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ΓΝΩΜΟΓΟΤΖΣΖ

Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α. κε
αξηζκ.πξση.εηζ. 1650/14-4-2011
εξσηήκαηνο

Δξσηάηαη από ηελ Γ.Δ.Υ.Α ζρεηηθά κε ηελ λνκηκόηεηα ηεο
κεηαηξνπήο ζύκβαζεο έκκηζζεο εληνιήο δηθεγόξνπ, πνπ έρεη
ραξαθηεξηζηεί είηε σο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, είηε σο ζύκβαζε έξγνπ, ζε
ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ.

Ωο πξνο ην αλσηέξσ εξώηεκα ε γλώκε καο είλαη ε εμήο:
Σύκθσλα κε ην άξζξ. 63 παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ, είλαη
αζπκβίβαζηε πξνο ην δηθεγνξηθό ιεηηνύξγεκα θάζε έκκηζζε
ππεξεζία ζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη
ζε δηθεγόξν ε παξνρή επί παγία, εηήζηα ή κεληαία, αληηκηζζία,
ακηγώο λνκηθώλ εξγαζηώλ, είηε σο δηθαζηηθνύ είηε σο λνκηθνύ
ζπκβνύινπ είηε σο δηθεγόξνπ. Απαγνξεύεηαη δε ε ζπκθσλία γηα ηελ
παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ κε πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή ππό
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πξνζεζκία. Μηα ηέηνηα ζύκβαζε ππό πξνζεζκία, αθόκα θη αλ είρε
ζπλαθζεί πξηλ ηνλ Κώδηθα, ζεσξείηαη σο ανξίζηνπ ρξόλνπ.
Από ηηο δηαηάμεηο απηέο ζπλάγεηαη όηη: 1) ε παξνρή λνκηθώλ
ππεξεζηώλ από δηθεγόξν κε πεξηνδηθή ακνηβή είλαη επηηξεπηή θαη
έγθπξε κόλν κε ηε κνξθή ηεο ζύκβαζεο έκκηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ
ρξόλνπ θαη 2) ε ζύκβαζε έξγνπ θαη ε ζπκθσλία παξνρήο λνκηθώλ
ππεξεζηώλ κε πάγηα αληηκηζζία γηα νξηζκέλν ρξόλν απνηεινύλ
απαγνξεπκέλεο

κνξθέο

ζπκβαηηθήο

απαζρόιεζεο,

ηπρόλ

δε

ζπλαπηόκελεο ζεσξνύληαη εμ ππαξρήο, από ηελ θαηάξηηζή ηνπο, σο
ζπκβάζεηο κε ην παξαπάλσ αλαγθαζηηθό πεξηερόκελν, δει. σο
ζπκβάζεηο έκκηζζεο εληνιήο παξνρήο λνκηθώλ ππεξεζηώλ κε πάγηα
αληηκηζζία γηα αόξηζην ρξόλν (Βι. 229/2004 ΑΠ).

Σηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, ν ελ ιόγσ δηθεγόξνο παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ζηελ Γ.Δ.Υ.Α. από ηηο 03.01.2006, κε ζπλερόκελεο
ζπκβάζεηο πνπ αξρηθά ραξαθηήξηδαλ ηελ ζπκβαηηθή ηνπο ζρέζε σο
έκκηζζε εληνιή νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη από ην 2007 σο ζύκβαζε
έξγνπ. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα πξνεθηηζέληα, από ηηο 03.01.2006,
ν ελ ιόγσ δηθεγόξνο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε πάγηα αληηκηζζία
πξνο ηελ Γ.Δ.Υ.Α., κε ζύκβαζε έκκηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ ρξόλνπ,
έζησ θαη αλ νη ζπλαθζείζεο ζπκβάζεηο ραξαθηήξηδαλ δηαθνξεηηθά
ηελ κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλλνκε ζρέζε.

Δμ άιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξ. 11 Ν 1649/1986, παξ. 1, ε πξόζιεςε
δηθεγόξσλ κε πάγηα ακνηβή από λνκηθά πξόζσπα ηνπ δεκνζίνπ
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ηνκέα, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηα άξζξ. 9 Ν 1232/1982 θαη 1 παξ. 6 Ν
1256/1982, (θαη όπσο επαλανξηνζεηήζεθε κε ην άξζξ. 51 Ν.
1892/1990), γίλεηαη κε επηινγή ύζηεξα από πξνθήξπμε. Ζ δηάηαμε
απηή δελ εθαξκόδεηαη γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξντζηακέλνπ λνκηθήο
ή δηθαζηηθήο ππεξεζίαο ή ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ησλ παξαπάλσ
λνκηθώλ πξνζώπσλ.
Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε γηα ηελ πξόζιεςε δηθεγόξνπ κε επηινγή
ύζηεξα από πξνθήξπμε θαηαιακβάλεη θαη ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, σο εκπίπηνπζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
άξζξ. 51 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Ν. 1892/1990, «θάζε είδνπο θξαηηθέο ή
δεκόζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο, θαζώο
θαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα πνπ
επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκόζηνπο ζθνπνύο».

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 66/2005 απόθαζε ηνπ
Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α., ζπλήθζε κεηαμύ ηνπ αηηνύληνο δηθεγόξνπ θαη ηεο
Γ.Δ.Υ.Α., ζύκβαζε έκκηζζεο δηθεγνξηθήο εληνιήο, ε νπνία ζεσξήζεθε
λόκηκε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 5407/21.4.2005 απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Νόηηνπ Αηγαίνπ.
Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία
εηέζεζαλ ελώπηόλ κνπ, ε κελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξ. 11 Ν. 1649/1986
δελ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ αηηνύληνο δηθεγόξνπ. Τν
πεξηερόκελν δε ηεο ζπλαθζείζαο ζύκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή
λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη γλσκνδνηήζεσλ, αιιά θαη ηελ δηθαζηηθή
εθπξνζώπεζε θαη ην ρεηξηζκό δηθαζηηθώλ ππνζέζεσλ εθ κέξνπο ηεο
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Γ.Δ.Υ.Α., νπόηε ν αηηώλ δηθεγόξνο δελ πξνζειήθζε ζε ζέζε
πξντζηακέλνπ λνκηθήο ή δηθαζηηθήο ππεξεζίαο ή λνκηθνύ ζπκβνύινπ
ηεο Γ.Δ.Υ.Α., ώζηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε πξόζιεςή ηνπ λα
εμαηξείηαη από ηελ ππνρξέσζε επηινγήο ύζηεξα από πξνθήξπμε
(229/2004 ΑΠ, 414/1987 ΑΠ).

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο επνκέλσο, ε ζύκβαζε ε νπνία ζπλήθζε
κεηαμύ ησλ κεξώλ είλαη εμ ππαξρήο άθπξε, θαζώο δελ έρεη
αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία γηα ηελ ζύλαςή ηεο, ελώ ε έγθξηζή
ηεο (ζεώξεζε ηεο σο λόκηκεο) από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο είλαη άλεπ ελλόκνπ επηξξνήο.

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, πεξαηηέξσ, ε Γ.Δ.Υ.Α. δελ κπνξεί λα
δηαπηζηώζεη ηελ ζύλαςε έκκηζζεο εληνιήο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα κηα
κε λόκηκε πξάμε, θαη εμ ππαξρήο άθπξε.

Δπηζεκαίλεηαη δε πσο, από 28.2.2011, ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα
πιεξσκήο από ηελ ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε δελ ζα ζεσξεζνύλ από
ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ. Σηηο δαπάλεο όισλ
ησλ δήκσλ ηνπ Ν. 3852/2010, θαζώο θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο
πξνζώπσλ (όπσο νη Γ.Δ.Υ.Α.) δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά έιεγρνο
λνκηκόηεηαο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Δ.Σ., ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 169 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Κ.Γ.Κ. Σηνλ πξνιεπηηθό
έιεγρν λνκηκόηεηαο εκπίπηνπλ από 1.1.2011 νη δαπάλεο όισλ ησλ
δήκσλ, ελώ από 28.2.2011 ππάγνληαη νη δαπάλεο ησλ δεκνηηθώλ
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λνκηθώλ πξνζώπσλ, νη νπνίεο ζα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 (βι. Πξαθηηθά ηεο 2εο Γεληθήο
Σπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δ.Σ./ 19.1.2011).

Μνιαηαύηα, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ήζειε γίλεη δεθηή ε αλσηέξσ
γλσκνδόηεζε, είλαη απηνλόεην όηη ν ζηγόκελνο δύλαηαη λα
πξνζθύγεη ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ πξνο αλαγλώξηζε
ηνπ αιεζνύο ραξαθηήξα ηεο ζύκβαζήο ηνπ θαζώο θαη γηα ηελ
εγθπξόηεηα ή κε απηήο. Δμππαθνύεηαη όηη ε σο άλσ απόθαζε
πξέπεη λα είλαη ηειεζίδηθε.

Αζήλα, 16.05.2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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