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Τηνανάγκη διασφάλισης της ελάχιστης αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων, των οποίων οι
αμοιβές είναι συνήθως πενιχρές έως ανύπαρκτες, επισημαίνει ο καθηγητής Θεόδωρος
Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή μαζί με τους
κυρίους Νίκο Παναγιωτόπουλο, Βουλευτή Καβάλας ΝΔ και Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτή Α’
Αθηνών ΝΔ.
Οιυπογράφοντες Βουλευτές αναφέρουν ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 13 παρ.
10 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) που προβλέπει ότι "Η αμοιβή των ασκουμένων
δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου …" και να ψηφιστεί ο προβλεπόμενος σχετικός
νόμος.
Ρωτούντον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αν πρόκειται να
αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
Ολόκληρηη ερώτηση:
Ερώτησηπρος τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κύριο Μιχαήλ
Καλογήρου
Θέμα: Διασφάλιση ελάχιστης αμοιβής ασκουμένων δικηγόρων
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018
Τατελευταία χρόνια ο θεσμός της δικηγορικής άσκησης διέρχεται πολύ μεγάλη κρίση. Ο
ασκούμενος δικηγόρος, αν και εργάζεται σκληρά και προσφέρει σημαντικά με την εργασία του,
που είναι πολλές φορές πέρα από τα καθήκοντά του, έρχεται αντιμέτωπος με δεκάδες
προβλήματα. Οι οικονομικές απολαβές του είναι πενιχρές έως ανύπαρκτες. Και όμως για πολλούς
ασκουμένους αυτό αποτελεί όχι απλώς ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και επιβίωσης.
Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013): "Η αμοιβή των
ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου …". Η διάταξη αυτή πρέπει να
ενεργοποιηθεί, με τη ψήφιση του προβλεπόμενου σχετικού νόμου.

ΗΠολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα σε νέους επιστήμονες, όπως οι δικηγόροι, διασφαλίζοντας την
ελάχιστη αμοιβή τους. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ του 2006 αυτή
είχε προταθεί να οριστεί στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως, ωστόσο συχνά η απόφαση αυτή δεν
τηρείται, χωρίς καμία συνέπεια μέχρι σήμερα. Είναι σκόπιμο ο νομοθέτης να προβεί σε σχετική
ρύθμιση.
Στην ίδια διάταξη νόμου θα πρέπει να προβλεφθεί ότι θα καλύπτεται υποχρεωτικώς από όποιον
απασχολεί ασκούμενο δικηγόρο και η ασφαλιστική του υποχρέωση στον τομέα υγείας, καθόσον με
το ποσό των 600 ευρώ μόλις και μετά βίας θα δύναται ο ασκούμενος δικηγόρος να καλύψει τις
απολύτως βασικές του ανάγκες.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:
-

Πρόκειται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΘεόδωροςΠ. Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας ΝΔ
Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθηνών ΝΔ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

