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ΜΥΘΟΣ

Η δικηγορία είναι
«κλειστό» επάγγελμα
που πρέπει να «απελευθερωθεί»
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Σ

την παρούσα χρονική στιγμή ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών αριθμεί
περίπου
22.000
μέλη (προφανώς τα περισσότερα στη μέχρι σήμερα υπερεκατονταετή ιστορία του).

Εξ αυτών, τα 12.000 περίπου
είναι γυναίκες και οι 10.000
άνδρες.
Καταρρίπτεται έτσι ο
πρώτος μύθος: αυτός περί
δήθεν «κλειστού» επαγγέλματος.

Αλήθεια, για ποιο «κλειστό» επάγγελμα μιλάμε από
τη στιγμή κατά την οποία
κάθε πτυχιούχος Νομικής
δύναται -μετά το πέρας
της άσκησής του– να προσέλθει στις εξετάσεις για
την απόκτηση της άδειας
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άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος δίχως
να υφίσταται «numerus
clausus» αναφορικά με τις
θέσεις για τις οποίες πρόκει-

ται να διαγωνιστεί; Κατά συνέπεια, προκύπτει σαφέστατα πως η πολυδιαφημισμένη
προσπάθεια «απελευθέρωσης» δήθεν του Δικηγορικού

επαγγέλματος γίνεται αντιληπτή κατά τρόπο στρεβλό και
πλήρως αναντίστοιχο με την
ελληνική
πραγματικότητα,
καθώς το Δικηγορικό επάγ-
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γελμα στη χώρα μας είναι
«ορθάνοιχτο» και δέχεται
ανά έτος στους κόλπους
του 1.500 περίπου νέους
συναδέλφους, γεγονός που
εξηγεί απόλυτα την πληθώρα
των συναδέλφων στις μέρες
μας.

Πρέπει στο σημείο αυτό
να αναφερθεί πως την άποψή μας αυτή περί στρεβλής κατανόησης του
«ανοίγματος» του δικηγορικού επαγγέλματος στην
Ελλάδα συμμερίζονται οι
Ευρωπαίοι και οι Αμερικα-

νοί Δικηγόροι, όπως αυτοί
εκφράστηκαν μέσω των οργανώσεών τους, της CCBE
και της ABA αντίστοιχα. Ειδικότερα, μέσω επιστολής που
απέστειλαν στις 21 Δεκεμβρίου 2011 στην επικεφαλής
του Διεθνούς Νομισματικού

ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ...
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Ούτε μία παράσταση
για το 1/3 των δικηγόρων
Περισσότεροι από τους μισούς δεν έκαναν κανένα συμβόλαιο
ενώ το 82,44% είχε λιγότερα από δύο
Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ: www.imerisia.gr

Τ

ην πλήρη αντίθεσή τους απέναντι
στα κυβερνητικά
μέτρα για περαιτέρω «άνοιγμα» του
δικηγορικού επαγγέλματος,
τις δικηγορικές εταιρείες, τη
φορολόγηση, την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, κ.λπ. εκδήλωσαν
χθες οι δικηγορικοί σύλλογοι
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα
στοιχεία για την τεράστια
μείωση που έχουν σημειώσει
οι παραστάσεις δικηγόρων
στα δικαστήρια, η συμμετοχή
τους στα συμβόλαια κ.λπ.

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE), 24/1/12

Καταγγέλλοντας την ανυπαρξία χρήματος στην αγορά
και τις ευθύνες της πολιτικής
εξουσίας έκαναν έκκληση
στους βουλευτές να καταψηφίσουν τις προωθούμενες
ρυθμίσεις. Οι δικηγόροι αποκάλυψαν ότι ενώ στην Αθήνα
έχουν φθάσει τους 21.649
(από 16.744 προ δεκαετίας) το
2011 το 1/3 (7.097) δεν είχαν
ούτε μια παράσταση στα δικαστήρια, ενώ πάνω από τους
μισούς (12.127 - 56,28%) δεν
είχαν ούτε ένα συμβόλαιο,
ενώ το 82,44% είχε λιγότερα
από δύο συμβόλαια και οι μι-

σοί Αθηναίοι δικηγόροι είχαν
το πολύ μέχρι 4 παραστάσεις,
ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν
κατά μέσο όρο 3 παραστάσεις
το χρόνο.
Μείωση
Δραστική εμφανίζεται
η μείωση των δικηγορικών
παραστάσεων από 468.278
το 2007 σταδιακά σε 376.352
το 2011 και των συμβολαίων
από 112.231 το 2005 σε 40.280
πέρυσι γεγονός που συρρικνώνει τα έσοδα των ταμείων, των συλλόγων αλλά και
του κράτους (φορολογικά).
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Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ,
εξέφρασαν - με τον πλέον
επίσημο τρόπο - την έντονη
ανησυχία τους σχετικά με τις
απαιτούμενες από την τρόικα
μεταρρυθμίσεις που αφορούν το δικηγορικό επάγγελμα στην Ελλάδα, στην

Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, τονίζοντας μάλιστα ότι οι
προωθούμενες μεταρρυθμίσεις απειλούν την ανεξαρτησία του δικηγορικού
επαγγέλματος, αλλά και
την πρόσβαση του κοινού
στη Δικαιοσύνη. Διευκρί-

νισαν μάλιστα ρητά πως δεν
αντιτίθενται σε μεταβολές,
οι οποίες είναι ενδεχομένως
απαραίτητες - ειδικά σε αυτές
τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες - αλλά στο γεγονός
ότι οι παρούσες εξελίξεις
ξεπερνούν τον απαραίτητο

62.654 αξίας 62,6 εκατ. ευρώ
το 2010, ενώ πέρσι «έπεσαν»
μόλις σε 40.280 αξίας περίπου
37 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία για το
δικηγορικό επάγγελμα

Την ίδια στιγμή εισέρχονται
1.500 ετησίως στον κλάδο ενώ
παραιτούνται τουλάχιστον
1.000 που αυξάνονται μετά
την εκτίναξη των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι δικηγορικοί σύλλογοι
επέκριναν τις ρυθμίσεις για
δικηγορικές «εταιρείες - χταπόδια» με υποκαταστήματα
παντού. Κατήγγειλαν ότι
για να διεκδικήσει κάποιος
αποζημίωση 300.000-400.000
ευρώ για ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα πρέπει να
προκαταβάλει στο Δημόσιο

3.000-4.000 ευρώ μόνο για
δικαστικά έξοδα, χωρίς τη
δικηγορική αμοιβή!
Οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων πρόσθεσαν ότι
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, δεν γίνονται συμβόλαια,
καθώς, μεταξύ άλλων, έχουν
ακριβύνει οι γονικές παροχές
κατά 1.000-2.000 ευρώ, έχουν
αυξηθεί τα τέλη υποθηκοφυλάκων κ.λπ.
Σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία του ΔΣΑ, τα 71.692
συμβόλαια αξίας 72,2 εκατ.
ευρώ το 2009 μειώθηκαν σε

Το 1/3 των δικηγόρων της
Αθήνας (7.097) δεν έκανε
ούτε μια παράσταση στα
δικαστήρια το 2011.
Το 82,44% είχε λιγότερα
από δύο συμβόλαια και οι μισοί Αθηναίοι δικηγόροι είχαν
το πολύ μέχρι 4 παραστάσεις.
Οι δικηγορικές παραστάσεις από 468.278 το 2007
μειώθηκαν σε 376.352 το 2011
και τα συμβόλαια από 112.231
το 2005 σε 40.280 πέρυσι.
Τα 71.692 συμβόλαια
αξίας 72,2 εκατ. ευρώ το 2009
μειώθηκαν σε 62.654 αξίας 62,6 εκατ. ευρώ το 2010,
ενώ πέρσι «έπεσαν» μόλις σε
40.280 αξίας περίπου 37 εκατ.
ευρώ.
Ορισμένα Ειρηνοδικεία
προσδιορίζουν δίκες ακόμη
και για το 2016.
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και δικαιολογημένο χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων, θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση το ζήτημα του
σεβασμού των διεθνών
προτύπων.
Αξιοσημείωτη
είναι επίσης και η σημείωσή
τους πως οι σχετικές νο-

μοθετικές πρωτοβουλίες
ακολουθούν μια καθαρά
οικονομική προσέγγιση,
χωρίς να υπολογίζουν το
λόγο ύπαρξης της επαγγελματικής
νομοθεσίας
και χωρίς ανάλυση για τις
επιπτώσεις που θα φέρουν
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Οι «φθηνότεροι»
δικηγόροι της Ευρώπης

Έρευνα της Κομισιόν για την Ελλάδα
Του Γιάννη Eλαφρού,

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΤΗΝ 12-09-2010

Ε

ντυπωσιακή είναι η εικόνα που αποκαλύπτει
μεγάλη πανευρωπαϊκή
μελέτη για το κόστος των
νομικών υπηρεσιών και
τα επίπεδα των δικηγορικών αμοιβών,
που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα
η «Κ» και δίνει νέο υλικό στη συζήτηση
για τα «κλειστά επαγγέλματα». Τι αποκαλύπτει η εν λόγω μελέτη; Πρώτον,
ότι οι δικηγορικές αμοιβές στην Ελλάδα βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα.
Δεύτερον, ότι η αναλογία δικηγόρων
στη χώρα μας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μετά την Κύπρο. Τρίτον και σημαντικότερο, ότι
σε πολλές χώρες της Ευρώπης (μεταξύ αυτών και σε Γερμανία, Γαλλία,
Αγγλία κ.λπ.) υπάρχει καθορισμός
δικηγορικών αμοιβών, κυρίως από
την κυβέρνηση. Τα ευρήματα της
μελέτης, που ύστερα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήγαγε η βελγική νομική εταιρεία
DBB, συνηγορούν στις αντιδράσεις

των Ελλήνων δικηγόρων για την κυβερνητική πολιτική, η οποία –στο
πλαίσιο του Μνημονίου– επιδιώκει
την κατάργηση της καθορισμένης
ελάχιστης αμοιβής (γραμμάτιο).
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με
αυτόν τον τρόπο θα φθηνύνουν οι
δικηγορικές υπηρεσίες, τις οποίες
βεβαίως επιβάρυνε με ΦΠΑ. Η μελέτη όμως τοποθετεί τις αμοιβές των Ελλήνων δικηγόρων στα μέσα επίπεδα
των Ευρωπαίων συναδέλφων τους,
μαζί με άλλες επτά χώρες (Πορτογαλία, Ουγγαρία, Εσθονία, Βέλγιο κ.λπ.).
Οσον αφορά την αναλογία των δικηγόρων, η Ελλάδα των 34.000 δικηγόρων
διαθέτει 307 δικηγόρους ανά 100.000
κατοίκους, αναλογία που ξεπερνά
μόνο η Κύπρος (319). Υψηλές αναλογίες παρουσιάζουν επίσης η Ιταλία
(259), η Ισπανία (259) και η Ιρλανδία
(229). Η μελέτη, ωστόσο, σημειώνει ότι
«δεν υπάρχουν προφανείς συνδέσεις
μεταξύ του αριθμού των δικηγόρων
και του ποσού των αμοιβών».

στην απόδοση της Δικαιοσύνης, καταλήγοντας να
είναι ασύμβατες με την
ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος έναντι της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους.

Καθορισμένες
Επίσης καταρρίπτει και τον άλλο
μεγάλο μύθο, ότι δηλαδή η θέσπιση
κατώτερης αμοιβής αποτελεί μια
ιδιομορφία της Ελλάδας. Σε πολλές χώρες της Ε.Ε. υπάρχει ρύθμιση των δικηγορικών αμοιβών, είτε
από την κυβέρνηση είτε από τους
δικηγορικούς συλλόγους. Συγκεκριμένα, με κυβερνητικές αποφάσεις
ρυθμίζεται μέρος των αμοιβών των δικηγόρων, μεταξύ άλλων, σε Αυστρία,
Τσεχία, Γερμανία, Ιταλία κ.α.,ενώ σε
Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Σλοβενία υπάρχει ρύθμιση από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει
η δυνατότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ δικηγόρων και πελατών, η οποία συνήθως αφορά αμοιβές
υψηλότερες από τις καθορισμένες.
Επίσης, σε αρκετά κράτη, η ρύθμιση
αφορά μέρος της αμοιβής –συχνά
όχι το μεγαλύτερο– του δικηγόρου. Η
ευρύτατη διάδοση των ρυθμισμένων
αμοιβών παρατηρείται παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 12 χρόνια υπήρξε
άρση των ελέγχων σε Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία και Ιταλία, όπου όμως υπάρχει δικαστική διαμάχη για το θέμα.
«Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται
να αποκαλύψει το κίβδηλο εκμαγείο
των όψιμων εν Ελλάδι “εραστών” του
νεοφιλελευθερισμού, καταδεικνύοντας ότι στη συντριπτική πλειοψηφία
των χωρών της Ε.Ε. εφαρμόζονται
συστήματα ελάχιστης κατώτατης δικη-
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Από την επίσημη έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία
«ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (Α.ΔΙ.Π.) για τα έτη 2010-2011
Από τα παρατιθέμενα στοιχεία προκύπτει η αναλογία Δικηγόρων
ανά 100.000 πολιτών σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Η Ελλάδα κατέχει
την τέταρτη θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, προπορευόμενη χωρών, όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, οι οποίες υπερτερούν κατά πολύ σε πληθυσμό
έναντι της χώρας μας.

γορικής αμοιβής υποχρεωτικά εκ του
νόμου. Μεταξύ αυτών είναι και η Γερμανία, η ατμομηχανή της Ευρώπης,
χωρίς να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στην οικονομική ανάπτυξή
της», τονίζει στην «Κ» ο κ. Δημήτρης
Βερβεσός, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Αλλά και σε αρκετές από τις χώρες της Ε.Ε., που δεν υπάρχουν δεσμευτικά καθορισμένες τιμές, στην
περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία
μεταξύ πελάτη και δικηγόρου για το
ύψος της αμοιβής, υπάρχουν θεσπισμένες αμοιβές και εγγυήσεις.
Στη Γαλλία υπάρχει προγραμματισμός για τις αμοιβές των δικηγόρων
(για υποθέσεις του Πρωτοδικείου ή
του Εφετείου), αν και συνήθως «προτιμούν υψηλότερες ελεύθερες αμοι-

Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν πλήρως τη ρητορεία περί δήθεν
κλειστού δικηγορικού επαγγέλματος και αναγκαιότητας σεβασμού
των ευρωπαϊκών προτύπων. Το δικηγορικό λειτούργημα στην Ελλάδα παραμένει ορθάνοικτο επί σειρά ετών και κύριο χαρακτηριστικό του αποτελεί το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού του.

βές». Στη Γερμανία, οι δικηγορικές
αμοιβές είναι καθορισμένες. Στην
Αυστρία ορίζονται με βάση την κυβερνητική πράξη τιμολόγησης. Στη Μάλτα
ρυθμίζονται από τον Κώδικα Οργανισμού Πολιτικών Διαδικασιών και από
αποφάσεις δικαστηρίων. Στη Λεττονία
προβλέπεται προγραμματισμός των
αμοιβών από το υπουργικό συμβούλιο, κάτι που δεν έχει υπάρξει μέχρι
τώρα. Στην Κύπρο, οι αμοιβές καθορίζονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όταν τα εμπλεκόμενα μέρη
δεν μπορούν να φτάσουν σε συμφωνία. Στη Σλοβενία ορίζονται από τον
δικηγορικό σύλλογο, με συμφωνία
του υπουργείου Δικαιοσύνης. Με γραπτή συμφωνία των δύο μερών μπορεί
να είναι μεγαλύτερες.
Στη Λιθουανία, υπάρχει διαπραγ-

μάτευση μεταξύ πελάτη και δικηγόρου. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, το
υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υιοθετήσει συστάσεις αμοιβών που συναρτώνται με τον κατώτερο μισθό. Το ίδιο
περίπου ισχύει και στην Τσεχία, με θεσμοθετημένη «ταρίφα» νομικών υπηρεσιών. Στην Ουγγαρία, οι αμοιβές καθορίζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη,
αλλιώς ορίζει το δικαστήριο. Στη Σλοβακία, εάν δεν έρθουν σε συμφωνία
τα δύο μέρη, υπάρχει ρύθμιση από το
υπουργείο Δικαιοσύνης. Στη Φινλανδία, οι τιμές είναι «ανοιχτές», αν και
ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει δώσει
ορισμένες οδηγίες, οι οποίες όμως
δεν ακολουθούνται. Στη Ρουμανία, οι
δικηγόροι είναι ελεύθεροι να ζητούν
την αμοιβή τους, εντός κριτήριων που
έχουν τεθεί από τη νομοθεσία.
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Η

πρόβλεψη από
την πλευρά του
νομοθέτη συγκεκριμένων κωλυμάτων διορισμού
και επαναδιορισμού Δικηγόρων δεν είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός «κλειστού» επαγγέλματος προνομιούχων, αλλά
απέβλεπε στη διασφάλιση
ενός minimum ιδιοτήτων
απαραίτητων για την άσκηση του εν λόγω δημόσιου
λειτουργήματος. Η εσχάτως
επιχειρούμενη προσπάθεια
να μεταρρυθμιστούν το καθεστώς διορισμού και επαναδιορισμού δικηγόρων, κατά τρόπο

πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα (εντελώς ενδεικτικά
παραπέμπουμε στις διατάξεις
του Ομοσπονδιακού Κώδικα
Δικηγόρων της Γερμανίας και,
πιο συγκεκριμένα, σε αυτές
του άρθρου 7 παρ. 5 και 6, οι
οποίες καθιερώνουν συγκεκριμένα κωλύματα), καταλήγει
να καταστρατηγεί θεμελιώδεις
νομικές αξιολογήσεις – υπό
την αυθαίρετη και αναπόδεικτη επίκληση του μετασχηματισμού της οικονομίας μας σε
δήθεν ανταγωνιστική – ευνοώντας την εμφάνιση και διόγκωση φαινομένων διαφθοράς
στο δημόσιο βίο.
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Ιδιοτελή Συμφέροντα
πίσω από την
αναγκαιότητα δήθεν
«απελευθέρωσης»
Αλήθεια, είμαστε έτοιμοι
να δεχθούμε στο δικηγορικό σώμα έναν συνταξιούχο Προϊστάμενο ΔΟΥ για
παράδειγμα, ο οποίος από
την πολυετή θητεία του στο
Δημόσιο έχει αναπτύξει μία
σειρά επαφών με πρόσωπα
και υποθέσεις;
Η λύση αυτή αποσκοπεί
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ή αποτελεί
«φωτογραφική»
διάταξη,
αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων προσώπων και στη
συγκέντρωση του πλούτου
και της δικηγορικής ύλης
στα χέρια των ολίγων;
Ευνοεί η εξέλιξη αυτή
την καταπολέμηση της ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2-3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
διαφθοράς και την επι- Κοινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
ζητούμενη κάθαρση στο και της CCBE, στην οποία συμμετέχει διαχώρο της Δικαιοσύνης ή
χρονικά ο ΔΣΑ. Η συνεδρίαση εστίασε στις
αντίθετα συμβάλλει στην προωθούμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
σχετικά με τη δικηγορία στη χώρα μας.
ανάπτυξη κυκλωμάτων;

Από συνεδρίαση της CCBE στο Λουξεμβούργο. Διακρίνονται από δεξιά
ο κ. Ε. Τσουρούλης, Α' Αντιπρόεδρος της CCBE και μέλος του Δ.Σ.
Πειραιά και ο Σύμβουλος του ΔΣΑ
και εκπρόσωπος του Συλλόγου μας
στη CCBE κ. Ιω. Χαρακτινιώτης
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(Επάνω): Η Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, και
εκπρόσωπος του ΔΣΑ στη CCBE, Ιωάννα
Καλαντζάκου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
(Κάτω): Στο βήμα διακρίνεται η Πρόεδρος
της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων Marcella Prunbauer-Glaser
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Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Αντώνης Ρουπακιώτης

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στη συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων
της Κυβέρνησης

«Δοξασίες» τα περί κλειστού
επαγγέλματος των δικηγόρων
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Πρέπει να γίνουν βήματα για την επιτάχυνση της
δικαιοσύνης, τόνισε κατά τη συζήτηση των προγραμματικών

«Δ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ: ΤΟ

οξασίες» χαρακτήρισε τα
περί κλειστού
επαγγέλματος
του δικηγόρου
ο υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Αντώνης Ρουπακιώτης κατά τη συζήτηση
των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή.
«Οι δικηγόροι κατηγορούνται ότι δεν ανοίγουν το
επάγγελμα. Μα, στην Ελλάδα το επάγγελμα του δικηγόρου είναι τόσο ανοιχτό που
μόνο όποιος δεν θέλει δεν
γίνεται δικηγόρος» είπε ο κ.
Ρουπακιώτης για να προσθέσει: «Όσο δεν θέλω νεόπτωχους τους δικηγόρους, άλλο
τόσο δεν θέλουμε να τους

ΒΗΜΑ, http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=466046, 8/7/2012

δώσουμε τροφή σε διάφορες δοξασίες που μιλούν για
κλειστό επάγγελμα».
Περιγράφοντας τις προτεραιότητες του υπουργείου, ο κ.
Ρουπακιώτης υπογράμμισε ότι
είναι σήμερα απαίτηση του πολίτη η αξιοπιστία της δικαστικής
εξουσίας και ταχύτητα στην
απονομή της δικαιοσύνης.
Αναρωτήθηκε όμως πώς
μπορεί να συμβεί αυτό με τόσες ελλείψεις προσωπικού
και υποδομών εξαγγέλλοντας
προσπάθειες να καλυφθούν
με μετατάξεις. Επικαλέστηκε
μάλιστα το παράδειγμα ειρηνοδικείων, τα οποία έχουν
μείνει μόνο με την ταμπέλα,
γιατί δεν υπάρχει ειρηνοδίκης
ή που ελλείψει υπαλλήλου επιστρατεύεται εγγράμματη κα-

θαρίστρια για να κάνει διοικητική δουλειά.
Ο υπουργός αναφέρθηκε
και στο κτηριακό πρόβλημα
επισημαίνοντας ότι την ίδια
ώρα που καταβάλλονται υψηλότατα μισθώματα για την κάλυψη στέγασης υπηρεσιών,
παραμένουν αναξιοποίητα και
άδεια κτήρια και μάλιστα πολυτελή, όπως το εργοστάσιο
του ΚΕΡΑΝΗ που είναι κλειστό
από το 2005.
Ο κ. Ρουπακιώτης ανέφερε
ότι πρέπει να γίνουν βήματα για
την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι σήμερα
μόνο στα διοικητικά δικαστήρια εκκρεμούν 440.000 υποθέσεις και επικαλούμενος την
περίπτωση του Ειρηνοδικείου
Περιστερίου, στο οποίο θα δι-
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«Οι δικηγόροι
κατηγορούνται ότι
δεν ανοίγουν το
επάγγελμα.
Μα, στην Ελλάδα
το επάγγελμα του
δικηγόρου είναι
τόσο ανοιχτό που
μόνο όποιος δεν
θέλει δεν γίνεται
δικηγόρος»
καστεί υπόθεση το 2017. Για
το φαινόμενο όμως, δεν είναι
όπως είπε υπεύθυνες μόνο οι
ελλείψεις, αλλά και το γεγονός
ότι το δημόσιο ασκώντας όλα
τα ένδικα μέσα είναι «ο καλύτερος και ο χειρότερος πελάτης
της δικαιοσύνης αυξάνοντας
τον όγκο των υποθέσεων».
Ο υπουργός αναφέρθηκε
και στο επίπεδο των Ελλήνων
δικαστών για τους οποίους
επικαλούμενος την πολυετή
γνώση και εμπειρία του, διαβεβαίωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα στέκεται σε υψηλό επίπεδο ευθύνης και «οφείλουμε να
τους τιμήσουμε».

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι, όπως είπε, οι λιγότεροι,
που γι' αυτούς τα αρμόδια
συμβούλια πρέπει να πούνε
το λόγο τους. Η ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης είναι διασφαλισμένη από το Σύνταγμα και τους νόμους, αυτά
όμως αφορούν την εξωτερική ανεξαρτησία, είπε ο κ.
Ρουπακιώτης, σημειώνοντας
ότι με την εσωτερική ανεξαρτησία υπάρχει ζήτημα
και εκεί οφείλουν τα όργανα
της δικαιοσύνης να πούνε
το δικό τους λόγο.
Στο σημείο αυτό ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι εφεξής

τα κριτήρια των τοποθετήσεων
σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες
εξαρτώνται από τον υπουργό
και τον υφυπουργό θα είναι
κάθε άλλο παρά κομματικά.
Αναφερόμενος στα προβλήματα λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος ο
υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχθηκε ότι οι καταστάσεις είναι θλιβερές σε πολλές φυλακές και για την θεραπεία τους
απαιτούνται όχι μόνο να ανοίξουν νέες φυλακές αλλά να
υπάρξουν νέες ρυθμίσεις στον
Ποινικό Κώδικα και να προχωρήσει ο εξορθολογισμός του
νόμου περί ναρκωτικών.
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ΜΥΘΟΣ

“Ο Έλληνας Δικηγόρος πλουτίζει”

Π

δυσμενούς συγκυρίας που
επέφερε ως αποτέλεσμα την
απομείωση των εισοδημάτων
του μέσου πολίτη.
Είναι κάτι πέρα από αυτονόητο πως η επελθούσα οικονομική κρίση δεν θα άφηνε
ανεπηρέαστο τον τομέα παροχής δικηγορικών υπηρεσιών. Η παράθεση των σχετικών στοιχείων επιβεβαιώνει
πλήρως αυτή την από καιρό
διαμορφωθείσα πεποίθησή

μας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ
από το έτος 2004 έως και το
2009 ο αριθμός των παραστάσεων σε δικαστήρια υπερέβαινε σταθερά ανά έτος
τις 400.000, κατά τα δύο τελευταία έτη (2010 και 2011)
κινήθηκε κάτω – και μάλιστα
αρκετά κάτω – από τον αριθμό αυτό, σημαίνοντας αναπόφευκτα και συρρίκνωση των
εισοδημάτων των συναδέλφων.
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ρόκειται για τον
ιδανικό τρόπο
στοχοποίησης
ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου μέσω αναπόδεικτων
γενικεύσεων
που επιχειρούν να διαμορφώσουν στα μάτια της κοινωνίας
την εικόνα του Δικηγόρου ως
δήθεν προνομιούχου, κατά
τρόπο μάλιστα προκλητικό
εν μέσω μιας πρωτοφανούς
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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

α) Παραστάσεις
σε Δικαστήρια:
Στοιχείο που σοκάρει –
αλλά δεν εκπλήσσει καθόλου
όσους γνωρίζουν τη δικηγορική πραγματικότητα – αποτελεί
η αποκάλυψη του αριθμού των

συναδέλφων που δεν κατέγραψαν στο ενεργητικό τους
ούτε μία παράσταση κατά την
τελευταία τετραετία (20082011). Μάλιστα, ο αριθμός
των Δικηγόρων που δεν παραστάθηκαν ούτε καν κατά
τη συζήτηση μίας υπόθεσης
αυξήθηκε ραγδαία και κατά
τρόπο πρωτοφανή κατά το
τελευταίο έτος, φτάνοντας
τις 7.432, αριθμός που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 34,35%
των κατά την περίοδο αυτή
μελών της δικηγορικής κοινότητας της Αθήνας.
Εύλογα λοιπόν διερωτάται κανείς πως μπορεί να
θεωρείται προνομιούχος
ένας κλάδος όταν σχεδόν
το ένα τρίτο των μελών
του δεν απέκτησε, μέσα σε
ένα ολόκληρο έτος, το παραμικρό εισόδημα από την

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
				
ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

18.216
18.832
19.451
20.026
20.635
20.951
21.065
21.637

417.962
449.384
454.423
468.278
421.879
413.380
362.084
366.923

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΦΟΡΟΣ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
1-4
5 - 10
11 - 20
12%		
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

10.644.411,04
11.870.186,78
12.191.338,83
12.863.841,70
11.769.622,47
11.508.900,71
9.773.193,00
10.607.640,55

10.769.160,09
11.456.529,45
11.594.291,88
12.250.262,50
11.279.215,82
11.150.980,17
9.432.568,32
10.759.944,75

4.801
5.022
5.354
5.634
6.131
6.392
7.064
7.432

3.202
3.247
3.507
3.515
3.775
3.909
4.139
4.133

2.662
2.808
2.883
2.985
3.196
3.158
3.368
3.210

2.814
2.891
2.972
3.064
3.069
3.096
3.117
2.990

21 - 50
21 - 50
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.458
3.542
3.537
3.573
3.495
3.426
3.165
3.169

1.951
2.020
1.942
2.027
1.771
1.831
1.358
1.479

Βασικές Διαπιστώσεις
1.

Κατ' έτος αυξάνεται ο αριθμός μελών του ΔΣΑ και
• Από το έτος 2005 έως και 2009 ο αριθμός των παραστάσεων παραμένει σταθερός
• Μετά το 2009 σημειώνεται σημαντική μείωση του αριθμού των Παραστάσεων που πραγματοποιούνται στα δικαστήρια.
• Αντίστοιχη είναι και η μεταβολή στην αξία των συναλλαγών με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο χρόνια να
μειώνεται η είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
• Αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των Δικηγόρων χωρίς παραστάσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Ειδικότερα:

ΕΤΟΣ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
26,36%
26,67%
27,53%
28,13%
29,71%
30,51%
33,53%
34,35%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠO 4 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
43,93%
43,91%
45,56%
45,69%
48,01%
49,17%
53,18%
53,45%

• Μειώνεται ο αριθμός των Δικηγόρων που εκδίδουν μεγάλο αριθμό Γραμματίων τα τελευταία 2 χρόνια.
2.

Μειώνονται τα δύο τελευταία χρόνια οι πόροι που εισπράττουμε και αποδίδουμε στα Ασφαλιστικά Ταμεία από
τις παραστάσεις
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κατεξοχήν δικηγορική δραστηριότητα - την παράσταση ενώπιον Δικαστηρίου.
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β) Παραστάσεις
σε συμβόλαια:
Κατά το άρθρο 41 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, η
δημοσιότητα των βιβλίων
υποθηκών, μεταγραφών και
κατασχέσεων
συνίσταται
στην αυτοπρόσωπη έρευνα από τον ενδιαφερόμενο
-παριστάμενο με Δικηγόρο ή
εκπροσωπούμενο από Δικηγόρο- και στην έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου από
τον αρμόδιο υποθηκοφύλακα. Παράλληλα, η ιδιότητα
του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στη διαδικασία
εφαρμογής του δικαιικού
μας συστήματος και η
αναγκαιότητα περιφρούρησης και διαφύλαξης
της ασφάλειας των συναλλαγών αναδεικνύουν τον
υψηλό ρόλο που καλείται
να διαδραματίσει παριστάμενος κατά τη σύνταξη και
υπογραφή
συμβολαίων
προς εκπροσώπηση των
συμβαλλόμενων μερών. Η
διαδικασία αυτή είναι εκ της
φύσεώς της άμεσα συνδεδεμένη με λεπτομερειακά ζητήματα νομικού χαρακτήρα,
η επεξεργασία και η επίλυση των οποίων προϋποθέτει
την ειδική κατάρτιση και τις
γνώσεις ενός Δικηγόρου, η
συμμετοχή του οποίου παρέχει ασφαλιστική δικλείδα
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σύμφωνης με το νόμο διεκπεραίωσης της σχετικής
διαδικασίας. Επιπρόσθετα,
το εμπράγματο δικαίωμα της
κυριότητας επί ακινήτων συνεπάγεται –όχι σπάνια– την
επιβάρυνσή του με σειρά
εμπράγματων βαρών (και
μάλιστα κληρονομητών και
μεταβιβάσιμων), η ύπαρξη
των οποίων επηρεάζει στο
μέγιστο βαθμό τη διαδικασία
μεταβίβασης των ακινήτων.
Για το λόγο αυτό η καταγραφή και η επισήμανσή τους
καθίσταται επιτακτική έτσι
ώστε να προστατευτεί η
ασφάλεια των συναλλαγών και να αποφευχθούν
περιουσιακές μετακινήσεις
με υψηλότατο πολλές φορές οικονομικό διακύβευμα
δίχως να έχει προηγηθεί η
απαραίτητη περίσκεψη και
η συνολική –από την άποψη
της νομικής κατάστασης– θεώρηση του μεταβιβαζόμενου
ακινήτου.
Είναι γεγονός πως ο χώρος της αγοράς ακινήτων
γνώρισε κατά το παρελθόν
ραγδαία άνθιση. Ωστόσο,
κατά την τελευταία επταετία
(2005-2011)
παρατηρείται
σχεδόν σταθερή ανά έτος
μείωση του αριθμού των υπογραφόμενων συμβολαίων, με
αποτέλεσμα να καταλήγουμε στην υπογραφή μόλις
40.349 συμβολαίων κατά το
έτος 2011, τη στιγμή κατά
την οποία το έτος 2005 ο
αντίστοιχος αριθμός ανερ-

ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ...

9.541 δικηγόροι
ψάχνουν... πελάτη!
Ο νομικός κόσμος δεν είναι μόνο οι
διάσημοι ποινικολόγοι αλλά και νομικοί
με ελάχιστη έως μηδαμινή επαγγελματική δράση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σίλα Αλεξίου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΝΕΑ την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Παραστάσεις στα δικαστήρια: μηδέν. Παραστάσεις σε
συμβόλαια: μηδέν. Αυτός ο αριθμός καταγράφεται δίπλα
στο όνομα 4.127 και 8.821 δικηγόρων της Αθήνας αντιστοίχως και 720 δικηγόρων του Πειραιά και απεικονίζει
την επαγγελματική δραστηριότητα που είχαν το 2009!
Oι κινητοποιήσεις των δικηγόρων, ως αντίδραση για την
επιβολή ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, έφεραν για άλλη
μια φορά στην επιφάνεια τα προβλήματα ενός υπερκορεσμένου κλάδου, για τον οποίο οι απόψεις διίστανται. Η
εντύπωση που κυριαρχεί στο κοινωνικό σύνολο για τους
δικηγόρους, επηρεασμένη προφανώς από τις φημολογούμενες αμοιβές που φέρονται να εισπράττουν οι λίγοισυγκριτικά με τον συνολικό αριθμό- ακριβοπληρωμένοι
ποινικολόγοι δεν αφήνει περιθώρια συμπόνιας για τον
κλάδο.
Η πραγματικότητα ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, είναι μάλλον αποθαρρυντική για τους
νέους- φοιτητές της Νομικής ή και ασκούμενους- που
δεν προορίζονται για το γραφείο του μπαμπά ή της μαμάς τους. Αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι μόνο 283 δικηγόροι της Αθήνας- σε σύνολο 21.602- είχαν 150 και άνω
παραστάσεις στα δικαστήρια το 2009, ενώ 10.019 είχαν
από μηδέν έως πέντε παραστάσεις, αντιλαμβάνεται ότι η
κατάσταση δεν είναι καθόλου ρόδινη. Στους δικηγόρους
πάντως που δεν έχουν καμιά παράσταση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και εκείνοι που δεν ασκούν το επάγγελμα,
παρά το γεγονός ότι είναι μέλη δικηγορικών συλλόγων.
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Το ΦΠΑ
Η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, σύμφωνα
με τις αιτιάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την
κατάσταση, καθιστώντας έως και απαγορευτική για τον
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
					
ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
	ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

17.249
17.653
18.216
18.832
19.451
20.026
20.635
20.951
21.065
21.637

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

67.222
64.391
72.613
112.231
89.282
90.910
83.515
70.361
61.679
40.349

ΤΑΜΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΩΝ

5.451.673,54
6.327.573,98
6.277.602,81
9.562.270,83
8.758.250,30
9.483.436,78
8.926.606,78
7.002.658,46
5.894.294,58
3.516.591,76

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

14.151.968,74
16.231.561,67
16.066.160,05
24.430.249,10
22.317.746,85
24.311.645,22
22.698.045,68
17.968.756,89
15.074.502,16
9.100.340,26

6473
6858
7008
6259
7193
7495
8171
9022
9666
11584

1-2
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

4171
4479
4620
3881
4373
4533
4835
5131
5477
5675

3-4
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

2474
2428
2420
2541
2617
2629
2717
2689
2681
2436

5 - 10
> 11
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

2997
2982
3005
3690
3622
3683
3533
3327
3051
2068

1664
1539
1828
3147
2390
2449
2179
1634
1324
632

Βασικές Διαπιστώσεις
1.
·
·
·
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Κατ' έτος αυξάνεται ο αριθμός μελών του ΔΣΑ και
• Από το έτος 2005 έως και το 2009 ο αριθμός των συμβολαίων, παραμένει σχετικά, σταθερός
• Μετά το 2009 σημειώνεται πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού των συμβολαίων.
• Μειώνεται αντίστοιχα η αξία των συμβολαίων με αποτέλεσμα να μειώνεται η είσπραξη και η
απόδοση πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
• Αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των Δικηγόρων χωρίς συμβόλαια,
ενώ αντίστοιχη είναι η αύξηση του ποσοστού των Δικηγόρων με λιγότερες από δύο παραστάσεις

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

2007

37,43%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΌ 2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
60,06%

2008

39,60%

63,03%

2009

43,06%

67,55%

2010

45,89%

71,89%

2011

53,54%

79,77%

• Μειώνεται κατά τα 3 τελευταία χρόνια ο αριθμός των Δικηγόρων που παρίστανται σε
σημαντικό αριθμό συμβολαίων
2. Μειώνονται ετησίως οι πόροι που εισπράττουμε και αποδίδουμε στα Ασφαλιστικά Ταμεία από τα συμβόλαια

χόταν σε 112.231 συμβόλαια. Αίσθηση μάλιστα προκαλεί η συνεχής αύξηση του
αριθμού των συναδέλφων
που δεν παραστάθηκαν στην
υπογραφή κανενός συμβολαίου, η οποία κυμάνθηκε
από τις 7.495 κατά το έτος
2007 (ποσοστό 37,43% των
μελών του ΔΣΑ) στις 11.584
κατά το έτος 2011 (ποσοστό
53,54%). Με άλλα λόγια,
περισσότεροι από τους
μισούς Δικηγόρους της
Αθήνας δεν συνέπραξαν
κατά το τελευταίο έτος

στην υπογραφή κανενός
συμβολαίου…
Η εν λόγω ραγδαία και
πρωτόγνωρη μείωση του
αριθμού των συμβολαίων συμπίπτει με τη διαρκή ανά έτος
αύξηση του αριθμού των
νέων συναδέλφων που εισέρχονται στο δικηγορικό σώμα.
Ως εκ τούτου –και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος
πως κύρια πηγή εσόδων του
λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί
το ταμείο που συγκεντρώνει

τα διανεμόμενα ανά εξάμηνο ως μέρισμα ποσά, είναι τα
συμβόλαια (όπου γίνεται παρακράτηση 25% επί του ποσού των προεισπράξεων)– η
εν λόγω εξέλιξη έχει αναπόφευκτες συνέπειες και
στον τελικό προσδιορισμό
των διανεμόμενων ποσών
που μειώνονται διαρκώς.
Πιο συγκεκριμένα και
εντελώς ενδεικτικά, κατά
το έτος 2011 εξεδόθησαν
41.008 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων, με τα
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συνολικά εισοδήματα για το
ΔΣΑ (όπως προσδιορίζονται
από ποσοστό 35% επί των
προεισπράξεων, το 25% του
οποίου προορίζεται – όπως
προαναφέρθηκε – για το Ταμείο Συνεργασίας-μέρισμα)
να ανέρχονται στο ποσό των
13.881.776 ευρώ. Από την
άλλη πλευρά, κατά το έτος
2010 ο αριθμός των εκδοθέντων γραμματίων ανήλθε
σε 62.654, ενώ το ποσό που
περιήλθε στα ταμεία του Συλλόγου μας ήταν αυτό των
22.949.738 ευρώ.
Κατά το έτος 2009, ο
αριθμός των εκδοθέντων
γραμματίων προείσπραξης
συμβολαίων υπήρξε ακόμα
μεγαλύτερος, καθώς ανήλθε σε 71.692 και είχε ως
αποτέλεσμα τα έσοδα του
ΔΣΑ να είναι της τάξης των
26.776.076 ευρώ. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει
ότι μεταξύ των ετών 20102011 υπήρξε μείωση του
αριθμού των εκδοθέντων
γραμματίων κατά 40,39%,
ενώ ανάμεσα στα έτη
2009-2011 η μείωση ανήλθε σε 42,79%.
Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό
και με τη σημαντική αύξηση
ανά εξάμηνο του αριθμού
των νεοεισερχόμενων στο
ΔΣΑ συναδέλφων, δικαιολογείται απόλυτα το λυπηρό για
όλους μας - πλην όμως πραγματικό - γεγονός της σταδιακής μείωσης του διανεμόμενου ως μερίσματος ποσού.

ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ...
πολίτη την προσφυγή στη Δικαιοσύνη. «Τον ΦΠΑ δεν θα
τον πληρώσει ο δικηγόρος, αλλά ο πολίτης ο οποίος θα
απολαύσει τις υπηρεσίες του. Ο δικηγόρος αν τον εισπράξει, απλώς θα τον αποδώσει. Αρα αυτός που θα επιβαρυνθεί θα είναι ο πολίτης. Ειδικά αυτός που έχει χαμηλό
εισόδημα, όχι μόνον θα επιβαρυνθεί μεσούσης της οικονομικής κρίσης, αλλά ενδέχεται να αποθαρρυνθεί λόγω
οικονομικής αδυναμίας να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
Δηλαδή αυτός θα στερηθεί του κατοχυρωμένου, υποτίθεται, δικαιώματός του για εύκολη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, ενώ αυτονόητα θα υποστεί πλήγμα και ο νέος και
μαχόμενος δικηγόρος ο οποίος είναι ο δυνητικός φυσικός
συνήγορός του», υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δ. Κατσαρός.
Η επιβολή ΦΠΑ ωστόσο ενέχει και έναν άλλο
κίνδυνο. «Τόσα με απόδειξη, λιγότερα χωρίς
απόδειξη. Εκεί θα μας
οδηγήσουν», λέει στα
«ΝΕΑ» δικηγόρος από
τους πλέον νομοταγείς,
προβλέποντας
άνθηση της φοροδιαφυγής,
όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους (γιατρούς,
ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κ.λπ.). Προκειμένου μάλιστα να μην
εκληφθεί η αντίδραση
κατά της επιβολής ΦΠΑ
ως άρνηση των δικηγόρων να συμβάλουν στην
αύξηση των δημοσίων
εσόδων, οι δικηγορικοί
σύλλογοι τονίζουν ότι
εκτός της προείσπραξης
του φόρου εισοδήματος
των δικηγόρων που έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια,
έχουν προτείνει να επεκταθεί η προείσπραξη και σε άλλες
δικηγορικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζονται μ΄ αυτόν
τον τρόπο δημόσια έσοδα χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης.
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Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Δημήτρης Χ. Παξινός
τέως Πρόεδρος Δ.Σ.Α.

«Απελευθέρωση» επαγγελμάτων
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Η υπεράσπιση των ατομικών, κοινωνικών δικαιωμάτων
έχει καταστεί εκ των ων ουκ άνευ για κάθε σύλλογο,
που δεν λησμονεί την αποστολή του

«Α

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 22-5-2010

πό την Ευρώπη
του πνεύματος
οδεύουμε ή μας
οδεύουν με βήματα σταθερά,
στην Ευρώπη των επιχειρηματιών και μόνο, στα αγγλοσαξωνικά πρότυπα που άμεση προτεραιότητα έχει κατά οργουελιανή
παράσταση «Ό,τι φέρνει κέρδος
καλό, ό,τι δεν φέρνει κακό». Οι
τελευταίοι μεγάλοι της ευρωπαϊκής ιδέας ήταν ο Μιτεράν και ο
Κολ, οι οποίοι υπερασπίζονταν
τις διαχρονικές ευρωπαϊκές
αξίες συνδυάζοντας, και ισορροπώντας, με σχετική επιτυχία,
το επιχειρηματικό κέρδος με το
ευρωπαϊκό πνεύμα, τη γνώση,
την καλλιέργεια, την παιδεία,
την ψυχική και πνευματική μας
ανάταση.
Εδώ και αρκετά χρόνια
επιχειρείται ο περιορισμός

των δραστηριοτήτων των Δικηγορικών Συλλόγων που ως
ΝΠΔΔ έχουν θεσμική αποστολή, υπερασπιζόμενοι ανθρώπινα δικαιώματα και ένα
σύστημα αυτονομίας κατά
παραχώρηση από την πολιτεία, σε θέματα πειθαρχικού
δικαίου και εσωτερικής λειτουργίας.
Ενδεικτικό το άρθρο 199
του Δικηγορικού Κώδικα περί
υποχρεώσεως των Δικηγορικών Συλλόγων να ασχολούνται και να παρεμβαίνουν
σε θέματα που αφορούν
την κοινωνία, στην επιστήμη, στην πατρίδα. Λίγο πολύ
αντίστοιχη αυτονομία, με ιδίους πόρους και εμφανή το
λειτουργηματικό χαρακτήρα
παρατηρείται και στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής
Ευρώπης. Αυτός είναι και ο

βασικός λόγος που η φύση
του επαγγέλματος - λειτουργήματος προσδιορίζει τις ευρύτερες κοινωνικές δραστηριότητες. Ξεφεύγοντας από
τα στενά συντεχνιακά όρια.
Η υπεράσπιση των ατομικών,
κοινωνικών δικαιωμάτων έχει
καταστεί εκ των ων ουκ άνευ
για κάθε σύλλογο, που δεν
λησμονεί την αποστολή του.
Η τάση λοιπόν αυτή, που εμφανίζεται και επεκτείνεται στην
κοινότητα, της πνευματικής
υποχώρησης χάριν δήθεν του
ανταγωνισμού, αναγάγει πλέον τον ανταγωνισμό στη μοναδική αξία, ενώπιον της οποίας
όλα έρχονται σε δεύτερη και
τρίτη μοίρα. Η όλη προσπάθεια αποβλέπει και κατατείνει
σε μετατροπή του επιστήμονα
σε επιχειρηματία, παραγωγό
κέρδους και μεταπράτη. Ο «Ευ-
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Εδώ και αρκετά
χρόνια επιχειρείται
ο περιορισµός των
δραστηριοτήτων
των ∆ικηγορικών
Συλλόγων που
ως ΝΠ∆∆ έχουν
θεσµική αποστολή,
υπερασπιζόµενοι
ανθρώπινα
δικαιώµατα...
ρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος» ανθίσταται σε αυτή την
προσπάθεια, παρά τη διεύρυνση των αντιπροσωπειών από
ανατολικές χώρες, οι οποίες
συμπορεύονται μετά τη μεγάλη καθεστωτική ανατροπή που
έφερε τα πάνω κάτω στην ψυχοσύνθεσή τους και τον τρόπο
σκέψεως.
Το θέμα, λοιπόν, που συζητείται ευρέως είναι τι θέλουμε, ποιος είναι ο πρωταρχικός
σκοπός. Επιζητούμε τη γνώση,
την καλλιέργειά της και την
ανύψωση των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων σε αυτή τη βάση ή
θέλουμε αποφοίτους που ρί-

χνονται στην αγορά εργασίας
με μόνο κίνητρο το κέρδος το
οποίο προέρχεται από την εξειδικευμένη γνώση που στερείται
ουσιαστικά του προσανατολισμού ενός ελευθερόφρονα ανθρώπου, με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ενδιαφέροντα.
Και ο προβληματισμός αυτός προέκυψε σε μια περίοδο
κατά την οποία η Ευρώπη έχει
ανάγκη ανάδειξης και προώθησης προσώπων που διαθέτουν
την τεχνογνωσία, αλλά και ευαισθησία σε ανθρωπιστικές αξίες
που εξελίσσουν την κοινωνία
δίνοντας όραμα, ελπίδα και αισιοδοξία.

Η μάχη της ύλης και του
πνεύματος διαρκής, με νικητή
πότε τον ένα, πότε τον άλλο.
Η ύλη σου δίνει ψευδαισθήσεις ευτυχίας με τις παρορμήσεις, και τα ένστικτα να έχουν
τον πρώτο ρόλο. Το πνεύμα
σου δίνει μια άλλη αίσθηση
πληρότητας, με την έννοια της
εγκράτειας, της πραότητας, της
ανδρείας, της σύνεσης, που
οδηγεί σ’ ένα καλύτερο και λιγότερο ανισόρροπο κόσμο. Και
γι’ αυτό αγωνιζόμαστε, αντιδρούμε, αντιτασσόμαστε. Το
κάθε λειτούργημα χρειάζεται
προστασία από κάθε επιβουλέα. Αρκεί εμείς να το σεβόμαστε πρώτοι.
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ΜΥΘΟΣ
“Oι Δικηγόροι αντιδρούν στην
«αποδικαστηριοποίηση» υποθέσεων και στη
«μεταφορά» της αρμοδιότητας υποθέσεων,
εξυπηρετώντας συντεχνιακά τους συμφέροντα”
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πιχειρείται τελευταία
κατά τρόπο συστηματικό να δημιουργηθεί
στην κοινή γνώμη η
εντύπωση ότι ο δικηγορικός κόσμος της χώρας
επιχειρεί δήθεν να διαφυλάξει
συντεχνιακά συμφέροντα, αποτρέποντας την κατάργηση κεκτη-

μένων δικαιωμάτων που προσδιορίζουν τη δικηγορική ύλη.
Κάθε προσπάθεια μετάθεσης
της αρμοδιότητας χειρισμού και
«εκδίκασης» υποθέσεων παρουσιάζεται ως από μόνη της δήθεν
ικανή να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων
και ως νομοθετική μεταρρύθμι-

ση που διαρκώς σκοντάφτει στις
αντιδράσεις της δικηγορικής
κοινότητας. Θα ήταν, όμως,
εξαιρετικά κοντόφθαλμο και
ασύμβατο προς το θεσμικό
μας ρόλο να καθορίζουμε τις
διεκδικήσεις μας βάσει αποκλειστικά και μόνο εισοδηματικών κριτηρίων.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σ

ημαντικότατα ζητήματα όπως είναι η
συνταγματική, κατά
το άρθρο 21 § 1
Συντ., προστασία με
την οποία περιβάλλει το κράτος το θεσμό της οικογένειας,
συνεπώς και του γάμου, για τη
λύση του οποίου απαιτεί δικα-

Η υπαγωγή σειράς υποθέσεων στα
Δικαστήρια αποτελεί εχέγγυο σύμφωνης
με το νόμο διεκπεραίωσής τους.
στική απόφαση κατόπιν περίσκεψης των συζύγων, αλλά και
η τεχνική και λεπτομερειακή
φύση των επιμέρους νομικών
ζητημάτων που συνδέονται με
την έκδοση διαταγών πληρωμής (π.χ. διαφορές σχετικές
με αξιόγραφα και λοιπούς
πιστωτικούς τίτλους), εξακο-

λουθούν να καθιστούν επιτακτική τη σύνδεση των
ως άνω υποθέσεων με τη
δικαστηριακή ύλη. Την ίδια
αναγκαιότητα εξυπηρετεί και η
διατήρηση της αρμοδιότητας
των Δικαστηρίων αναφορικά
με την εκδίκαση εγγραφών
προσημείωσης επί ακινήτων,
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διαδικασίας που συνεπάγεται
σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τον κύριο του ακινήτου και, ως εκ τούτου, χρήζει ελέγχου από τη δικαστική
εξουσία.
Η θέση των υποθέσεων
αυτών υπό τη σκέπη της
ανεξάρτητης Δικαιοσύνης
αποτελεί συνειδητή νομοθετική επιλογή και γίνεται αντιληπτή ως εχέγγυο
αποτελεσματικής και σύμφωνης με τις νομοθετικές
ρυθμίσεις διεκπεραίωσής
τους, ως συνέπεια και της
σχετικής πείρας των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών.
Πρόσφατα μάλιστα οι Συμβολαιογράφοι έφτασαν στο
σημείο να υποβάλουν αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για ανάθεση σε αυτούς
της αρμοδιότητας έκδοσης
συναινετικών διαζυγίων και
κληρονομητηρίων, συναινετικής εγγραφής και εξάλειψης
προσημείωσης
υποθήκης,
έκδοσης διαταγών πληρωμής
και δημοσίευσης διαθηκών.
Το αίτημα αυτό – πέραν της
προφανούς
σκοπιμότητας
που εξυπηρετεί – παραγνωρίζει πλήρως το γεγονός πως
η θέση των υποθέσεων αυτών
υπό τη σκέπη της ανεξάρτητης
Δικαιοσύνης αποτελεί συνειδητή νομοθετική επιλογή και
μονόδρομο που επιτάσσει το
Σύνταγμα, σε μια προσπάθεια
για ουσιαστική επιβολή του
δικαίου και εξυπηρέτηση της
ασφάλειας όχι μόνο του δικαί-

ου αλλά και των συναλλαγών.
Με άλλα λόγια, η σύνδεση των
ως άνω υποθέσεων με τη δικαστηριακή ύλη εξακολουθεί
να καθίσταται επιτακτική και
- κατά συνέπεια - αδιαπραγμάτευτη, ως απόρροια συνταγματικών διατάξεων αλλά και
γενικότερων παραδοχών του
δικαιικού μας συστήματος, οι
οποίες διατρέχουν επί σειρά
ετών το νομικό μας πολιτισμό.
Άλλωστε, δεν πρέπει να μας
διαφεύγει ότι από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα
μέχρι σήμερα η νομική διεκπεραίωση των εν λόγω
υποθέσεων λαμβάνει τη
μορφή δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, οι Συμβολαιογράφοι δεν αποτελούν
δικαιοδοτικό όργανο, δεν
αποτελούν παράγοντες του
συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης. Ο ρόλος τους περιορίζεται στην καταγραφή
δηλώσεων των συμβαλλομένων και όχι στην απονομή δικαίου. Αυτό έχουν κρίνει
και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
Ενδεχόμενη μετεξέλιξη του
ρόλου τους ενέχει κινδύνους
για την ορθή απονομή του
δικαίου και υποβαθμίζει την
ποιότητα της απονεμόμενης
Δικαιοσύνης. Η «δικαστηριακή ύλη», κατά συνέπεια, είναι απόλυτα συνυφασμένη
με τη δικαιοδοτική κρίση
και, επομένως, οποιαδήποτε μεταφορά δικαστηριακής ύλης μπορεί να νοηθεί
μόνο εντός της δικαστικής
εξουσίας.

Μια τέτοια –συντεχνιακής
αντίληψης– ανεύθυνη στάση,
όπως είναι η προαναφερθείσα, παραγνωρίζει σημαντικά
προβλήματα ουσιαστικής απονομής του δικαίου, το οποίο και
δεν μεταρρυθμίζει φυσικά.
Συναινετικό
Διαζύγιο
Είναι λάθος η άποψη ότι
το συναινετικό διαζύγιο είναι μία απλή δήλωση των
συζύγων περί διαζεύξεως.
Κατά την έκδοση ενός διαζυγίου ανακύπτει μία σειρά
ζητημάτων: ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, επιμέλειας
και διατροφής ανηλίκων
τέκνων, περιουσιακής κατάστασης των συζύγων και
σχετικών μεταξύ τους αξιώσεων. Οποιαδήποτε άλλη θεώρηση της σχετικής διαδικασίας θα έπληττε τη συνταγματικά
προβλεπόμενη προστασία της
οικογένειας (άρθρο 21 § 1
Συντ.), καταστρατηγώντας και
το δημοσίας τάξεως χαρακτήρα των σχετικών ρυθμίσεων
του Οικογενειακού Δικαίου.
Προσημείωση
υποθήκης
Η προσημείωση υποθήκης
αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο,
που διατάσσεται μόνο με δικαστική απόφαση (1274, 682-1
ΑΚ, 706 ΚΠολΔ) κατ' αντιδιαστολή προς την υποθήκη, που
συστήνεται με τίτλο από το
νόμο, με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση και με δικαστική απόφαση (1262, 1266,
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1263 ΑΚ). Η δε συναινετική
παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης, διαδικασία
απόλυτα συνδεδεμένη στην
πράξη με τη δανειοδότηση
του πολίτη-καταναλωτή από
ισχυρά πιστωτικά ιδρύματα
που διαμορφώνουν το περιεχόμενο των καταρτιζόμενων συμβάσεων ως συμβάσεων προσχώρησης δίχως
τη δυνατότητα ατομικής
διαπραγμάτευσης των επι-

μέρους όρων (των λεγόμενων «ψιλών γραμμάτων»),
αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία με υψηλό οικονομικό διακύβευμα. Η ανάθεση
της διαδικασίας στη δικαστική εξουσία αναδεικνύει στον
πολίτη τις έννομες συνέπειες
που συνεπάγεται η δήλωση
της βούλησής του και, παράλληλα, αποτρέπει ενδεχόμενα
οικονομικής εκμετάλλευσης
και καταδυνάστευσής του.
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Υπάλληλοι ή άεργοι,
το... δίλημμα των δικηγόρων
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία την Κυριακή 16-10-2011

ΒΑΘΙΕΣ αλλαγές στο δικηγορικό
επάγγελμα φέρνουν η κρίση και η
απελευθέρωση των νομικών υπηρεσιών.
Κατακόρυφη πτώση των παραστάσεων στα δικαστήρια και τα
συμβόλαια, συγκέντρωση ύλης σε
δικηγορικές εταιρείες, υπαλληλοποίηση και βίαιη έξοδος πολλών
νέων από τη δικηγορία, είναι τα
χαρακτηριστικά του νέου τοπίου
που διαμορφώνεται.
Η μεταφορά δικαστικής ύλης
στους συμβολαιογράφους με παράσταση πάντως δικηγόρων (διαταγές πληρωμών, κληρονομητήρια) για λόγους επιτάχυνσης των
δικών και οι απαιτήσεις της τρόικας για περαιτέρω άνοιγμα στη

λειτουργία των δικηγορικών εταιρειών αποτέλεσαν το «casus belli»
της δικηγορικής αποχής.
«Αλλοι δικηγόροι υπαλληλοποιούνται, άλλοι αλλάζουν επάγγελμα,
άλλοι φυτοζούν. Η κατάσταση είναι τραγική. Πιο πολύ πλήττεται ο
νέος δικηγόρος αλλά και ο μεσήλικας που βλέπει την εταιρεία με την
οποία συνεργαζόταν, να καταρρέει» τονίζει ο γενικός γραμματέας
του ΔΣΑ Μιχ. Ζαφειρόπουλος.
Και τα στοιχεία τον δικαιώνουν:
• Οι παραστάσεις των αθηναίων δικηγόρων στα δικαστήρια αναμένεται να είναι φέτος κατά τουλάχιστον 25%
λιγότερες από αυτές του 2009
(470.065).

Δημοσίευση Διαθήκης
Από την άλλη πλευρά, η
δημοσίευση διαθήκης και οι
σχετικές διατάξεις που τη ρυθμίζουν αποτελούν διατάξεις δημόσιας τάξης, δηλαδή μη δυνάμενες να παραγκωνιστούν από
την ιδιωτική βούληση. Παράλληλα, συνδέεται με σειρά ζητημάτων αμιγώς νομικής υφής,
όπως είναι για παράδειγμα η
διάγνωση ενδεχόμενης ακυρότητας ή πλαστότητας και

• Ενας στους τρεις αθηναίους
•

•

•

•

δικηγόρους (7.689) δεν παρέστη σε κανένα δικαστήριο!
Εξι στους δέκα δικηγόρους
της δεν έχουν παραστεί στην
υπογραφή συμβολαίων, ενώ το
82,4% έχει λιγότερα από 2 συμβόλαια!
Ακόμη μεγαλύτερη πτώση
παρατηρείται στα συμβόλαια
αγοραπωλησιών
ακινήτων.
Δικηγόροι αναμένεται να παραστούν φέτος σε λιγότερα
από 40.000 συμβόλαια, έναντι
61.679 πέρσι (πτώση 33%) και
90.910 το 2007 (μείωση 56%)!
Οι δικηγορικές εταιρείες συνολικά στην Ελλάδα ανέρχονται
σε περίπου 600. Από αυτές οι
336 λειτουργούν στην Αθήνα
και έχουν ιδρυθεί από 1.010 δικηγόρους-εταίρους (τρεις ανά
εταιρεία). Σε αυτές έχουν δηλωθεί ότι απασχολούνται 480
δικηγόροι.
Στον Πειραιά, επίσης, έχουν
δημιουργηθεί πολλές εταιρεί-
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η συνακόλουθη προσβολή
της, η διαπίστωση των εξωτερικών ελαττωμάτων κτλ.
Αναμφίβολα, η δημοσίευση
διαθήκης προϋποθέτει διαδικασία δικαιοδοτική και όχι
ενέργειες απλώς και μόνο
διαπιστωτικού χαρακτήρα.
Έκδοση
Κληρονομητηρίου
Το ίδιο ισχύει και με
την έκδοση κληρονομητη-

ες-παραρτήματα ξένων δικηγορικών εταιρειών.
• Οι δικηγόροι της Αθήνας ανέρχονται σήμερα σε 21.547 και
συνολικά ξεπερνούν τις 30.000.
Στη χώρα μας αντιστοιχούν
342 δικηγόροι ανά 100.000 κατοίκους, στην Ιταλία 290, την
Ισπανία 266 και τη Γερμανία
168 δικηγόροι ανά 100.000 κατοίκους!
Σίγουρη θεωρείται η πλήρης απελευθέρωση στη λειτουργία των
δικηγορικών εταιρειών. Με παρέμβαση της τρόικας, η νέα ρύθμιση θα επιτρέπει στα μέλη των
εταιρειών να παρίστανται ελεύθερα σε όλες τις πόλεις και όχι μόνο
σε αυτές που δηλώνουν ως έδρα,
πλήττοντας κυρίως τους δικηγόρους της επαρχίας.
Υπό εξέταση είναι και η συμμετοχή σε δικηγορικές εταιρείες, νομικών προσώπων αλλά και ατόμων
που δεν είναι δικηγόροι, με στόχο
την άσκηση παράλληλων δραστηριοτήτων.
Ο ΔΣΑ διευκρινίζει στην τρόι-

ρίου, το οποίο βεβαιώνει
το κληρονομικό δικαίωμα
του αιτούντος και τη μερίδα που του αναλογεί μόνο
αν το Δικαστήριο πεισθεί
ότι έχουν αποδειχθεί τα
αναφερόμενα στην αίτησή
του γεγονότα, αφού προηγηθεί η προβλεπόμενη
από την πολιτική δικονομία αποδεικτική διαδικασία (η οποία προφανώς δεν

έχει καμία σχέση με την απλή
διαπιστωτική καταγραφή δηλώσεων που χαρακτηρίζει τη
μέχρι σήμερα εργασία των
Συμβολαιογράφων).

Με άλλα λόγια,
με τα διαρκώς προωθούμενα μέτρα επιζητούμε τη μεταρρύθμιση του
δικαιικού μας συστήματος
ή την απαξίωσή του;
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κα ότι η απαγόρευση αυτή είναι
σύμφωνη με τη νομολογία του
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο έκρινε ότι οι
εταιρείες που παρέχουν παράλληλα με τις νομικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή, θα
μπορούσαν να μειώσουν τον βαθμό ανταγωνισμού στην αγορά νομικών υπηρεσιών.
Η απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος είναι επίκαιρη και στη Μ. Βρετανία. Με νέο
νόμο, πολλές νομικές υπηρεσίεςσυμβουλές που έως τώρα προσφέρουν δικηγορικά γραφεία, όπως
μεταβιβάσεις, σύνταξη διαθηκών
και συμβουλές εργατικού δικαί-

ου, περνούν στα χέρια μεγάλων
εταιρειών, που δεν είναι αμιγώς
νομικές-δικηγορικές. Τέτοιες επιχειρήσεις, που μεταξύ άλλων θα
προσφέρουν νομικές συμβουλές,
είναι οι ασφαλιστικές εταιρείας, οι
τράπεζες ακόμη και σουπερμάρκετ! Σύμφωνα με τους «Times του
Λονδίνου», η εκ βάθρων μεταμόρφωση της νομικής αγοράς σημαίνει το τέλος χιλιάδων δικηγόρων
της πόλης, καθώς θα οδηγήσει
στην ίδρυση 5-10 παγκόσμιας
κλίμακας εταιρειών με τζίρο άνω
του 1 δισ. λιρών και τον αφανισμό
πολλών από τις 10.000 δικηγόρους
του Λονδίνου.
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ΜΥΘΟΣ
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Δικηγόρος «φοροφυγάς»,
ο
οποίος αποκρύπτει συστηματικά
τα υψηλά εισοδήματά του παρουσιάζεται
ως ο κανόνας. Στο πλαίσιο
αυτό, ακόμα και κυβερνητικοί παράγοντες δεν διστάζουν να στοχοποιούν
συλλήβδην όλους τους
Δικηγόρους ως δήθεν
παράνομους και φοροφυ-

“O Έλληνας Δικηγόρος δεν
συμβάλλει στα κοινωνικά βάρη”
γάδες που «κλέβουν το
κράτος». Η εύλογη και νομικά τεκμηριωμένη αντίθεση
του κλάδου στην υιοθέτηση
μέτρων αμιγώς εισπρακτικού
χαρακτήρα επιχειρήθηκε να
διαστρεβλωθεί και να παρουσιαστεί ως δήθεν γενικευμένη άρνηση της δικηγορικής
κοινότητας να συνδράμει στα
δημόσια βάρη. Την εν λόγω
συμμετοχή μας, στο μέτρο
που μας αναλογεί, ουδέπο-

τε φυσικά επιδιώξαμε να την
αποφύγουμε. Ούτε βέβαια
διστάσαμε να καταδικάσουμε μεμονωμένες έκνομες
συμπεριφορές, που όμως
αποτελούν ασήμαντη μειονότητα και δεν είναι σε καμία
περίπτωση ικανές να κηλιδώσουν την παρουσία και την
προσφορά των Δικηγόρων
στην Ελληνική κοινωνία.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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α στοιχεία που παρατέθηκαν ανωτέρω αναφορικά με
την εισοδηματική
κατάσταση
του
μέσου Δικηγόρου αποτελούν

Αύξηση Ασφαλιστικών εισφορών.
Επιβολή τέλους επιτηδεύματος και ΦΠΑ
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, η οποία όμως παραγνωρίζεται – τόσο από την
πολιτική ηγεσία του τόπου,
όσο και από τους γνωστούς
πλέον εξωθεσμικούς και δη-

μοκρατικά ανομιμοποίητους
παράγοντες που διεκδικούν,
ανερυθρίαστα και άνευ προσχημάτων,
αποφασιστικό
ρόλο επί ζητημάτων νομοθετικής και εκτελεστικής
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εξουσίας – με αποτέλεσμα
να εντείνεται η επιβολή σε
βάρος των μελών της δικηγορικής κοινότητας δυσανάλογων και κοινωνικά άδικων
οικονομικών μέτρων αμιγώς
εισπρακτικού χαρακτήρα.
Αύξηση των
καταβλητέων εισφορών
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε το 2011 στην αιφνιδιαστική – εν μέσω θέρους – αύξηση των καταβλητέων
ασφαλιστικών εισφορών
και στη θεσμοθέτηση της
υποχρεωτικής ανά τριετία
μετάταξης στην επόμενη
ασφαλιστική κατηγορία.
Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, εντασσόμενες σε μία
αγωνιώδη προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων στα αδιέξοδα
και στις ταμειακές δυσχέρειες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το κράτος, κινούνται
δυστυχώς για άλλη μια φορά
προς τη λάθος κατεύθυνση,
παραβλέποντας τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός
μας, αλλά κυρίως τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες οι νέοι συνάδελφοι εισέρχονται στο δικηγορικό κλάδο.
Ειδικότερα, οι εμπνευστές
των εν λόγω ρυθμίσεων παραβλέπουν την προεκτεθείσα
αδιαμφισβήτητη συρρίκνωση
της δικηγορικής ύλης και την
αντίστοιχη συρρίκνωση των
εισοδημάτων των δικηγόρων,
η οποία έχει επέλθει συνεπεία και της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.
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α) Η πρόσθετη εισφορά
η οποία επιβάλλεται στους
παλαιούς ασφαλισμένους
συναδέλφους (ασφαλισθέντες μέχρι 31-12-1992)
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη δυσανάλογο - σε σχέση με την προσδοκώμενη σύνταξη - ποσό
των καταβλητέων ανά έτος
εισφορών, παραγνωρίζοντας
το πραγματικό γεγονός της
πλήρους αναντιστοιχίας των
ασφαλιστικών εισφορών προς
τα εισοδήματα του μέσου δικηγόρου.
β) Η επιβολή εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ ουδέν ανταποδοτικό όφελος
προσφέρει στο Δικηγόρο
- ασφαλισμένο του ΕΤΑΑΤΑΝ και, ως εκ τούτου, η σύλληψη της έμπνευσης θέσπισής
της μόνο αδιανόητη μπορεί να
θεωρηθεί και να κατακριθεί
ως πρόσθετο βάρος που δεν
δικαιολογείται από τα μέχρι
σήμερα ισχύοντα στο χώρο
του κλάδου της κοινωνικής
ασφάλισης.
γ) Η υποχρεωτική μετάταξη των νέων ασφαλισμένων
(ασφαλισθέντες από 1-1-1993)
στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία
με το πρόσχημα ότι επιτυγχάνεται έτσι ένα «περισσότερο
ανταποδοτικό και δικαιότερο
συνταξιοδοτικό καθεστώς»
(βλ. αιτιολογική έκθεση επί
των σχετικών διατάξεων) πα-

...το σύνολο των νέων
ασφαλισµένων έχει
υπαχθεί στην 1η
ασφαλιστική
κατηγορία, προφανώς
λόγω αδυναµίας να
καταβάλλει µηνιαία τα
αυξηµένα ποσά που
απαιτούν οι ανώτερες
κατηγορίες,
αποδεχόµενο την
προοπτική της
είσπραξης µιας
πενιχρής σύνταξης
έπειτα από σαράντα
έτη ασφάλισης.
ραγνωρίζει το γεγονός ότι,
όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Ταμείου Νομικών, από την 1-1-1993 σχεδόν
το σύνολο των νέων ασφα-

λισμένων έχει υπαχθεί
στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, προφανώς λόγω
αδυναμίας να καταβάλλει
μηνιαία τα αυξημένα ποσά
που απαιτούν οι ανώτερες
κατηγορίες, αποδεχόμενο
την προοπτική της είσπραξης μιας πενιχρής σύνταξης έπειτα από σαράντα
έτη ασφάλισης.
Είναι απόλυτα βέβαιο πως
η αύξηση των ποσών των
καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών όχι μόνο
δεν θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
αλλά, αντιθέτως, ενδέχεται
να προκαλέσει σημαντική
οικονομική ζημία με απροσδιόριστες για την επιβίωσή
του συνέπειες, καθώς είναι
πλέον αναμενόμενο όλο
και περισσότεροι ασφαλισμένοι να αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν στα νέα
οικονομικά δεδομένα, με
αποτέλεσμα να μην είναι
σε θέση να καταβάλλουν
τις αντίστοιχες εισφορές.
Η αντίδρασή μας στις ρυθμίσεις αυτές υπήρξε άμεση
και έντονη. Με επιστολή μας
προς τον πρώην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θέσαμε τη διαφωνία
μας και τον καλέσαμε να αποσύρει τις εν λόγω ρυθμίσεις,
επιχειρηματολογώντας - μέσω
και της παράθεσης σχετικών
στατιστικών στοιχείων - γύρω
από τη συρρίκνωση των εισοδημάτων των συναδέλφων,
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ιδίως των νέων και την επελθούσα οικονομική δυσπραγία
τους. Σήμερα, λίγους μήνες
μετά από τη θέσπιση των εν
λόγω ρυθμίσεων, ανοίγει όπως φαίνεται - ο δρόμος για
την επανεξέταση του ζητήματος. Σε συνάντηση που πραγματοποίησε την 12-1-2012 ο
Πρόεδρος του ΔΣΑ Γιάννης
Αδαμόπουλος με τον πρώην Υπουργό κ. Γιώργο Κουτρουμάνη - συνοδευόμενος
από αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων
(ΕΑΝΔΑ) - ετέθη εκ νέου από
την πλευρά του ΔΣΑ το ζήτημα
της υποχρεωτικής - ανά τριετία - μετάταξης στην επόμενη
ασφαλιστική κατηγορία του
ΕΤΑΑ των Δικηγόρων, κατατέθηκε ο σχετικός προβληματισμός για την υπέρμετρη
αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών και προτάθηκε η
επανεξέταση της σχετικής
ρύθμισης συνολικά, ειδικά δε όσον αφορά στους
κάτω της πενταετίας Δικηγόρους, για τους οποίους
ζητήθηκε η εξαίρεση από
κάθε υποχρεωτική αλλαγή
ασφαλιστικής κατηγορίας.
Η πρότασή μας αυτή αναμένεται να αποτελέσει μέρος του
διαλόγου που αποφασίστηκε
να διεξαχθεί με το αρμόδιο
Υπουργείο στο αμέσως προσεχές διάστημα. Παράλληλα,
ο πρώην Υπουργός εξέφρασε
την πρόθεση του Υπουργείου
να επανεξετάσει άμεσα την
πρόσφατα τεθείσα σε ισχύ
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ρύθμιση περί υποχρεωτικής
ασφάλισης των ασκούμενων
Δικηγόρων, αναγνωρίζοντας
τα μειονεκτήματα που αυτή
συνεπάγεται, λαμβανομένης
υπόψη και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
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Πρόσφατα μάλιστα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
από κοινού με το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, διά
των Προέδρων τους Γιάννη
Αδαμόπουλου και Χρήστου
Σπίρτζη, κατέθεσαν αίτηση
ακύρωσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτούμενοι την ακύρωση των αποφάσεων καθορισμού του ύψους των
καταβλητέων
εισφορών,
ως πράξεων που αντιβαίνουν
στην κείμενη νομοθεσία, καταστρατηγώντας θεμελιώδεις διατάξεις του δικαιικού μας συστήματος. Με σεβασμό πάντα
στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη
και στο σύνολο των θεσμών,
δεν διστάζουμε να κάνουμε
χρήση κάθε νόμιμου και θεμιτού μέσου, αποβλέποντας
στην προστασία των συμφερόντων των μελών μας και στην
αποφυγή νομοθετικών εκτροπών που καταλύουν κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης
και κράτους δικαίου και υπαγορεύονται αποκλειστικά και
μόνο από τα πιεστικά ταμειακά αδιέξοδα της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
– όσο δυσβάστακτη και να είναι – γίνεται με την προσδοκία

...ο ΔΣΑ κατέθεσε
αναφορά ενώπιον

συνάδελφο - ασφαλισμένο, αν
λάβουμε υπόψη την ποιότητα
και την ποσότητα των παροχών
που τίθενται στη διθεσή του.

του κ. Προϊσταμένου της
Εισαγγελίας Εφετών
Αθηνών, ζητώντας την
άμεση επείγουσα
ποινική διερεύνηση
του ζητήματος της
διαχείρισης των
αποθεματικών του
Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων
(ΕΤΑΑ),
τα οποία επενδύθηκαν
με ανεξέλεγκτο τρόπο
εκ μέρους της
Τράπεζας της Ελλάδος
των ωφελειών που η ασφαλιστική κάλυψη συνεπάγεται,
σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, γεγονός όμως που
και πάλι απογοητεύει το μέσο

Η κακοδιαχείριση
των αποθεματικών
του Ασφαλιστικού
μας Ταμείου
Η περιουσία του ΕΤΑΑ και
των ταμείων που συνενώθηκαν
για τη δημιουργία του αποτελεί
κοινωνικό αγαθό, προστατευόμενο από το δικαιικό μας σύστημα. Το ΕΤΑΑ προέκυψε, ως
γνωστό, από τη συνένωση τριών
υγιέστατων Ταμείων (Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ) και
παρέμενε εύρωστο και ισχυρό,
αφού μεταφέρθηκαν σε αυτό οι
ασφαλιστικές εισφορές των μελών των ταμείων αυτών, μαζί με
τα αποθεματικά και τους λοιπούς
πόρους τους. Ωστόσο, βάσει
του προφανώς, αντισυνταγματικού νόμου 2469/1977,
διά του οποίου το ΕΤΑΑ
εξαναγκαστικά κατέθετε τα
αποθεματικά του στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδηγηθήκαμε σε μια ανεξέλεγκτη
και χωρίς καμία προσοχή
και επιμέλεια επένδυση των
εν λόγω αποθεματικών σε
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαπίστωση, όμως,
ότι η εν λόγω περιουσία ετέθη
υπό διακινδύνευση εξαιτίας
συγκεκριμένων συμπεριφορών
των οργάνων της Τράπεζας της
Ελλάδος χωρίς την παραμικρή
συναίνεση των δικαιούχων αυ-
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τών των ποσών, δεν μπορούσε
να περάσει απαρατήρητη. Έτσι
λοιπόν ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, σε συνεργασία με τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,
το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Εφετείων Αθηνών-ΠειραιώςΑιγαίου και Δωδεκανήσου, το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
την Ομοσπονδία Δικαστικών
Επιμελητών Ελλάδος και το
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
κατέθεσαν στις 25-11-2011
αναφορά ενώπιον του κ.
Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ζητώντας την άμεση επείγουσα
ποινική διερεύνηση του ζητήματος της διαχείρισης των
αποθεματικών του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), τα
οποία επενδύθηκαν με ανεξέλεγκτο τρόπο εκ μέρους
της Τράπεζας της Ελλάδος
σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αρκετών δις ευρώ και
τούτο χωρίς την παραμικρή
άδεια και ενημέρωση των
διοικήσεων του ΕΤΑΑ, αιτούμενοι παράλληλα και την
ανάθεση της υπόθεσης σε
Ειδικό Εφέτη Ανακριτή.
Η εν λόγω επένδυση προήλθε, όπως προαναφέρθηκε,
ως αποτέλεσμα του προφανώς αντισυνταγματικού νόμου
2469/1977, βάσει του οποίου το
ΕΤΑΑ εξαναγκαστικά κατέθετε
τα αποθεματικά του στην Τράπεζα της Ελλάδος και η τελευταία τα «επένδυε» - ανεξέλεγκτα
και χωρίς καμιά προσοχή και
επιμέλεια - σε ομόλογα του Ελ-
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ληνικού Δημοσίου. Η Τράπεζα
της Ελλάδος (διά των οργάνων
της) από την πλευρά της, ως
θεσμικό όργανο του Κράτους
που ασκεί δημόσια εξουσία,
γνώριζε από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της την τραγική κατάσταση της Ελληνικής
Οικονομίας και μάλιστα από
το έτος 2009 καθώς και την
ύπαρξη του υπέρογκου κρατικού χρέους. Παρόλα αυτά,
επέλεξε να προβαίνει μέχρι
και σήμερα σε επενδύσεις σε
τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με χρήση των αποθεματικών του ΕΤΑΑ, ενέργεια που
συνεπάγεται προφανή βλάβη
για το Ταμείο μας, το ακριβές
ύψος της οποίας αναμένεται
να αποκαλυφθεί πλήρως από
την διενεργητέα ανάκριση.
Από τα προαναφερθέντα
προκύπτει σαφώς πως η
Τράπεζα της Ελλάδος ενήργησε ως διαχειριστής ξένης
περιουσίας - και μάλιστα
προστατευόμενης από ειδικές διατάξεις - κατά τρόπο
αντίθετο προς το συμφέρον
του ΕΤΑΑ και του συνόλου
των ασφαλισμένων του. Κατόπιν αυτών, εμφανίζεται
πλέον υπαρκτός ο κίνδυνος
να μην είναι σε θέση στο
μέλλον το ΕΤΑΑ να καταβάλλει συντάξεις και παροχές. Ωστόσο, η διαφύλαξη των
συμφερόντων των ασφαλισμένων αποτελεί για όλους εμάς
ζήτημα ζωτικής σημασίας και
δεν τίθεται υπό καμία διαπραγμάτευση. Το λόγο πλέον έχει η
ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Ευελ-

...η φύση της
δικηγορίας ως δημόσιου
λειτουργήματος και
η ιδιότητα του
Δικηγόρου ως
συλλειτουργού στην
απονομή της
Δικαιοσύνης, καθώς
και η αναγκαιότητα
προάσπισης του
δικαιώματος των
πολιτών να
προσφεύγουν στα
Δικαστήρια ... είναι
πλήρως ασύμβατες με
την επιβολή ΦΠΑ
πιστούμε πως οι υπεύθυνοι για
την ως άνω διαμορφωθείσα
κατάσταση θα λογοδοτήσουν
σύντομα.
Ήδη ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης
διέταξε προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε να διενεργήσει ο αναπληρωτής οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος
Μουζακίτης, με σκοπό να διαπιστώσει αν έχει διαπραχθεί το
αδίκημα της απιστίας.

Επιβολή ΦΠΑ
στην Παροχή
των Δικηγορικών
Υπηρεσιών
Σε καμία φυσικά περίπτωση
δεν πρέπει να μας διαφεύγει
ο προπομπός όλων αυτών των
δικηγοροκτόνων μέτρων, που
ακούει στο όνομα «επιβολή
ΦΠΑ στην παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών».
Πιο συγκεκριμένα, η αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας του
τόπου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την επελθούσα
κρίση και τις συνέπειες αυτής
οδήγησαν δυστυχώς στην υιοθέτηση σειράς μέτρων που
στοχοποίησαν άδικα επιμέρους επαγγελματικούς κλάδους, καταλήγοντας εντέλει
σε μια πρόκληση αποπροσανατολιστικών από τα πραγματικά
προβλήματα εντάσεων μέσω
της τεχνητής διέγερσης δήθεν
κοινωνικών αντανακλαστικών.
Έτσι, μεταξύ άλλων και υπό το
μανδύα της αναγκαιότητας πάταξης της φοροδιαφυγής, προκρίθηκαν άστοχες νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις, πλήρως ασύμβατες με τη φύση του λειτουργήματός μας. Μία τέτοια ρύθμιση αποτέλεσε η επιβολή ΦΠΑ
στην παροχή των δικηγορικών
υπηρεσιών, η οποία υποβιβάζει
στην πραγματικότητα τις τελευταίες στην κατηγορία της κοινής
οικονομικής δραστηριότητας
που αποβλέπει στην επίτευξη
κέρδους. Όμως, η φύση της
δικηγορίας ως δημόσιου
λειτουργήματος και η ιδιό-
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τητα του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή
της Δικαιοσύνης, καθώς και
η αναγκαιότητα προάσπισης
του δικαιώματος των πολιτών να προσφεύγουν στα
Δικαστήρια - δικαιώματος
που δεν μπορεί να ασκηθεί κατά τρόπο πλήρη και
αποτελεσματικό παρά μόνο
διά της παράστασής τους
με Δικηγόρο - είναι πλήρως
ασύμβατες με την επιβολή
ΦΠΑ. Παράλληλα, εγκλωβίζεται μια ενασχόληση αμιγώς
επιστημονική σε υποχρεώσεις,
«περιοδικές» και «εκκαθαριστικές», λογιστικού χαρακτήρα, οι
οποίες επιφορτίζουν αφόρητα
την ήδη βεβαρυμένη δικηγορική καθημερινότητα.
Αυτή ακριβώς η εσφαλμένη
θεώρηση της δικηγορίας ως
κοινής εμπορικής δραστηριότητας και η συνακόλουθη επιβολή ΦΠΑ που πλήττει, όπως
προαναφέρθηκε, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στη
Δικαιοσύνη αυξάνοντας σημαντικά το σχετικό κόστος, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
να επιληφθεί του θέματος η
ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, αποκαθιστώντας τη διασαλευθείσα
νομιμότητα.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στις 14-6-2011 Τριτανακοπή
ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας αιτούμενος την
ακύρωση και εξαφάνιση της
υπ' αριθμ. 909/2011 απόφα-

111

sep4u.gr

112

σης του Β' τμήματος του ΣτΕ, η
οποία έκανε εν μέρει δεκτή την
από 5-7-2010 Αίτηση Ακύρωσης του Δικηγόρου Αθηνών κ.
Παναγιώτη Γιαννόπουλου κατά
της υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1100/24-62010 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών αναφορικά με την
επιβολή ΦΠΑ στην παροχή των
δικηγορικών υπηρεσιών. Διά
της τριτανακοπτόμενης απόφασης το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό πως η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να
ακυρωθεί κατά το μέρος που
θεσπίζει απαλλαγή των αμοιβόμενων με πάγια αντιμισθία
Δικηγόρων από την επιβολή
ΦΠΑ για τις σχετικές αμοιβές
τους, ενώ περαιτέρω κρίθηκε
ότι το υπόλοιπο τμήμα της ως
άνω πράξης - κατά το μέρος
που αναφέρεται στην υπαγωγή
των δικηγορικών υπηρεσιών σε
καθεστώς ΦΠΑ με συντελεστή
23% - στερείται εκτελεστότητας και, ως εκ τούτου, είναι
απρόσβλητο.
Μέσω της άσκησης του
προαναφερθέντος ενδίκου μέσου ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών και οι λοιποί αιτούντες
επιδιώκουν, ως έχοντες άμεσο
έννομο συμφέρον, την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης
απόφασης και την εισαγωγή
της υπόθεσης προς συζήτηση
ενώπιον της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας,
λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης σπουδαιότητάς της καθώς πρόκειται για ζήτημα γενικότερης σημασίας που αφορά

όσον αφορά στις
δικαστηριακές πράξεις,
υφίσταται και
λειτουργεί
αποτελεσµατικά και
προς όφελος του
δηµόσιου συµφέροντος
µηχανισµός
προκαταβολής φόρου
επί των αµοιβών των
∆ικηγόρων, που
εξασφαλίζει µε
αµεσότητα και
διαφάνεια, σηµαντικά
έσοδα για το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
την ολότητα της δικηγορικής
κοινότητας σε βάρος της οποίας επέρχονται μεγάλα οικονομικά βάρη.
Εναπόκειται πλέον στη Δικαιοσύνη να αποφασίσει επί
του εν λόγω ζητήματος με γνώμονα τις συνταγματικές και νομολογιακές παραδοχές αλλά
και τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις, αποκαθιστώντας
το ρόλο του Δικηγόρου ως
άμισθου δημόσιου λειτουργού και συλλειτουργού στην

απονομή της Δικαιοσύνης
και αποτρέποντας την εμπορευματοποίηση του λειτουργήματός μας.
Οι εμπνευστές της εν λόγω
νομοθετικής μεταρρύθμισης
ακόμα αναζητούν τα οφέλη που
προσδοκούσαν από την επιβολή ΦΠΑ. Κι όμως, συνέπειες
υπήρξαν και ήταν απτές και
άμεσα ορατές: Δυσχεράνθηκε - ακόμα περισσότερο και
κατά τρόπο συνταγματικά
ανεπίτρεπτο - η πρόσβαση
του πολίτη στη Δικαιοσύνη,
καθώς αυξήθηκε το σχετικό κόστος. Ως αποτέλεσμα,
μειώθηκαν οι παραστάσεις σε
Δικαστήρια, επομένως και τα
αντίστοιχα δικηγορικά εισοδήματα και - κατά συνέπεια – περιορίστηκε σημαντικότατα
η φορολογητέα ύλη… Επρόκειτο φυσικά για αναμενόμενη
εξέλιξη της έλλειψης κεντρικού
σχεδιασμού και συγκεκριμένης
στόχευσης κατά τη χάραξη της
φορολογικής πολιτικής, που
εξαντλείται συστηματικά επί
σειρά ετών στην εξυπηρέτηση
αποκλειστικά και μόνο βραχυπρόθεσμων στόχων…

Η Συνεισφορά των
Δικηγορικών Συλλόγων
στα Κρατικά Έσοδα
Παράλληλα, δεν πρέπει
να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, όσον αφορά στις
δικαστηριακές
πράξεις,
υφίσταται και λειτουργεί
αποτελεσματικά και προς
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όφελος του δημόσιου
συμφέροντος μηχανισμός
προκαταβολής φόρου επί
των αμοιβών των Δικηγόρων, που εξασφαλίζει με
αμεσότητα και διαφάνεια
σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα,
επί των ακαθάριστων αμοιβών
των Δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων
προκαταβολής ως ποσά αναφοράς, για τις παραστάσεις
που πραγματοποιούν ενώπιον
των Δικαστηρίων, όπως και επί
του μερίσματος που καταβάλλουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
στα μέλη τους, υπολογίζεται
προκαταβολή φόρου με
συντελεστή 15%, την οποία
εισπράττουν και αποδίδουν
ανά δίμηνο οι Δικηγορικοί
Σύλλογοι, με ευθύνη μάλιστα των Προέδρων τους
(άρθρο 20§7 Ν. 3943/2011,
ΠΟΛ. 1210/2011 και, κατά
το παρελθόν, άρθρο 7 Ν.
2753/1999). Με τον τρόπο
αυτό, επιτυγχάνεται αφενός
η είσπραξη δημόσιων εσόδων
σε τακτική και συνεχή βάση
(προκαταβολικά) και αφετέρου τηρείται απόλυτη διαφάνεια στην είσπραξη αυτών
χάρη στην ανάθεση της σχετικής υποχρέωσης είσπραξης
και απόδοσης στους Δικηγορικούς Συλλόγους. Πλήρη επιβεβαίωση της αποδοτικότητας
του μέτρου αυτού αποτελούν
τα σχετικά επίσημα στατιστικά στοιχεία: κατά το έτος
2011, μόνο ο Δικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών απέδω-

κατά το έτος 2011,
µόνο ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών
απέδωσε στο ανωτέρω
πλαίσιο στο Ελληνικό
∆ηµόσιο το ποσό των
14.121.081 ευρώ.
Την τελευταία δε
δεκαετία (2002 – 2011)
ο ∆ΣΑ έχει
αποδώσει το συνολικό
ποσό των
143.933.227 ευρώ.
σε στο ανωτέρω πλαίσιο
στο Ελληνικό Δημόσιο το
ποσό των 14.121.081 ευρώ.
Την τελευταία δε δεκαετία
(2002–2011) ο ΔΣΑ έχει
αποδώσει το συνολικό ποσό
των 143.933.227 ευρώ.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 58
του Κ.Φ.Ε., οι Δικηγόροι, όταν
παρέχουν τις υπηρεσίες τους
σε επιχειρήσεις, ελεύθερους
επαγγελματίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ,
τράπεζες κ.λπ. και η ακαθά-

ριστη αμοιβή τους υπερβαίνει
τα 300 ευρώ, υφίστανται επ’
αυτής παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 20%. Πρόκειται, επομένως, για έναν ακόμη
μηχανισμό, που διασφαλίζει
την άμεση και αποτελεσματική
είσπραξη δημοσίων εσόδων
αναφορικά με τις αμοιβές των
Δικηγόρων.
Τέλος, σημειώνεται ότι,
παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικής ύφεσης
και την ιλιγγιώδη αύξηση των
επισφαλειών, η οποία παρατηρείται στην αγορά, από 01-012011 θεωρείται - όσον αφορά στη φορολογική τους
επιβάρυνση - ότι οι Δικηγόροι «αποκτούν» εισόδημα
και υποχρεούνται να εκδώσουν Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών με μόνη την
ολοκλήρωση της παροχής
των υπηρεσιών τους, ανεξαρτήτως εάν πράγματι εισέπραξαν ή όχι την αμοιβή
τους. Κατά τον τρόπο αυτό,
επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος, προκαταβολή
φόρου και υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ με συντελεστή 23% ασχέτως εάν
έχουν πράγματι λάβει την
αμοιβή τους.
Γίνεται, επομένως, σαφές
ότι οι Δικηγόροι όχι μόνο δεν
φοροδιαφεύγουν, αλλά και
υφίστανται τις αδυναμίες της
αγοράς και επωμίζονται οικονομικά βάρη, χωρίς να διαθέτουν πάντοτε την πραγματική
δυνατότητα καταβολής τους.
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Η καθημερινότητα της Δικηγορίας:
Επάγγελμα πολυτελείας;
α) Οι συνθήκες άσκησης
του Δικηγορικού
επαγγέλματος
Ελλιπείς υποδομές
Ένα επάγγελμα αμιγώς
επιστημονικής φύσης βιώνει
καθημερινά μια Οδύσσεια,
συνθλιβόμενο ανάμεσα σε
γραφειοκρατικές και μη συμπληγάδες. Η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, η
οποία πολλές φορές δημιουργεί καταστάσεις πρωτόγονες και μη ανεκτές από
το μέσο πολίτη, δυσχεραίνει

την καθημερινότητά μας. Υποβιβάζει την ποιότητα του λειτουργήματός μας και γκρεμίζει το μύθο της δικηγορίας ως
επαγγέλματος δήθεν πολυτελείας. Οι σχετικές διεκδικήσεις μας είναι διεκδίκηση
της αξιοπρέπειάς μας.
Οι τριτοκοσμικές συνθήκες
που επικρατούν σε πολλά κτήρια όπου στεγάζονται Δικαστήρια της χώρας αποτελούν
ντροπή για ένα σύγχρονο
κράτος και πλήττουν ανεπανόρθωτα το κύρος της Δικαιοσύνης ως θεσμού.

Πολυνομία
Το επίπεδο της νομικής
σκέψης στη χώρα μας είναι διαχρονικά υψηλότατο και αντανακλάται και στην ποιότητα
των εκδιδόμενων αποφάσεων.
Οι Έλληνες νομικοί (Δικαστικοί
Λειτουργοί, Ακαδημαϊκοί και
Δικηγόροι) διαθέτουν υψηλού
επιπέδου κατάρτιση και δεν
υστερούν σε τίποτα των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Επομένως, η ποιότητα της απονεμόμενης Δικαιοσύνης στη
χώρα δεν εμφανίζει έλλειμμα.
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Αντίθετα, ένας παράγοντας
που δυσχεραίνει την ορθή και
αποτελεσματική
λειτουργία
του συστήματος απονομής της
Δικαιοσύνης είναι η ύπαρξη
πολυνομίας, δηλαδή η παράλληλη ύπαρξη πολλών,
διαφορετικών και συχνά
αποκλινουσών μεταξύ τους
διατάξεων αναφορικά με
τη ρύθμιση του ίδιου ζητήματος, συνήθως μάλιστα
δίχως να έχει προηγηθεί
κωδικοποίησή τους. Η πολυνομία καθιστά ευχερέστερη τη νομοθετική αυθαιρεσία και αυτή με τη σειρά της
καλλιεργεί τη διόγκωση του
φαινομένου της γραφειοκρατίας που αποτελεί βαρύτατο
νόσημα του κρατικού οργανισμού. Επιτείνει το δυστυχώς
όχι σπάνιο φαινόμενο της νομοθετικής ασάφειας, και κατ’
αποτέλεσμα, δυσχεραίνει την
ίδια τη διαδικασία απονομής
της Δικαιοσύνης και το έργο
των εμπλεκόμενων σε αυτήν
φορέων.
Βραδύτητα στην
απονομή της
Δικαιοσύνης που
αγγίζει τα όρια της
αρνησιδικίας
Η παροχή έννομης προστασίας υπό τη μορφή της
αναγνώρισης της δυνατότητας του πολίτη να προσφύγει
στη Δικαιοσύνη περιβάλλεται
συνταγματικής
κατοχύρωσης και προστασίας. Ωστόσο, με θλίψη διαπιστώνουμε
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ότι στην πράξη η προσφυγή
στη Δικαιοσύνη δεν εγγυάται
την πλήρη αποκατάσταση της
επελθούσας βλάβης και την
αποτελεσματική κατοχύρωση
των δικαιωμάτων του προσφεύγοντος, τουλάχιστον όχι
πάντα σε βαθμό ικανοποιητικό. Η δυσμενής αυτής εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο
στις μεγάλες καθυστερήσεις
σε όλα τα στάδια της διαδικα-

σίας,∙ από τον προσδιορισμό
της δικασίμου μιας υπόθεσης,
μέχρι την εκδίκασή της, την
έκδοση απόφασης, αλλά και
την καθαρογραφή της.
Ως απόλυτα ενδεικτικό
στοιχείο των ρυθμών με τους
οποίους κινείται η διαδικασία
απονομής της Δικαιοσύνης στη
χώρα σημειώνουμε πως πάνω
από τα 2/3 των καταδικαστικών αποφάσεων που έχουν
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εκδοθεί από το Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κατά της Ελλάδας αφορούν
καθυστερήσεις απονομής
Δικαιοσύνης. Πράγματι, οι
καταδίκες είναι αλλεπάλληλες
και η έκδοσή τους αποτυπώνει
μια πραγματικότητα που προσβάλλει το νομικό μας πολιτισμό και πλήττει βαθύτατα την
έννοια του κράτους δικαίου.
Ας μην ξεχνάμε ότι η βασική
συνέπεια η οποία προκύπτει
εξαιτίας της έκδοσης μιας
καταδικαστικής για την Ελλάδα απόφασης είναι η υποχρέωση της χώρας μας για
την καταβολή αποζημιώσεων στους προσφεύγοντες,
που κυμαίνονται συνήθως
από τρεις έως δεκατρείς χιλιάδες ευρώ για κάθε προσφεύγοντα.
Σε πρόσφατη μάλιστα απόφασή του (Μιχελιουδάκης
κατά Ελλάδας, Απρίλιος 2012)
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
χαρακτηρίζει το εν λόγω ζήτημα «συστημικό πρόβλημα», σημειώνει ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι
πλήρως ασυμβίβαστη με
όσα προβλέπει η Σύμβαση
Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, και καλεί τη
χώρα μας να λάβει εντός
ενός έτους μέτρα για την
αντιμετώπισή του, υπό την
παρακολούθηση της Επιτροπής των Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην ίδια απόφαση παρατίθενται στοιχεία, σύμφωνα με τα

οποία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκκρεμούν
για εκδίκαση πάνω από 250
υποθέσεις που αφορούν στη
μεγάλη διάρκεια της ποινικής
διαδικασίας, εκ των οποίων 50
και πλέον αφορούν ποινικές
υποθέσεις. Υπογραμμίζεται
επίσης ότι από το 2001 μέχρι
και το 2011 το Δικαστήριο έχει
εκδώσει πάνω από 300 καταδικαστικές αποφάσεις για
παραβίαση του δικαιώματος
προσφυγής σε μία δίκαιη και
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δίκη. Παράλληλα,
χαρακτηρίζονται όλως ατελέσφορες οι προσπάθειες
που καταβάλλει μέχρι σήμερα η χώρα μας για την αντιμετώπιση της βραδύτητας
στην απονομή της Δικαιοσύνης και σημειώνεται ότι τα
μέτρα που λαμβάνονται στην
Ελλάδα, όπως είναι η αύξηση
του αριθμού των δικαστών, η
κατασκευή καινούργιων δικαστηρίων και η μηχανοργάνωση των δικαστικών μητρώων,
δεν οδηγούν εντέλει στην
επίλυση του συστημικού αυτού προβλήματος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επίσης
στηλιτεύει το γεγονός ότι
δεν υπάρχουν στην Ελλάδα δικαστήρια, στα οποία
να μπορεί να καταφύγει
κάποιος διαμαρτυρόμενος
για την υπερβολική διάρκεια της δίκης του ή των
ποινικών εναντίον του διαδικασιών. Πλέον, με τα άρθρα 53-58 του ν. 4055/2012
«για τη δίκαιη δίκη και την εύ-

λογη διάρκεια αυτής», η Πολιτεία – αναγνωρίζοντας το
υπαρκτό πρόβλημα, επιχειρεί
να το αμβλύνει και να αποκαταστήσει την καταστρατήγηση βασικών συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων
των πολιτών – καθιερώνει τη
δυνατότητα άσκησης αίτησης
εκ μέρους του διαδίκου με
αίτημα τη δίκαιη ικανοποίησή
του λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Ευελπιστώντας
η εν λόγω διάταξη να εφαρμοστεί και στην πράξη και να
μην παραμείνει κενό γράμμα,
δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε την αναγκαιότητα
επέκτασης της εφαρμογής
της και στους τομείς της
πολιτικής και ποινικής διαδικασίας, έτσι ώστε να αποτραπεί πλήρως η φαλκίδευση
των δικαιωμάτων του μέσου
πολίτη και να αποκατασταθεί
η ακώλυτη πρόσβασή του στη
Δικαιοσύνη.
Η κατάσταση που προαναφέρθηκε διογκώνεται ολοένα και περισσότερο, κυρίως
με ευθύνη της Πολιτείας, η
οποία εθελοτυφλεί και δεν
αντιμετωπίζει δυναμικά και
αποτελεσματικά τα υπαρκτά
προβλήματα του κλάδου. Οι
διαπιστώσεις, όσο και αν δεν
επαρκούν για την αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν παύουν να σοκάρουν και να μας
προβληματίζουν, ιδίως δε από
τη στιγμή που διατυπώνονται
από τον πλέον αρμόδιο σε
θεσμικό επίπεδο Υπουργό
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...πάνω από τα 2/3
των καταδικαστικών
αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί
από το ∆ικαστήριο
Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων κατά
της Ελλάδας
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Ο πρώην Υπουργός κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου σε πρόσφατη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή
παρέθεσε τα εξής στοιχεία
που καταδεικνύουν τη βραδύτητα με την οποία κινείται
η Δικαιοσύνη στις μέρες μας.
Εντελώς ενδεικτικά, σύμφωνα
με τα στοιχεία αυτά, το Φεβρουάριο του έτους 2012
εκκρεμούσαν: στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
περίπου 5.500 κακουργήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 30.365 υποθέσεις.
Παράλληλα, τον Ιούλιο του
έτους 2011 εκκρεμούσαν
στα Διοικητικά Δικαστήρια
466.219, εκ των οποίων οι
165.000 υποθέσεις αφορούσαν φορολογικά και
τελωνειακά ζητήματα, ενώ

στα πολιτικά δικαστήρια
κατά την περίοδο 20102011 κατατέθηκαν 196.623
αγωγές, γεγονός που αποδεικνύει τη συσσώρευση
δικαστηριακής ύλης κατά
τρόπο όλως αναντίστοιχο
με τις δυνατότητες και τις
υποδομές του δικαστηριακού συστήματος της χώρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα ασφαλιστικά μέτρα
προσδιορίζονται για εκδίκαση ένα τετράμηνο από
τη στιγμή της κατάθεσης
του δικογράφου, οι εργατικές υποθέσεις προσδιορίζονται να συζητηθούν το
2014, τα συναινετικά διαζύγια το 2013 και τα εμπορικά ζητήματα προσδιορίζονται για το Φεβρουάριο
του 2015… Άλλο βέβαια κεφάλαιο, εξίσου θλιβερό, αποτελεί ο χρόνος έκδοσης των

αφορούν
καθυστερήσεις
απονοµής
Δικαιοσύνης!
αποφάσεων που είναι σε πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητα μακρύς και διαιωνίζει την
κατάσταση της οιονεί αρνησιδικίας στην οποία έχει περιέλθει το σύστημα απονομής της
Δικαιοσύνης στη χώρα μας.
Η ανάγκη για την άμεση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση
της κατάστασης που μόλις
περιγράφηκε είναι επιτακτική
και συνιστά εθνικό και ιστορικό χρέος. Αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση μιας δημοκρατικά δομημένης πολιτείας και
όλων των θεσμικών παραγό-
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ντων που αναπτύσσουν δράση στα πλαίσιά της, καθώς
δεν μπορεί πλέον να γίνεται
αποδεκτή η – κατά τρόπο
συνταγματικά ανεπίτρεπτο –
φαλκίδευση των δικαιωμάτων
του μέσου πολίτη. Επιβάλλεται να καταστεί αντιληπτό

ότι η καθυστέρηση στην
απονομή της Δικαιοσύνης,
τραυματίζει έτι περαιτέρω
την ίδια την ποιότητα της
Δημοκρατίας και, κατά
συνέπεια, – ειδικά σε μια
γενικευμένη περίοδο αμφισβήτησης και απαξίωσης

των θεσμών – συμβάλλει
στο έλλειμμά της, δεν αποκαθιστά το τρωθέν κύρος
της και δεν βοηθά έτσι ώστε
να ανακτήσουν οι πολίτες την
από καιρό απωλεσθείσα εμπιστοσύνη τους προς το κράτος
δικαίου.

ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ...
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Η δικαιοσύνη είδος πολυτελείας
και οι δικηγόροι σε απόγνωση
www.skouzekaifolonos.gr (19/4/2012), aναδημοσίευση από http://www.taxydromos.gr
«Το παρακάτω άρθρο το βρήκαμε στον "Ταχυδρόμο του Βόλου" και μολονότι είναι βέβαιο ότι μας αφορά όλους (τουλάχιστον τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους), προβληματιστήκαμε αρκετά αν θα έπρεπε να το
αναδημοσιεύσουμε λόγω των εορτών και του ήδη ζοφερού κλίματος που
ζούμε και που συνειδητά θα προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε τις επόμενες
ημέρες.
Τελικά όμως, επειδή επικράτησε η άποψη ότι όσο πιο σκληρή είναι η πραγματικότητα, τόσο πιο επιβεβλημένο είναι να τη συζητάμε ανοικτά , το
αναδημοσιεύουμε με την επισήμανση ότι το άρθρο αυτό είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον γιατί, εκτός των άλλων, περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία από
τα οποία φαίνεται ότι η δικαιοσύνη κατάντησε είδος πολυτελείας και είναι
πλέον προσιτή μόνο στους πλούσιους (τα ίδια στοιχεία θα ήταν χρήσιμο
να δημοσιευθούν και από άλλους συλλόγους)».

Στους διαδρόμους των δικαστηρίων, λίγο πριν οι υποθέσεις τους
φτάσουν στο ακροατήριο, τα «πηγαδάκια» δίνουν και παίρνουν.
Αντίδικοι επιχειρούν να έρθουν σε
συμβιβασμό και να εγκαταλείψουν
τη δικαστική διαμάχη. Οι θιγόμενοι... προτιμούν να έρθουν ακόμη
και σε συμβιβασμό «πείνας», προκειμένου να γλυτώσουν από τα
χρήματα που θα χρειαστεί να καταβάλουν για τα παράβολα της δίκης
και τη νομική τους υποστήριξη.
Πλήθος υποθέσεων των πολιτικών
αλλά και ποινικών δικαστηρίων
δεν φτάνουν εξαιτίας της οικονο-

μικής αδυναμίας σε ακροαματική
διαδικασία. Είτε επέρχεται συμβιβασμός είτε ο ενάγων ή ο μηνυτής
αποσύρεται, καθώς δεν μπορεί να
σηκώσει το βάρος των δικαστικών
εξόδων.
Η μείωση των υποθέσεων για τους
δικηγόρους και κατά συνέπεια ο
δραματικός περιορισμός των εσόδων τους αντικατοπτρίζεται στο
φόρο ύψους 15% που καταβάλλεται για τις παραστάσεις.
Από το φόρο προκύπτουν ξεκάθαρα τα συμπεράσματα για τη μεγάλη
συρρίκνωση των εισοδημάτων των
δικηγόρων, οι οποίοι μαζί με τους

υπόλοιπους κλάδους έχουν βρεθεί
στη «δίνη» της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά
για την απώλεια των παραστάσεων από έτος σε έτος. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου το 2007 καταβλήθηκε
φόρος ύψους 732.00 ευρώ, το 2008
μειώθηκε στις 706.000 ευρώ, το
2009 στις 625.000 ευρώ, ενώ το 2010
περιορίστηκε στο ποσό των 575.000
ευρώ.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα
στη διάρκεια της τετραετίας περιορίστηκαν κατά 21,4%, ενώ η κατάσταση δείχνει τάσεις επιδείνωσης.
Ισχυρό οικονομικό πλήγμα δέχθηκαν τους πρώτους μήνες του 2011,
οι δικηγόροι του Βόλου, εξαιτίας
και της δίμηνης περίπου αποχής
από τα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να «παγώσει» κάθε δραστηριότητα στα γραφεία τους και τα
εισοδήματά τους να περιοριστούν
στο ελάχιστο.
Συγκεκριμένα, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2010 ο φόρος που αποδόθηκε για τις παραστάσεις δικηγόρων
του Βόλου ανήλθε στις 122.000
ευρώ, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 έφτασε μόλις τις
52.000 ευρώ.
Τα στοιχεία καταρρίπτουν τυχόν
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β) Ωράριο Δικηγόρου
Είναι αδιαμφισβήτητο πως
το Δικηγορικό επάγγελμα
δεν γνωρίζει ωράρια.
Η φύση της εργασίας
απαιτεί από το Δικηγόρο να
βρίσκεται σε διαρκή εγρή-

γορση και ετοιμότητα, έτσι
ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα
συμφέροντα του εντολέα του,
ανταποκρινόμενος σε κάθε
σχετιζόμενη με νομικό ζήτημα ανάγκη του, όποτε και αν
αυτή ανακύψει. Όσο και αν το

κόστος που συνεπάγεται η εν
λόγω ενασχόληση δεν μπορεί
να αποτυπωθεί με οικονομικά
μεγέθη, ένα είναι βέβαιο: η διασφάλιση της αμοιβής του
Δικηγόρου δεν αποτελεί
συντεχνιακή αλλά θεσμική
κατάκτηση, που διαφυλάσ-

εκτιμήσεις ότι οι δικηγόροι ευημερούν και ο κλάδος τους έχει
μείνει ανεπηρέαστος από την οικονομική κατάσταση της κοινωνίας.
«Οι δικηγόροι είναι κομμάτι της
κοινωνίας και δέχεται τις επιπτώσεις της», επισήμανε νομικός σύμβουλος του Βόλου, λέγοντας ότι η
δραματική μείωση της δικηγορικής
ύλης αποτελεί απόρροια της οικονομικής στενότητας των εντολέων.
Αρκετοί δικηγόροι μιλούν για σοβαρά προβλήματα επαγγελματικής
και οικονομικής επιβίωσης, καθώς
η προσφυγή στη Δικαιοσύνη έχει
μετατραπεί σε δυσβάσταχτη επιλογή για την πλειοψηφία των πολιτών
και πρωτίστως για τους οικονομικά
ασθενέστερους.
Η κατάσταση είναι τόσο δραματική, που υπάρχουν περιπτώσεις
πολιτών οι οποίοι προτιμούν να καθίσουν στο εδώλιο χωρίς συνήγορο
υπεράσπισης, καθώς δεν είναι σε
θέση να πληρώσουν τα δικαστικά
έξοδα. Το ίδιο κόστος είναι εκείνο
που αποτρέπει πολίτες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ακόμη και
στην περίπτωση που έχουν όλο το
δίκιο με το μέρος τους.
Η πτώση στην οικοδομή
Ενας από τους πλέον παραδοσιακούς επαγγελματικούς κλάδους
ταρακουνιέται συθέμελα από το

δυνατό χτύπημα που έχει δεχθεί ο
κατασκευαστικός κλάδος. Η κρίση οδήγησε την κτηματαγορά στο
«ψυγείο» και για τους δικηγόρους
δημιουργήθηκαν νέα δύσκολα δεδομένα.
Στον πάλαι ποτέ πανίσχυρο κλάδο
των νομικών δέχονται τα... απόνερα της δραματικής μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας μαζί με
χιλιάδες άλλους επαγγελματίες και
εργαζόμενος. Δίχως νέες οικοδομές
και πωλήσεις ακινήτων δεν υπάρχουν συμβόλαια, δίχως συμβόλαια
δεν υπάρχουν εισοδήματα, σχολιάζουν νομικοί κύκλοι του Βόλου.
Μαζί με τις λιγότερες παραστάσεις στα δικαστήρια, η μείωση του
αριθμού των συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων δημιουργεί ένα
άσχημο κλίμα, που προβληματίζει
έντονα τον κλάδο των δικηγόρων.
«Σαφώς και η οικονομική κρίση
έχει χτυπήσει την πόρτα των δικηγορικών γραφείων. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή και από τις
φοροεισπράξεις των διπλοτύπων»,
σχολίαζε γνωστός δικηγόρος.
Ο ίδιος πρόσθετε ότι «γύρω από την
οικοδομή κινείται όλο το σύμπαν».
Δεν πωλούνται διαμερίσματα, δεν
γίνονται συμβόλαια και οι υπηρεσίες που παρέχει ο δικηγόρος γύρω
από την αγορά ακινήτων έχουν πε-

ριορισμένη ζήτηση.
«Τα συμβόλαια είναι ελάχιστα. Οι
δικηγόροι «στενάζουν». Εντολείς
ζητούν χρόνο ακόμη και για να
πληρώσουν 50 ευρώ και οι εισπράξεις παρουσιάζουν κατακόρυφη
πτώση, ενώ τα έξοδα των γραφείων
τρέχουν», σχολιάζουν δικηγόροι.
Σε γενικές γραμμές η δικηγορική
ύλη έχει συρρικνωθεί συνεπεία της
αδυναμίας που δηλώνουν οι πολίτες απέναντι στην κάλυψη των
εξόδων.
Υπάρχουν πελάτες δικηγόρων
που δεν έχουν να καταβάλουν τα
χρήματα που απαιτούνται, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις δικηγορικά
γραφεία αναγκάζονται να δουλέψουν επί πιστώσει, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για υποθέσεις παλιών πελατών τους.
Και αν οι παλαιότεροι δικηγόροι
με κατοχυρωμένη πελατεία αντιμετωπίζουν τα δικά τους οικονομικά
προβλήματα, εκείνοι που περνούν
ημέρες «ισχνών αγελάδων» είναι οι
νέοι στο στίβο της δικηγορίας.
Οι νέοι δικηγόροι, κυρίως όσοι
ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια
τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάτω από
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες,
δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές τους.
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σει το ρόλο του λειτουργήματος, αποτρέποντας την
εμπορευματοποίησή του.
γ) Δικηγορικές αμοιβές
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Σύμφωνα με όσα επιχειρούν να μας πείσουν εξωθεσμικοί παράγοντες, η
πρόβλεψη του ύψους των
καταβλητέων ανά περίπτωση και εργασία δικηγορικών
αμοιβών αποτελεί δήθεν
ανασχετικό παράγοντα στην
προσπάθεια επίτευξης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Και όμως, στόχος τους
είναι να αντικατοπτρίζουν
το κόστος των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών,
δίνοντας στον πολίτη τη
δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς εκπροσώπησης και
δικαστικής του προστασίας με αξιώσεις. Παράλληλα, αποτελούν βασική
πηγή άντλησης της φορολογητέας ύλης και, κατά
συνέπεια, εσόδων για τα
κρατικά ταμεία. Η πρόβλεψή τους μάλιστα συνέχεται
αναγκαία με το ρόλο του Δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου λειτουργού. Η άσκηση
του λειτουργήματος με
γνώμονα τη μειοδοτική
προσφορά αναφορικά με
την αμοιβή για την καταβαλλόμενη εργασία δεν
προάγει την έννοια της Δικαιοσύνης. Μοιραία τίθεται
το ερώτημα: Θα μπορούσε
άραγε να σταθεί και να
λειτουργήσει ένα σύστημα

Ο νέος ∆ικηγόρος
αποτελεί, κατά
κοινή πλέον
οµολογία, τον πιο
σκληρά εργαζόµενο
επιστήµονα υπό
συνθήκες µάλιστα
και ωράρια
εξαντλητικά,
εγκλωβισµένος
σε µια κάκιστη
µορφή
υπαλληλοποίησης,
δίχως κατοχύρωση
στοιχειωδών
δικαιωµάτων.
απονομής της Δικαιοσύνης, και γενικότερα ένα
κράτος δικαίου, όταν οι
Δικαστικοί Λειτουργοί του
δεν θα επιλέγονταν με συγκεκριμένα κριτήρια αλλά
με μειοδοτική προσφορά
σε σχέση με το ύψος του
μισθού τους; Τι κινδύνους
θα σήμαινε μια τέτοια επιλογή για την ανεξαρτησία,

την ακεραιότητα και την
αποτελεσματικότητα του
συστήματος απονομής της
Δικαιοσύνης; Μήπως θα
ισοδυναμούσε με υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και της
ίδιας της ποιότητας της απονεμόμενης Δικαιοσύνης;
δ) Ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες Δικηγόρων
Ουδεμία νομοθετική πρόβλεψη έχει ληφθεί για τη
βελτίωση της θέσης ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων Δικηγόρων, οι οποίες χρήζουν
ειδικής και προσεκτικής μεταχείρισης.
Η γυναίκα και
μητέρα Δικηγόρος
Η γυναίκα και μητέρα Δικηγόρος καλείται να ανταπεξέλθει στις σκληρές συνθήκες
άσκησης του λειτουργήματός μας, ενώ την ίδια στιγμή
έρχεται αντιμέτωπη με τις
αυξημένες
οικογενειακές
υποχρεώσεις που συνεπάγεται η σύγχρονη κοινωνία και
οι ρυθμοί ζωής. Την άμβλυνση των εν λόγω δυσχερειών
καλούνται –ελλείψει σχετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας– να την αναλάβουν
οι κατά τόπους Δικηγορικοί
Σύλλογοι, με κύριους στόχους τη βελτίωση της θέσης
της ειδικής αυτής κατηγορίας συναδέλφων και το μη
παραγκωνισμό της από το
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΙΚΤΑ

ΚΑΘΑΡΑ

ΜΙΚΤΑ

ΚΑΘΑΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ (40 ΕΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ & 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)

1232,6

1120

483,6

387

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ (40 ΕΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ)

1232,6

1092

483,6

387

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (23 ΕΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ & 65 ΕΤΩΝ)

566,76

543

278

250

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (23 ΕΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ)

566,76

531

278

250

επάγγελμά μας εξαιτίας της
αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Προς
την κατεύθυνση αυτή κινείται
η πρόσφατη πρωτοβουλία
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που
αποσκοπεί στην παροχή
οικονομικής αρωγής σε
μητέρες Δικηγόρους για
τις δαπάνες που καταβάλλουν σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς.
Ο συνταξιούχος
Δικηγόρος
Ο συνταξιούχος Δικηγόρος, από την άλλη πλευρά,
καταλήγει –έπειτα από μία
μακρά περίοδο σημαντικής
προσφοράς, καταπόνησης
και οικονομικών θυσιών– να
εξαρτάται η διαβίωσή του
από τη λήψη μιας πενιχρής σύνταξης, κατά πλήρη καταστρατήγηση κάθε
έννοιας ανταποδοτικότητας αναφορικά με την προηγηθείσα συνεισφορά του στα
ταμεία των ασφαλιστικών του
φορέων.

Ο έμμισθος Δικηγόρος
Ο Δικηγόρος με έμμισθη
εντολή δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός παρά ως ένας
εργαζόμενος στον οποίο
επιβάλλεται να διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από
το νόμο συνθήκες ώστε να
ασκεί το λειτούργημά του και
να μην υποβιβάζεται η προσφορά της επιστημονικής εργασίας του. Η διασφάλιση
κατώτατων αμοιβών αποτρέπει την «υπαλληλοποίησή» του υπό συνθήκες
εξοντωτικού και αθέμιτου
ανταγωνισμού. Η αναζήτηση μειοδοτικών προσφορών απαξιώνει το έργο του
Δικηγόρου και καταλήγει να
ευνοεί τη συγκέντρωση πλούτου και δικηγορικής ύλης στα
χέρια των ολίγων που έχουν
προσβάσεις σε κέντρα ευνοιοκρατίας που προωθούν τις
προσλήψεις.
Ο ασκούμενος
και νέος Δικηγόρος
Κατά πλήρη παραμερισμό κάθε έννοιας ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας, όχι

μόνο δεν ενθαρρύνονται
(μέσω π.χ. επιχορηγήσεων, δανειοδοτήσεων και
φορολογικών ατελειών) οι
νέοι επιστήμονες Δικηγόροι στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα ώστε να
ορθοποδήσουν αυτόνομα
και να χαράξουν μία πορεία που θα αποτρέπει τη
διαρκή και επί χρόνια υπαλληλοποίησή τους, αλλά
αντίθετα επιδεινώνεται η
οικονομική τους κατάσταση μέσω της επιβάρυνσής
τους με πρόσθετα και δυσανάλογα της θέσης τους
βάρη, σύμφωνα και με όσα
προαναφέρθηκαν. Ο νέος
Δικηγόρος αποτελεί, κατά
κοινή πλέον ομολογία, τον
πιο σκληρά εργαζόμενο
επιστήμονα υπό συνθήκες μάλιστα και ωράρια
εξαντλητικά, εγκλωβισμένος σε μια κάκιστη μορφή
υπαλληλοποίησης, δίχως
κατοχύρωση στοιχειωδών
δικαιωμάτων, όπως είναι
η κατώτατη αμοιβή και η
κάλυψη των ασφαλιστικών
του εισφορών.
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