται ή υποχρεωτική άποχω- 
ρησις τών εμμίσθων δικηγόρο/·/ κ.λ.π. άνευ άποζημιώσεως 
καί μεθοδεύσει·/ς ούτως έμμέσως τής άπομακρύνσεως τού- 
το)·/ άνευ τής έν λόγω άποζημιούσεως.

2. Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ή διά λό
γους ΐσότητος έξασφάλισις χορηγήσεως τής έν λόγω, άπο- 
ζημιοϋσεως καί εις τούς διεπομένους άπό ειδικόν καθεστώς 
προσλήψεως καί άποχιορήσεως έμμισθους δικηγόρους, προ- 
στατευομένους ύπό τής νομοθεσίας προστασίας τών πολε- 
μ.ιστών. Τοΰτο δε διότι ή ίσχύουσα νομοθεσία (Ν. 41S5/1961 
άρθρ. 4 παρ. 3) όρίζει ότι οί πολεμισταί οί προστατευόμενοι 
ύπό τοϋ Ν. 751/48 καί Λ.Ν. 1S36/61 απολυόμενοι καί άντι-



καθιστάμενοι κατά τάς διατάξεις τη: σχετικής νόμοΟεσίάςΤίΐ- 
καιοϋνται της άποζημιώσεο/ς τοϋ Ν. 2112/1920.

Διά τοϋ άρθρου 5 λαμβάνεται πρόνοια εφαρμογής καί έπί 
των έν λόγω δικηγόρων των ΐσχυουσών διά το λοιπόν προ
σωπικόν τοϋ έντολέως των διατάξεων περί άναρρωτικών 
κ.λ.π. άδειων ένώ διά τοϋ άρθρου 6 προβλέπεται εφαρμογή 
τής ίσχιούσης νϋν νομοθεσίας περί στεγάσεως των Δημ. 
Ύπαλλήλων καί εις τους έμμισθους δικηγόρους άνεξαρτή- 
τως άν οϋτοι κατέχουν ή οχι οργανικήν Οέσιν εις τον εντολεα 
των, ώς τοϋτο επιτάσσουν οί διατάξεις τής ίσχυούσης νο
μοθεσίας (Ν.Δ. 3783 1957 καί Ν.Δ. 643/19/0).

Διά τοϋ άρθρου 7 προστίθεται εις τήν ΐσχύουσαν διάταξιν 
τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 96 τοϋ Κωδικός περί Δικηγόρο/1/, ώ? 
τό άρθρον τοϋτο άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 23 τοϋ Ν· 
723/1977, ύποχρέωσις των έντολέο/ν των εμμίσθων δικη
γόρων όπως καταθέτουν εις τον οίκεΐον Δικηγορικόν Σύλ
λογον ποσοστόν έκ 10% έπί τής άντιστοιχούσης εις έκά- 
στην ΰπόθεσίν των δικηγορικής άμοιβής.

Υπενθυμίζεται οτ·. παρομοία ύπο/ρεωσις βαρύνει, βασει 
τής προμνησθείσης διατάξεως τοϋ Κωδικός, από τοϋ έτους 
1977, τούς δικηγόρους οί όποιοι άμείβονται κατ’ ΰπόθεσίν, 
αί άμοιβαί των όποιων. ώς γνωστόν, προκαταβάλλονται. Ση-
μειουται οτι ot εν ς των έμμισθο/ν δικηγόρων θά κατέ-

ν' -/.ιν

^ατικτ.ε συσ:ύσεω: θέυατα.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου νομού, 
το όποιον έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως περι- 
βά/.r διά τή: ύήοου ττ: ή Εθνική ’Αντιπροσωπεία.

Έν Άθήναις τή 7 ’Οκτωβρίου 19S0 

Οί 'Υπουργοί
Συντονισαοϋ Δικαιοσύνη:

ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΤΛ.ΜΛΤΙΙΣ
Οικονομικών

ΜΙΛΤ. E1JEPT

" ΤΡΟ ΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ!. ΑΝΤΙΚ ΑΘΙΣΤΑΜΕΝΑΙ.
£ ΚΑΤΑΡΓΌΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

1. Ν.Δ. 3026/195 4 «περί κωδικός των Δικηγόρων?>.
§ 1 άρθρ. 92. Τά τής άμοιβής τοϋ δικηγόρου κανονίζον

ται κατά συμφωνίαν μετά του έντολέως αύτοϋ ή τοϋ άντι- 
προσώπου του, περιλαμβάνουσαν είτε τήν ολην διεξαγωγήν 
τής δίκης είτε μέρος ή κατ’ ιδίαν πράξεις αυτής ή άλλας πά- 
σης φύσε ο/ς νομικάς εργασίας, έν ούδεμια όμως περιπτώσει 
έπιτρέπεται ή άμοιβή νά υπολείπεται των έν άρθρ. 98 καί 
επόμενα έλαχίστων ορίων αυτής. «Πάσα συμφωνία περί λή
γει./: μικεοτεοα: αυ είναι ακυοο:».

βα/.ον πο/.υ μεγα/.υτερα ποσά ο/ς όικηγορικας αμοιβας. των 
όσων καταβάλλουν σήμερον, άν άνέθετον τόν χειρισμόν των 
υποθέσεων των εις δικηγόρους άμειβομένους κατ’ ύποθε- 
σιν.

Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου λαμβάνεται πρόνοια έξα- 
σφαλίσεως καταβολής των κατά το άρθρον 92 παρ. 1 τοϋ 
Κωδικός περί Δικηγόρων δικηγορικών άμοιβών διά τής Οε- 
σπίσεως ότι συμφωνία’, καθορισμοϋ δικηγορικών άμοιβών 
κατωτέρων τής παρ. 1 τοϋ έν λόγω άρθρου είναι άκυραι 
άσχέτως χρόνου συνάψεώς το/ν, είτε δηλονότι συνήφθησαν 
προ τής παροχής τών δικηγορικών ύττηρεσιών είτε έκ τών υ
στέρων. ·

Διά τοϋ άρθρου 9 θεσπίζεται δυνατότης υπαγωγής τών 
δικηγορικών άμοιβών έξ άναγκαστικών άπαλλοτριο/σεων εις 
διανεμητικόν λογαριασμόν κατά τά ίσχύοντα προκειμενου 
περί άμοιβών έκ συμβολαίων κ.λ.π. κατ’ άρθρον 25 τοϋ Ν. 
723/1977. ένώ διά τοϋ άρθρου 10 ρυθμίζονται τά τής μετα- 
Οέσεως τών δικηγόρων κατόπιν τών προσφάτων άποφάσεων 
τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας (άριθ. 4026/1979. 712j 
1980) διά τών οποίων έκρίθη ότι αί διατάξεις τοϋ άντικα- 
Οισταμένου έδαφίου τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 21 τοϋ ΔιΚ. Κω
δικός άντιβαίνει εις τό ίσχϋον Σύνταγμα.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 11 τοϋ σχεδίου ρυθμίζονται μετα-

>; 1 άρθρ. 94. Δικηγόρος παρέχων τάς υπηρεσίας αύτοϋ 
κατά τούς όρους τοϋ άρθρ. 63 παρ. 4. λυομένης τής μεταξύ 
αύτοϋ καί τοϋ έντολέως συμβάσεως, α) διά καταγγελίας έκ 
μέρους τοϋ έντολέως, β) διά πτωχεύσεως ή διαλύσεως τής 
έντολίδος εταιρείας καί γ) διά πτωχεύσεως τοϋ έντολέως, 
δικαιούται νά λάβη παρά τοϋ έντολέως του άποζημίωσιν ΐ- 
σην προς α) μίαν παγίαν μηνιαίαν. περιοδίκήν*'1άμο1ιβήν 
άν έχη συμπληρώσει έξάμηνον υπηρεσίαν, β) τρεις τοιαύτας 
περιοδικές άμοιβάς άν έχη συμπληρώσει διετίαν, γ) έξ τοι
αύτας περιοδικάς άμοιβάς άν έχη συμπληρώσει τριετίαν, δ) 
δέκα τοιαύτας άν έχη συμπληρώσει πενταετίαν, ε) δ ο/δέκα 
τοιαύτας άν έχη συμπληρώσει οκταετίαν, στ) διά τούς έχον
τας ύπηρεσίαν άνω τών οκτώ έτών προστίθεται δι’ έκαστον 
έπί πλέον έτος υπηρεσίας άμοιβή ενός καί ήμίσεος μηνός. τής 
άποζημιώσεως μή δυναμένης νά ύπερβή τάς τριάκοντα πα- 
γίας άμοιβάς κατ’ άνώτατον οριον. Διά. τον ύπολογισμόν τής 
παγίας μηνιαίας περιοδικής άμοιβής όσον άφορα τήν άπο- 
ζημίωσιν ταύτην λαμβάνεται ύπ’ οψιν μόνον παν ο,τι κατα
βάλλεται ύποχρεωτίκώς κατά, νόμον έτησίω'γή μηνιαίως στα- 
θερώς ύφ’ οίανδήποτε μορφήν, ούχί δέ τυχό ■ αύξομοιούμεναι 
κατά μήνα δαπάναι ή καί άμοιβαί καθ’ ύπόθεσιν. Έν περι- 
πτώσει λύσεως τής συμβάσεως διά καταγγελίας τοϋ έντο
λέω:. ο δικηγόρος δικαιούται νά λαμβάνη τήν συμπεφωνημέ- 
νην έντος τών ορίων τοϋ άρθρ. 92 τοϋ παρόντος άμοιβήν του 
μέχρι πλήρους καταβολής τής κατά τά άνω άποζημιώσεως.

2. 'Η κατά τήν παρ. 1 άποζημίωσις καταβάλλεται μειω
μένη εις τό ήμισυ εις δικηγόρους καί Νομικούς ή Δικαστι
κούς Συμβούλους παρέχοντας τάς ύπηρεσίας αύτών προς τούς 
έντολεΐς των κατά τούς όρους τοϋ άρθρ. 63 παρ. 4 τοϋ πα
ρόντος νόμου καί έν περιπτώσει οΐκειοθελοϋς άποχωρήσεο/ς 
αύτών έκ τής ύπηρεσίας έξ οίουδόποτε λόγου καί έφ’ όσον 
έχουν συμπληρώσει παρά τώ αύτώ έντολεϊ τουλάχιστον δε- 
καπενταετή ύπηρεσίαν οί δέ συμπληρώσαντες 30ετή υπη
ρεσίαν δικαιούνται ολοκλήρου τής άποζημιώσεως άργοϋν- 
τος τοϋ δικαιώματος τούτου έάν ύπέπεσαν εις άδίκημα εκ 
τών έν τοΐς άρθρ. S0 παρ. 1 καί 81 τοϋ παρόντος μνημονευό
μενων στρεφομένων δέ κατα τοϋ έντολέο/ς των. 'Η κατά, την 
παράγραφον ταύτην άποζημίο/σις καταβάλλεται μόνον εις 
άς περιπτώσεις ό αποχωρώ1/ δεν δικαιούται, βάσει τών ι- 
σχυουσών διατάξεων συντάξεως ή έο άπαξ παροχής ή απο- 
ζημιώσεως.

£ 1 άρθρ. 21. Μετάθεσις δικηγόρων επιτρέπεται ύπό τάς 
έν άρθρ. 23 τοϋ παρόντος ώς τοϋτο έτροποποιήθη ύπό τοϋ 
άρθρ. 3 .§ 3 τοϋ Ν.Δ. 3406 1955. προϋποθέσεις ένεκεν εξαι
ρετικών λόγων διατυπουμένο/ν διά συμφώνου γνωμοΰοτη- 
σεως τών Διοικητικών Συμβουλίων τών δύο αρμοδίων Δι
κηγορικών Συλλόγων. Επαναδιορισμός δικηγόρων επι
τρέπεται έφ’ όσον ή σχετική περί επαναδιορισμού αΐτησις 
ύποβληθή έντός πενταετίας άπό τής έξόδου έκ τοϋ λειτουρ
γήματος καί ό ενδιαφερόμενος δέν έχει συμπληρώσει το 
50όν έτος τής ήλικίας του ούδέ συντρέχει κώλυμα εκ των εν 
άεθε. 26. 62 καί 63 τοϋ παεοντο: άνασετοιχένων. Κατ ουδέ-


