ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΔΕΕ

Ειζαγωγή
Η Επηηξνπή Δενληνινγίαο ηνπ πλδέζκνπ Δηθεγνξηθώλ Εηαηξηώλ δελ επηρείξεζε λα
επαλαπξνζδηνξίζεη ην δηθεγνξηθό επάγγεικα θαη ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ ζην πιαίζην ηεο
άζθεζήο ηνπ κέζσ δηθεγνξηθώλ εηαηξηώλ. Δελ εηζάγεη επίζεο θάπνηα λέα εζηθή νύηε γίλεηαη
θήξπθαο δηθεγνξηθήο νξζνθξνζύλεο. Η Επηηξνπή Δενληνινγίαο επηρείξεζε λα ζπληάμεη έλα
πιαίζην Αξρώλ νη νπνίεο λα δηέπνπλ ηηο κεηαμύ καο ζρέζεηο σο κειώλ ηνπ πλδέζκνπ, ηηο
ζρέζεηο δειαδή ησλ δηθεγνξηθώλ εηαηξηώλ πνπ είλαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ θαη ππεξεηνύλ ηνπο
θαηαζηαηηθνύο ηνπ ζθνπνύο.
Με ηελ πεπνίζεζε όηη όινη νη δηθεγόξνη ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπο ήζνπο, ε Επηηξνπή καο επηρείξεζε λα δηαηππώζεη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζα
αλαδείμνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηθεγόξνπ κέζσ ησλ
δηθεγνξηθώλ εηαηξηώλ θαη λα εμάξεη ηελ δενληνινγηθή ηεο πηπρή ζε ζρέζε κε έλα επξύ
θάζκα ζρέζεσλ.
Αλ θάηη ραξαθηεξίδεη ηνλ δηθεγόξν ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ είλαη ε
πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ αζθεί ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Ση ζπκβαίλεη όκσο
όηαλ απηό αζθείηαη ζην πιαίζην ελόο εηαηξηθνύ ζρήκαηνο; Ση δηαηεξείηαη από ηελ νληόηεηα
απηή θαη ηη ράλεηαη κέζα ζην λνκηθό πξόζσπν; Ση επηπιένλ αλαδεηθλύεη ην λνκηθό πξόζσπν
θαη ηη πξνζζέηεη ζηελ νληόηεηα ηνπ δηθεγόξνπ; Σέηνηα εξσηήκαηα καο απαζρόιεζαλ θαη
άιια πνιιά θαηά ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο ρεδίνπ Αξρώλ, κε επίγλσζε ηεο επζύλεο καο
έλαληη ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ αιιά θαη ηνπ ινηπνύ δηθεγνξηθνύ ζώκαηνο. Δηόηη κε ην
ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα αξρώλ δίλνπκε έλα ζηίγκα ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπκε ην
ξόιν καο σο κειώλ ηνπ ΔΕΕ αιιά θαη σο δηθεγόξσλ πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην
δηθεγνξηθώλ εηαηξηώλ.
Θεσξνύκε όηη απηή ηελ επαγγεικαηηθή εζηθή εθθξάδεη θαη ε απόθαζε ηνπ Δ λα ζέζεη
ππόςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην ρέδην Αξρώλ θαη ελόςεη απηνύ ε Επηηξνπή καο
αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα εμεγήζεη ην πώο εξγάζηεθε θαη ηη εηζεγείηαη. Δηόηη ν δηθεγόξνο,
αθόκε θαη σο εηαίξνο εηαηξίαο θαη σο εξγαδόκελνο ζε εηαηξία, δελ ράλεη ηελ νληόηεηά ηνπ
θαη ηε γλώκε ηνπ. Μέζσ ηεο εηαηξίαο απιώο αλαιακβάλεη νξηζκέλεο επηπιένλ επζύλεο ηηο
νπνίεο ζεσξνύκε όηη νθείιεη λα ηηκά ζε επίπεδν αξρώλ.
Διαδικαζία
Η Επηηξνπή Δενληνινγίαο ζπγθξνηήζεθε κε απόθαζε ηνπ Δ ηνπ πλδέζκνπ Δηθεγνξηθώλ
Εηαηξηώλ θαη είρε, κεηαμύ άιισλ, απνζηνιή ηε ζύληαμε Κώδηθα/Πιαηζίνπ Αξρώλ
Δενληνινγίαο Δηθεγνξηθώλ Εηαηξηώλ.
Μέιε ηεο Επηηξνπήο νξίζηεθαλ νη εμήο: Λεσλίδαο Γεσξγόπνπινο (ζύλδεζκνο ηεο Επηηξνπήο
κε ην Δ) Γεώξγηνο Κσζηαθόπνπινο, ηάζεο Πνηακίηεο, Ειέλε Σξνβά, Νίθνο Φξαγθάθεο
θαη ηέθαλνο Χαξαθηηληώηεο.
Η Επηηξνπή εμέιεμε ζηελ πξώηε ηεο ζπλάληεζε (27.1.2011) σο πξνεδξεύνληα ηνλ Νίθν
Φξαγθάθε θαη σο Γξακκαηέα ηνλ ηέθαλν Χαξαθηηληώηε.
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Η Επηηξνπή ζπλεξγάζηεθε ζε άξηζην θιίκα, κέρξη
(Δεθέκβξηνο 2011).

ηελ

πεξάησζε

ηνπ

έξγνπ

ηεο

Μεζνδνινγηθά αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία:
1. πγθεληξώζεθαλ νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πεξί δηθεγνξηθήο δενληνινγίαο θαη
δηαλεκήζεθε ζρεηηθόο θάθεινο ζηα κέιε ηεο Επηηξνπήο.
2. πγθεληξώζεθαλ ζεκαληηθόο αξηζκόο θσδίθσλ δενληνινγίαο ηεο δηεζλνύο πξαθηηθήο
θαη δηαλεκήζεθαλ ζηα κέιε ηεο Επηηξνπήο.
3. Δηεμήρζε καθξά ζεηξά ζπδεηήζεσλ ζε δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη
δενληνινγίαο. Ιδίσο ζε αλαθνξά κε ην άλσ πιηθό δηαπηζηώζεθε ε ηδηνκνξθία ν
ζπγθεθξηκέλνο Κώδηθαο/Πιαίζην Αξρώλ λα αθνξά ζε εηαηξίεο, θάηη πνπ ηνλ θαζηζηά
εληειώο πξσηόηππν.
4. Αθνύ ζπκθσλήζεθε έλα ζύλνιν αξρώλ θαη βξέζεθε έλαο θνηλόο ηόπνο ζε επίπεδν
δνκήο, ν νπνίνο θαη ζρεδηάζζεθε από θνηλνύ, θαηαλεκήζεθαλ ηα ζέκαηα γηα λα
ζπληαρζεί πξώην ζρέδην από θάζε ππεύζπλν αλά ζέκα.
5. Σα ζρέδηα απηά θπθινθόξεζαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ απηνηειώο από όινπο.
6. Με ηα ζρνιηαζζέληα θείκελα ζπληάρζεθε ην πξώην ζρέδην ζπλνιηθνύ θώδηθα ην
νπνίν θαη ζπδεηήζεθε σο ζύζηεκα.
7. Μεηά από πνιιέο ζπλαληήζεηο θαη παξαηεξήζεηο θαη αθνύ πξνεγήζεθε ζεηξά
πξνζρεδίσλ, απνθξπζηαιιώζεθε ην ζρέδην πνπ δόζεθε ζην Δ γηα ζρνιηαζκό θαη
ππνβνιή ζηε Γ.
8. Σν Δ απνθάζηζε ηελ ζεκεξηλή ζπδήηεζε ηνπ ρεδίνπ Αξρώλ Δενληνινγίαο κε
ζθνπό ηελ επίηεπμε επξύηαηεο ζπλαίλεζεο.
Αο ζεκεησζεί όηη ν όξνο «Κώδηθαο» ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβιήζεθε ζε Αξρέο
Δενληνινγίαο θαη απνθαζίζηεθε λα κελ πξνβιέπνληαη θπξώζεηο. Η Επηηξνπή Δενληνινγίαο
ζα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ ΔΕΕ γηα ηηο αξρέο απηέο θαη ηνλ ζεβαζκό
ηνπο, όπσο αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν άξζξν ησλ Αξρώλ.
Το ζχέδιο Αρχών Δεονηολογίας Δικηγορικών Εηαιριών
Σκοπός και Δομή
Σν αλά ρείξαο ζρέδην αξρώλ ζπλνςίδεη επξύηαηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηδέεο. Μέζσ ηνπ
ζθνπνύ ηνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ απηό αλαδεηθλύεηαη μεθάζαξα.
θνπόο ησλ Αξρώλ Δενληνινγίαο
Μέζσ ηεο δηαηύπσζεο ζθνπνύ ηνπ παξόληνο πιαηζίνπ αξρώλ εθθξάδεηαη ε ζέζε ηνπ ζε
ζρέζε κε άιινπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ην απηό δήηεκα θαη εμεηδηθεύνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ
ζε αληηδηαζηνιή κε ην ύλδεζκν θαη ηηο Δηθεγνξηθέο Εηαηξίεο πνπ είλαη κέιε ηνπ.
Ρεηώο αλαγλσξίδεηαη όηη νη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο δενληνινγίαο ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη
θαη λα εθαξκόδνληαη θαηά ηξόπν πνπ λα κελ αληηβαίλεη ζηνπο θαλόλεο άζθεζεο ηνπ
δηθεγνξηθνύ επαγγέικαηνο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ Κώδηθα πεξί Δηθεγόξσλ (λ.δ.
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3026/1954 όπσο ηζρύεη), ζηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο ηνπ Δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ
ζηνλ νπνίνλ αλήθεη θάζε κέινο, ζην π.δ. 81/2005 πεξί δηθεγνξηθώλ εηαηξεηώλ, θαζώο θαη
ζηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο (Code of Conduct) ηνπ CCBE (Council of Bars & Law Societies
of Europe) ν νπνίνο έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Οινκέιεηα ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δηθεγνξηθώλ
πιιόγσλ ηεο Ειιάδαο ζηηο 11 Μαΐνπ 2008, έρεη εγθξηζεί από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ
Δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ ζηηο 29 Μαΐνπ 2008 θαη ηζρύεη ζε δηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο.
Πεδίν Εθαξκνγήο Ratione Personae
Σν πιαίζην αξρώλ δενληνινγίαο εθαξκόδεηαη ζηα λνκηθά πξόζσπα-κέιε ηνπ πλδέζκνπ θαη
αθνξά ζηνπο εηαίξνπο-θπζηθά πξόζσπα απηώλ, θαζώο θαη ηα θπζηθά πξόζσπα ή λνκηθά
πξόζσπα ηα νπνία – είηε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε κε ζρέζε παξνρήο
αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ – αλαγλσξίδνληαη σο ζπλεξγάηεο ή ππάιιεινη ησλ κειώλ ηνπ
πλδέζκνπ. Είλαη αληηιεπηό όηη ζε θάζε εηαηξία ελαπόθεηηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ
αξρώλ απηώλ από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξεη ην ζρεηηθό άξζξν. Είλαη επίζεο ζαθέο
όηη ηεινύκε ελ γλώζεη όηη ε ξύζκηζε απηή ραξαθηεξίδεηαη από θαλνληζηηθή ραιαξόηεηα αιιά
θαη ελέρεη εζηθή ζεκαζία.
Γεληθέο Αξρέο
Σν άξζξν 2 πεξηιακβάλεη πιαίζην αξρώλ κε πξνέρνληα ηνλ εζηθό ηνπο ραξαθηήξα αιιά θαη
ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ αξρώλ. Θεσξνύκε όηη αλαθεξόκαζηε ζην
απηνλόεην αιιά θαη επηρεηξνύκε λα ην εθθξάζνπκε ζπλνπηηθά.
«Οη Δηθεγνξηθέο Εηαηξείεο ππεξεηνύλ ηε δηθαηνζύλε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή απνλνκή ηεο.
Πξναζπίδνπλ θαη ηηκνύλ ην δηθεγνξηθό ιεηηνύξγεκα, ην νπνίν είλαη ηαγκέλν ζηελ πξνζηαζία
ηωλ δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ειεπζεξηώλ ηνπ αλζξώπνπ. Είλαη πξνζειωκέλεο ζηηο ζεκειηώδεηο
αξρέο πνπ δηέπνπλ ην δηθεγνξηθό ιεηηνύξγεκα: ηε δηαζθάιηζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο
δηθαηνζύλεο, κε πλεύκα αλεμαξηεζίαο, ειεπζεξίαο θαη αμηνπξέπεηαο.
Οη Δηθεγνξηθέο Εηαηξείεο, νη εηαίξνη ηνπο θαη νη ζπλεξγάηεο δηθεγόξνη αζθνύλ ην ιεηηνύξγεκα
ηνπο θαη παξέρνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπο ζύκθωλα κε ην Σύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο
θαη ηδίωο εθείλνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηα πεξί ηελ δηθεγνξία θαη ηηο δηθεγνξηθέο εηαηξείεο θαη
ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο θαη ηηο θαηά λόκνλ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηωλ νηθείωλ
Δηθεγνξηθώλ Σπιιόγωλ.
Οη Δηθεγνξηθέο Εηαηξείεο κεξηκλνύλ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ Αξρώλ Δενληνινγίαο από ηνπο
εηαίξνπο ηνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο δηθεγόξνπο.»
Σν άξζξν απηό είλαη ε θαξδηά ηνπ Πιαηζίνπ Αξρώλ θαη παξαθαινύκε λα αληηκεησπηζζεί σο
ηέηνην από όινπο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο θνηλήο βνύιεζεο. ΄Οθεηιε λα κελ είλαη ππεξβνιηθά
ζεσξεηηθό θαη θηινζνθηθό αιιά λα έρεη κία ειάρηζηε δεισηηθή θαλνληζηηθόηεηα. Η
ηζνξξνπία ηεο δηάηαμεο εθηηκνύκε όηη επηηεύρζεθε ρσξίο πνκπώδεηο δειώζεηο.
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Δομή
ηελ αξρή εηζάγεηαη νλνκαηνινγία. Δηαηππώλνληαη ζηε ζπλέρεηα νη Γεληθέο Αξρέο θαη
δειώλεηαη ην εύξνο εθαξκνγήο ratione personae θαη ratione materiae.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζπκπιεξώλεη ηηο πθηζηάκελεο δεζκεπηηθέο
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικά καο ηηο νπνίεο θαη θαηνλνκάδεη. Είλαη όκσο ζαθέο όηη νη
δηαηάμεηο απηέο αθνξνύλ ζε δηθεγόξνπο θαη όρη ζε δηθεγνξηθέο εηαηξίεο. Σν πξνηεηλόκελν
θείκελν ζηνρεύεη λα ζπκπιεξώζεη ηηο αξρέο ηνπ δηθεγνξηθνύ επαγγέικαηνο όπσο
δηαηππώλνληαη ζε θαλνληζηηθά θείκελα κε εμεηδίθεπζε πνπ αθνξά κόλνλ ζηηο εηαηξίεο θαη
εηδηθόηεξα ζηα Μέιε ηνπ πλδέζκνπ.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ελόηεηεο δεηεκάησλ πνπ πξαγκαηεύεηαη.
ρέζεηο κε ηνπο Δηθεγνξηθνύο πιιόγνπο
ρέζεηο κεηαμύ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ
ρέζεηο κεηαμύ εηαίξσλ ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ
ρέζεηο κε δηθεγόξνπο θαη αζθνύκελνπο πνπ απαζρνινύληαη από ηα κέιε ηνπ
πλδέζκνπ
5. ρέζεηο κε Δηθαζηήξηα
6. ρέζεηο κε πειάηεο
7. ρέζεηο κε αληηδίθνπο
1.
2.
3.
4.

ην πιαίζην ησλ άλσ δηαηάμεσλ πνπ αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζην ρέδην Αξρώλ πξνβιέπεηαη ε
δπλαηόηεηα ζύληαμεο Καλνληζκώλ πνπ λα δηέπνπλ επί κέξνπο θάζε Εηαηξία.
Σίζεηαη ζην ηέινο κία δηάηαμε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο δεζκεπηηθόηεηαο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ Αξρώλ θαη ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηνπο. Δελ θξίζεθε ζθόπηκν, ζηελ παξνύζα
θάζε ηνπιάρηζηνλ, λα ηεζνύλ θπξώζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ αξρώλ ηεο δενληνινγίαο.
Επίμεηρο

Σν αλά ρείξαο ρέδην Αξρώλ Δενληνινγίαο απνηειεί έλα αξθεηά θηιόδνμν εγρείξεκα ην
νπνίν ζεκαηνδνηεί ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηθεγνξηθώλ εηαηξηώλ, όπσο ηνλ
αληηιακβαλόκαζηε ζε πξώην ζηάδην.
Είλαη βέβαην όηη ζα ρξεηαζηεί ζπζηεκαηηθή εξγαζία θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ έθθξαζε ηεο
ηαπηόηεηαο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ δηθεγόξνπ πνπ απνηειεί κέινο ηεο θαζώο θαη
ηνπ δηθεγνξηθνύ επαγγέικαηνο ζην ζύλνιό ηνπ.
Η παξνύζα ζπγθπξία δελ επλνεί ηελ έθθξαζε αηζηόδνμσλ ππνζέζεσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ
ζα εμειηρζεί ε πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο ελόζσ ε ζπξξίθλσζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο νδεγεί ζε πεξηνξηζκό ηεο δηθεγνξηθήο ύιεο ηόζν ζε ζεζκηθό
επίπεδν όζν θαη ζε πξαγκαηηθό. Από ηελ άιιε κεξηά είλαη γεγνλόο όηη ζε πεξηόδνπο θξίζεσλ
δεκηνπξγείηαη ην λέν θαη ην λεσηεξηθό. Θα ήηαλ ζπλεπώο άμην ιόγνπ λα δειώζνπκε ηελ
ζπκκεηνρή καο ζηελ πξόθιεζε ηεο λεσηεξηθόηεηαο όπσο καο ηελ πξνζθέξεη ε ζπγθπξία θαη
ζηελ αλάπηπμε αξρώλ ζε επνρέο πνπ δελ ζπλαξηώληαη απαξαίηεηα κε ην θέξδνο.
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Οη δηθεγόξνη, σο κέιε εηαηξηώλ ή σο άηνκα απηνηειώο νθείινπλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο
κε δήιν, νύησο ή άιισο, ζε όιεο ηηο επνρέο, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν θαη ηηο αξρέο ηνπ.
Θα ζέιακε όκσο λα εθθξάζνπκε ηελ ειπίδα όηη, όπσο ζπιινγηθά θαη αξκνληθά δνύιεςε ε
Επηηξνπή καο θαηαιήγνληαο ζε έλα θνηλό ζρέδην, έηζη θαη ν ύλδεζκνο ζα κπνξνύζε λα
επηβάιεη κε ην παξάδεηγκά ηνπ έλα θνηλό πιαίζην αμηώλ πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ δηακόξθσζε
ηεο ηαπηόηεηαο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο ζηε ρώξα καο. Γηα ην ιόγν απηό επραξηζηνύκε
ζεξκά ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα
ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή.

***
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