
Έπί τοϋ σχεδίου-Νόμου «περί κυρώσεως τής μεταξύ της Κυ
βερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας καί της Κυβερ
νήσεως της 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
συμφωνίας τής 13ης ’Ιουνίου 1974r άφορώσης εις τον 
διακανονισμόν άποζημιώσεως Ελλήνων υπηκόων ύπο- 
στάντων ζημίας κατά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, 
καθ’ ήν περίοδον ή Ελλάς ήτο ούδετέρα, καί διανομής 
τής καταβληθείσης άποζημιώσεως μεταξύ των δικαιού
χων».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

"Έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν προς κυρωσιν υπο τής 
Βουλής τήν ΰπογραφεΐσαν τήν 13ην ’Ιουνίου 1974 συμφω
νίαν, μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερ- 
νήσεως τής ^Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας άφο- 
ρώσαν εις τόν διακανονισμόν των άπαιτήσεων τών προερ
χόμενων έξ αποφάσεων έκδοθεισών υπέρ Ελλήνων υπη
κόων ΰπό τοϋ συσταθέντος δυνάμει τής Συνθήκης τών 
Βερσαλλιών Μικτού Έλληνογερμανικοϋ Διαιτητικού 
Δικαστηρίου.

Θεωροϋμεν άπαραίτητον νά κατατοπίσωμεν τήν Βουλήν 
έπΓφοΰ άντικειμένου τής ώς άνω Συμφωνίας, ώς καί τών 
γεγονότων άτινα προηγήθησαν τής υπογραφής αύτής.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου, καθ’ ήν 
περίοδον ή Ελλάς ήτο ούδετέρα (31.7.1914 έως 14/27 
’Ιουνίου 1917), αί γερμανικαί δυνάμεις προεκάλεσαν διι- 
φόρους ζημίας εις περιουσιακά στοιχεία άνήκοντα είςΈλ. 
ληνας υπηκόους. Δυνάμει τών διατάξεων τής Συνθήκης 
τών Βερσαλλιών τής 28.6.1919, κυρωθείσης παρ’ ημών διά 
τοϋ Ν. 2084/1920, συνεστήθη Μικτόν Έλληνογερμανικόν 
Διαιτητικόν Δικαστήριον, έδρεΰον έν Παρισίοις, τό όποιον 
έξεδίκασε τάς ύποβληθείσας αιτήσεις άποζημιώσεως τών 
Ελλήνων υπηκόων διά τάς περί ών ό λόγος ζημίας των καί 
έπεδίκασεν εις τούς ένδιαφερομένους διάφορα ποσά άποζη- 
μιώσεων εις διάφορα νομίσματα (λίρας ’Αγγλίας, γαλλικά 
φράγκα κλπ.). Ό συνολικός άριθμός τών έκδοθεισών υπό 
τοϋ ώς άνω Δικαστηρίου έπιδικαστικών άποφάσεων άνέρ- 
χεται εις 440 περίπου, τό δέ σύνολον τών έπιδικασθέντων 
διά τών άποφάσεων τούτων ποσών, άνευ τών τόκων, ύπελο- 
γίσθη είς 18 εκατομμύρια δολλ. Η.Π.Α., τοϋ έτους 1930. Εις 
τούς περί ών ό λόγος δικαιούχους ή Ελληνική Κυβέρνησις 
κατέβαλε' προπολεμικώς έκ τών ληφθεισών έπανορθώσεων ( 
ποσοστόν 20% τής άναγνωρισθείσης εις έκαστον τούτων - 
ύπό τοϋ ώς άνω Δικαστηρίου άποζημιώσεως. Έπηκολού- 
θησεν ή άναστολή καταβολής τών γερμανικών έπανορθώ
σεων καί ό Β' παγκόσμιος πόλεμος.

'Η ύπογραφεϊσα έν Λονδίνω τήν 27ην Φεβρουάριου 1953 
διεθνής συμφωνία περί τών γερμανικών εξωτερικών χρεών 
(κυρωθεϊσα παρ’ ημών διά τοϋ Ν. 3480/1956) περιέλαβε, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
εΐδικάς διατάξεις δι’ ών προεβλέπετο ή διεξαγωγή συζητή
σεων μεταξύ Ελλάδος καί Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημο
κρατίας έπί τών άπαιτήσεων τών Ελλήνων υπηκόων τών 
πηγαζουσών έξ άποφάσεων τοϋ Μικτού Έλληνογερμανικοϋ 
Διαιτητικού Δικαστηρίου. Επειδή αί συζητήσεις αύται 
δεν κατέληξαν εις άποτέλ.εσμα καθ’ όσον ή Γερμανική 
Κυβέρνησις ήρνεΐτο ν’ άναγνωρίση ύποχρέωσίν της πρός 
ρύθμισιν τών έν λόγω ιδιωτικών άπαιτήσεων, μέ τό .επιχεί
ρημα ότι ή σχετική άπαίτησις κατέστη διακρατική καί ώς 
τοιαύτη δεν ήτο άξεταστέα συμφώνως πρός τό άρθρον 5 
τής ώς άνω συμφωνίας τής 27.2.1953, ή Έλλ.άς-προσέφυγε 
τήν 21.3.1968 εις τό προβλεπόμενον ύπό τής έν λόγω συμ
φωνίας Διαιτητικόν Δικαστήριον, έδρεϋον έν Koblenz 
Γερμανίας, πρός λύσιν τής διαφοράς. Τό Δικαστήριον τούτο 
έξέδωσε τήν 26.1.1972 άπόφασιν, ήτις έδέχθη ότι ή Γερμανία 
οφείλει νά ρυθμίση, συμβιβαστικώς, κατόπιν διαπραγμα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τεύσεων μετά τής Ελλάδος, τάς ώς είρηται έλληνικάς 
άπαίτήσεις. Έπηκολούθησαν έπίπονοι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ τών δύο μερών αΐτινες κατέληξαν είς τήν υπογραφήν 
τής κυρουμένης διά τοϋ παρόντος νόμου συμφωνίας τής 
13.6.74, διά τής οποίας διακανονίζονται άπασαι αί περί ών 
ό λ.όγος άπαίτήσεις διά τής καταβολής ύπό τής Κυβερνή
σεως τής Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατίας τοϋ συν
ολικού ποσού τών 47.000.000 γερμανικών μάρκων, εις δύο 
ίσοπόσους δόσεις, ήτοι 23.500.000 μάρκα ούχί βραδύτερον 
τών τριών μηνών καί 23.500.000 μάρκα ούχί βραδύτερον 
τών έννέα μηνών άπό τής θέσεως έν ίσχύι τής συμφωνίας 
ταύτης. *Η έν λόγω συμφωνία, κατόπιν έγκρίσεώς της ύπό 
τών Κυβερνήσεων Η.Π.Α., ’Αγγλίας καί Γαλλίας, συμφώ
νως πρός τό άρθρον 6 παράγρ. 2 αύτής, έτέθη έν ίσχύι τήν 
Ί7ην Μαίου 1975, αί δέ προ βλ,επό μένα ι ύπ’ αύτής δύο δέσεις 
κατεβλήθησαν κανονικά, ήτοι ή μέν πρώτη τήν 14ην Αύγού- 
στου 1975, ή δέ δευτέρα τήν 17ην Φεβρουάριου 1976.

Ώς προκύπτει έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων διά τής πα- 
ρούσης συμφωνίας ή Κυβέρνησις τής Όμοσπόνδου Γερμα
νικής Δημοκρατίας έξεπλήρωσε μίαν άναληφθεισαν ύπ’ 
αύτής ειδικήν ύποχρέωσίν, συμφώνως δέ πρός ρητήν διά- 
ταξίν της (άρθρον 5), ή συμφωνία αΰτη είς ούδέν θίγει έτερα 
νόμιμα δικαιώματα τής Ελλάδος 'έξ οίασδήποτε άλλης 
συνθήκης ή συμβάσεως.

’Ακολουθεί ή άνάλυσις τών άρθρων τοϋ νομοσχεδίου.

ν Άρθρον πρώτον.
Προβλέπει την κύρωσιν τής συμφωνίας.

Άρθρον δεύτερον.
Προβλέπει τήν έντοκον κατάθεσιν παρά τη Τραπέζη τής 

Ελλάδος τοϋ καταβληθέντος ύπό τής Γερμανικής 
Κυβερνήσεως ποσού άποζημιώσεως (μειωμένου κατά 
τό προβλεπόμενον ύπό τοϋ άρθρου 12 ποσόν τής δικη
γορικής άμωβής), ίνα τούτο διατεθή πρός άποζημίωσιν τών 
ιδιωτών τών έχόντων άπαίτήσεις προερχομένας έξ άποφά
σεων έκδοθεισών ύπό τοϋ Μικτού Έλληνογερμανικοϋ Διαι
τητικού Δικαστηρίου ύπέρ Ελλήνων ύπηκόων ή τών κλη

ρονόμων' ή τών έκδοχέων αύτών. .

Άρθρον τρίτον.
Προβλ.έπει τήν ύπό τής συνιστωμένης ύπό τοϋ άρθρου 5 

’Επιτροπής έπιδίκασιν είς τούς δικαιούχους, ποσοστού. 80% 
τής έπιδικασθείσης ύπό τοϋ ώς άνω Δικαστηρίου άποζη
μιώσεως. Τό ύπόλοιπον ποσοστόν 20% έχει καταβληθή 
είς τούς ένδιαφερομένους προπολεμικώς βάσει τών νόμων
4591/1930 και 5173/1931. Έάν δικαιοϋχός τις άποδει- 
κνύη ότι δέν είσέπραξε τό έν λόγω ποσοστόν ή Επιτροπή 
έπιδικάζει τό 100% τής άποζημιώσεως. Τά είς διάφορα 
νομίσματα έπιδικασθέ/τα ύπό τοϋ Δικαστηρίου ποσά άπο
ζημιώσεως θά μετατρέπωνται πρώτον είς δολλάρια ΗΠΑ, , 
βάσει τής κατά τήν Ιην ’Ιανουάριου 1930 ίσχυούσης ισο
τιμίας τών νομισμάτων τούτων πρός τό δολλ,άριον, έν συν
εχεία δέ ταϋτα θά δ.ραχμοποιοϋνται. Έκρίθη οτι λόγοι 
δικαιοσύνης καί ίσότητος έναντι όλων τών δικαιούχων 
έπέβαλον πρώτον τήν μετατροπήν τών ποσών άποζημιώ
σεως είς έν κοινόν νόμισμα, μέ βάσιν τάς σταθεράς προπο- 
λεμικάς ισοτιμίας, καί έν συνεχεία την δραχμοποίησίν των. 
Διά καθαρώς λογιστικούς λόγους, έφ’ όσον ολόκληρον τό 
ποσόν τής άποζημιώσεως θά διατεθή είς τούς δικαιούχους, 
διά τήν μετατροπήν τών δολλαρίων είς δραχμάς λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν ή ισοτιμία 1 δολλ,. = 30 δραχμαί.

( Άρθρον τέταρτον.
Όρίζει ότι τό τυχόν ύπόλοιπον όπερ ήθελχν άπο- 

μείνει μετά τήν έκδοσιν ύπό τής ’Επιτροπής οριστικών 
άποφάσεων έφ’ όλων. τών ύποβληθεισών αιτήσεων άποζη
μιώσεως, θά κατανέμηται μεταξύ όλων τών άναγνωρισθέν- 
των δικαιούχων άναλόγως πρός τό έπιδικασθέν. είς έκαστον 

, έξ αύτών ποσόν άποζημιώσεως. Ή πρόσδετος αΰτη κατα-



4ολή θά γίνη έναντι των έπιδικασθέντων εις τούς δικαιού
χους ύπό τοϋ Μικτού 'Ελλη νογερ μανικοϋ Διαιτητικού Δικα
στηρίου τάκων. Καί είναι μέν αληθές ότι εις ώρισμένον 
χριθμόν δικαιούχων δεν έπεδικάσθησαν τόκοι, πλήν όμως 
ίκρίθη δτι λόγω τής επί 40ετίαν καί πλέον καθυστερήσεως 
Εκτελέσεως των αποφάσεων δεν θά ή το δίκαιον δπως άπο- 
<λεισθούν οί δικαιούχοι ούτοι τής προσθέτου ταύτης κατα
βολής. '

"Αρθρον πέμπτον.
Προβλέπει περί τής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

άποζημιώσεώς έκ μέρους των ενδιαφερομένων, τής Επι
τροπής ήτις θά έκδικάση τας υποβληθησομενας αιτήσεις, 
τής έκτελέσεως των έκδοθησομένων τής αποφάσεων ^ Επι
τροπής κλ.π. Βασίμως προσδοκάται δτι, εφ δσον οι ενδια
φερόμενοι συγκεντρώσουν καί υποβάλουν εγκαίρως τα σχε
τικά άποδεικτικά έγγραφα·, ή έκκαθάρισις των υποθέσεων 
καί ή εϊσπραξις ύπό των δικαιούχων των αποζημιώσεων · 
των, εύθύς άμα τή έκδόσει τής άποφάσεως, θά είναι ταχύ
τατη, καθόσον αί απαιτήσεις είναι ήδη έκκαθαρισμεναι, τδ 
δέ έργον τής Επιτροπής, θά συνίσταται κυρίως εις την 
μετατροπήν εις δραχμάς των εις διάφορα ξένα νομίσματα 
έπιδικασθέντων ποσών καί την νομιμοποίησιν των δικαιού
χων. Διά. τόν_λόγον τούτον ακριβώς προβλέπεται ότι ή όλη 
διαδικασία έκδόσεως, δημοσιεύσεως κλπ. τών αποφάσεων 
ύπό τής ’Επιτροπής θά πρέπει νά περατούται εντός δύο. 
μηνών, τδ βραδύτερον, άπό τής ημερομηνίας έκδικάσεως 
τής αίτήσεως άποζημιώσεώς.

* "Αρθρον έκτον. " .'
Προβλέπει περί τού βοηθητικού προσωπικού τής Έκδι- 

καστικής Επιτροπής, ώς καί τού λοιπού προσωπικού τδ 
όποιον θά έπιφορτισθή μέ την έκτέλεσιν τών έκδιδομένων. : 
αποφάσεων τής Επιτροπής ταύτης. ·· ' . ' ’>

’ - ■'·· · "Αρθρον έβδομον. ' '· .
'Ορίζει ότι αί άπαιτηθησόμεναι δαπάναι διά την λειτουρ

γίαν τής Έκδικαστικής Επιτροπής καί την έν γένει έκτέ- 
λεσιν τών διατάξεων τού νομοσχεδίου θά βαρύνουν τούς 
τόκους τού καταβληθέντος ποσού άποζημιώσεώς.

"Αρθρον δγδοον. . ■
Καθιερούνει τήν άτέλειαν τής διαδικασίας έκδικάσεως τών 

αιτήσεων άποζημιώσεώς, ώς καί τήν απαλλαγήν τών άπο- 
ζημιώσεων άπό πάσης κρατήσεως,’ φόρου κλπ. Τούτο άπο- 
τελεΐ παγίως άκολουθουμένην τακτικήν διά τάς καταβαλ- 
λομένας ύπό ξένων κρατών άποζημιώσεις διά ζημίας Ελ
λήνων υπηκόων, λόγω τού ότι αί άποζημιώσεις αύται κατά 
κανόνα δεν καλύπτουν τδ σύνολον τής ζημίας.

"Αρθρόν ένατον.
’Αποκλείει τδ Ελληνικόν Δημόσιον ή έτερα Νομικά 

Πρόσωπα όπως ύπεισέλθουν εις τά δικαιώματα τών δικαιού
χων, είς περίπτωσιν καθ’ ήν οί τελευταίοι ουτοι άπεβίωσαν 
άνευ κληρονόμων. Έκρίθη ότι ήτο δίκαιον όπως αί έπιδι- 
κασθεΐσαι άποζημιώσεις τών έν λόγω άποβιωσάντων προ- .

σώπων προσαυξήσουν τάς αποζημιώσεις τών λοιπών δι
καιούχων, έφ’ όσον, άν ληφθούν ύπ’ δψιν οί έπιδικασθέντες 
τόκοι, τά είσπραχθησόμενα υπό τών δικαιούχων ποσά θά κα
λύπτουν μέρος μόνον τής πραγματικής ζημίας αύτών.

\ ι "Αρθρον δέκατον.
'Ορίζει ότι ή δικηγορική άμοιβή διά παρασχεθείσας θη

ρεσίας επι υποθέσεων τού παρόντος σχεδίου νόμου δεν δύ- 
ναταί νά ύπερβαίνη ποσοστδν 7% τής τελικώς καταβαλλο- 
μένης είς έκαστον δικαιούχον άποζημιώσεώς. Τούτο έτέθη 
πρδς προστασίαν τών δικαιούχων καί είναι σύμφωνον πρδς 
παγίως άκολουθουμένην τακτικήν έπί παρομοίων άποζη- 
μιώσεων (βουλγαρικών, ρουμανικών κλπ.), αϊτινες,'ώς έλέ- 
χθη άνωτέρω, καλύπτομν ποσοστδν μόνον τής πραγματικής 
ζημίας ήν ύπέστησαν οί ένδιαφερόμενοι. . ·\

·. ί·- . . "Αρθρον ένδέκατον. ·

Προβλέπει ότι οί τόκοι τού καταβληθέντος ποσού άπο- 
ζημιώσεως, οίτινες ήθελον άπομείνει μετά τήν κάλυψιν τών 
δαπανών τής ’Επιτροπής έκδικάσεως τών αιτήσεων άπο- 
ζημιώσεως κλπ. θά προσαυξάνουν τδ κεφάλαιον καί θά δια
τίθενται υπέρ τών δικαιούχων.

_ "Αρθρον δωδέκατον..

' Προβλέπει τήν κύρωσιν τών ύπ’ άριθ. ΦΔΓ1 - 199/19.9. 
1969 καί ΦΔΓ1 - 406/8.6.1970 κοινών άποφάσεων τών 
1 πουργών ’Εξωτερικών καί Οικονομικών, βάσει τών όποιων 

διωρίσθη Νομικός Σύμβουλος τού Ελληνικού Δημοσίου 
είς τήν ένώπιον τού έν Koblenz - Γερμανίας Διαιτητικού 
Δικαστηρίου διεξαχθεΐσαν δίκην ό Γερμανός δικηγόρος 
Η. PJewnia καί καθωρίσθη ή άμοιβή τούτου εις ποσοστδν 
10% τού καταβληθησομένου ύπό τής Γερμανικής Κυβερ- 
νήσεως ποσού άποζημιώσεώς. Διά τού έν λόγω άρθρου 
ορίζεται δτι ή ρηθεϊσα άμοιβή τού Η. Plewnia, άνερχομένη 
είς 4.700.000 μάρκα, βαρύνει τδ καταβληθέν ποσδν τών 47 
έκατομμυρίων μάρκων. ’Επί πλέον τδ αρθρον τούτο ορίζει 
ότι οί δικηγόροι οίτινες, βάσει συμφωνιών των μετά τού 
Η. Plewnia, δικαιούνται ποσοστού έκ τής ώς άνω άμοιβής 
αυτού δέν θά δύνανται νά είσπράξουν έτέραν πρόσθετον 
άμοιβήν δυνάμει συμφωνητικών μετά δικαιούχων.

Τούτο έκρίθη δίκαιον, διότι, έν εναντία περιπτώσει, οί έν 
λόγω δικηγόροι θά είσέπραττον δύο φοράς άμοιβήν διά τάς 
ύπ’ αύτών παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Ούτως έχουσιν, έν γενικαΐς γραμμαϊς, αί διατάξεις τού 
ύπό κρίσιν σχεδίου'νόμου, όπερ έχομεν τήν τιμήν νά ύπο- 
βάλωμεν πρδς ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 1 Σεπτεμβρίου 1976 

Οί Υπουργοί
Έπί τών ’Εξωτερικών Έπί- τών Οικονομικών
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