
Στήνπρότατη νόμου «Γ.'ά τήν άσφαλιττιχή κατοχύρωση τού 
αναίτιου συζύγου σε περίπτωση διαζυγίου μετά άτό μακρο
χρόνια ΐιάρχεια γάμου καί για τη φορολογική αεταχείριση 
τών παροχών γονέων προς τά τέκνα».

Πρός τη Βουλή τών *Ελλήνων
Τό νομοσχέδιο γιά την ισότητα άνδρών καί γυναικών 

και τον εκσυγχρονισμό τοϋ Οικογενειακού Δικαίου περιέχει 
νέες ρυθμίσεις σχετικά μέ τό διαζύγιο, πού άνατρέπουν τά 
μέχρι σήμερα ίσχύοντα, καθώς επίσης καταργεί τό θεσμό 
της προίκας, επιτρέποντας μόνο παροχές γονέων πρός τά 
τέκνα ύπό τούς προβλεπόμενους στό άρθρ. 1509 Α.Κ. 
(άρθρ. 17 τοϋ νομοσχεδίου ) δρους. Οΐ νέες ρυθμίσεις καί 
στούς δύο αύτούς τομείς θά προκαλέσουν κοινωνική ανα
στάτωση στις παρακάτω άναφερόμενες περιπτώσεις, αν δέ 
συνοδευθοϋν ταυτόχρονα μέ τήν νομοθετική πρόβλεψη πού 
προτείνεται παρακάτω.

Είδικώτερα :
1. Με τις νέες ρυθμίσεις γιά τό διαζύγιο (καθώς έν 

μέρει καί μέ τις ρυθμίσεις τοϋ ν. 868/1979) έγκαταλείπεται 
ή άρχή της υπαιτιότητας καί διευκολύνεται πολύ τό δια
ζύγιο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ζητηθεί καί 
άπό εκείνον, στό' πρόσωπο τοϋ οποίου συντρέχει ό λόγος 
διαζυγίου, φτάνει να ύπάρχει τετραετής διακοπή της εγ
γάμου συμβιώσεως. . - . .

Έτσι όμως είναι δυνατό, μετά μακρόχρονη έγγαμη συμ-' 
βίωση (υπάρχουν περιπτώσεις γάμων πού λύονται μετά 
ύπερεικοσαετη συμβίωση), να έγκαταλειφθεϊ σύζυγος ό 
όποιος, αν δέν είχε δικό του επάγγελμα ή περιουσία, δέν 

ίειναι πιά σέ θέση νά έπιβιώσει. Στήν συντριπτική πλειο- 
ψηφία, αν όχι αποκλειστικά, πρόκειται περί συζύγων γυ
ναικών πού αφιέρωσαν τή ζωή τους στον άνδρα, στό σπίτι , 
καί στήν οικογένεια καί κάποια στιγμή, για λόγους άνε- 
ξάρτητους άπό τό πρόσωπό τους, έγκαταλείπονται άπό τό 
σύζυγο. *0 νόμος τούς παρέχει βέβαια δικαίωμα διατροφής 
πού τούς εξασφαλίζει κάποιο πόρο ζωής, μόνο δμως όσο ό 
άνδρας ζεϊ καί πού πάντως, μέ τά γνωστά νομολογιακά 
δεδομένα, δέν καλύπτει τις αύξημένες .λόγω περασμένης 
ήλικίας καί οπωσδήποτε κλονισμένης ύγείας άνάγκες τους. ■ 
"Αν άρρωστήσουν ή ό άνδρας πεθάνει, μένουν στό έλεος 
τοϋ Θεοϋ καί τών συγγενών, κι ας συνέβαλαν επί τόσα 
χρόνια στό νά μπορεί ό άλλος σύζυγος νά έργάζεται καί 
νά άπολαμβάνει τά άσφαλιστικά προνόμια (σύνταξη, περί- 
θάλψη), τά όποια θά συνεχίσει νά καρποϋται έξ ολοκλήρου 
ή τυχόν νέα σύζυγος.

'Η άδικία αυτή πρέπει άμεσα καί ταυτόχρονα μέ τό 
ύπό ψήφιση νομοσχέδιο γιά τήν τροποποίηση τοϋ Οικογε
νειακού Δικαίου νά άρθεϊ, έτσι ώστε νά εξασφαλισθεΐ συντα- 
ξιοδοτικό δικαίωμα καί δικαίωμα περιθάλψεως στό σύζυγο 
πού προσέφερε πολλά χρόνια τής ζωής του στό γάμο καί 
τελικά έγκαταλείφθηκε.

Γιά τό λόγο αύτό θεσπίζεται μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 
1 τοϋ προτεινόμενου νόμου ή λήψη ποσοστού συντάξεως 
άπό τή σύνταξη τοϋ ύπαίτιου συζύγου, άνάλογου μέ τά 
χρόνια διάρκειας τοϋ γάριου, εάν δ τελευταίος διήρκεσε 
τουλάχιστον μια δέκα πενταετία καί ό άναίτιος σύζυγος 
δέν έχει τελέσει νέο γάμο. Επίσης προτείνεται ή συνέχιση 
τής Ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως 
πού είχε κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου μέ κάλυψη τών άσφα- 
λίστρων άπό τόν υπόχρεο σέ διατροφή σύζυγο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. Μέ τό νομοσχέδιο γιά τήν ισότητα καταργεΐται ό θεσμός 
τής προίκας, άλλά στήν ούσία άντικαθίσταται άπό τις παρο
χές τών γονέων πρός τά τέκνα σύμφωνα μέ τό νέο άρθρ. 1509 
Α.Κ. Ωστόσο ό θεσμός τής προίκας άπολαμβάνει ειδικών 
φορολογικών προνομίων, πού αν δέν ισχύουν καί γιά τις 
παραπάνω παροχές, θά κάνουν πολύ προβληματική τήν 
υποστήριξη τών παιδιών άπό τούς γονείς τους γιά νά άντα- 
πεξέλθουν στά βάρη τοϋ γάμου.

Γι’ αύτό προτείνεται ή διατήρηση τοϋ φορολογικού καθε
στώτος πού ισχύει γιά τήν προίκα καί όταν γίνονται παροχές 
τών γονέων πρός τά τέκνα, πού πρόκειται νά συνάψουν γάμο, 
γιά τήν δημιουργία ή διατήρηση οικογενειακής αύτοτέλειας.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΝΟΜΟΤ
Γιά τήν άσφαλιστική κατοχύρωση τοϋ άναίτιου συζύγου 

σέ περίπτωση διαζυγίου μετά άπό μακροχρόνια διάρκεια 
γάμου καί γιά τή φορολογική μεταχείριση τών παροχών 
γονέων πρός τά τέκνα.

"Αρθρο 1.
1. "Αν ό ένας άπό τούς συζύγους έχει δικαίωμα νά πάρε1·

σύνταξη ή άλλα ώφελήματα περιοδικά ή έφ’ άπαξ σέ περί
πτωση θανάτου τοϋ άλλου, τό δικαίωμα αύτό διατηρείται 
καί μετά τό διαζύγιο, άν ό λόγος διαζυγίου άναφέρεται άπο- 
κλειστικά στό πρόσωπο τοϋ θανόντος καί ό γάμος διήρκεσε 
τουλάχιστον μιά δεκαπενταετία. Τό δικαίωμα περιορίζεται 
σέ τόσα ποσοστά, όσα άναλογοϋν στή διάρκεια τοϋ γάμου, 
κατά τήν όποια ό δικαιούχος σύζυγος ήταν άσφαλιστικά κα
λυμμένος. Τά ύπόλοιπα ποσοστά καταβάλλονται στούς τυχόν 
άλλους δικαιούχους: : ' '·. :γ '

2. Ή διάταξη τής προηγουμένης παραγράφου δέν εφαρμό
ζεται άν δ σύζυγος, στό πρόσωπο τοϋ όποιου συντρέχουν οί 
προϋποθέσεις τής παραγράφου αύτής, έτέλεσε νέο γάμο. "Αν 
έχει καί δική του σύνταξη, δφείλει νά έπιλέξει τή μία άπό 
τις δύο συντάξεις.

3. Μέ τις ίδιες προϋποθέσεις καί περιορισμούς συνεχίζεται 
καί μετά τό διαζύγιο τό δικαίωμα Ιατροφαρμακευτικής καί 
νοσοκομειακής περιθάλψεως, πού είχε ό ένας σύζυγος άπό 
τήν άσφαλιστική κάλυψη τοϋ άλλου. Τά άσφάλιστρα κατα
βάλλονται άπό τόν ύπόχρεο σέ διατροφή σύζυγο.

4. 01 λεπτομέρειες καί ή διαδικασία έφαρμογής τοϋ άρ
θρου αυτού ρυθμίζονται μέ Π.Δ. έκδιδόμενα μέ πρόταση τοϋ 
άρμόδιου ’Υπουργού καί τοϋ ’Υπουργού Οικονομικών.

■ . . : ■’ "Αρθρο 2.
Οί διατάξεις περί φορολογίας προικών εξακολουθούν νά 

Ισχύουν καί μετά τήν κατάργηση τοϋ θεσμού τής προίκας, 
έφαρμοζόμενες άνάλογα στις παροχές τών γονέων πρός τά 
τέκνα σύμφωνα μέ τό άρθρ. 1509 Α.Κ. πού γίνεται γιά τήν 
δημιουργία ή διατήρηση οικογενειακής αυτοτέλειας.

Άθήναι, 2 Δεκεμβρίου 1982 
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