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Προς 
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Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

Στις 24 Ιανουαρίου 2018, η Κοινοβουλευτική  Συνέλευση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης (PACE) ενέκρινε µε µεγάλη πλειοψηφία σύσταση η οποία καλεί  την 
Επιτροπή  Υπουργών να καταρτίσει και να υιοθετήσει µια Ευρωπαϊκή  
Σύµβαση για το Επάγγελµα του ∆ικηγόρου, συµπεριλαµβανοµένου ενός 
αποτελεσµατικού  µηχανισµού  ελέγχου. Η PACE προτείνει επίσης την 
καθιέρωση ενός µηχανισµού  έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιµετώπιση 
άµεσων απειλών κατά  της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας των δικηγόρων, 
αλλά  και της δυνατότητάς τους να εκτελούν αποτελεσµατικά  τα 
επαγγελµατικά  τους καθήκοντα, µε πρότυπο την Πλατφόρµα του Συµβουλίου 
της Ευρώπης για την προώθηση της προστασίας της δηµοσιογραφίας και της 
ασφάλειας των δηµοσιογράφων. 

Η πρόταση αυτή, όχι µόνο έχει την σθεναρή  υποστήριξη της Ολοµέλειας των 
Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αλλά  υποστηρίζεται οµοίως 
από  το Συµβούλιο των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), το οποίο 
εκπροσωπεί  τους δικηγορικούς συλλόγους 45 χωρών, και µέσω αυτών 
περισσότερους από  1 εκατοµµύριο Ευρωπαίους δικηγόρους. 

Οι ευρωπάίκές δικηγορικές ενώσεις και οι ευρωπάίκοί  δικηγορικοί  σύλλογοι 
Θεωρούν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί  λόγοι για τους οποίους απαιτείται µια 
Ευρωπαϊκή  Σύµβαση γιατο Επάγγελµα του ∆ικηγόρου: 

Πρώτον, οι δικηγόροι, σε σχέση µε τα υπόλοιπα επαγγέλµατα, διαδραµατίζουν 
σηµαντικό  ρόλο ως παράγοντες του συστήµατος της δικαιοσύνης και 
συµβάλλουν στην προστασία του κράτους δικαίου, εξασφαλίζοντας στους 
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σεβασµού  των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου και 
εξέφρασε µεγάλες ανησυχίες ως προς το ζήτηµα ότι οι παρενοχλήσεις, οι 
απειλές και οι επιθέσεις εναντίον των δικηγόρων εξακολουθούν να 
συµβαίνουν σε πολλά  κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, ενώ  
αυξάνονται σε ορισµένα από  αυτά. Η εισηγήτρια κ. Sabien Lahaye-Battheu 
υπογράµµισε, ως εκ τούτου, την ανάγκη θέσπισης µιας δεσµευτικής πράξης 
στον τοµέα αυτό, υπό  τη µορφή  σύµβασης που θα πρέπει να βασίζεται στην 
υφιστάµενη σύσταση αριθ. R (2000) 21 της Επιτροπής Υπουργών και να 
λαµβάνει υπόψη τα µετέπειτα πρότυπα και τις εξελίξεις στο νοµικό  πλαίσιο 
που Θα την περιβάλλει. 

Η Επιτροπή  Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης θα έχει στη διάθεσή  της 
έξι µήνες για να ανταποκριθεί  στη σύσταση της PACE. Πριν από  τη λήψη 
απόφασης, στις 7 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή  Υπουργών ζήτησε από  τη 
∆ιευθύνουσα Επιτροπή  για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (CDDH), την Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή  Νοµικής Συνεργασίας (ΠΟ), την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για τα 
Ποινικά  Ζητήµατα(CDPC) και την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για την 
Αποτελεσµατικότητα της ∆ικαιοσύνης (CEPEJ) να διατυπώσουν τις 
παρατηρήσεις τους. Η προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων έληξε στις 21 
Μαρτίου 2018. 

Σας ζητώ  µε σεβασµό  να υποστηρίξετε αυτήν τη φιλόδοξη πρωτοβουλία η 
οποία, αν εγκριθεί, Θα αποτελέσει σηµαντικό  βήµα προόδου στον τοµέα της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου. 

Παραµένω στη διάθεσή  σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

Με εκτίµηση, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ 
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