Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Β 2016
Στο Δικηγορικό Σύλλογο Ψ υποβλήθηκε καταστατικό σύστασης δικηγορικής
εταιρίας, που περιείχε τις παρακάτω διατάξεις: 1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Β και Δ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» Στην πόλη Ψ σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Α.Β., δικηγόρος Ψ, κάτοικος Ψ, οδός Χ, αρ. Ω. 2. Γ.Δ., δικηγόρος Ψ, κάτοικος Ψ,
οδός Χ, αρ. Ω. 3. Ε Ζ., συνταξιούχος δικηγόρος Ψ, κάτοικος Ψ, οδός Χ, αρ. Ω. 4.
Η.Θ., συμβολαιογράφος Ψ, κάτοικος Ψ, οδός Χ, αρ. Ω. αποφασίζουν τη σύσταση
ομόρρυθμης δικηγορικής εταιρίας με τους παρακάτω όρους: 2.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Β και Δ ομόρρυθμη Δικηγορική Εταιρία».
2. Η αλλαγή της επωνυμίας γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού. Η νέα
επωνυμία καθορίζεται με απόφαση των ¾ των μεριδίων των εταίρων.
3. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή κάθε είδους δικηγορικών,
λογιστικών και κτηματομεσιτικών υπηρεσιών σε τρίτους.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η εταιρία είναι αόριστης διάρκειας.
5. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Οι εταίροι δεν
υποχρεούνται να εισφέρουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία. Υποχρεούνται
όμως να εισφέρουν είδος (βιβλία, έπιπλα, κ.λπ.) κατά χρήση. 2. Για τις έναντι τρίτων
τυχόν υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνεται το νομικό πρόσωπο και όχι οι εταίροι.
6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. Η εταιρία διοικείται και
εκπροσωπείται από τον Κ.Λ., λογιστή, που οι εταίροι ορίζουν διαχειριστή της
εταιρίας και η θητεία του είναι τριετής. 2. Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση του
νομικού προσώπου της εταιρίας, φροντίζει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της και την
εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα. 3. Ο διαχειριστής ορίζεται με ομόφωνη απόφαση
των εταίρων και ανακαλείται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, για οποιονδήποτε
λόγο. 4. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, που αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση
των εταίρων.
7. ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 1. Η πρόσληψη νέου
εταίρου δεν επιτρέπεται. 2. Επιτρέπεται η αποχώρηση εταίρου, ελεύθερα
οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρία, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει εξάμηνο από τη γνωστοποίηση.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Θα εγκριθούν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ψ οι παραπάνω διατάξεις και, αν όχι, για
ποιους λόγους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων; Ο
δικηγόρος Α.Β. της ως άνω εταιρίας ενημερώνει την 20.10.2015 το δικηγόρο Χ ότι,
κατά τη δικάσιμο του Εφετείου Ψ της 2ας.11.2015, στη μεταξύ τους αντιδικία θα

ζητήσει αναβολή στη συζήτηση της πρωτοείσακτης υπόθεσής τους γιατί δεν θα
μπορέσει να προετοιμαστεί λόγω προσωπικού προβλήματος. Κατά τη δικάσιμο της
2ας.11.2015, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, ο δικηγόρος Χ
αρνείται να συναινέσει στην αναβολή, ισχυριζόμενος ότι ο δικηγόρος Α.Β. δεν τον
ενημέρωσε ποτέ ότι θα ζητήσει αναβολή και χωρίς να προβάλει κανέναν άλλο λόγο.
Οι δύο δικηγόροι αψιμαχούν ενώπιον του δικαστηρίου, αλληλοεξυβρίζονται και
απειλούν ο ένας τον άλλο με υποβολή μηνύσεως, προκαλώντας την αντίδραση της
έδρας, που αποσύρεται μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1. Ποιες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων παραβίασαν οι Α.Β. και Χ;
2. Ποιους λόγους θα μπορούσε να προβάλει ο Χ για να αρνηθεί την αναβολή στον
Α.Β.;
3. Με ποια προϋπόθεση μπορούν οι Α.Β. και Χ να αλληλομηνυθούν;

