
Προοίμιο: Αν και γιατί πρέπει να υφίσταται ο θεσμός της άσκησης 

 

Το διάστημα από την λήψη του πτυχίου νομικής έως την εγγραφή στα μητρώα 

δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου καταλαμβάνεται από μια περίοδο, συχνά δύσκολης 

πρακτικά και ασύμφορης οικονομικά, κατά την οποία ο νέος νομικός προετοιμάζεται για 

την είσοδό του στο δικηγορικό επάγγελμα.  

Ο θεσμός αυτός, σχεδόν αναλλοίωτος για πολλές δεκαετίες (με την εξαίρεση των 

μεταρρυθμίσεων του εξεταστικού που έφερε ο ν. 4194/2013), κρίνεται πλέον πλήρως 

ανεπαρκής. Πρόκειται πια για άσκηση υπομονής και λιγότερο crash test των 

αποκομισθέντων γνώσεων, ως περισσότερο υποχρεωτικός εθελοντισμός, και λιγότερο 

μαθητεία και περισσότερο άσκηση στην πράξη του πως κολλάμε χαρτόσημα και του 

σημείου που τοποθετείται η σφραγίδα, και λιγότερο στο πως συντάσσουμε ένα 

δικόγραφο, στο πως αξιολογούμε νομικά ενδιαφέροντα πραγματικά περιστατικά, στο πως 

καταστρώνουμε έναν ορθά δομημένο δικανικό συλλογισμό, στο πως αλληλεπιδρούμε με 

τον κάθε τύπο πελάτη. Ταυτόχρονα, ελλείψει επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου, όλα 

επαφίενται στη βούληση του δικηγόρου - τα καθήκοντα, το ωράριο, η αμοιβή - χωρίς 

δεσμεύσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι η άσκηση, με τη σημερινή της μορφή, αποτελεί 

εργασιακό μεσαίωνα και ισχυρό κλονισμό της ψυχολογίας και της αξιοπρέπειας νέων 

επιστημόνων. Η απογοήτευση αυτή μάλιστα καταγράφηκε έντονα κατά την έρευνα που 

πραγματοποίησε η ΕΑΝΔιΘ και κατέληξε συντριπτικά στην καταγραφή της συλλογικής 

επιθυμίας για αναθεώρηση του θεσμού.  

Η δικηγορική άσκηση όμως είναι μια διαδικασία χρήσιμη εφόσον είναι ουσιαστική. 

Δεν πρέπει να γίνει καταλήξει στην πράξη και στην συλλογική αντίληψη σαν μια τυπική 

αγγαρεία που απλώς αποτελεί προθάλαμο του δικηγορικού επαγγέλματος, αλλά να 

στοχεύει στην γεφύρωση της απόστασης μεταξύ του θεωρητικού επιστημονικού τρόπου 

διδασκαλίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και τις πρακτικές ανάγκες ενός επαγγελματία 

δικηγόρου κατά την άσκηση του θεσμικού του ρόλου. Είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας 

διαδικασίας που θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από τις σπουδές στην αγορά 

εργασίας, παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια στο νέο νομικό. Η διαδικασία της άσκησης 

για τον λόγο αυτό υφίσταται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ως στάδιο προετοιμασίας της 

εισόδου στο δικηγορικό επάγγελμα. 



Για τον λόγο αυτό, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη σημασία του θεσμού αυτού 

κρίνουμε αναγκαία την πλήρη αναθεώρησή του, προκειμένου να προσαρμοστεί στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, και κυρίως στις ανάγκες των νέων 

νομικών.   
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