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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί τής πσοτάσεως. νόμου «περαποδοσεως περιουσιών οη- 
μευνευών βάσει τού Μ'/ 1948 ψηφίσματος καί άποκατα- 
στάσεως εις τούς κλήρους των των κηρυχ-ύεντων εκπτώ
των κατ' έφ αρμογήν τού NV1948 ψηφίσματος».
Πυός ιήν Ε' ’Λ)·αΟεωρ>ιιιχψ· Βουλήν τών 'Ελλήνων
Elvat γνωστον ότι κατά τήν περίοδον 1 94 < και μετεπειτα. 

συνέπεια τών συν-ύηκών τής εμπολέμου εκείνης περιόδου, έγι
ναν ά-ΰρόαι δημεύσεις περιουσιών δυνάμει του M/1G/21.1.1948 
ψηφίσματος κα-ύως καί εκπτώσεις κληρούχων δυνάμει τού 
Σ'. 1948 ψηφίσματος.

Πλαίσιον νομικόν ύπήρςε πάντοτε το αύτό, ήτοι συμμετοχή 
είς άντεΊ>ν:κην, ώς εκαλείτο, δρασιν, καταδίκη δια τήν δρά- 
"ΐν ταύτην καί άποστέρησις τής Ελληνικής Ιθαγένειας συν

έπεια τής δράσεως ταυτης.
ΤΙ εύρύτης καί ή δυνατότης διευρύνσεως τοϋ πλαισίου τού

του. ή ερήμην τοϋ ιδιοκτήτου διαδικασία. τό κλίμα τής επο
χής. είχον ώς άποτέλετμα χιλιάδες νά μείνουν άνευ κλήρων 
καί περιουσιών καί αί οικογένεια·! των νά δυστυχούν.

----Μεταγενέστερα νομο·5ετήματα —ώς τό" Ν.Δ. 2951 /1954.
τέ άρ-$ρον 5 τοϋ Ν.Λ. 4234/G2— όχι μόνον δεν έλυσαν τό 
πρόβλημα άλλα τουναντίον τό περιέπλεςαν, ώστε νά μή άπο- 
δεσμευβ>ούν τά δημευ-όέντα.

"Ηδη ή συμμετοχή' καί τυχόν καταδίκη είς τόν ένοπλον αγώ
να τής εποχής εκείνης ήμνηστεύ-όησαν διά τού Π.Λ. 519/ 
1974 καί επομένως οέν είναι' οϋτε δυνατή ούτε επιτρεπτή ή 
κατακράτησις καί ή δ'.ατήρησις τών δημεύσεων. μετά τήν ρη
τήν κατάρνητιν τοϋ MV1.948 Φησίσματος διά τοϋ αρ-ύρου 1 

1 έδ. α' τοϋ Ν.Λ. .4234/19G2.
Διά ταΰτα προτείνομεν το κάτω·5ι σχέδιον Νόμου ενώπιον 

τής ΒσΌ , , τών Ελλήνων. ",
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ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΌΜΟΥ

«Περί άποδοτεως περιουσιών, δημευ-ύεισών βάσει τοϋ ΜΥ
1948 ψηφίσματος καί άποκαταστάσεως εις τούς κλήρους
των τών κηρυχ-όέντων εκπτώτων κατ' έφαρμογήν τοϋ Ν'.''
1948 ψηφίσματος».

“Αρ-ύρον I.

Περιουσία·, δημευ-άείσαι £άοε: τοϋ MV1948 ψηφίσματος 
ή άλλου τίνος είς εκτέλεσιν τούτου νόμου, άποδίδονται είς τούς 
ιδιοκτήτας ή τούτων μή επιζώντων είς τούς νομίμους κληρο
νόμους τούτων, ελευ-ύεραι παντός επ' αυτών βάρους, καταρ- 
γουμενων των έκδο-ύεισών διά τήν δήμευσίν των διοικητικών 
καί δικαστικών αποφάσεων. Ομοίως άπο/ανίστανται είς τού* 
κλήρους των κλπ. καί πάντες οι κηρυχνέντες έκπτωτοι κατ’ 
εφαρμογήν τοϋ Ν' 1948 ψηφίσματος ή άλλου συναφούς προς 
τούτο ή κατ’ εφαρμογήν τούτου νόμου, άκυρουμένων τών σχετι
κών διοικητικών καί δικαστικών αποβάσεων.

'Ap-Spcv 2.

Εάν α! δημευ-ύείσαι περιουσία: καί κλήροι περί ών τό άρ- 
■ί»ρον 1, έςεποιή-λησαν νομίμως ή άλλως νομίμως περιήλ-Sov 
είς τήν κυριότητα τρίτων, ο! άρχικοί ,ίδιοκτήται δικαιούνται 
νομίμου άποζημιώσεως, τρεχούσης άςίας. είς βάρος τοϋ Δη
μοσίου. δ·.’ άποφάσεως τοϋ αρμοδίου κατά τόπον Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου, κα-ϊορίζοντος τήν άΐσίαν τών άκινήτων.

Ο! ενδιάμεσοι καρποί καί ωφελήματα δεν οφείλονται καί δεν 
άναζη τώνται.

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοτιεύσεως εις 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
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