
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «γιά τήν κατάργηση της πολυθεσίας 

των δικηγόρων».

Πρόζ τη Βουλή τών 'Ελλήνων

Τό σχέδιο άποσκοπεϊ να δώσει ριζική καί ολοκληρωμένη 
λύση στο κρίσιμο καί καίριο πρόβλημα της πολυθεσίας των 
δικηγόρων. Τό πρόβλημα αυτό χρονολογείται άπό μακρό- 
τατο χρόνο άλλα στις μέρες μας έχει προσλάβει διαστάσεις, 
πού έκτείνονται πολύ πέρα άπό τα όρια τής έξυπηρέτησης 
της τάξης των έπαγγελματιών δικηγόρων, ή οποία χει
μάζεται άπό όξύτατο πληθωρισμό καί άπτεται τοϋ γενικό
τερου συμφέροντος τοϋ κοινωνικού συνόλου, ακόμη καί των 
όρων λειτουργίας της Δικαιοσύνης μέ τήν όποια συνδέεται 
άμεσα ή άσκηση τοϋ δικηγορικοΰ λειτουργήματος.

Είναι γνωστό ότι οί περισσότερες άπό τις έμμισθες 
θέσεις των δικηγόρων καί νομικών συμβούλων κατέχονται 
άπό μικρό άριθμό δικηγόρων. 'Ο καθένας άπό αυτούς δια
τηρεί θέσεις σέ νομικά πρόσωπα καί οργανισμούς όχι μόνο 
τοϋ δημόσιου τομέα άλλα καί τοϋ ιδιωτικού, τις όποιες μάλι
στα, πολλές φορές άποκτά μέ επιρροές καί εύνοιες κομμα
τικές, μέ άποτέλεσμα τήν υπεραπασχόληση καί συνακόλουθα 
τήν άνεπάρκειά του στήν εκπλήρωση των άναλαμβανομένων 
πολλαπλών υποχρεώσεων, πού άποβαίνει σέ βάρος τών 
έντολέων του. Καί είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι δικηγόροι 
αύτοί να προσλαμβάνουν νέους δικηγόρους ώς βοηθούς ή 
συνεργάτες, πού άμείβονται συνήθως ελάχιστα άπ* αυτούς. 
'Η κατάσταση αυτή καταλήγει στήν πλημμελή έξυπηρέ- 
τηση τών δικαστικών καί έξώδικων Αποθέσεων τών έντο- 

. λέων καί γενικότερα στή δημιουργία άνισων όρων κατά τή 
άσκηση τοϋ δικηγορικού λειτουργήματος.

Έτσι, .επιβάλλεται ή νομοθετική έπέμβαση χάριν της 
υπέρ τοϋ κοινού συμφέροντος πλήρους κατά τό δυνατόν 
απασχόλησής καί τής άπόκάτάστάσης στο μέτρο τοϋ δυ- 
νατοϋ τής ισότητας μέ τήν εξασφάλιση στούς πολλούς, αντί 

■ τών λίγων, τών άνωτέρω θέσεων. Καί ενώ γιά άλλες τάξεις 
, επιστημόνων έπαγγελ.ματιών' ή πολιτεία άντιμετώπισε τό 
, πρόβλημα τής πολυθεσίας κατά τόν προσήκοντα τρόπο, στήν 
περίπτωση τών δικηγόρων οί νομοθετικές ' προσπάθειες 
πού έγιναν μέχοί σήμεοα (Ν.Δ. 3026/1954 άρθρο 63 παρ. 6,

' Ν. 4507/1966 άρθρο 1, Ν. 1093/1980 άρθρο 1) άπότέ- 
λεσαν μέν σοβαρά διαδοχικά βήματα στήν άντιμετώπκση τοϋ 
προβλήματος της πολυθεσίας, άλλά δέν έφθασαν σέ μιά 
ολοκληρωμένη καί συστηματική λύση του, κυρίως γιατί 
περιορίσθηκαν στήν περιστολή της πολυθεσίας μόνο στό 
δημόσιο τομέα καί μάλιστα.6χι υπό τήν εύρεϊα έκταση μέ 
τήν οποία προσδιορίσθηκε πρόσφατα ( άρθρο 1 παρ. 6 
Ν. 1256/1982) καί άφησαν έξω άπό κάθε νομοθετική πρό
νοια, ένα μεγάλο άριθμό φορέων πού άνήκουν ήδη στον τομέα, 
αυτό, καθώς καί τούς φορείς πού άνήκουν στό ιδιωτικό τομέα 
όπου ή άνάγκη άπασχόλησης δικηγόρων μέ πάγια περιοδι
κή άμοιβή άνακύπτει έντονη καί σέ συνεχώς αυξανόμενη 
έκταση, λόγω τής αύξησης τοϋ άριθμοϋ τών φορέων (άνώ- 
νυμων Εταιρειών, Ε.Π.Ε. προσωπικών Εταιρειών) καί 
τών ύποθέσεων τους. - · . - ·

Άπό τις άνωτέρω συνθήκες κατέστησαν επιτακτικά 
αναγκαίες οί ρυθμίσεις πού προτείνονται γιά τήν όλοκλή- 
ρωση καί συστηματοποίηση τών μέτρων πού έξασφαλίζουν 
αποτελεσματικά τήν κατάργηση' τής πολυθεσίας τών 'δι
κηγόρων. Τις άνάγκες αυτές επιδιώκει νά ικανοποιήσει τό 
νομοσχέδιο αύτό, γιά τις επί μέρους διατάξεις τοϋ οποίου 
σημειώνονται τά εξής:· '

α) Στις παραγράφους 1-5 προβλέπονται άπαγορεύσεις 
καί περιορισμοί.πού καλύπτουν ολο τό φάσμα τών περιπτώ
σεων τής πολυθεσίας τών δικηγόρων, τόσο στό δημόσιο ' όσο 
καί στον ιδιωτικό τομέα, καί άποτρέπουν στόν εφικτό βαθμό 
τις περιπτώσεις καταστράτήγησης πού σημειώθηκαν στήν 
πράξή. ' Εξάλλου 'έπεκτείνετάι ή άπαγόρευση ' τής Πολυ
θεσίας καί σέ περιπτώσεις πού έξομοιοΰνται μέ αυτήν καί

όπου συντρέχει ταυτότητα νομικού λόγου, δπως όταν c 
δικηγόρος κατέχει - άμειβόμενη θέση ή λαμβάνει ύψηλέ: 
συντάξεις, χωρίς νά προβλέπονται οί έλάχιστες εξαιρέσεις πού 
δικαιολογούνται άπό ειδικές περιστάσεις, όπως τών δι
κηγόρων ειδικών συνεργατών υπουργείων ( παρ. 2 έδαφ. 
β') ή άπό τήν άνάγκη τών πραγμάτων (παρ. 3).

β) Ή παρ. 6 ρυθμίζει τήν τύχη τών ύφισταμένων περισσό
τερων άπό μία συμβάσεων παροχής νομικών ή δικηγορικών 
υπηρεσιών μέ πάγια περιοδική άμοιβή, μέ τήν παροχή στό 
δικηγόρο τοϋ δικαιώματος έπιλογής τής θέσης πού προ
τιμά νά διατηρήσει ή έπιλογής μεταξύ αυτής καί άλλης 
άμειβόμενης θέσης ή σύνταξης καί τήν επιβολή τής υπο
χρέωσης στό δικηγόρο νά άποχωρήσει άπό τις θέσεις μέ 
πάγια περιοδική άμοιβή πού δέν επιτρέπεται νά διατη
ρήσει. Επίσης στήν παράγραφο αύτή ρυθμίζονται κατά 
τρόπο εΰλ.ογο καί δίκαιο γιά τό δικηγόρο καί τούς έντολεΐς 
του οί οικονομικές συνέπειες άπό τήν άποχώρησή του άπό 
τις περισσότερες άπό μία θέσεις πού κατείχε.

γ) Στις παρ. 7-11 λαμβάνεται πρόνοια γιά τήν εξα
σφάλιση τής πραγματικής εφαρμογής τών . άπαγορεύσεων 
καί περιορισμών τής πολυθεσίας, μέ τήν επιβολή ειδικών 
ύποχρεώσεων τών έντολέων καί τών δικηγόρων γιά τήν 
παροχή στοιχείων καί πληροφοριών άναγκαίων γιά τόν 
έλεγχο τής συμμόρφωσής τους στις παραπάνω-απαγορευ
τικές διατάξεις, καί απειλούνται ανάλογες ποινικές καί πει
θαρχικές κυρώσεις κατά τών παραδοτών.

Επιπρόσθετα άπαγγέλεται ή αυτοδίκαιη άκυρότητα τών 
συμβάσεων παροχής νομικών καί δικηγορικών υπηρεσιών 
μέ πάγια άντιμισθία πού θά συναφθοϋν ή θά διατηρηθούν 
κατά παράβαση τών έν λόγω , άπαγορεύσεων.

Αυτά έπιδιώκονται μέ τό σχέδιο νόμου πού παρακα- 
λοϋμε νά ψηφίσετε. ' ■//. · ' ί. ~
■ ’Αθήνα, 23 Φεβρουάριου 19S3 .·. " , '
ν·ν· ·τν·.·ν ·': .'Ο Υπουργός

Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ν· ;' ·ώ: ύ: -

ί ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στό σχέδιο νόμου «γιά τήν κατάργηση τής πολυθεσίας τών 

δικηγόρων .

, . Νόμος 1093/1980 Άρθρο 1 >'·. ,; ·. '
1. Εις τό Ν.Δ. 3026/1954 «περί Κώδικος Δικηγόρων» 

προστίθεται άρθρον ύπ’ άριθ. 63 Α έχον ώς άκολ.ούθως :

« Άρθρον 63Α.
1. Οί δικηγόροι δικαιούνται νά παρέχουν τάς δικηγορικάς 

υπηρεσίας των έπί παγία περιοδική άμοιβή είς μίαν μόνον 
άποκεντρωμένην δημοσίαν ’Υπηρεσίαν ή είς εν μόνον Ν. 
Π.Δ.Δ. ή Ι.Δ. έχον καταστατικόν ή κανονισμόν έγκεκρι- 
μένον διά νόμου ή π. δ/τος κατ’ έξουσιοδότησιν νόμου ή 
δημοσίαν ή δημοτικήν έπιχείρησιν ή δημοτικόν ίδρυμα ή 
έπιχείρησιν ή δργανισμόν άπολαύοντα ειδικών προνομίων 
ή κρατικής έπιχορηγήσεώς ή τυχόντα παραχωρήσεως δη
μοσίας ή δημοτικής έπίχειρήσεως ή Τράπεζαν...

2. Δημόσιαι ’Τπηρεσίαι καί Νομικά Πρόσωπα τής
παρ. 1 άπασχολοϋντα δικηγόρους έπί παγία περιοδική 
άμοιβή ύποχρεοϋνται δπως έντός δύο μηνών άπό τής ένάρ- 
ξεως τής Ισχύος τοϋ παρόντος δηλώσουν έίς τόν όίκεϊον Δι
κηγορικόν Σύλλογον τά όνοματεπώνυμα τών ύπ’ _ αυτών 
άπασχολουμένων δικηγόρων. _ γ . ■· · ' *'■' ;-~
../ ’Ομοίως, ύποχρεοϋνται νά, παρέχουν .τάς πληροφορίας 
ταύτας καί έκτάκτως έφ’ ,δσον ήθελον ζητηθή ύπό τοϋ οικείου 
Δικηγορικού Συλλόγου. , ·. ς /.ύ:.. .» .Ο. ,.. ·,·.'.·
*' 3.·Δημόσιαι -’Τπηρεσίαΐ καί /Μομίκά, Πρόσωπα τής



— ί

ο. 1 ύποχρεοϋνται, όπως αναγγέλλουν εις τούς οικείους 
/.ηγορικούς Συλλόγους πάσαν σύμβασιν παροχής δι- 
γορικών υπηρεσιών έπι παγία περιοδική αμοιβή έντος. 
ημερών άπο τής συνάψεώς της. Την αυτήν ύποχρέωσιν. 

ι έντος τής αυτής προθεσμίας έχει καί ό δικηγόρος.
4. Εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων τής παρ. 1 μή 
μμορφούμενοι προς τάς υποχρεώσεις τοϋ πρώτου εδαφίου 
ς προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται κατά το άρθρον 
8 τοϋ Ποινικού Κώδικος. Δικηγόροι παραβαίνοντες την 
τα την προηγουμένην παράγραφον ύποχρέωσίν των, πλήν 
ς κατά τό άρθρον 458 τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος εύθύνης των, 
ιωροϋνται διά πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσεως 
ύλάχιστον έξ μηνών, έν υποτροπή δέ δι* οριστικής άπολύ-
ως. ;
5. Δικηγόροι συμπληροϋντες τάς προϋποθέσεις λήψεως παρά 
ϋ Ταμείου Νομικών πλήρους συντάξεως δέ δικαιοΰνται 

το τοϋ χρόνου τούτου νά παρέχουν τάς υπηρεσίας των έπί 
αγία περιοδική αμοιβή εις τάς Δημ. 'Υπηρεσίας καί τά 
μικά πρόσωπα τής παρ. 1. Αί διατάξεις τής παρούσης 
χραγράφου δεν έχουν εφαρμογήν έπί συμβάσεων παροχής 
κηγορικών υπηρεσιών έπί παγία περιοδική άμοιβή συναφ- 
ισών πρδ τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος νόμου.'
6. Δικηγόροι προσφέροντες τάς υπηρεσίας των εις

Γπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα τής παρ. 1 έπί παγία περιο
χή άμοιβή καί δικαιούμενοι κατά τάς κειμένας διατάξεις 
λήρους συντάξεως έκ τής υπηρεσίας των ταύτης, άποχωροϋν 
τοχρεωτικώς έκ ταύτης, άμα τή συμπληρώσει 35ετοϋς 
υνταξίμου υπηρεσίας ή τοϋ 65ου έτουτ ; τής ηλικίας των, 
υομένης αυτοδικαίως τής συμβάσεώς τ ίν. Είς άμφοτέρας 
άς περιπτώσεις οί ούτως άποχωροϋντες λαμβάνουν την, 
ατά τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 94 τοϋ παρόντος Κώδικος άπο- 
ημίωσιν. ·. ;. - .

Μέχρι πλήρους καταβολής τής ως άνω άποζημιώσεως ό 
δικηγόρος δικαιούται νά λαμβάνή τήν συμπεφωνημένην 
ιατά νόμον άμοιβήν του.

7. Πρόσληψις δικηγόρου γενομένη καθ’ ύπέρβασιν τών 
τεριορισμών τών παρ. 1 καί 5 άποτελεϊ πειθαρχικό παρά
πτωμα διά τον δικηγόρον, τιμωρούμενον κατά τά εις τήν παρ. 
ί οριζόμενα».

(’Από τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κατάργηση τής πολυθεσίας τών δικηγόρων.

Άρθρον 1.
Το άρθρο 1 τοϋ Ν. 1093/1980 (ΦΕΚ 270) άτντικαθίστα- 

ται ώς έξής: Στο Ν.Δ. 3026/1954 «περί κώδικος δικηγό
ρων» προστίθεται άρθρ. 63Α που έχει ώς εξής:

«Άρθρο 63Α.
1. ’Απαγορεύεται στο δικηγόρο νά παρέχει νομικές ή δι

κηγορικές υπηρεσίες μέ πάγια περιοδική άμοιβή σέ περισσό
τερους -από ένα έντολείς, είτε αυτοί ανήκουν στο δημόσιο το
μέα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 τοϋ Ν. 1256/ 
1982 (ΦΕΚ 65) είτε ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. ’Επίσης 
απαγορεύεται στο δικηγόρο, στον οποίο ανατίθενται αποκλει
στικά ή συστηματικά υποθέσεις άπο έντολέα τοϋ δημοσίου το
μέα όπως καθορίζεται πιο πάνω, νά αναλαμβάνει υποθέσεις 
καί άπό άλλο έντολέα τοϋ τομέα αΰτοϋ.

2. Ή παροχή νομικών ή δικηγορικών υπηρεσιών μέ πάγια 
περιοδική άμοιβή απαγορεύεται στους δικηγόρους, α) που κα
τέχουν όποιαδήποτε έμμισθη θέση άπο αυτές πού προβλέπει 
τό άρθρο 62 παρ. 2 καί 3 ή άλλες διατάξεις πού έπεκτεί- 
νσυν τήν έςαρμογή τοϋ άρθρσυ αύτοϋ, καί δέν έπάγονται τήν 
αναστολή τοϋ λειτουργήματος τοϋ δικηγόρου, καί ό) πού λαμ
βάνουν άπο τό Δημόσιο ή άπό ’Οργανισμό Κοινωνικής Άσ- 
ράλισης σύνταξη ή άλλη όποιαδήποτε περιοδική παροχή, έφό- 
ιον ό μισθός ή σύνταξη η ή περιοδική παροχή είναι, συνολι
κά ίση τουλ.άχιστον προς τή δασική άντιμισδία δικηγόρου

παρ’ Έρέταις προσαυξημένη μέ τό ανώτατο όριο τοϋ επιδό
ματος χρόνου υπηρεσίας, τό επίδομα σπουδών, τό διορθωτικό 
ποσό καί τήν αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Ή απα
γόρευση τοϋ προηγούμενου εδαφίου δέν ισχύει για τό δικηγό
ρο πού παρέχει τις νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες του μέ 
πάγια περιοδική αμοιβή καί διορίζεται σέ θέση ειδικού συν
εργάτη σύμφωνα μέ τά άρθρα 10 καί 11 παρ. 3 τοΰ Ν. 1320/ 
1983 (ΦΕΚ 6). Ώς προς τά μέλη τοϋ Διδακτικού ’Ερευ
νητικού Προσωπικού τών Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται ή παρ. 7 τοϋ 
άρθρου 13 τοϋ Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87).

3. Ο! απαγορεύσεις τών παραγράφων 1 καί 2 αργούν, όταν 
στο Δικηγορικό Σύλλογο, στή περιφέρεια τοϋ όποιου θά πα
ρασχεθούν οί υπηρεσίες τοΰ δικηγόρου μέ πάγια περιοδική 
αμοιβή, όλοι οί δικηγόροι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες ή κα
τέχουν άμε* 6 όμενη οπωσδήποτε Δέση ή λαμβάνουν σύνταξη ή 
άλάη περιοδική παροχή κατά τά προ&λεπόμενα στην παρά
γραφο 2. Ή συνδρομή τών παραπάνω προϋποθέσεων δεδαιώ- 
νεται άπό τόν οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

4. Δικηγόρος πού έχει συμπληρώσει α) το 65ο έτος τής 
ηλικίας του ή δ) τις προϋποθέσεις για νά λάβει πλήρη σύν
ταξη άπο τό Ταμείο Νομικών, δέν επιτρέπεται έφεξής, νά 
προσληφθεί γιά νά παρέχει τις νομικές ή δικ.ηγοριίκές υπη
ρεσίες του μέ πάγια περ-ιοδικη άμοιβή σέ όποιοδήποτε έντο- 
λεα. Τό 6οο έτος θεωρείται ότι έχεΓσυμπληρωθεί τήν 31! 
Δεκεμβρίου τοΰ αντίστοιχου έτους.

5. Δικηγόροι που προσφέρουν τις νομικές ή δικηγορικές 
υπηρεσίες τους μέ πάγια περιοδική άμοιβή σέ Υπηρεσίες, 
’Οργανισμούς, ’Επιχειρήσεις καί κάθε είδους νομικά πρόσω
πα τής παραγράφου 1 καί υπάγονται ή θά υπαχθούν γιά τις 
υπηρεσίες τους αυτές, κατά τις κείμενες διατάξεις, στήν ασ
φάλιση τοϋ Άσφαλ.ιστικ.οΰ ’Οργανισμού πού καλύπτει τό προ
σωπικό τοϋ έντκλέχ τους, έκτος άπό εκείνους πού έχουν υπα
χθεί στήν ασφάλιση αύτή μέ τό άρθρο 12 τοϋ Ν. 1090/1980 
(ΦΕΚ 263), άποχωροϋν υποχρεωτικά καί ή σύμβασή τους 
λυυνεται αυτοδικαίως αφέτου θεμελιώσουν δικαίωμα γιά πλή
ρη σύνταξη κατά τή νομοθεσία πού διεπει τόν ’Οργανισμό 
αύτο, έκτος εάν προϋπόθεση γιά τή συνταξιοδότησή τους εί
ναι νά παυσουν νά ασκούν τό λειτούργημα τοΰ δικηγόρου.

Στις περιπτώσεις αυτές ο! άποχωροϋντες δικαιούνται νά 
λάβουν καί τήν κ.ατά τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 94 οριζόμενη 
αποζημίωση. Ή διάταξη τής παραγράφου αυτής κατισχύει 
κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης τής κείμενης 
νομοθεσίας.

6. Δικηγόροι πού εμπίπτουν στις απαγορεύσεις τών παραγρ.
1 καί 2 τοΰ άρθρου αΰτοϋ, όποχρεοϋνται νά δηλώσουν στό Δι
κηγορικό Σύλλογο, τοϋ όποιου είναι μέλη, μέσα σέ αποκλει
στική προθεσμία τριών μηνών άπό τήν έναρξη τής ΐσ/όες τοϋ 
άρθρου αΰτοϋ. ποιά θέση προτιμούν νά διατηρήσουν άπο τις 
κατεχόμενες άπ’ αυτούς περισσότερες θέσεις μέ πάγια πε
ριοδική άμοιβή ή νά έπιλέξουν μεταξύ τών κατεχέμενων τέ
τοιων θέσεων καί τής κατά τήν παράγραφο 2 άμειβόμενης 
θέσης ή σύνταξης. Μέσα στήν ίδια προθεσμία ο! δικηγόροι 
σύτοί όποχρεοϋνται νά αποχωρήσουν άπό τις θέσεις πού δέν 
επιτρέπεται κατά τις παραγράφους 1 κ.αί 2 νά διατηρήσουν. 
Εάν ό δικηγόρος αποχωρεί άπό περισσότερες άπο μια τέτοιες

θέσεις δικαιούται νά λ.άβει μια μόνο αποζημίωση τής παρα
γράφου 1 τοΰ άρθρου 94, άπό εκείνον άπό τούς έντολείς πού 
οφείλει τή μεγαλύτερη. Ό έντολέας πού κατέβαλε τό σύνολο 
τής αποζημίωσης δικαιούται νά αναζητήσει άπό τούς λ.οιποός 
έντολείς άνάλ,ογο μέρος τής αποζημίωσης, πού καθορίζεται 
μέ βάση τό χρόνο υπηρεσίας καί τό ύψος τής αμοιβής στον 
καθένα άπό τους λειπούς έντολείς. Ή αποζημίωση αύτή οφεί
λεται στό δικηγόρο ανεξάρτητα άπό τήν σύνταξη ή άλλη 
όποιασδήποτε φύσης παρσ^ή ή βοήθημα, πού δικαιούται άπο 
όποιαδήποτε πηγή λόγω τής υπηρεσίας του σέ θέσεις άπό τις 
οποίες αποχωρεί. Άν έπλέξει θέση μέ πάγια περιοδική 
άμοιβή άντί γιά τή σύνταξη, αναστέλλεται ή καταβολή τής 
σύνταξης έως τήν κατά όποιοδήποτε τρόπο παύση τής παρο
χής υπηρεσιών μέ πάγια περιοδική άμοιβή.


