14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΛΛΟΓΩΝ
ζρρεσ 19-22 Απριλίου 2019
«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Παρεμβαίνων: Παναγιϊτησ Μεταξάσ, Α’ Αντιπρόεδροσ Δικθγορικοφ Συλλόγου Πατρϊν.
Λίγεσ ςκζψεισ και απόψεισ επί των ειςηγήςεων τησ κ. Νικολζττασ Μπαςδζκη,
Προζδρου Δ.. Λάριςασ και του κ. Αθαναςίου Ζοφπα, Προζδρου του Δ.. Πατρϊν.
1.- Θετικι θ άποψθ για νομικι βοικεια ςτθν ςυμβουλευτικι δικθγορία, με τθν
προχπόκεςθ να προςδιορίηεται για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα κάποιων ωρϊν
και για ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, ςε τρόπον ϊςτε να μθν γίνεται κατάχρθςθ από τον
δικαιοφχο τθσ βοικειασ ςε βάροσ του δικθγόρου, οφτε κατάχρθςθ ςε βάροσ του
φορζα πλθρωμισ τθσ δικθγορικισ αμοιβισ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) με κατ’ επίφαςθ ςυμβουλευτικι δικθγορία. Ασ μθν ξεχνάμε τθν αξίωςθ οριςμζνων δικαιοφχων νομικισ βοικειασ, ιδίωσ ςε αςτικζσ υποκζςεισ, οι οποίοι κεωροφν ότι ζχουν ςτθν διάκεςι τουσ τον
δικθγόρο ανά πάςα ςτιγμι.
2- Η κακιζρωςθ νομικι βοικειασ ςτο ποινικό δίκαιο, ακόμα και από τθν ζναρξθ τθσ
προδικαςίασ, ςτθν προκαταρκτικι εξζταςθ ι ςτθν αςτυνομικι προανάκριςθ, είναι
απαραίτθτθ και χριςιμθ, ανεξαρτιτωσ αν διερευνάται κακουργθματικι ι πλθμμελθματικι πράξθ. Εκτόσ από τθν αυτονόθτθ εξ υπαρχισ κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων του καταγγελλομζνου, ο οριςμόσ ςυνθγόρου κα είναι προσ όφελοσ τθσ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ, αφοφ με τον κατάλλθλο νομικό χειριςμό και τθν ουςιαςτικι
ανάδειξθ τθσ αλικεια από το πρϊτο ςτάδιο τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, κα μποροφςαν να ολοκλθρωκοφν ποινικζσ υποκζςεισ με απαλλακτικζσ Ειςαγγελικζσ Διατάξεισ
ι με Βουλεφματα, αντί να καταλιγουν ςτα ακροατιρια για να υπάρξει το αυτό απαλλακτικό αποτζλεςμα λίγα χρόνια μετά.
3.- Η δωρεάν νομικι βοικεια αποτελεί κατά τθν άποψι μου ευρφτερο και ςπουδαιότερο λειτοφργθμα από το ίδιο το λειτοφργθμα τθσ άςκθςθσ μαχόμενθσ δικθγορίασ, εκεί όπου ο δικθγόροσ επιλζγεται από τον εντολζα και ζχει τθν δυνατότθτα να
τον αναλάβει ι να μθν τον αναλάβει. Είναι για τον δικθγόρο, ιδίωσ για τον νζο μαχόμενο δικθγόρο, ευκαιρία ανάδειξθσ προςόντων, παράςταςθσ ςε ανϊτερα ποινικά
δικαςτιρια που κατά πάςα περίπτωςθ δεν κα είχε ςυχνι πρόςβαςθ, λόγω ακριβϊσ
του νεαροφ τθσ θλικίασ και τθσ ελλείψεωσ εμπειρίασ. Τθν ευκαιρία αυτι οφείλουμε
να μθν τθν υπονομεφουμε, εκουςίωσ ι από παραδρομι, εμείσ οι ίδιοι, αποδεχόμενοι να «μελετιςουμε» μία κακουργθματικοφ χαρακτιρα δικογραφία, εντόσ μίασ
ϊρασ, τθν ίδια ϊρα που διεξάγονται άλλεσ δίκεσ, ςυνεννοοφμενοι «ςτο πόδι» με τον
εντολζα ευριςκόμενο ςτθν αίκουςα ι ςτα κρατθτιρια, από τθν ςτιγμι που ο νόμοσ
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μασ χορθγθκεί το δικαίωμα υποχρεωτικισ διακοπισ τθσ δίκθσ εντόσ 30 θμερϊν (340
§ 1, εδαφ. α’ ΚΠΔ).
4.- Ωσ προσ τθν επιβάρυνςθ τθσ δικθγορικισ αμοιβισ του αυτεπαγγζλτωσ διοριηομζνου, με Φ.Π.Α., κεωρϊ ότι κα ζπρεπε να καταργθκεί, αφοφ αντί να ειςπράττει και
να αποδίδει ο δικθγόροσ τον Φ.Π.Α. κα ιταν αυτονόθτθ λφςθ, χωρίσ κόςτοσ για τον
κρατικό προχπολογιςμό, να μθν επιβαρφνεται θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία με Φ.Π.Α.
Είναι καιρόσ, μετά τθν επιτυχι ζκβαςθ του αιτιματοσ να εκδίδονται τα τιμολόγια
παροχισ υπθρεςιϊν από τουσ δικθγόρουσ τθσ νομικισ βοικειασ, κατά τον χρόνο
εξόφλθςθσ και όχι κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςτο ΤΑΧΔΙΚ, να αξιϊςουμε και επιτφχουμε τθν απαλλαγι αυτϊν των υπθρεςιϊν από τον Φ.Π.Α.
5.- Ωσ προσ το κοινωνικό πρόςωπο των δικθγορικϊν ςυλλόγων, τθν ςυμμετοχι τουσ
ςε κοινζσ δράςεισ τθσ κοινωνίασ και άλλων φορζων, άλλοτε ςυμμαχϊντασ και άλλοτε διαφωνϊντασ, δεν μπορϊ παρά να ςυμφωνιςω με τθν άποψθ τθσ κ. Προζδρου
του Δ.Σ. Λάριςασ. Οφείλουμε όμωσ ωσ Δικθγορικοί Σφλλογοι να εξθγιςουμε ςε όλουσ αυτοφσ τουσ φορείσ ότι κα πρζπει να μασ κζλουν αρωγοφσ, ανεξαρτιτωσ αν
ςυμφωνοφμε ι διαφωνοφμε με τισ δικζσ τουσ απόψεισ. Δεν μπορεί το Πανεπιςτιμιο
για παράδειγμα να επικυμεί τθν πρόςλθψθ δικθγόρου με παγία αντιμιςκία, αλλά
να ανακζτει τθν πρόςλθψθ ςε δικι του επιτροπι, παρακάμπτοντασ τον Κϊδικα Δικθγόρων, οφτε βεβαίωσ θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ύδρευςθσ και Αποχζτευςθσ να προκθρφςςει αντίςτοιχο διαγωνιςμό και να αγνοεί τον Κϊδικα Δικθγόρων, όπωσ προςφάτωσ ςυνζβθ ςτθν πόλθ μασ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ
οφείλει να είναι ελζγχει εάν εφαρμόηεται ο Κϊδικασ Δικθγόρων και αν διαπιςτϊνει
το αντίκετο να προςφεφγει αυτοτελϊσ ι με παρεμβάςεισ (άρκρο 90 η Κωδ. Δικθγ.),
ςτα αρμόδια δικαςτιρια, για τθν κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων των μελϊν του και
τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μασ, το ζκανε πράξθ ςτισ πρόςφατεσ περιπτϊςεισ που
ςασ ανζφερα.Ο Α’ Αντιπρόεδροσ του Δικηγορικοφ υλλόγου Πατρϊν
Παναγιϊτησ Μεταξάσ
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