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Έ~- τοϋ οχεδίου Νόμου «περί έπχναφοράς έν ΐσχύι των άρ
θρων 2 καί 3 τοϋ Νόμου 1999/1952 «περί τρόπου·ρυ- 
θμίσεως άτακτων τινών δικαιοπραξιών έν Δωδεκχνήσω 
καί άλλων τινών διατάξεων».

Προς ιήν Βουλήν ιών ‘Ελλήνων
Διά Των άρθρων 2 καί 3 τοϋ Νόμου «περί τροπου ρυθμισεως 

άτακτων τινών δικαιοπραξιών έν Δωδεκχνήσω ελ,ηφθημερι- 
ανα διά τήν κύρωσιν τών συμβάσεων περί συστασεως προί
κος καί δωρεάς, ύπό τον όρον διατροφής, αί όποΐχι σννηφθη- 
σαν έν Δωδεκχνήσω από τοϋ έτους 1938 μέχρι τής επεκτασεως 
εις ταύτην τής λοιττής έν Έλλάδι ΐσχυούσης αστικής νομο
θεσίας, ώς καί διά τήν κύρωσιν συνταγεισών διαθηκών και 
άναγνώρισιν κληρονομικών δικαιωμάτων γεννηθεντων κατά 
τήν αύτήν χρονικήν περίοδον, άνευ τηρήσεως τών εις αμφο- 
τέρας τάς ώς άνω περιπτώσεις ΐσχυσασών έκάστοτε εν Δω- 
δεκανήσω διατάξεων. ,

Ή έπικύρωσις τών ώς άνω άτάκτως γενομένων δικαιο- 
πραξιών, ώς είδικώτερον εκτίθεται καί εις τήν συνοδεύουσαν 
τον Νόμον 1999/1952 Εισηγητικήν Έκθεσιν τής οποίας 
τό κείμενον παρατίθεται έν τελεί τής παρούσης, έκρίθη 
αναγκαία κυρίως χάριν τής άσφαλείας τών συναλλαγών.

δικαιωμάτων, ό υπέρ ού έξεδόθη ή σχετική δικαστική άπό- 
φασις δεν άποκτά αυτοδικαίως ~τήν νομήν ή τήν κατοχήν τοϋ 
πράγματος, έάν δεν έχη ταύτην, άπαιτουμένης έν προκειμένω 
καί τής καταχωρίσεως τής άποφάσεως εις τά οικεία βιβλία 
Τοϋ κτηματολογίου ή τά οικεία βιβλία Μεταγραφών, ώς 
ορίζεται ύπό τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 1999/1952; 
Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου τοϋ_νομοσχεδίου ορίζεται επίσης ότι 
δια~ τής έπικυρώσεως τών δικαιοπραξιών ή άναγνωρίσεως 
κληρονομικών δικαιωμάτων δεν θίγονται τά επί τών οι
κείων άκινήτων ύπό τοϋ Δημοσίου, τυχόν κεκτημένα δι
καιώματα, συμφώνως προς τόν Α.Ν. 1539/1938 «περί 
προστασίας τών δημοσίων κτημάτων», | _Κ^Ι

ε) Τό άρθρον 5 άναφέρεται εις τήν έναρξιν ισχύος τοϋ 
προτεινομένου νομοσχεδίου.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ έν λόγω σχεδίου Νόμου, δπεο 
έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό τήν κρίσιν τής ’Εθνικής 
’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν έπιψή- 
φισιν τούτου.

• ’Εν Άθήναις τή 2 Σ/βρίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών.
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ - ΕΥΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

Ή διάρκεια τής ισχύος τών ώς άνω διατάξεων, συνδε- 
θεΐσα μέ αποκλειστικήν προθεσμίαν ύποβολής αΐτήσεως προς 
τό δικαστήριον ύπό τών ενδιαφερομένων, ύπήρξε βραχυτάτη, 
έξ ού λόγου διά μεγάλον αριθμόν έκ τών προαναφερθεισών 
δικαιοπραξιών έξηκολούθησεν ύφισταμένη ή άμφισβήτησις 
ώς πρός τό κϋρος των, έξ έπόψεως τηρήσεως τοϋ κατά την 
κατάρτισίν των έπιβαλλομένου τύπου.

Ταϋτα έπεσημάνθησαν καί Από τής Νομαρχίας Δωδε
κάνησου ύπό τών Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, 
ύπό τής Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, ώς καί ύπό πολλών 
ένδιαφερομένων άγροτών, έζητήθη δέ ή έπί βραχύ χρονικόν 
διάστημα επαναφορά έν ΐσχύι τών διατάξεων τών άρθρων 2 
καί 3 τοϋ ώς άνω Νόμον, διά νά παρασχεθή ή δυνατότης 
εις τούς ενδιαφερομένους όπως μεριμνήσουν διά τήν έπι- 
κύρωσιν τών ύπό τών ώς άνω διατάξεων προέλεπομένων δι- 
καιοπραξιών καί άναγ-ήώρισιν τών . εις ταύτας άναρΡ- 
ρονων κληρονομικών δικαιωμάτων. Έπί ' τοϋ - δέματος 
δέ τούτου έξεδόθη προσφάτως καί σύμφωνος γνωμοδότησις 
τόϋ Εΐσαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου.

Εις τοϋτο άποβλέπει τό ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου διά 
πών διατάξεων τοϋ οποίου δρίζονται είδικώτερον τά εξής :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 έπαναφέρονται έν ίσχύι δΓ έν 
έξάμηνον καί διά τούς ώς άνω έκτεθέντας λόγους αί δια
τάξεις τών άρθρων 2 καί 3 τοϋ Νόμου 1999/1952. ’Εντός 
τής προθεσμίας τάύτης πας ένδιαφερόμενος θά δύναται νά 
ύποβάλη αίτησιν εις τό δικαστήριον διά τήν έπικύρωσιν άφο- 
ρώσης τοϋτον δικαιοπραξίας ή άναγνώρισιν κληρονομικού 
δικαιώματος του, κατά τά έν παρ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ ώς 
άνω νόμου οριζόμενα. - _ -

β) Διά τοϋ· άρθρου 2 άφ’ ένός καθίσταται άρμόδιον τό 
Μονομελές Πρωτοδικεΐον τής τοποθεσίας τοϋ ακινήτου, 
αντί τοϋ ύπό τοϋ Ν. 1999/1952 όριζομένου _προέδρου Πρω
τοδικών καί άφ* έτέρου όρίζεται, άντί τής ύπό τούτου προ- 
βλεπομένης διαδικασίας τοϋ Ν. ΒΧΗ' ή αντίστοιχος δια
δικασία τών άρθρων' 647 καί έπ. τοϋ κώδικος πολ. Δικο
νομίας.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 σκοπεϊται ή καθιέρωσις ύποχρεώ- 
σεως κοινοποιήσεως τής ύποβαλλομένης εις τό δικαστήριον 
αΐτήσεως περί έπικυρώσεως δικαιοπραξιών κλπ. καί πρός τό 
Δημόσιον, έκπροσωπούμενον έν προκειμένω ύπό τοϋ άρμο- 
δίου Οικονομικού ’Εφόρου, διά τήν κατοχύρωσιν τών δι
καιωμάτων τοϋ Δημοσίου.

δ). Διά τοϋ άρθρου 4, πρός πρόληψιν πάσης άμφισβητή- 
σεως ορίζεται ότι διά μόνης τής κυρώσεως τών ττερί ών πρό
κειται δικαιοπραξιών ή τής άναγνωρίσεως κληρονομικών
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Έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν σχέδιον Νόμου δΓ 
ού σκοπεϊται ή τακτοποίησις άτακτων δικαιοπραξιών καί 
ή λύσις άμφισβητήσεων όσον άφορα τήν έννοιαν διατάξεων 
αίτινες έχουν σοβαράν έπίδρασιν έπί τοϋ κύρους τών συνα- 
φθεισών παλαιότερον έν'Δ/νήσω συμβάσεων, κατά τά λε- 
πτομερέστερον κατωτέρω έκτιθέμενα-ς

I. Μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων έπί άκι- 
νήτων άνευ προηγουμένης άδεΓας τής ’Ιταλικής Διοική- 
σεως. __

Διά τοϋ άρθρου 67 τοϋ κτηματολογικοϋ οργανισμού του 
έτους 1929 ορίζεται ότι προκειμένης μεταβιβάσεως έξ 
έπαχθοϋς ή χαριστικής αιτίας δημοσίων γαιών ( ήτοι τών 
MIRI ERAQI EMIRE METRUDHE καί ΜΕΥΑΤ)
τελουσών ύπό παραχώρησιν άπαιτεϊται έκτος άλλων καί 
προηγουμένη άδεια πρός τοϋτο χορηγουμένη ύπό τοϋ Κυ
βερνήτου τών Νήσων τοϋ Αιγαίου, άνευ τής όποιας ή μετα- 
βίβασις είναι άκυρος. Κατά τό έτος 1939 διά τοϋ άρθρου 45 
τοϋ κανονισμού «ττερί τών τελών έπί τών έργασιών καί 
«περί τών άμέσων καί έμμέσων φόρων» ώρίσθη οτι μέχρις 
όριστικής διαμορφώσεως τοϋ κτηματολογικοϋ θεσμοΰ έν 
Δωδεκανήσω ή άδεια περί ής ποιείται λόγον τό άρθρον 67 
τοϋ κτηματολογικοϋ όργανισμοΰ άπαιτεϊται διά τάς μετα
βιβάσεις τάς εκούσιας καί άναγκαστικάς άκινήτων οΐουδή- 
ποτε είδους καί φύσεως καί διά τήν σύστασιν επ’ αύτών 
ύποθηκών καί άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων είτε έκ 
συμβάσεως είτε έκ τοϋ Νόμου.

Συμφώνως πρός τό άρθρον 51 τοϋ Εισαγωγικού Νόμου 
τοϋ ’Αστικού Κώδικος όρίζοντος 6τι « ή πρό τής εισαγωγής 
τοϋ ’Αστικού Κώδικος έπελθοϋσα κτήσις κυριότητος ή 
άλλου έμπραγμάτου δικαιώματος κρίνεται κατά τό δίκαιον 
6περ ϊσχυεν έν ω χρόνω έλαβον χώραν τά πρός κτήσιν 
αύτών πραγματικά γεγονότα», τό Έφετεΐον Δωδεκάνησου, 
τροποποιήσαν άντιθέτως κρίνασαν άπόφασιν τοϋ Πρωτο
δικείου Ρόδου, έδέχθη οτι ή έλειψις τής περί ής άνωτέρω 
άδειας τού Κυβερνήτου, εις πάσαν περίπτωσιν συσ,τάσεως, 
τροποποιήσεως ή μεταβιβάσεως έμπραγμάτου δικαιώματος 
έπί άκινήτου οίουδήποτε είδους, έφ’ όσον 0.αβε χώραν άπό 
τοϋ 1939 .καί έφεξής καθιστά άκυρον τήν σύμβασιν.

Λαμβανομένου ύπ’ 6ψει ότι πλεΐσται είναι αί περιπτώσεις 
καί είς Ρόδον καί Κώ ίδια όμως είς τάς άπομεμακρυσμένας 
νήσους, καθ’ άς ή άφορώσα έμπράγματον έπί άκινήτου δι
καίωμα σύμβασις έγένετο άνευ τής άδειας τοϋ Κυβερνήτου, 
άνακύπτει σοβαρόν πρόβλημα συνεπεία τής κατά τήν νο-.



μολογίαν του Έφετείου Δωδεκάνησου, άκυτότητος μεγάλου 
άριθμόίΓμεταβίβάσεων ακινήτων ή έμπ ραγμάτωνέπί τούτων 
δικαιωμάτων, , περί ών ανωτέρω, και όξύτατος ό άπειλού- 
μενος εκ τής αιτίας ταύτης κοινωνικός σάλος, πρός πρό- 
ληψιν τοϋ όποιου συζητεΐται ή διά νομοθετικού μέτρου 
νομιμοποίησις των έκ τής αιτίας ταύτης πασχουσών δι- 
καιοπραζιών και τοϋτο σκοπεΐται διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
σχεδίου. .' ;· ■' * '-··■·

ΐΆ.·'_ II Κληρονομίαι. “· -
η Ώς γνωστόν αί έργασίαι τής κατασκευής τοϋ έν Δωδεκανή- 

σω κτηματολογίο,υ ,έπερατώθησαν έν ετει 1932. Έκτοτε 
ύφίστατο συμφώνως πρός τό άρθρον 51 τοϋ κτηματολογικοϋ 
όργανισμοϋ, ύποχρέωσις πρός καταχώρισιν έν τώ κτήμα-' 
τ'ολόγικώ βιβλίω (έκτος των έν ζωή πράξεων δι’ ών συνι- 
στάται ή μεταίιίάζεται κοριότης ή άλλο εμπράγματο·/, 
δικαίωμα έπί άκινήτου κλπ.) ‘καί των αιτία θανάτου μετα
βιβάσεων κυριότητος ή έμπραγμάτων δικαιωμ.άτων έπί 
άκινήτου ώς καί της παρ'αιτήσεως άπό τής κληρονομιάς. Ή 
παράλειψις τής καταχωρίσεως ταύτης έχει ώς συνέπειαν 

.τήν μή 'κτήσιν τοϋ έμπραγμάτου, δικαιώματος υπό τοϋ πρός 
6ν έπήχθη ή κληρονομιά. Παρ’ ολην την βαρυτάτην ταύτην 
συνέπειαν . της παραλείψεως τής εις τά κτηματολογικά 
βιβλία καταχωρίσεως υπάρχουν πολυάριθμοι περιπτώσεις 
μή καταχωρίσεως αίτία_ θανάτου μεταβιβάσεων έμπραγμά-. 
των δικαιωμάτων, όφειλόμεναι προφανώς είτε εις άγνοιαν, 
κυρίως υπό των άμαθών κάί άγραμμάτων είτε είς. την 
συνήθη αμέλειαν καί έπ’ άόριστον αναβολήν πρός συμμόρφω-. 
σίν εις τούς νομίμους τύπους. Καί ναι μέν ό κτηματολογικός. 
όργανισμός έν άρθρω 56 έπιβάλλει* -είς· τήν άστυνομικήν 

,· αρχήν τήν ύποχρέωσιν, όπως οϊκοθ. > γνωστοποιή είς τό 
Γκτή'μοιτολογικόν γραφεΐον τούς είς τήν περιφέρειαν' της 
επισυμβαίνοντας θανάτους προσώπων', ίνα έν περιπτώσει 

’ μή υποβολής έκ μέρους των κληρονόμων τοϋ θανόνφος σχε- 
ζτικής αιτήσεώς περί καταχωρίσεως είς τό κτημάτολογικόν 
βιβλίον.'τών τυχόν περιλαμβανομένων είς τήν κληρονομιάν 

, έμπράγμάτών δικαιωμάτων μέριμνα οικοθεν διά τήν έξο- 
κρίβωσιν καί καταχώρισιν τούτων ή υπηρεσία τοϋ κτημα
τολογίου', πλήν όμως, ώς ήτό' φυσικόν ή διάταξις αΰτη 
δεν άπέδωσεν άξιόλογα άποτελέσματα. Οΰτω σήμερον τό 

’ κτηματολόγιον είς πλείστας περιπτώσεις δεν άποδίδει πιστήν 
τήν εικόνά των έπί των άκινήτων δικαιούχων άφοΰ έμφανί- 
ζονται είσέτι έν αύτώ ώς δικαιούχοι έμπραγμάτων δικαιω
μάτων πρόσωπα άπό μακροΰ έκλιπόντα, ένώ άφ’ ετέρου 

,πλεΐστοι πράγματι δικαιούχοι έμπραγμάτων δικαιωμάτων 
έπί ακινήτων αιτία θανάτου των οικαιοπαροχών των εύρι- 
οκονται έν άϊυναμία νά άποϊίϊουν τό δικαίωμά των τούτο, 
άφοϋ τύποις δέν έκτήσαντο κάν τοϋτο λόγω τής παραλείψεως 
τής σχετικής παραχωρήσεως είς τό κτημάτολογικόν βιβλίον 
καί συνεπώς δέν είναι δύατή ή περαιτέρω μεταβίβασις νο- 
μίμως τοϋ έν λόγω δικαιώματος. ' .....

:-.·· Ή άνωμαλία όμως δέν περιορίζεται μέχρι τοϋ σημείου 
τούτου, άλλά ττεριεπλάκη έτι περαιτέρω διά μεταγενεστέρων 

. πράξεων είς άς προέβησαν οί περί ών ανωτέρω «άνώμαλοι», 
ούτως είπεϊν δικαιούχοι αιτία θανάτου έμπραγμάτων άκι- 
νήτων δικαιωμάτων. Άγνοήσαντες δηλαδή ούτοι παντελώς 
τόν θεσμόν τοϋ κτηματολογίου προέβησαν είς περαιτέρω 
μεταβιβάσω έν ζωή τών έπί ακινήτων έμπραγμάτων δι
καιωμάτων άτινα περιελαμβάνοντο είς τήν πρός αύτούς 
έπαχθεϊσαν κληρονομιάν καί είς τήν νομήν τών οποίων 
εύρίσκοντο, παρ’ όλον 0τχ ώς έλέχθη, δέν ειχον καταστή 
κύριοι τούτων άφοϋ δέν είχε λάβει χώραν ή καταχώρησις 
έν τώ κτηματολογικώ βιβλίω. Ή μεταβίβασις αύτη έγέ- 
νετο δι’ ιδιωτικού εγγράφου (δεδομένου ότι ό Συμβο
λαιογράφος δέν ήτο δυνατόν νά άναλάβη τήν σύνταξιν δη
μοσίου εγγράφου ύπό τάς άνωτέρω ανωμάλους συνθήκάς) 
τό όποιον όμως κατά τήν ’Ιταλικήν νομοθεσίαν ήδύνατο 
βεβαίούμενον δικαστικώς έκ τών ύστέρων νά άναπληρώση 
τό δημόσιον έγγραφον, πλήν όμως ούδέ τούτου ή καταχώ- 
ρισις είς τό κτημάτολογικόν βιβλίον ήτο^ δυνατή άφοΰ ό 
δικαιοπάροχος τοϋ τελευταίου άποκτώντος τό μεταβιβαζό- 
μενον έμπράγματον δικαίωμα δέν έφέρετο ώς κύριος τούτου

έν τώ κτηματολογικώ βιβλίω Ή έπί τοϋ αυτού άκινήϊ 
έπανάληψις τής « άκτάκτου» διαδοχής ή τής <Γ άτακτο 
έν ζωή μεταβιβάσεως ούχί σπανίως έμφανιζομένη καθισ3§ 
ώς είναι φυσικόν, έτι πολύπλοκον τήν περιπλοκήν, yj

Τής άνωτέρω ανωμαλίας συνεπεία τής οποίας άφ’ ένος 
τό κτηματολόγιον έμφανίζεται ώς μή ένημερωμένον πρδζ 
τήν άληθή τών ακινήτων νομικήν κατάστασιν έπί προφανέι 
ζημία τοϋ θεσμού καί άφ’ έτέρου ήρχισαν γενόμεναι σο- 
βαραί κτηματικαί διαφοραί αίτινες αύξανόμεναι συν τω 
χρόνω είς αριθμόν δυνατόν νά προσλάβουν τήν 'μορφήν 
κοινωνικού προβλήματος, ζητείται ήδη ή τακτοποίησή

III. Διαθήκαι - Προικοσύμφωνα - Δωρεαί ύπό όρον δια-
. τροφής·. ; . . Τ -.·· - ■ .. ·,-

Μέχρι τοϋ 1938, έν Δωδεκανήσω τά ύπό Ελλήνων συν- 
τασσόμενα έγγραφα διαθηκών, συστάσεως προικός ’ καί 
δωρεάς ύπό όρον διατροφής, συνετάσσοντο νομίμως ύπό 
τών έκκλησιαστικών αρχών, ήτοι ύπό τής Μητροπόλεως 
ή τών κατά τόπους αρχιερατικών έπιτροπών. (Βλ. Δ/μαι 
198/1931 καί άρθρον 56 τοϋ κτηματολογικοϋ όργανισμοϋ), 
Δηλαδή συνετάσσετο έγγραφον ιδιωτικόν τό όποιον έπεκύ- 
ρωνεν ή έκκλησιαστική άρχή καί κατεχώρει είς παρ’ αύτη 
τηρούμενον βιβλίον. Έν έτει όμως 1938, διά τοϋ ύπ) άριθ. 
324. Διατάγματος τής Ιταλικής Διόικήσεως κατηργήθη 
ή ώς άνω συμβολαιογραφική-άρμοδιότης τών έκκλησιαστικών 
ημών αρχών αίτινες ύτοκατεστά-3ησαν ώς πρός τά καθήκοντα 
των ταύτα, ύπό τών ιέν Δωδεκανήσω '(’Ιταλών) συμβολαιο
γράφων, είς τούς οποίους κατά συνέπειαν ώφειλον έφεξής 
νά άπευθύνωνται οί έν Δωδεκανήσω Έλληνες πρός νόμιμον 
σύνταξιν τών περί ών άνωτέρω έγγράφών (διαθήκης- προί- 
κός- δωρεάς ύπό όρον διατροφής). Πλεΐσται όμως υπήρξαν 
αί περιπτώσεις ιδία είς τάς μάλλον άπομεμακρυσμένας 
νήσους καί είς τήν ύπαιθρον, καθ’ άς οί "Ελληνες, άλλοτε 
έξ άγνοίας, άλλοτε έκ λόγων άναγομένων είς τάς Έθνικάς 
παραδόσεις δέν συνεμορφώθησαν πρός τάς νέας διατάξεις 
τής ’Ιταλικής Διόικήσεως, άλλ’. έξηκολούθησαν καί μετά 
τό έτος 1938 νά προβαίνωσιν είς τήν σύνταξιν τών ρηθέντων 
έγγράφών κατά τόν προΐσχύοντα, τύπον, δστις όμως ούδέν 
κύρος πρόσέδιδεν είς τό έγγραφον. Έτι δέ πλέον είς πλείστας 
περιπτώσεις έπειδή ή ’Εκκλησιαστική Άρχή έδίσταζε 
νά συμπράξη είς τήν σύνταξιν τοϋ έγγράφου οί ένδιαφερό- 
μενοι ήρκοϋντο είς μόνην τήν σύνταξιν έγγράφου ιδιωτικού, 
άνευ οίασδήποτε έπισήμου βεβαιώσεως, είς τό όποιον 
είς τινας μάλιστα περιπτώσεις άντί τών ύπογραφών τών 
συμβαλλόμενων έτίθετο είτε ή προσώπική αύτών σφραγίς 
(σφραγίς έκτυποϋσα τά αρχικά στοιχεία τοϋ όνόματος 
καί έπωνύμου αύτών ής ή χρήσις ήτο νόμιμός μέχρι τοϋ 
έτους 1942 καταργηθεΐσα μεταγενεστέρους) είτε σταυρός, 
είς ένδειξιν τοϋ ότι ό συμβαλλόμενος αγνοεί γραφήν. Ώς 
ήτο έπόμενον αί κατά τόν άνωτέρω μή νόμιμον τύπον δι- 
καιοπραξίαι δέν, κατεχωρίθησαν είς τό κτημάτολογικόν 
βιβλίον καθ’ ό νομικώς ανύπαρκτοι. Τοϋτο όμως δέν ήμπόδισε 
τούς Έλληνας τής Δωδεκάνησου άπό τοϋ νά έξακολουθοϋν, 
είς μεγάλην κλίμακα, συναλασσόμενοι κατή τόν άτακτον αύτόν 
τρόπον καί νά δημιουργήσουν ούτω μίαν πραγματικήν κατά- 
στασιν, ήτις δέν είναι δυνατόν νά άγνοηθή χωρίς έκ_τούτοι 
νά μή δημιουργηθή όξύτατον κοινωνικόν πρόβλημα.

Καί όσον μέν άφορα τά κατά τόν άνωτέρω μή νόμιμον 
τρόπον συνταχθέντα έγγραφα συστάσεως. προικός ύπό 
άνιόντος πρός κατιόντα ύφίσταται νομική εύχερεια βάσει 
τών κειμένων διατάξεων ( άρθρον 53 παρ. 2 τοϋ κτηματο- 
λογικοϋ οργανισμού) νά τακτοποιηθούν καταχωρούμενα 
είς τό κτημάτολογικόν βιβλίον μετ’ έπικύρωσιν ή δικαστικήν 
βεβαίωσιν τών ύπογραφών τών συμβαλλομένων. Προκει- 
μένου όμως περί τών έγγράφών δωρεάς ύπό όρον διατροφής 
ή συστάσεως προικός έκ μέρους μή άνιόντος (οπότε κατά τέ 
’Ιταλικόν Δίκαιον ή προίξ λογίζεται ώς δωρεά) τό δημό
σιον έγγραφον άπητεΐτο έπί ποινή άκυρότητος καί δικαιο- 
πραξίας καί συνεπώς, καθίσταται αδύνατος ή βάσει τών 
κειμένων διατάξεων νομιμοποίησις ταύτης καί είς τό βι- 
βλίον τοϋ κτηματολογίου καταχώρισις τής οικείας νομικής 
έπί τοϋ άκινήτου μεταβολής. Συνεπώς μόνον νομοθετικώς



θά ήδύνατο νά χορηγηθή ή ευχέρεια προς νομιμοποίησιν 
των ανωτέρω άτακτων πράξεων. Ή τακτοποίησις των 
άνωτέρω έκτιθεμένων ανωμαλιών σκοπεΐται διά τοϋ άρθρου 
2 τοϋ σχεδίου Νόμου.

Άθήναι τη 17 Δεκεμβρίου 1951 
'Ο έπί της Δικαιοσύνης 'Υπουργός

Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
, Νόμος 1999/1952 «περί τρόπου ρυθμίσεως άτάκτων 

τινών δικαιοπραξιών έν Δωδεκανήσω καί άλλων τινών δια
τάξεων».

«Άρθρον 2.
-1. Συμβάσεις συστάσεως προικός καί δωρεάς ΰπό δρον 

διατροφής συναφθεΐσαι έγγράφως έν Δωδεκανήσω άπό 
τοϋ έτους 1938 μέχρι της εισαγωγής έν Δωδεκανήσω της 
Ελληνικής ’Αστικής Νομοθεσίας άνευ τηρήσεως των κατά 
τας έκάστοτε ΐσχυούσας έν Δωδεκανήσω διατάξεις άπαι- 
τουμενων τύπων δύνανται νά κυρωθούν κατά την έν τώ 
επομένω άρθρω 3 διαδικασίαν, έφ’ δσον αί δι’ αύτών συνο- 
μολογούμεναι υποχρεώσεις έξεπληρώθησαν ΰπό των συμ- 
βαλλομένων. . '**

Ή κύρωσις καλύπτει μόνον τά τυπικά έλαττώματα τής 
συμβάσεως, περίληψις δέ τής περιεχούσης ταύτην άποφά
σεως καταχωρεϊται εις τά οικεία βιβλία τοϋ κτηματολογίου, 
ή δπου δέν τηρούνται τοιαΰτα, εις τά οικεία βιβλία μετα
γραφών. Έκ τής τοιαύτης κυρώσεως δέν θίγονται δικαιώ
ματα τρίτων καλής πίστεως, τοϋ κατά τό επόμενον άρθρον 

.Προέδρου δικαιουμένου νά άρνηθή την κύρωσιν, έφ* δσον 
-βεβαιοΰται ή δπαρξις τοιούτων δικαιωμάτων.
'-••'2. Κατά την έν τη προηγουμένη παραγράφω διαδικασίαν 
δύνανται νά κυρωθούν καί διαθήκαί συνταγεϊσαι έν Δωδεκανή
σω μέχρι, τής ένάρξεως τής Ισχύος έν αύτή τής έν τή λοιπή 
Ελλάδι Νομοθεσίας άνευ τηρήσεως. τών έκάστοτε ίσχυουσών 

.έν Δωδεκανήσω νομίμων διατυπώσεων, έτι δέ καί ν’ άνα- 
γνώρισθη κληρονομικόν δικαίωμα, έκ διαθήκης, ή νομίμως 
κτηθέν τοιοϋτον,' έξ άδιαθέτου έπί άκινήτων κληρονομικής 
περιουσίας κειμένης έν Δωδεκανήσω έφ’ δσον ό κληρονομού
μενος απεβίωσε τίρό τής έν Δωδεκανήσω Ισχύος τής έν τή 
λοιπή 'Ελλάδι ’Αστικής Νομοθεσίας.
ΛΊ Αί διατάξ εις τής παρούσης παραγράφου δέν' έχουσιν 
έφαρμογήν έν ή περιπτώσει έχει έκδοθή οποτεδήποτε αντί
θετος τελεσίδικος δικαστική άπόφασις».

«Άρθρον 3. ..........
1. *Η περί ής τό προηγούμενον άρθρον 2 κύρωσις χωρει

δι’ άποφάσεως τού Προέδρου Πρωτοδικών τής τοποθεσίας 
τού άκινήτου δικάζοντος κατά τήν διαδικασίαν τοϋ Νόμου 
ΒΧΗ' ώς τροποποιείται διά τής κατωτέρω παρ. 2 άπο- 
κλειομένου τού ένδικου μέσου τής άναιρέσεως κατά τής 
άποφάσεως τοϋ Προέδρου ή τοϋ κατ’ έφεσιν δικάζοντος 
Έφετείου. 'Η διαδικασία διεξάγεται άτελώς καί έφ’ απλού 
χάρτου. *0 Πρόεδρος έπιλαμβάνεται τής έξετάσεως τής 
ύποθέσεως τή αιτήσει παντός έχοντος έννομον συμφέρον 
ύποβαλλομένη αύτώ έντός άνατρεπτικής προθεσμίας εξ 
μηνών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος καί 
κοινοποιουμένη άπαραιτήτως μερίμνη τού αΐτοΰντος δκτώ 
τούλάχιστον ημέρας προ τής συζητήσεις προς -δσα πρό
σωπα ήθελεν ορίσει ό Πρόεδρος έν τή έπί τής αίτήσεώς πρά- 
ξει όρισμοϋ δικασίμου. Περίληψις τής αίτήσεώς δημο
σιεύεται δέκα ήμέρας πρό τής όρισθείσης υπό τοϋ Προέδρου 
δικασίμου εις μίαν τών ήμερησίων έφημερίδων τής τοπο
θεσίας τοϋ άκινήτου καί τής κατοικίας τοϋ αΐτοΰντος ή 
τοϋ καθ’ ού ή αϊτησις καί έν έλλείψει τοιαύτης τοιχοκολλαται 
είς τά άνωτέρω Δημοτικά καταστήματα. ν ·'

2. Ό Πρόεδρος' έρευνα έκ τών ένόντων την ΰπόθεσιν, 
έπί τώ τέλει διαπιστώσεως -τής πραγματικής άληθείαςί 
Προς τον σκοπόν τούτον έξετάζει καί αύτεπαγγέλτως έτι 
μάρτυρας, ένεργεϊ αυτοψίαν,' διατάσσει πραγματογνωμο
σύνην κατά τάς σχετικάς διατάξεις τής Πολιτικής Δικο
νομίας, έπιβάλλει όρκον, κλητεύει παντα - δυνάμενον' .νά 
έχη έννομον συμφέρον έπί τής έρευνωμένης ύποθέσεως καί 
έν γένει. χρησιμοποιεί παν πρόσφορον πρός μόρφωσιν .τής 
κρίσεώς του μέσον. 'Ο Πρόεδρος έφ’ δσον κρίνει σκάπιμόν 
πρός άκριδεστέραν διάγνωσιν τής ύποθέσεως δυνατός χοί νά 
άναδάλη τήν συζήτησιν τής ύποθέσεως.'.’Ενώπιον τοϋ Πρώ

' έδρου δένονται νά παρίστανται ο! ενδιαφερόμενοι .καί χύτο- 
^προσώπως. _ ' :· -ψ · ·. - τ; .-,ι . <

'ή 3. Τά έν τή προηγουμένη παραγράφω 2 όριζόμενα ισχύουν 
γκαί διά την κατ’ έφεσιν διαδικασίαν. . - · ,

4. ’Εκ τής κατά τόν παρόντα νόμον κυρώσεως τών 
συμβάσεων τοϋ άρθρου 2 ούδεμία φορολογική άξίωσις υπέρ 
τοϋ Δημοσίου ή οίουδήποτε τρίτου δημιουργεϊται, τών συμ
βάσεων τούτων άπαλλασσομένων άπό παντός φόρου, τέλους, 
εισφοράς ή δικαιώματος περιλαμβανόμενων καί τών τελών 
καί δικαιωμάτων μεταγραφής καί εγγραφής είς έά βιβλία 

/κτηματολογίου».·


