ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ
'EttC τής προ leuvopcH-ns τροπολογίας του Σχ. Η. περό τροποποοήοοως
όυατάζεων τόνων του 1ί 670/77 "περό χώδυχος Συμβολαυογράφων.
Προ'ς

την

Βουλήν

των

’Ελλήνων

'Ως γνωστόν 6υά του Νόμου 723 "περυ άντχ/σεως δυατάζεων
του χώδυχος τών Δυχηγο’ρων" έθυγευ μερυς έχ των ηδη φουτώντων
εΰς τά Νομύχά Τμήματα τών Νομυχών Σχολών τοϋ) Κράτους.
\
Επειδή προσβάλλονται Γ u ν ι κ- α i Ά ρ χ α ί τ ο 0 Δ ι κ u { υ υ,
ώς : uj Τής μ ή αναδρομικότητας τού Νόμου (Λ.Κ. άρΟρ. 2 «Ό Νό
μος όρίζει περί τοΟ μέλλοντος καί δεν Εχει αναδρομικήν δύνίίμιν, διατηρεί 6έ την
Ισχύν του Ενύσιυ' Ετερος κανών Δικαίου δέν καταργήσει αυτόν ρητώς ή σιωπηρώς») καί β) τής ίσότητος (Σύνταγμα τής 'Ελλάδος τοϋ 1975 άρΟρ. 4
§ 1 «Οί Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον τού Νόμου» καί § 2 «Έλληνες καί Έλληνίδες Εχουν ίσα δικαιώματα κυί ύπυχρειϋσεις»), είσαγομένης οΰτω διακρίσειος
μεταξύ πολιτών έχύνιων τά αυτά τυπικά προσόντα (πτυχίον Νομικής), μέ μο
ναδικόν κριτήριον τήν ήλικίαν,
Έπε ι δ ί] 'το δικαίωμα Τής εργασίας προστάτευετΰι υπό τοΰ νυν ίσχύοντος Συντάγματος, τύ όποιον προβλέπει διι τό κράτος ΰποχρεούται όπως μερι
μνά διά τήν δημιουργίαν συνθηκών άπασχολήσεως πάντων τών πολιτών (ΆρΟρ.
22 § 1) καί όπως τ.γγυάται καί διασφαλίζει τήν άκώλυτον Λοκησιν, αυτών ,.
ΓΛρΟρ. 25 §§ I, 2),
’Επειδή ΰπύ τό καθεστώς τών Ν.Λ. τών καταργησάντων τά opiu ήλικίας διά τήν είσοδον εις τούς Δικηγορικούς -Αλόγους τής χώρας, οί έκ τοΰ
ύπό συζήτησιν Νομοσχεδίου άποκλειόμενοι, εγκατέλειψαν πάσαν άλλην προ
σπάθειαν επαγγελματικοί) προσανατολισμυΰ των, άναλιόσαντες τοιουτοτρόπως
' τά παραγωγικότερα Ετη τής ζωής των εις τάς αίθουσας τής Νομικής Σχολής,
άπυοκυπυΰντες νά σταδιοδρομήσουν εις νομικά Επαγγέλματα, ι»ς τυΰ Δικηγό
ρου, Συμβολαιογράφου, Δικαστικοί),
’Επειδή ό πληθωρισμός εις τό δικηγορικόν Επάγγελμα Οά εδει νά
άντιμετωπίοΟή όχλ μόνον διά τής Οεσπίσεως ορίου ηλικίας εισόδου αλλά καί
δΓ άλλων κατά τήν γνώμην μας μέτρων, πλέον ουσιαστικών καί δικαιότερων,
ώς ή άναμόρφωσις τών νομικών σπουδών, ή Οέσπισις όρίου ηλικίας Εξόδου,
ή παροχή συντάξεως έφέτου εις τούς Εξερχομένυυς κ.λ.π,
‘Επειδή τό Επάγγελμα τοΰ δικηγόρου είναι τό κατ’ΕξοχήνΕλευθέριον,
ή δέ Επιτυχία εις αυτό στηρίζεται εις τήν Επιστημονικήν συγκροτησιν καί εις
τάς Εν γένει ικανότητας τοϋ πτυχιούχου, dvui ασυμβίβαστον νά καΟιεροΰνται
διατάξεις μετατάσσουσαι τούτο άπό Ελευθέριον εις δημοσιοϋπαλληλικόν. Άλ
λωστε εις ούδέν άλλο Ελευθέριον Επάγγελμα (ώς τοΰ ίατροϋ, μηχανικού, φαρμα
κοποιού κλπ.) ΰφίστανται παρόμοιοι περιορισμοί,
Επειδή έκ τής μελετωμένης ύπό τής Πολιτείας Ίδρύσεως γόων Νομι
κών Σχολών υποδεικνύεται ότι υπάρχει πνεύμα διευρύνσεως τοϋ κλάδου,
’Επειδή άπυραίτητος προϋπόΟεσις διά νά διορισΟή πτυχιοϋχος Νο
μικής, ώς Συμβολαιογράφος ή Δικαστικός, τυγχάνει ή λήψις τής άδειας τοΰ Δικηγορεΐν καί ή άσκήσις τού Επαγγέλματος Επί τιν-u χρόνον, εύλόγως Εξάγεται
τό συμπέρασμα ότι τύ συζητούμενον μέτρον αχρηστεύει ούσιαστικώς, τό πτυ
χίον τής Νομικής, Εφόσον ούτε ώς συμβολαιογράφοι ούτε ώς δικαστικοί κ.τ.λ.
κατ’ Εξοχήν λειτουργήματα διά πτυχιυύχυυς Νομικής, δύνυντυι οί πληττύμενοι
διά τοϋ Εν λόγο) νομοσχεδίου νά διορισΟοϋν,

Έ κ »: ι δ ή of νΟν ψυιτώντες εις ιύ διάφορο ετ η σπουδών η ακόμη Kui επί
πτυχίω ευρισκόμενοι. πλήττονται άνεπανυρΟώτως έκ του υπό αυζήτησιν-Σχεδίου
Νόμου, καθότι ήτο Λυγικώς αδύνατον νά πρυβλέψουν, έν Δημοκρατικά) Πολιτέύμάτι, ότι Οά άπεστεροΰντο δικαιωμάτων κτηϋέντων καί προστατεεόμένων Οπό τού
ίσχϋονιος Συντάγματος,

—
'

Έ π ε ι δ ή τό Συμβυύλιυν τής Επικράτειας επί ΠροεδρίαςΜιχ. Στασινοπυϋλου άπεφάνΟη ότι «μ ή υφιστάμενης (πρό τοΰ Ν. 4507/1906) ρητής περί
τοΰ αντιθέτου διατάξεως, δεν συντρέχει κώλυμμα εκ της ηλικίας, προε ΰγγριχψήν
εις τό βιβλίον ασκούμενων έστω καί άν ό ένδιαφερόμενος έχει υπερβή τό 25ον
έτος, όπερ αποτελεί τό όριον τής ηλικίας προς συμμετοχήν εις διαγωνισμόν προς
κτήσιν τής ίδιότητος τοΰ δικηγόρου» (Όλ. 2830, 2831, 2832/1968), έξ ού κατα
δεικνύεται ότι οί περιορισμοί τοΰ Νόμου 4507/66 ώς πρός τό όριον ηλικίας έγγραφής εις τά βιβλία ασκούμενων kui συμμετοχής εις τάς παρ’ Άρείω Πάγο.' εξετά
σεις δέν έπεξετείνοντο εις τούς πρό τής ισχύος τούτου είσαχΟέντας εις τάς Νο
μικός Σχολάς τοΰ Κράτους,
Ιδιαιτέρως δέ επειδή, ότι: καί κιχτά τό παρελθόν ή Πολιτεία, ήϋέλησεν
νά ρύθμιση κυί τό θέμα όρίυυ ήλικίυς, διά τοΰ Ν. 4507/66,
έΟέσπισεν έν ιχΰτω μεταβατικήν διάταξιν
οιά τής όποιας ή ισχύς τού έν λόγω Νόμου ήρχιζεν μετά εξαετίαν άπύ τής δημο
σιεύουμε του. προστατευουσα υυτω τό κεκτημένον δικαίωμα τών ήδη’φυιτώντων
όπως έγγραφώσι εις τά παρά τοίς Δικηγορικού; Συλλόγοις τηρούμενα κατά νόμον
ειδικά |!ι|!λί(χ ασκούμενων καί λάβωσι μέρος εις τάς διεξαγομένας εξετάσεις υπο
ψηφίων όικιινόροιν,
Λ

■ ' L ιι c εδ ή ή ρέκτη κοενοβυυλευτεκη ’Οπετροπή κατα την ουζήτηοεν
του οχεδε'ου τότενόμου 723/77 είχαν όμο'ψωνα άποδεχθή ό μ ο εο υ
,ιπερεεχομενου τροιιολογεα καε δή με χρε^νυν 31/12/1978.
Δ 1 Α ΤΑ V ΤΑ

Προτείνομεν την κάτωθι τροπολογίαν:
• ■ ■■

-r

- <

'Η.παρ. 1 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν. 264/1976 περε τροποποεήσεως
τοΰ κώδεκος περε Δεκηγόρων, τοΰ Κώδεκος τών Συμβολαεογράφων
παε άλλων τενών δεατάξεων, ώς έτβοποποεήθη ύπό τοΰ άρθρου 17
τόΰ Ν. 723/1977 περε άντεπαταστάσεως δεατάξεων τενών τοΰ Ν.Δ.
3026/1954 "περε τοΰ Κω'δεπος· τών Δεπηγόρων παε άλλων τενών
δεατάξεων"άντεπαθεσταταε καε αείθες)άφ’ίς εσχυσεν, ώς ακολού
θως:
\ι,.
"1. Οέ πατά την εναρξεν τής έσχύος τοΰ παρο'ντος φοετηταε
νομεπών τμημάτων, τών Νομεπών Σχολών τών ημεδαπών Πανεπεστημε'ων, παθεστάμενοε πτυχεοΰχοε με'χρε τής 31ης Δεκεμβρίου 1977,
δυναταε νά έγγράφωνταε εές τά βεβλεα ασκούμενων Δεπηγόρων παε
μετά
την συμπλήρωσεν τοΰ 33 έτους τής ήλεπεας των παε νά με
τέχουν τών έξετάσεων, έφ’όσοΛί·_δέν λαμβάνουν σύνταξεν έξ οέασδήποτε πηγής".
2. Οέ έμπεπτοντες εές τάς δεατάξεες τής προηγούμενης πα
ραγράφου δυναταε νά αέτήσωνταε την πατά τά άνω έγγραφ’ήν των
εές τά βεβλεα άσπουμε'νων εντός εξαμήνου προθεσμίας άπό τής
δημοσεευσεως τοΰ παρόντος.
Διά τής προτεινομένης τροπολογίας ούδεμία προκαλεϊται δαπάνη εις
βάρος τοΰ Κρατίκοϋ προϋπολογισμού.

