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Έπί τοΰ σχεόίου‘νόμου «περί ρυθμίσεως δικηγορικών πινών
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!.- Ή ύπό της Κ.·Υερ'.·ή- ·■»■- -ήςΑιθιοπίαςλήψις >:χπά τά 
•.τύ~ι~χΐχ ολίγα όνον οεΐί,:-^ όϋίης -μέτρων δΐς βάρος .ών ςενων. 
ύπ/κόων εν υις 2-κ>. νο>ν εν τη χ<ορ>3 σκύτη εγ'κχτίστν,μο'.-·/, 
έλλνήνων υπηκόων και ομογενών, -ο-.**, έστησε προβληματικήν 

•τήν περαιτέρω παραμονήν τς ύτω.ν έκ'ΐσε.
’νγΏς έκ τούτο'ν ·χ.άί.έν θύει τησ. άόηΡίτον,άνάγκης ττχροχηΓ 
S- .■'τότ'ττος εις τούτους επάγγελμάτ-./.ήτ άτ:οκ?.ττ.-.~ά?-"ως 
ςν 'τ. αοι, νατηρτίσθη τό παρόν νομοσχέοκοκι διά-τοΰ άρθρου 
πρώτου τοϋ οποίου θεσπίζεται τοιχυτη προνοια υπέρ των 
ως είρητχι Δικηγόρων, ρυθμίζονται 8’ άμα και θέματα τινα 
διαδικαστικής φύσεως.

2. Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ νομοσχεδίου άποσποπειται η δια 
της κυρώσεως της ύπ’ άριθ. 128390 1973 αποφασεω; του 
Υπουργού τής Δικαιοσύνης έςάλειφις αδικίας, γινομένης,.είς 
βάρκ,ς κατηγορίας τίνος δμαηγόρων. ,έ:: τών. πάρε -όντων.· μά·ς ,· 

• υπηρεσίας το*ν. έπΐ τςαγία περιοδική αμοιβή έν ΆΟν,ναις.
. . -ά,ιιειού' αι υλο-ς ίυ.κι-τέρο/ς ότι διά τής κυρουμένης άπο- 
φάσεως ρυθμίζεται τό θέμα τοϋ τρόπου υπολογισμού τοϋ 
ελάχιστου ορίου των έν λόγοι δικηγορικών ςέμοιβών κατά, τον 
αυτόν τρόπον ώς και διά τής ύπ’άρ.6793/60 ομοιας αποφά- 
σεως τοϋ 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης, ής ή ισχύς ούχ’ ήττον

* ε άμφισβητηθή διά τυπικούς λόγους έν τή νομολογία.
Επειδή καί ή τελευταία αύτη άπόφασις δεν τυγχάνει έφαρ- 

μο·γής υπό τινων έντολέων έπί τώ ίσχυρισμώ ότι δήθεν αύ-.η 
έςεδόθη άνευ νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως, μέ άποτέλεσμα· 
ώς έκ τούτου νά δημιουργοϋνται παράπονα υπό των θιγο- 
•ιένων οίκονομικώς Δικηγόρων, διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
τροτεινομένου νομοσχεδίου άφ’ ενός κυροΰται αύτη πρός άρ- 
σιν πάσης σχετικής άμφισβητήσεως άφ ετερου δέ έπεκτει- 
νετα.ι ή ισχύς των διατάξεών της καί εις τάς περιφέρειας 
τών .Δικηγορικών Συλλόγων ολοκλήρου τής Χώρας. ·

• '17. —αοοΰσα συνυπογράφεται καί υπό τοϋ 'Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, λαμβανομένου ύπ’ 
0ψιν ότι διά τοΰ άρθρου 1 τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου 
θεσπίζεται ειδική διαδικασία άναγνωρίσεως πτυχίων Νομι
κών Σχολών τής άλλοδαπής, δι’ όσους έκ τών άποκαθιστα- 
μένων Δικηγόρων κέκτηνται τοιαϋτα.

σμιας ες μηνών άπο ττκ· -βφιςεώς tow ε-fη τήν Ελλάδα σχε- 
τ.κ ήν α’-Λ.η.ν Γ·ς τί_'.ΐ’’π5ο;γκ5.ν -Λ-καειαόναμ: λτ:συνά:-το·,- 

_*'8J : .*'· *νΤ·.γ;κφ .ν .-ον πτυχου· των.Νομικής Σνολής I! α-
VεΤΓΙ3"· ν'?«. (> r ·7Γ"”· CTT*C‘4,1 ϊ.'.ί.ν —4 V»Y/*x-f- *X’■# · /ζ·«Ά-
λ:? γ-s σ' , υ r; t . ·. tV.-r < ί ·: τ,ρ.*: α*·. £ι j ι.·# . ;tr:-c ϊ··, /. * Λ ·γ

;-ά.·-·:_ί( ν·.:'X*' ν-.»\
εκ .ρ>δημι-τολιγιου η. τέλος, α.-νου ·.·!,- ,υτ .κλινών
.Έλλήνω-η·. jiwioi.%tTjTtxvv .τής όε-μΑίας. Δρχΐς . ω·.\όοι/Λ\κΛΐ 

.ς*ί ·ό. ν.τΐύ,·· είνυτ 'άτ.«.-λτ,······:r < πα-ττγωγή» ·/.?.■ ?) τ. ιοποιη-
.-.ικον 'tvs' ,1ά/.λη·«κής i ί ρο.κκν.ι.ήςι Ά.-χη,·. Δ
«ά τροκΰττη ή μόνιμος έγκατά-τααίς των εις πήν Αίόιεπίαν 
καί τό ύτ’ αυτών άακεύαενον λειτούργημα. Π :οκ-κύκνον τ·;ί 
των έγκαταλενυά/τοκ/ ή;η τή/ Αίδιοπίχ/ ή κατά τά άνω έςά- 
μηνος τρούετμια έρχεται άτό τήί ένα:τέως ΐπμ'οί -.ο·'ι πα
ρόντος νόμου.

3. Λί ίιατάΞκς τοϋ άούοου 3 τή; ύπ" ιάαι-ί. 155/27.9. 
1963 Π,ράςκμ; τ:Γ..'Υτή-ρ-.' ,-κό Συτ!ον7.?ο:= -ιτερί γ είοικών 
μέτρων προστααιας των έτ Αίγύαε;y-i'ίάλλήνω-ν ύκηκίονη μ·
ρωδείτη; ϊ:ά τοϋ Ν.Δ. 4377/19,64 ΙχΛυν .έφαραρ/'ή/. αο: · έ-;ί 
τών ϊιά τοΰ παρόντος ρυύμιζομένων περιπτώαεωο, έν ,-/ί-αει 
πρός τά -δέματα άναγνωρίαεω; πτυχίου Νομικής Σχολής Π α- 
νεπιττημίου τής άλλοδαπής.

Ά οδοον 2.

1. Κυροΰται άς’ ής ίπχυτεν ή ύπ’ ·άρ:δ. 12G599 άπό 4 
Δεκεμόρίου 1973-άπόςαυ·.ς τοϋ - Υπουργού-τής ΔτκαιοαυνηςΤ- 
ίι’ ής καδωρίϊδη ό όρ-δέη αρό^ις. ύαν.ςγ'Λ'μςύ· ■’;£·.* ι
στών ορίων .τής ,παγίας,ίτεριοΜκης.άμοεόης τών έπί τ οι αυ
τή άμυιόή τςα.ρίχότ..των ;·τάς ύττηρεαιας των 'Δικηγόρων έν . τή 
περιφερείς τοΰ Λικηγορικοΰ Συ/.λόγου Άδηνών, ίημοτιευδεϊ- 
τα εις τό ύπ’ άριδ. 1427/5.12:1173 ΦΕΚ τ. Β' και ένουαα 
ώς άΚολούδως;

Έν Αδήναις τή 4 Δοκ.-.ιιίρίοι; 1973

Σ-ημειουται προς τουτοις οτι διάταςις του σχεδίου νόμου
περί άναγνωρίσεως εις τούς έν Έλλάδι ασφαλιστικούς οργα
νισμούς τής έν Αιθιοπία προϋττηρεσίας τών οός είρηται Δικη
γόρων άπηλείφθη προτάσει τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών Ύ- 
πηρεσιών, έν δύει τών ύπό τοϋ 'Υπουργείου τούτου άποφασι- 
σθέντων περί άντιμετωπίσεως τοϋ έν λόγω θέματος ένιαίως, 
ο>ς πρός άπαντας τούς έπανχπχτριζομένους έκ διαφόρων χω
ρών τοϋ εξωτερικού ελληνχς.

Έν ΆΡήναις τ-ή 2 Σεπτεμβρίου 1975
Ο! 'Υπουργοί >

' :Έ'/ης Έδνικής^ΠαΆί δ· ν
καί θρηνκι >.-άτων ι

Άριδ. π:ωτ. 128599 -
Λ1ΙΟΙΆΣΙΣ

θέμα:
Περί τοΰ κάδο;ιερών τΐϋ όρδοΰ τρόπον ΰπολαριηιίοΰ τών 

έλαχίττων ορίων τής παγίας περιοδικής άμοίόής.-ών έπί 
τοιαΰτη άμοιίή παρεχά/των τάς ύπηρεαίας των ίικηγόρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντες ύπ’ όψεις α) τήν παρ. 2 τοΰ άρ-δ-ρου 92 τοΰ Ν. 

Δ. 3026/1954 «περί τοΰ Κωδικός τών Δικηγόρων», β) τήν 
ύπ' άριδ. 128494/1954 άπόφαιιν τ,μών περί καδορ-.αμοΰ τών 
•έλαχίατων ορίων άμοιόής έν τή περιφερ-εία τοΰ Δικηγορικού 
Συλλόγου Άδηνών, τών έπί παγία περιοδική άταοι-υή παρεχόν- 
των τάς όπηοεαία.ς των Δικηγόοων, γ) τα; . arr. ·ΐ.ς·δ·ι .’·;
21337/1959; 58798, 58799/1961, 38804/190;,.427/μ/ 
1969, ί ί 8595/ίί)7'2 καί 121663/1973 ήμετέρας απος.άννις,

Ρώ.ήΑΚίΙΣ Π. ΖΗΜΟΣ.

Η
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

:ί ρ.δ,κίαεως δικηγορικών τινων δεμάτων 

Ά οδοον 1.
1. ‘Έλ/.η.-ες το γ&'-ος ϊ ατε/,έοΌ,ντες ή διατεμούντες είτέτ: -7 

Δικηγόροι παρά τοιφ. Δικαστηοίοις τή; Αίδιοπίας. κεκΠηιέ· ·,ί 
νοι πτυχίου νομ κοΰ τμήματος Νομικής Σχολής έγκαταλεί- ,, 
ψα,,τες έντός τής τε/.ευταίας πεντ:·κν.ίας ή έγκατελτ-πΓ/τ:p 
όριατικώς τήν έν τή χώρα ταυ τη μό-Λυο:;, έγ/.ατάοτα α.ν τ.-,,ν

δ: ο : ίψω ν τ α · ' Δι κηγόροι ίν Τκ .ίυάδ: ύπό τό ν οπ
τής μονίμου εγκατοαταοεώς των εις τήν· περιφέρεια, τοΰ Δι
καστηρίου, παρ’ ώ αΐτοϋνται τον διορισμόν, των.

δ: ων εχορηγηδητα.ν ουρήσεις των ελάχιστων οριω. των
αμοιβών τών έν λόγω Δικηγόρων, δ) τήν ύπ’ άριδ. 93734/ 
1962 άπόφασιν.ήρών, δι,’ ής έτφρπ-.κοιήδησαν αί Γ'ενίνυείτΐ.α- 
τάπεις τής ϋπ’ άριδ. J,2S494/1954 προανη:δείσησ άποφά- 
σεως ήμών καί ώρ,ίσδη ότ: τα έλάχιστα όρια άμοιόής τών 
Αεκηγόρων Άδητ.ών προιαυρά/ονται κατά 10% δι’ ‘άκάττην 
τριετίαν δικηγορικής υπηρεσίας παρά τώ αύτώ έντολεΐ, ε) 
τήν ύτ’ άριδ. 76630/1964 ήμετεραν ς.ΐτόφασ ν. ής καδω- 
ρίσδη ότι τά έ·, λόγω έλάχιστ; όρια: προσαυαά.ο,ε.-.·. κατά 
1 ΟΥ δι’ έκαστη-; δεκαετίαν δκηγ:ρ κής έν συνόλμ, ,.ύ.-.η:^σίας 
τώ.· Α'.ΤΓγόιώ/Άΰη,ών, στ) τήν ύπ' 'άριδ. 67SS/ 
τέραν',άπόφα: ... περί έγκρ σεως καδορισμοΰ τών κττ.Υ τά ά-,ω 
έά,ργκιπτ-ων όριω,ν, ζ) τάς διά Γώ.ν.ύπ’ άτι-?, 7077/1967 καί 
7::>ΥβΛΟΓ>'7ί,ίγγ;ων τ:ΰ Δ •κηγοοικτύ Γ-λλόγου 
τ,ςπτυπτνμενας γνώμας τούτου, η) πό" γεγονός ίτ: τ' ετυπώ- 
δησατ.· αμφισβητήσεις τινές ,πε'-.ί τςΰ /.όρους τής ·■’·, λογερ 
ί.τ’ ·άΐΑ. .67.98/ 1966 ά.το-φαοεως ήμών -μέ άποτ-όλε ;.·σ νήν 
?ri/o.-.p-'-iα - .τοςίς τ νος συγχύσεως έν σχετοι προς τ.·· όρ- 
•ί/όν τρό-ττν. υπίκογισμοΰ τών έν .λόγω, έκα/ιστων όριων και 
δ) τήν ύπ", άτ-.δ. 77998/1973 ήμ;τέραν ερμηνευτικήν εγκύ
κλιον. άποφϊσί'έ'γϊν:


