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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη λάβαμε γνώση ότι ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ)
έχει προωθήσει στο Υπουργείο σας προτάσεις για εκτεταμένη τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Δικηγόρων, οι οποίες, μάλιστα, δεν αφορούν μόνο στις δικηγορικές εταιρείες αλλά
και στο σύνολο των δικηγόρων.
Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή της με
προτεινόμενες από τον ΣΔΕΕ ρυθμίσεις, ιδίως εκείνων, που προβλέπουν την επιβολή
υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την παροχή νομικών υπηρεσιών, η οποία
συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση ιδίως για τις μικρομεσαίες δικηγορικές
εταιρείες και μάλιστα στην ιδιαίτερα δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία, λόγω των
συνεπειών της πανδημίας. Είναι βέβαιο δε, ότι η υποχρέωση αυτή για ασφαλιστική κάλυψη
θα επεκταθεί σύντομα σε όλους τους δικηγόρους, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη
δυσμενή οικονομική τους κατάσταση.
Το δικηγορικό σώμα είναι διαχρονικά αντίθετο σε ρυθμίσεις που κάμπτουν τη φύση
της δικηγορικής εταιρείας ως προσωπικής και εισάγουν κεφαλαιουχικά στοιχεία σε αυτή.
Οι προτάσεις αυτές του ΣΔΕΕ ουδέποτε τέθηκαν σε γνώση των θεσμικών οργάνων
του δικηγορικού σώματος, τα οποία αναγνωρίζονται, άλλωστε, και από το νόμο ως
σύμβουλοι της πολιτείας στα σχετικά θέματα (άρθρα 90 περ. ε και 134 παρ.2 Κώδικα
Δικηγόρων).

Η τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων, ενός ιδιαίτερα σημαντικού νομοθετήματος,
που αφορά στη ρύθμιση και άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος-επαγγέλματος, στη
συμμετοχή του δικηγόρου στην απονομή της δικαιοσύνης, ως συλλειτουργού αυτής αλλά και
στην επίδρασή του σε ζητήματα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού
ενδιαφέροντος, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και μετά από
προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους της δικηγορικής κοινότητας.
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αναγνωρίζοντας
την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της νέας εποχής, έχει συγκροτήσει ήδη Επιτροπές, οι οποίες επεξεργάζονται σχετικές θέσεις
και προτάσεις. Στα πλαίσια αυτά, έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί ad hoc Επιτροπή της
Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για θέματα δικηγορικών εταιριών.
Το δικηγορικό σώμα αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια εμπορευματοποίησης
της δικηγορίας, άνισης μεταχείρισης μεταξύ δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών και
οικονομικής επιβάρυνσής τους και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που η κύρια προσπάθειά
μας εστιάζεται στην οικονομική στήριξη του κλάδου.
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