
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί τη προτάσει Νόμου για την κατάργηση τοΰ θεσμοϋ της
προίκας.

Πρός τήν Βουλήν Ίων 'Ελλήνων

1. 'Ο «αναχρονιστικός θεσμός της προίκας - πού έξα- 
κολουθεϊ νά έπιζή στη χώρα μας-έςευτελίζει καί εκείνον πού 
δίνει καί εκείνον πού παίρν .ι-αποτελεί άπαράδεκτη ύβρη για 
την -γυναίκα' δημιουργεί οικογενειακά δράματα- καί έρχεται 
σέ οξεία άντίθεση στη συνταγματική αρχή πού καθιερώνει, 
για το ίς Έύληνε; κ :ί τις Ελλήνισες, ισότητα στα δικαιώ
ματα καί τις υποχρεώσεις. Είναι ένας θεσμός (αντικοινωνι
κός, πού πλήττει την άξιοπρέπεια τοΰ άνθρώπου, καί μειώ
νει τον πολιτισμό τής Χώρας μας.

2. Στούς πρωτόγονους λαούς καί στις μακρινές εποχές ό 
μελλόνυμφος έπλήρωνε τόν πατέρα τής κόρης. Αργότερα ο 
πατέρας τής κόρης έπλήρωνε τόν επίδοξο άντρα της. Οί βυ
ζαντινοί χρόνοι έγνώρισαν καί τό «άντιπροίκιον», οπότε οί γο
νείς καί των δύο μελλόνυμφων τούς έπροίκιζαν αμοιβαία, μέ 
την συμπαράσταση μάλιστα, κατά την σύνταξη τοΰ προικο
συμφώνου, καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος : «Έν όνόματι τοΰ 
Πατρός καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, Παναγία Θεοτόκε, σύν 
τώ μονογενεΐ σου υίώ καί θεώ ημών εύτυχώς βοήθει ήμΐν...».

~Στά χρόνια της'Τούρκοκρατίας" ο γονιόςΊέτλήρωνε μέ τό «ά- 
βαντάριον» τόν «εύλογητικόν» άντρα τής κόρης του. Καί μέ 
την έθνική μας ανεξαρτησία καί την Έξάβιβλο τοΰ Άρμενο- 
πούλου έμπλακήκαμε στά γκρενάζια τοΰ Ρωμαϊκού Δικαίου, 
στην άπό καθέδρας διδασκαλία των «περί προικός» κανόνων 
(πόσοι πανεπιστημιακοί καθηγητές δέν άναδείχθηκαν σάν 
απαράμιλλοι διδάχοι τοΰ προικώου δικαίου καί πόσοι φοι
τητές παρέμειναν στάσιμοι γιατί δέν αποστήθιζαν «τόν ο
ρισμόν τής προικός....»), στις δικαστικές καί συμβολαιο
γραφικές διατυπώσεις, στις φορολογικές υπηρεσίες, κλπ., 
υστέρα βέβαια, άπό πραγματικά παζαρέμματα, πού πολλές 
φορές κατέληγαν σέ διαπλ.ηκτισμούς καί ματαίωση τοΰ γάμου. 
Καί ολα αυτά «χάριν καί έπ’ όνόματι τής γυναικός» καί «πρός 
οικονομικήν άνακούφισιν τοΰ άνδρός άπό τά βάρη τοΰ γάμου» 
«τοΰθ’ όπερ έξηγεϊται ίστορικώς έκ τοΰ ότι ή γυνή κατά τόν 
αυστηρόν των Ρωμαίων γάμον έγένετο ύπεξουσία μέ τόν 
άνδρα καί συνεπώς, μή δυναμένη νά έχη ίδιαν περιουσίαν, δέν 
ήδύνατο καί νά φέρη τά βάρη τοΰ γάμου (βλ. Έγκυκλ. Λεξ. 
Έλευθερουδάκη, Τόμος 10 σελ. 907).

3. Σήμερα, ή 'Ελλάδα μετέχει στον παγκόσμιο εορτασμό 
γιά τό «“Ετος τής γυναίκας» μέ άρκετές άντιπροσωπεΐες άλ- 
λά καί μέ τόν ’Αστικό της Κώδικα».

Άρθρον 1493 : «'Ο πατήρ ύποχρεοΰται νά συστήση ύπέρ 
τής έρχομένης εις γάμον θυγατρός του προίκα άνάλογον πρός 
τήν περιουσίαν, τον αριθμόν τών τέκνων καί τήν κοινωνικήν 
αύτοΰ θέσιν, έτι δέ καί τήν κοινωνικήν θέσιν τοΰ συζύγου. Τής 
ύποχρεώσεως ταύτης άπαλλάσσεται ό πατήρ, έφ’ όσον λαμβα- 
νομένων ύπ’ όψει τών λοιπών αύτοΰ υποχρεώσεων, δέν είναι 
εις θέσιν νά συστήση προίκα χωρίς νά διακινδυνεύση ή ιδία 
αύτοΰ ανάλογος διατροφή ή έφ’ όσον ή θυγάτηρ κέκτηται πε
ριουσίαν πρός άνάλογον προίκισιν (μέ άλλα λόγια, σε όχι 
ύπερκαθαρεύουσα γραφή, ό πατέρας είναι υποχρεωμένος νά 
δίνει προίκα όχι μόνο άνάλογα μέ τήν κοινωνική του θέση άλ- 
λά καί μέ τήν κοινωνική θέση τοΰ προικοθήρα- καί άπαλλάσσε-

*

ται άπό αύτό τό «Ιερό» χρέος του άν τά οικονομικά του μόλις 
-τοΰ φτάνουν γιά τήν διατροφή του ή ή κόρη του έχει περιου
σία, οπότε αυτή ύποχρεοΰται νά δώση τήν προίκα.).

“Αρθρο 1496 : «’Εάν ό πατήρ άπεβίωτεν ή δέν είναι εις 
θέσιν νά συστήση προίκα, ή ύποχρέωσις αυτή βαρύνει τήν 
μητέρα. 'Η θυγάτηο δέν δικαιούται εις νέα/ προίκισιν. έάν ήδη 
διά τόν πρότερον γάμον αυτής έλαβε προίκα παρά τοΰ πατρός 
ή τής μητρός».

4. ’Αλλά ή νομοθεσία αύτή όχι μόνο εκθέτει τήν υπόληψη 
τής χώρας μας σέ διεθνή κλίμακα, άλλά καί άντιστρατεύεται 
καί πρός τούς θεμ.ελιώδεις κανόνες τοΰ Συντάγματος μας, πού 
ορίζουν ότι : «Οί “Ελληνες καί Έλληνίδες έχουν ίσα δικαιώ
ματα καί ότοχοεώσεις», ότι «οί "Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον 
τοΰ νόμου» (άρθρο 4), καί ότι «ε '.αστός δικαιούται νά άνα- 
πτύσση ελευθέριος την προσωπικότητά του καί νά συμμετένη 
είς τήν κοινωνικήν, οικονομικήν καί πολιτικήν ζωήν τής Χώ
ρας, έφ’ όσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τών άλλων καί 
δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ή τά χρηστά ήθη» (άρθρ. 5).

Καί είναι πολύ νωπή ακόμα ή ερμηνευτική δήλωση, πού 
έγινε μέ πρότασή μου καί καταχωρήθη ιζ στά Πρακτικά τής 
'Ολομέλειας τής ’Επιτροπής τοΰ Συντάγματος πώς καί ή Έλ- 
ληνίδα μπορεί νά εκλέγεται Πρόεδρος τής Δημοκρατίας.

Καί τά άναχρονιστικά άρθρα τοΰ Άστ. Κώδικα εξακολου
θούν νά ισχύουν σέ μΐί εποχή όπου ή Έλληνίδα συμπορεύε
ται μέ τόν "Ελληνα στο / πνευματικό, καλλιτεχνικό καί επι
στημονικό χώρο.

6. Γιά τούς λόγους αυτούς καί γιά όσα προτιθέμεθα κατά 
τήν συζήτησιν τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου, νά εκθέσουμε, 
προτείνουμε τήν κατάργηση τών διατάξεων πού άναφέρονται 
στήν .προίκα.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

"Αρθρον 1.

Καταργοΰνται τά άρθρα 1495, 1496, 1497, 1493 τοΰ ’Α
στικού Κώδικα καί πάσα άλλη σχετική διάταξη, ή όποια ά
μεσα ή έμμεσα άναφέρεται στό θεσμό τής προίκας.

Άρθρον 2.

Οίαδήποτε δικαιοπραξία πού καλύπτει άμεσα ή έμμεσα 
σύσταση προίκας θεωρείται άκυρος, ώς ά/τιβαίνουσα στά 
χρηστά ήθη.

Άρθρον 3.

Οίαδήποτε παροχή πού γίνεται κατά καταστρατήγηση 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου άναζητείται ώς άχρεώ- 
στητη.

Άρθρον 4.

Ή ισχύς τοΰ νόμου άρχεται μέ τή δημοσίευσή του στήν 
’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άθήναι τη 15 ’Ιουλίου 1975

I. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ 
Βουλευτής ’Αθηνών


