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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Απιθμόρ Γνωμοδοηήζεωρ 152/2021
ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Σμήμα Γ’
ςνεδπίαζη ηηρ 13ηρ Οκηωβπίος 2021
ύνθεζη:
Ππόεδπορ: ππξίδσλ Παπαγηαλλφπνπινο, Αληηπξφεδξνο Ν..Κ.
Μέλη: Θεφδσξνο Φπρνγπηφο, Αληηπξφεδξνο Ν..Κ., Γήκεηξα Κεθάια, Αζελά
Αιεθάληε, Υξήζηνο Μεηθίδεο, Βαζηιηθή Παπαζενδψξνπ, Μαξία πάζνπ, Δπάγγεινο
Μαξίλεο, Πεξηθιήο Αγγέινπ, Νηθφιανο Παηεληψηεο, Ννκηθνί χκβνπινη.
Διζηγήηπια: Παξαζθεπή Μίιεζε, Πάξεδξνο Ν..Κ. (γλψκε ρσξίο ςήθν)
Απιθμόρ Δπωηήμαηορ: Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 41915/23-8-2021 έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο / Γελ Γ/λζε Γηθαηνζχλεο (Β’).
Δπώηημα: Δξσηάηαη εάλ είλαη δχλαηαη λα επαλαδηνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», Γηθεγφξνο πνπ έρεη απσιέζεη
απηνδίθαηα ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα θαη έρεη δηαγξαθεί απφ ην κεηξψν ηνπ νηθείνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, εθφζνλ δελ έρεη ηεξήζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ».

****
ην πην πάλσ εξψηεκα ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Σκήκα Γ΄) γλσκνδνηεί σο
εμήο:
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Ιζηοπικό
Απφ ην έγγξαθν ηεο εξσηψζαο ππεξεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ην
ζπλνδεχνπλ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά ζπκπιεξψζεθαλ κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ
Δξσηήκαηνο θαη ηελ ζχληαμε ηεο Δηζήγεζεο, πξνθχπηεη ην αθφινπζν πξαγκαηηθφ:
1. Με ην κε αξηζ. πξση. 8615/30-6-2021 έγγξαθν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ
δηαβηβάζηεθε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ε εμψδηθε
δηακαξηπξία - δήισζε ηνπ Υ.. πξνο ηελ εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«GREEK LOSS ASSESSORS ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ», λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ νκφξξπζκν εηαίξν - δηαρεηξηζηή θαη
ηακία ηεο Α.-Μ., Γηθεγφξν Αζελψλ, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηή εγγξάθσλ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1δ
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». Απφ ηα ζπλεκκέλα ζε
απηήλ έγγξαθα πξνέθππηε φηη ηελ 9-4-2019 ζπζηήζεθε ε εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία

«GREEK

ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΗ

LOSS

ΔΣΑΙΡΔΙΑ»,

ASSESSORS
κε

ην

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ

δηαθξηηηθφ

ηίηιν

ΤΠΗΡΔΙΔ

«GLA»,

λνκίκσο

εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ νκφξξπζκν εηαίξν - δηαρεηξηζηή θαη ηακία Α.-Μ., Γηθεγφξν
Αζελψλ.
2. ηε ζπλέρεηα ν ελ ιφγσ Γηθεγφξνο ππέβαιε πξνο ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ
ηελ απφ 1-7-2021 αίηεζε παξαίηεζεο απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα, ηελ νπνία έθαλε
απνδεθηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ, κε ηελ απφ 1-7-2021
απφθαζή ηνπ, γλσζηνπνηψληαο ην γεγνλφο ζηελ σο άλσ αξκφδηα Τπεξεζία, κε ην κε
αξηζκ. πξση. 8946/7-7-2021 έγγξαθφ ηνπ.
3. Δπεηδή ε αίηεζε παξαίηεζεο ηνπ Α.-Μ. θαηαηέζεθε ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν
Αζελψλ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
ηεο πξναλαθεξφκελεο εμψδηθεο αλαθνξάο, ε σο άλσ ππεξεζία πξνρψξεζε άκεζα,
θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 εδ. δ’ θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013
«Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», ζηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ηεο κε αξηζκ. πξση. 35780/15-72021 Πξάμεο ηεο Πξντζηάκελεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 1664/Γ/26-7-2021), κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε απηνδίθαηε
απνβνιή απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα, ηνπ Α.-Μ., Γηθεγφξνπ Αζελψλ, απφ 9-42019, εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο σο άλσ εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία
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ζπκκεηείρε σο νκφξξπζκνο εηαίξνο, ζέζε αζπκβίβαζηε πξνο ην δηθεγνξηθφ
ιεηηνχξγεκα.
4. Ήδε ν αλσηέξσ, κε ηελ απφ 27-7-2021 αίηεζή ηνπ πξνο ην ηκήκα Γηθεγνξηθνχ
Λεηηνπξγήκαηνο & Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ππέβαιε ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ ζην Πξσηνδηθείν Πεηξαηψο,
πξνζθνκίδνληαο, επίζεο (α) ηελ κε αξηζκ. πξση. 23977228/2-7-2021 αλαθνίλσζε ηεο
Πξντζηακέλεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, απφ ηελ νπνία
πξνθχπηεη φηη απφ 30-6-2021 θαηαρσξήζεθε, κε ΚΑΚ 2575047, ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ
Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ), ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο σο άλσ
εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν νκφξξπζκνο εηαίξνο Α.-Μ. απνρψξεζε απφ απηή
θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ λέα νκφξξπζκε εηαίξν θαη (β) ηελ κε αξηζκ. πξση.
2407521/21-7-2021 αλαθνίλσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη απφ 16-7-2021 θαηαρσξήζεθε,
κε ΚΑΚ 2587666, ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ), ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ιχζεο
ηεο σο άλσ εηαηξίαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε.
5. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πξνέθπςε πξνβιεκαηηζκφο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ην εάλ
δχλαηαη λα επαλαδηνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», δηθεγφξνο πνπ έρεη απνιέζεη απηνδίθαηα ηε
δηθεγνξηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη έρεη δηαγξαθεί απφ ην κεηξψν ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ, εθφζνλ δελ έρεη ηεξήζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ».
Νομοθεηικό Πλαίζιο
6. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 4 πεξ. β, 6, 7, 25 παξ. 4 θαη 27 παξ. 1 ηνπ λ.
4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ» (Α’ 208) νξίδνληαη ηα εμήο:
Άξζξν 1 «Η θχζε ηεο δηθεγνξίαο»
«1. Ο δηθεγφξνο είλαη δεκφζηνο ιεηηνπξγφο. Τν ιεηηνχξγεκα ηνπ απνηειεί ζεκέιην ηνπ
θξάηνπο δηθαίνπ. 2. Πεξηερφκελν ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο είλαη ε εθπξνζψπεζε θαη
ππεξάζπηζε ηνπ εληνιέα ηνπ ζε θάζε δηθαζηήξην, αξρή ή ππεξεζία ή εμσδηθαζηηθφ
ζεζκφ, ε παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ειιεληθά ή δηεζλή.»
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Άξζξν 2 «Η ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ ζηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο»
«Ο δηθεγφξνο είλαη ζπιιεηηνπξγφο ηεο δηθαηνζχλεο. Η ζέζε ηνπ είλαη ζεκειηψδεο,
ηζφηηκε, αλεμάξηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ απνλνκή ηεο.»
Άξζξν 4 «Απφθηεζε ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο»
«Τε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα απνθηά εθείλνο:
α) ….. β) γηα ηνλ νπνίν εθδίδεηαη απφθαζε δηνξηζκνχ απφ ηνλ Υπνπξγφ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ζην εμήο Υπνπξγφο Γηθαηνζχλεο), ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, γ) .…. δ) …..»
Άξζξν 6 «Πξνυπνζέζεηο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο – Κσιχκαηα»
«Ο δηθεγφξνο πξέπεη:
1. Να είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή
άιινπ θξάηνπο, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν ζηε Σχκβαζε Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Φψξνπ. Έιιελαο ην γέλνο κπνξεί λα δηνξηζζεί δηθεγφξνο κεηά απφ άδεηα ηνπ Υπνπξγνχ
Γηθαηνζχλεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ηε δηαηχπσζε γλψκεο ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ
ζπιιφγνπ.
2. Να είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ή Ννκηθήο Σρνιήο Αλψηαηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ., εθφζνλ
έρεη πεξαηψζεη κε επηηπρία ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Τκήκαηνο Β`, ή
ηξίηνπ θξάηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο

Τίηισλ

Αθαδεκατθψλ

θαη

Πιεξνθφξεζεο

(Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

πνπ

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 3328/2005 (Α’ 80).
3. Καη` εμαίξεζε ηεο παξ. 1, πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο, πνπ δηακέλεη λνκίκσο ζηελ
εκεδαπή, κπνξεί λα δηνξηζζεί δηθεγφξνο, εθφζνλ είλαη απφθνηηνο Τκήκαηνο Ννκηθήο
Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ζηελ Διιάδα κε ειάρηζην βαζκφ (κέζν φξν)
πηπρίνπ επηά θφκκα πέληε (7,5) θαη θαηέρεη Μεηαπηπρηαθφ Τίηιν Σπνπδψλ Τκήκαηνο
Ννκηθήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο.
4. Να κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα:
α) γηα θαθνχξγεκα,
β) γηα ηα εγθιήκαηα ηεο θινπήο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, λφζεπζεο,
δσξνδνθίαο, ηνθνγιπθίαο, ςεπδνξθίαο, απάηεο θαη απηζηίαο.
5. Να κελ έρεη ζηεξεζεί ακεηάθιεηα ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ. Απνθιείεηαη ν
δηνξηζκφο ηνπ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
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6. Να κελ έρεη ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, πιήξε ή κεξηθή, θαηά ην άξζξν 1676
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Απνθιείεηαη ν δηνξηζκφο ηνπ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
ζπκπαξάζηαζε απηή.
7. Να κελ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θιεξηθνχ ή κνλαρνχ.»
Άξζξν 7 «Απηνδίθαηε απψιεηα θαη απνβνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ»
«1. Απνβάιιεη απηνδίθαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν
ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο:
α) Δθείλνο πνπ ζην πξφζσπν ηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε απφ απηέο πνπ απνθιείνπλ ηε
δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ηνπ σο δηθεγφξνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα. β) Δθείλνο πνπ
κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζηεξείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε
ή ηνπ πνιίηε θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ. Τν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6. γ) Δθείλνο πνπ δηνξίδεηαη ή θαηέρεη νπνηαδήπνηε έκκηζζε ζέζε κε
ζχκβαζε εξγαζηαθήο ή ππαιιειηθήο ζρέζεο ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ή ππεξεζία δεκφζηα (πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή), δηθαζηηθή, δεκνηηθή ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ζε Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα. δ) Δθείλνο πνπ απνθηά ηελ
εκπνξηθή ηδηφηεηα κε βάζε ηνλ εκπνξηθφ λφκν ή αζθεί έξγα ή θαζήθνληα δηεπζχλνληνο ή
εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ, δηνηθεηή, δηαρεηξηζηή ή εθπξνζψπνπ ζε νπνηαδήπνηε
θεθαιαηνπρηθή ή πξνζσπηθή εκπνξηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία (εθηφο αλ ζηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε άιινο εηδηθφο λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά). ε) Δθείλνο πνπ αζθεί
άιιν επάγγεικα, θαη ηδηαίηεξα εκπφξνπ ή κεζίηε, θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία,
ππεξεζία ή απαζρφιεζε πνπ δελ ζπλάδεη κε ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα. 2. Γηθεγφξνο,
πνπ ζην πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρεη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή δήισζε, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε,
ζηνλ ζχιινγν πνπ αλήθεη θαη λα ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ. 3. Ο Υπνπξγφο
Γηθαηνζχλεο, απηεπάγγειηα ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ,
βεβαηψλεη ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ, αθφηνπ επήιζε ην γεγνλφο πνπ ηελ
πξνθάιεζε. Η απφθαζε απηή, αλαθνηλψλεηαη ζηνλ νηθείν δηθεγνξηθφ ζχιινγν θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Τν θχξνο ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαη
δηθνλνκηθψλ πξάμεσλ πνπ δηελήξγεζε ν δηθεγφξνο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πην πάλσ
απφθαζεο δελ ζίγεηαη.»
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Άξζξν 25 παξ. 4:
«4. Ο δηθεγφξνο δηθαηνχηαη λα παξαηηεζεί απφ ην ιεηηνχξγεκα ηνπ. Η αίηεζε
παξαίηεζεο ππνβάιιεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ,
ην νπνίν δηαγξάθεη ππνρξεσηηθά απφ ην κεηξψν ηνλ παξαηηνχκελν δηθεγφξν
απζεκεξφλ, πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε απνδνρήο ηεο
παξαίηεζεο απφ ηνλ Υπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.»
Άξζξν 27 παξ. 1:
«1. Γηθεγφξνο, πνπ παξαηηήζεθε απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα, δχλαηαη λα
επαλαδηνξηζζεί, εθφζνλ δελ έρνπλ παξέιζεη πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξαίηεζή ηνπ ή
θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αζθνχζε θαζήθνληα
ζπλαθή κε ηε λνκηθή επηζηήκε θαη πξαθηηθή. Γελ επηηξέπεηαη επαλαδηνξηζκφο
δηθεγφξνπ πνπ απψιεζε ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπ απφ πνηληθφ
δηθαζηήξην γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα ή ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί
πνηλή νξηζηηθήο παχζεο απφ ην αλψηαην πεηζαξρηθφ. ….»
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 249 παξ. 1, 261 παξ. 1, 264 παξ. 1 θαη 271 ηνπ λ.
4072/2012 νξίδνληαη ηα εμήο:
Άξζξν 249 «Έλλνηα, εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο»
«1. Οκφξξπζκε είλαη ε εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ επηδηψθεη εκπνξηθφ
ζθνπφ θαη γηα ηα ρξέε ηεο νπνίαο επζχλνληαη παξάιιεια φινη νη εηαίξνη απεξηφξηζηα θαη
εηο νιφθιεξνλ.»
Άξζξν 261 «Δθνχζηα έμνδνο εηαίξνπ»
«1. Ο εηαίξνο κπνξεί κε δήισζε ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο λα
εμέιζεη απφ ηελ εηαηξεία, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εηαηξηθή ζχκβαζε.»
Άξζξν 264 «Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο εμεξρφκελνπ θαη απνθιεηφκελνπ εηαίξνπ»
«1. Σε πεξίπησζε εμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ ε εηαηξεία ηνπ απνδίδεη απηνχζηα ηα
αληηθείκελα πνπ είρε εηζθέξεη θαηά ρξήζε.
Άξζξν 271 «Έλλνηα. Δθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο»
«1. Δηεξφξξπζκε εηαηξεία είλαη ε εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ επηδηψθεη
εκπνξηθφ ζθνπφ θαη γηα ηα ρξέε ηεο νπνίαο έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο εηαίξνπο
επζχλεηαη πεξηνξηζκέλα (εηεξφξξπζκνο εηαίξνο), ελψ έλαο άιινο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο
εηαίξνπο επζχλεηαη απεξηφξηζηα (νκφξξπζκνο εηαίξνο). 2. Δθφζνλ δελ ππάξρεη εηδηθή
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ξχζκηζε ζην παξφλ θεθάιαην, ζηελ εηεξφξξπζκε εηαηξεία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα
ηελ νκφξξπζκε εηαηξεία.»
Δπμηνεία και εθαπμογή διαηάξεων
Απφ ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, εξκελεπφκελεο απηνηειψο, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ
κεηαμχ ηνπο, ελφςεη θαη φινπ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη θαη
ηνπ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηνχλ, ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα:
7. Ο λνκνζέηεο ζεσξεί ηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο φρη κφλν σο ειεχζεξν επάγγεικα
αιιά θαη σο δεκφζην ιεηηνχξγεκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε άζθεζή ηεο επηηξέπεηαη κφλν
ζηα πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια ηππηθά θαη εζηθά πξνζφληα, ηα νπνία θείηαη
εληφο ηνπ πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο ηνπ λνκνζέηε, θαη ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ππφθεηηαη
ζε θαζεζηψο ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ εππξεπή άζθεζε απηνχ, κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία απζηεξνχ θαζεζηψηνο θαη ράξηλ ηεο δηαθχιαμεο ηνπ θχξνπο ηνπ
αιιά θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηθαηνζχλεο (πξβι. ηΔ 347/2020, 1524/2017,
3999/2015, 2496/2015).
8. Κηλνχκελνο κέζα ζην πιαίζην απηφ, ν λνκνζέηεο, κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013, θαζηζηά ζαθέο φηη δελ αλέρεηαη ηε ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο
δηθεγνξίαο απφ πξφζσπα πνπ ζεσξεί φηη έπαπζαλ λα πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά
ή εζηθά θξηηήξηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε αλαγθαία εκπηζηνζχλε πξνο ην
πξφζσπφ ηνπο, φζν θαη ε δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο
γεληθά. πλεπψο, κε ηνπο ιφγνπο απνβνιήο ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο πνπ εηζάγεη ε
δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013, νη νπνίνη ζπλάπηνληαη άκεζα κε
ηνλ δηηηφ ραξαθηήξα ηεο δηθεγνξίαο, σο ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο θαη δεκνζίνπ
ιεηηνπξγήκαηνο, επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ν νπνίνο
ζπλίζηαηαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γηθαηνζχλεο, κε ηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο απφ
πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα (πξβι. ηΔ 347/2020, 2480/2018,
931/2018, 3999/2015, 2496/2015). πλαθφινπζα, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε
δηάηαμε, ζε πεξίπησζε πνπ δηθεγφξνο απνθηήζεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, κε βάζε ηνλ
εκπνξηθφ λφκν, ή αζθεί έξγα ή θαζήθνληα δηεπζχλνληνο ή εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ,
δηνηθεηή, δηαρεηξηζηή ή εθπξνζψπνπ ζε νπνηαδήπνηε θεθαιαηνπρηθή ή πξνζσπηθή
εκπνξηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία, απνβάιιεη απηνδίθαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ
θαη δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, θαη’ εθαξκνγή
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ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 1 πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013. Γηθεγφξνο
ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπλέηξεμε ε παξαπάλσ πεξίπησζε, ππνρξενχηαη, ζχκθσλα
κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ: α) λα δειψζεη ζην Γηθεγνξηθφ χιινγφ ηνπ φηη
επήιζε ζην πξφζσπφ ηνπ γεγνλφο πνπ επέθεξε ηελ απηνδίθαηε απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο
ηνπ, σο δηθεγφξνπ θαη β) λα ππνβάιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν,
απφ ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
4194/2013, δηθεγφξνο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπλέηξεμε κία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο
ζηελ παξ. 1 πεξηπηψζεηο, απνβάιιεη απηνδίθαηα ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα, εθδίδεηαη, δε,
ππνρξεσηηθά, είηε απηεπάγγειηα είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ
ζπιιφγνπ,

δηαπηζησηηθή

πξάμε

ηνπ

Τπνπξγνχ

Γηθαηνζχλεο,

κε

ηελ

νπνία

δηαπηζηψλεηαη απιψο, θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα, ε απηνδηθαίσο επειζνχζα, ήδε απφ
ην ρξφλν πνπ επήιζε ην γεγνλφο πνπ ηελ πξνθάιεζε, απψιεηα ηεο δηθεγνξηθήο
ηδηφηεηαο (Γλ. ΝΚ 44/2020, πξβι. .η.Δ. 2496/2015, 2932/2015).
9. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4194/2013,
θάζε δηθεγφξνο έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα παξαηηεζεί απφ ην ιεηηνχξγεκα ηνπ, κε
αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ην
νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν λα ηνλ δηαγξάςεη άκεζα, απφ ην κεηξψν πνπ ηεξεί,
πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα ηε ζρεηηθή απφθαζε απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο απφ ηνλ
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η
πεξίπησζε απηή, ε νπνία αθνξά ζε νηθεηνζειή παξαίηεζε, είλαη δηάθνξε ηεο
πεξίπησζεο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, κε ηελ νπνία
ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ηνπ δηθεγφξνπ, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε
απηνδίθαηεο απψιεηαο ηεο δηθεγνξηθήο ηνπ ηδηφηεηαο: α) λα δειψζεη ην γεγνλφο ζηνλ
νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν, «ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε» θαη β) λα ππνβάιεη ηελ
παξαίηεζή ηνπ.
10. Σέινο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ εδ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
4194/2013, θαηά θαλφλα, επηηξέπεηαη ν επαλαδηνξηζκφο δηθεγφξνπ πνπ παξαηηήζεθε
απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα, εθφζνλ δελ έρνπλ παξέιζεη πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ
παξαίηεζή ηνπ ή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
αζθνχζε θαζήθνληα ζπλαθή κε ηε λνκηθή επηζηήκε θαη πξαθηηθή. Αθνινχζσο, ην
εδάθην β’ ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ απαγνξεχεη ξεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφ δηθεγφξνπ ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ απηφο απψιεζε ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα, ιφγσ θαηαδίθεο απφ πνηληθφ
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δηθαζηήξην γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα ή ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί
πνηλή νξηζηηθήο παχζεο απφ ην αλψηαην πεηζαξρηθφ. Καη’ αξράο, απφ ηε γξακκαηηθή
δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ εδ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4194/2013
πξνθχπηεη φηη ε ξχζκηζε απηή αθνξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο επαλαδηνξηζκνχ δηθεγφξνπ
κεηά απφ νηθεηνζειή παξαίηεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 1 θαη
δελ θαηαιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο απηνδίθαηεο απνβνιήο ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο
(Κσλζηαληίλνπ Δ. Γψγνπ, Ισάλλε Μ. Κσλζηαληίλνπ, «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», Δξκελεία
θαη’ άξζξν, ζει. 77 επνκ.). Η παξαπάλσ άπνςε εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κφλν
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε απψιεηα ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο επέξρεηαη σο
απνηειέζκαηα ηεο ππνβνιήο παξαίηεζεο. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο απηνδίθαηεο
απψιεηαο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο, ε απνβνιή ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο δελ επέξρεηαη
σο απνηέιεζκα ηεο ππνβνιήο παξαίηεζεο, νχηε άξρεηαη απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο,
αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή ππνβιεζεί, αιιά ιφγσ ηεο θηήζεο εθ κέξνπο ηνπ
δηθεγφξνπ θάπνηαο ηδηφηεηαο πνπ εθ ηνπ λφκνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηεο δηθεγνξηθήο
ηνπ ηδηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, άιισζηε, ε απψιεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο,
αλαηξέρεη ζην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ρψξα ην γεγνλφο ζην νπνίν νθείιεηαη,
αλεμαξηήησο ηεο ππνβνιήο ή κε, εθ κέξνπο ηνπ δηθεγφξνπ, ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 παξαίηεζεο ή ηνπ ρξφλνπ ηεο ππνβνιήο ηεο.
Πεξαηηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
4194/2013, ζπλδπαζηηθά εξκελεπφκελεο, πξνθχπηεη φηη ην δήηεκα ηεο δπλαηφηεηαο ή
κε επαλαδηνξηζκνχ δηθεγφξνπ ν νπνίνο δελ έρεη παξαηηεζεί αιιά έρεη απνιέζεη ηε
δηθεγνξηθή ηδηφηεηα γηα θάπνην απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013, πιελ ηεο πνηληθήο ηνπ θαηαδίθεο γηα ηα αδηθήκαηα
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα ή ηεο επηβνιήο πνηλήο νξηζηηθήο παχζεο, θαη’ αξρήλ, δελ
ξπζκίδεηαη. Χζηφζν, απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ εδ. β’ ηεο παξ. 1
ηνπ σο άλσ άξζξνπ, πξνθχπηεη φηη ν ζθνπφο πνπ εμππεξεηεί είλαη λα δηαθπιάμεη ην
θχξνο ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, κε ηελ απνηξνπή ηεο άζθεζήο ηνπ απφ
πξφζσπα πνπ δελ παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο, ψζηε ηειηθά

λα

δηαθπιάζζεηαη ην θχξνο ηεο δηθαηνζχλεο θαη φρη λα ζέζεη επηπιένλ πεξηνξηζκνχο ζηελ
άζθεζή ηνπ. Δπνκέλσο, σο ηέηνηα πξέπεη λα εξκελεπζεί ζηελά, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν
λνκνζέηεο, θαη’ εμαίξεζε θαη κφλν ζηηο ξεηά πξνβιεπφκελεο ζηε δηάηαμε απηή
πεξηπηψζεηο, δελ αλέρεηαη ηνλ επαλαδηνξηζκφ δηθεγφξνπ, ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο
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πεξηπηψζεηο, ν επαλαδηνξηζκφο, θαη’ αξρήλ, επηηξέπεηαη, εθφζνλ, βεβαίσο, έρεη
εθιείςεη ν ιφγνο απψιεηαο ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπλάγεηαη
θαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα
ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα, εάλ αξζνχλ νη θαηά λφκν ζπλέπεηεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ θαηαδίθε, φπσο ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε απνλνκήο ράξηηνο, παχεη
λα πθίζηαηαη ην θψιπκα επαλαδηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27
παξ. 1 εδ. β’ ηνπ Ν. 4194/2013 θαη ν δηθεγφξνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηνλ
επαλαδηνξηζκφ ηνπ, γηα ην κέιινλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, βεβαίσο, φηη ζπληξέρνπλ ζην
πξφζσπφ ηνπ φιεο νη εθ ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο (Γλ.
ΝΚ 215/2019, ηΔ 2588/2004, Γλ. ΝΚ 215/2013). Καη ηνχην ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε
ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ ηεο ππνρξέσζεο πνπ ηνπ επηβάιεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
4194/2013 (πξβι. Γλ. ΝΚ 215/2019). Γηάηαμε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ε νπνία
απνθιείεη ηνλ επαλαδηνξηζκφ εθείλνπ πνπ εμέπεζε, ζπλεπεία θαηαδίθεο, κεηά ηε
δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ ηνπ π.δ. πεξί απνλνκήο ράξηηνο, κε ην νπνίν ήξζεζαλ νη
ζπλέπεηέο ηεο (φπσο ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 1 εδ. β’ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ),
είλαη αλίζρπξε θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί, σο αληηθείκελε ζηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 1 . (ηΔ 2588/2004, Γλ. ΝΚ 202/1997). Γηα ηνλ ίδην
δηθαηνινγεηηθφ ιφγν, επνκέλσο, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ
εθιείςεη

ν

ιφγνο

απψιεηαο

ηεο

δηθεγνξηθήο

ηδηφηεηαο,

γελλάηαη

δηθαίσκα

επαλαδηνξηζκνχ. Κξηηήξην, δειαδή, γηα ηνλ επαλαδηνξηζκφ δηθεγφξνπ πνπ έρεη
απνιέζεη απηνδηθαίσο ηελ δηθεγνξηθή ηνπ ηδηφηεηα, γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθα Γηθεγφξσλ», είλαη
λα έρεη εθιείςεη ν ιφγνο απψιεηαο ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο.
11. Αληίζεηε εξκελεπηηθή εθδνρή, φηη δειαδή ε κε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ δηθεγφξνπ,
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 παξαίηεζεο,
ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε ηνπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ ζην κέιινλ, αθφκα θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπφ ηνπ έπαπζε λα πθίζηαηαη ν ιφγνο απψιεηαο ηεο
δηθεγνξηθήο

ηδηφηεηαο,

νδεγεί

ζε

ππέξκεηξν

πεξηνξηζκφ

ηεο

επαγγεικαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ (άξζξν 27 λ.
4194/2013), ελψ είλαη θαη δπζαλάινγνο ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, πνπ
είλαη ε δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε απνηξνπή άζθεζήο ηεο απφ
πξφζσπα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια ηππηθά θαη εζηθά πξνζφληα. Μία ηέηνηα
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εξκελεπηηθή εθδνρή, εμάιινπ, θαζηζηά δπζκελέζηεξε ηε ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ πνπ
απψιεζε ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα ιφγσ θηήζεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο θαη δελ ππέβαιε ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 παξαίηεζε, ζε ζρέζε
κε εθείλνλ ν νπνίνο απψιεζε ηελ ηδηφηεηά ηνπ ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα, ξεηά πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα, πνηληθά αδηθήκαηα, γηα ηα
νπνία κάιηζηα, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απαμίαο ηνπο, ν λνκνζέηεο επηθχιαμε
απζηεξφηεξε ξχζκηζε. Σνχην δηφηη επηθπιάζζεη ζηελ πεξίπησζε απηή απζηεξφηεξεο,
θαη θπξίσο, αλαπφηξεπηεο ζην κέιινλ ζπλέπεηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο
απψιεηαο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο, θαηά ηελ νπνία, εάλ αξζνχλ
(π.ρ. ζπλεπεία απνλνκήο ράξηηνο) νη θαηά λφκν ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θαηαδίθε, ν απσιέζαο ηελ ηδηφηεηα δηθεγφξνο έρεη πιένλ δηθαίσκα λα δεηήζεη ηνλ
επαλαδηνξηζκφ ηνπ, γηα ην κέιινλ, κε κφλε πξνυπφζεζε φηη ζην πξφζσπφ ηνπ
ζπληξέρνπλ φιεο νη εθ ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο
δηνξηζκνχ ή επαλαδηνξηζκνχ (Γλ. ΝΚ 215/2019, ηΔ 2588/2004, Γλ. ΝΚ 215/2013).
12. Δμάιινπ, απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ λ. 4072/2012, ε νπνία,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, εθαξκφδεηαη θαη επί
εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη εηδηθφηεξε δηαθνξεηηθή ξχζκηζε,
πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα εθνχζηαο εμφδνπ εηαίξνπ, ε νπνία γίλεηαη κε κνλνκεξή
δήισζε ηνπ, απεπζπληέα πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο, εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εηαηξηθή ζχκβαζε. Πεξαηηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 261 θαη 264 ηνπ λ. 4072/2012, ζπλάγεηαη φηη, επί νκφξξπζκεο εηαηξίαο, ε
εηαηξηθή ηδηφηεηα ράλεηαη θαη κε ηελ εθνχζηα απνρψξεζε ηνπ εηαίξνπ, θαηφπηλ κνλνκεξνχο δήισζήο ηνπ, δηαπιαζηηθνχ ραξαθηήξα, απεπζπληέα ζηνλ εθπξφζσπν ηεο
εηαηξίαο θαη ζηνπο ινηπνχο εηαίξνπο, ε νπνία παξάγεη ηα απνηειέζκαηά ηεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο απαγνξεχεη ηελ έμνδν ή ξπζκίδεη
δηαθνξεηηθά ην δηθαίσκα εμφδνπ. Απέλαληη ζηνπο θαιφπηζηνπο ηξίηνπο αληηηάζζεηαη ε
απνρψξεζε κε ηε δεκνζίεπζε ηεο δήισζεο ηνπ απνρσξνχληνο εηαίξνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ.
ηνλ εηαίξν δειαδή, πνπ δελ επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εηαηξία,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, λα εμέιζεη εθνπζίσο απφ απηήλ θαηαγγέιινληαο ηελ εηαηξηθή
ηνπ ζπκκεηνρή, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ εηαηξία θαη ηε ζπλέρηζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο, ρσξίο λα πξέπεη λα αλακέλεη ηελ θξίζε
ηνπ δηθαζηεξίνπ, φπσο γηλφηαλ ζηα πξνγελέζηεξν δίθαην, φπνπ ε θαηαγγειία ηεο
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εηαηξίαο επέθεξε ηε ιχζε ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ απφ απηήλ
(Μ.Δθ.Θεζζαι. 2109/2019, Δθ.Θεζζαι. 387/2017, 570/2017, Β. Αλησλφπνπινπ,
Γίθαην Πξνζσπηθψλ Δηαηξηψλ, Δ’ έθδ. 2016, ζει. 119-120, Ν. Ρφθαο, Έθδ. 7ε, ζει.
159).
13. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζην πξφζσπν ηνπ Α.-Μ. ζπλέηξερε ιφγνο απηνδίθαηεο
απψιεηαο ηεο δηθεγνξηθήο ηδηφηεηαο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ σο νκφξξπζκνπ εηαίξνπ,
ζηελ εηεξφξξπζκε

εηαηξεία

κε

ηελ επσλπκία

«GREEK

LOSS

ASSESSORS

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», ήδε απφ ηελ 9-42019, εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο σο άλσ εηαηξείαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο
νκφξξπζκνο εηαίξνο, ζέζε αζπκβίβαζηε πξνο ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα. Γηα ην ιφγν
απηφ, κε ηελ κε αξηζ. πξση. 35780/15-7-2021 Πξάμε ηεο Πξντζηάκελεο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 1664/Γ/26-7-2021)
δηαπηζηψζεθε ε απηνδίθαηε απνβνιή ηνπ απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα, απφ ηελ
παξαπάλσ εκεξνκελία (9-4-2019). Η παξαίηεζή ηνπ, δε, θαηά ην ρξφλν πνπ ππεβιήζε
(1-7-2021) θαη ελψ ζην πξφζσπφ ηνπ ζπλέηξερε πεξίπησζε απηνδίθαηεο απψιεηαο ηεο
δηθεγνξηθήο ηνπ ηδηφηεηαο, ιφγσ θηήζεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο, δελ παξάγεη απνηειέζκαηα
ελ πξνθεηκέλσ (πξβι. Γλ. ΝΚ 44/2020). Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο ηεο
ππνβνιήο ή κε παξαίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο, κε ηελ
θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ., ηελ 30-6-2021, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
2397228/2-7-2021

Αλαθνίλσζε

ηνπ

Γ.Δ.ΜΗ.,

ηνπ

Ιδησηηθνχ

πκθσλεηηθνχ

Σξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο σο άλσ εηαηξείαο, κε ην νπνίν ν νκφξξπζκνο
εηαίξνο Α.-Μ. απνρψξεζε απφ ηελ εηαηξεία θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ λέα νκφξξπζκε
εηαίξν, έπαπζε ε εκπνξηθή ηνπ ηδηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη πιένλ ν
ιφγνο απψιεηαο ηεο δηθεγνξηθήο ηνπ ηδηφηεηαο θαη λα ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα λένπ
δηνξηζκνχ ή επαλαδηνξηζκνχ ηνπ, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα, δεδνκέλν φηη
«αλαβηψλνπλ» ζην πξφζσπφ ηνπ νη πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, ππφ ηελ αλαγθαία
πξνυπφζεζε φηη ζην πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ
ή επαλαδηνξηζκνχ (Γλ. 215/2019, ηΔ 2588/2004).
14. Δλφςεη απηψλ θαη ζην πιαίζην ζπζηεκαηηθήο εξκελείαο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ» θαη ηνπ λ. 4072/2012, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ
φηη, κε ηελ θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ., ηελ 30-6-2021, ηνπ Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ
Σξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
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«GREEK LOSS ASSESSORS ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε ην νπνίν ν Α.-Μ. απνρψξεζε απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία θαη απψιεζε
ηελ εκπνξηθή ηνπ ηδηφηεηα, έρεη πιένλ εθιείςεη ν ιφγνο απψιεηαο ηεο δηθεγνξηθήο ηνπ
ηδηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη σο πξνο απηφλ θψιπκα επαλαδηνξηζκνχ
θαη λα έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ, γηα ην κέιινλ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε, βεβαίσο, φηη ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ φιεο νη εθ ηεο νηθείαο
λνκνζεζίαο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο, αλεμαξηήησο ηεο πξνεγνχκελεο ηήξεζεο,
εθ κέξνπο ηνπ, ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο
Γηθεγφξσλ».
Απάνηηζη
15.

Καη’ αθνινπζία ησλ πξνεθηεζέλησλ, επί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο, ην Ννκηθφ

πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Σκήκα Γ’), γλσκνδνηεί, νκνθψλσο, φηη κε ηελ θαηαρψξεζε
ζην Γ.Δ.ΜΗ., ηελ 30-6-2021, ηνπ Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ Σξνπνπνίεζεο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «GREEK LOSS
ASSESSORS ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε ην
νπνίν ν Α.-Μ. απνρψξεζε απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία θαη απψιεζε ηελ εκπνξηθή ηνπ
ηδηφηεηα, έρεη πιένλ εθιείςεη ν ιφγνο απψιεηαο ηεο δηθεγνξηθήο ηνπ ηδηφηεηαο, δελ
πθίζηαηαη σο πξνο απηφλ θψιπκα επαλαδηνξηζκνχ θαη έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηνλ
επαλαδηνξηζκφ ηνπ, γηα ην κέιινλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, βεβαίσο, φηη ζην πξφζσπφ
ηνπ ζπληξέρνπλ φιεο νη εθ ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο,
αλεμαξηήησο ηεο πξνεγνχκελεο ηήξεζεο, εθ κέξνπο ηνπ, ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ».
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