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Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άναγνωρίσεως των άνευ άδειας 
τελεσθέντων γάμων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνά- 
μεων».. „

Πρός τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. Κατά καιρούς παρεσχέθη ή δυνατότης εις αριθμόν
τινα ’Αξιωματικών Άνθυπασπιστών καί'Τπαξιωματικών καί 
τών τριών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων όπως άναγνω- 
ρίσουν εντός της ύπ’ αυτών καθοριζόμενης προθεσμίας, 
τούς άνευ άδειας της άρμοδίας Στρατιωτικής Αρχής τελε- 
σθέντας γάμους’ των, διά διαφόρων νόμων. Τελευταία τών 
διατάξεων τούτων είναι τοϋ Ν.Δ. 112/74 το πλήρες κείμενον 
τοϋ οποίου παρατίθεται είς τον συνημμένον τή παρουση 
Παράρτημα. „ .*· ·
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2. ’Αριθμός τις έν τούτοις έκ τών ανωτέρω ’Αξιωματικών 

Άνθυπασπιστών καί 'Τπαξιωματικών ή δέν ύπέβαλλον ή 
ύπίβαλλον έκπροθέσμως αιτήσεις πρός άναγνώρισιν τοϋ 
γάμου των ή ουδόλως έλαβον γνώσιν τοϋ παρασχεθέντος 
διά τοϋ Ν.Δ. 112/74 ευεργετήματος, δΓ δ κρίνεται σκόπιμον 
όπως παρασχεθή καί αύθις είς τούτους ή εύχέρεια άναγνωρί
σεως τοϋ γάμου των.

3. Πλέον "τούτων, ύφίσταται. καί ή κατηγορία ’Αξιωμα
τικών Άνθυπασπιστών καί 'Τπαξιωματικών, οί όποιοι 
άτέλεσαν τούς γάμους των άνευ.άδειας καί μετά την ΐσχύν 
τοϋ Ν.Δ. 112/74, εις τούς οποίους κρίνεται σκόπιμον όπως 
παρασχεθή ή δυνατότης άναγνωρίσεως τοϋ γάμου των.

■δε αί καταργούμεναι τροποποιούμενα!, καί διατηρούμενα:, 
έπί τοϋ αύτοΰ_άντικειμένου διατάξεις.

6. Ταϋτα επιδιώκει τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου διά 
την ψήφισιν τοϋ οποίου παρακαλοϋμεν.

’Εν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1976
Ό Ύπουογός Εθνικής Άμύνης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ3ΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

•ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άναγνωρίσεως τών άνευ άδειας τελεσθέντων γάμων 

στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρον 1.

Γάμοι στρατιωτικών των ’Ενόπλων Δυνάμεων, τελεσθεν- 
τες άνευ άδειας τής άρμοδίας Στρατιωτικής ’Αρχής, μέχρι 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρό/τος, αναγνωρίζονται κατόπιν αί- 
τήσεως τών ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενης εις τό Άρχτχ 
γεΐον τοϋ οικείου Κλάδου εντός έτους άπό τής δημοσιεύ- 
σεώς τοψ. .

Άρθρον 2.
Τών μέχρι καί τής ϊημοσιεύσεως τοϋ παρόντος τελεσθέν- 

των γάμων ϋπό τών στρατιωτικών τώνχ’Ενόπλων Δυνάμεων:
i) Το αξιόποινον τοΰ αδικήματος τής άνευ άδειας νυμφεύ- 

σεως εξαλείφεται. >.
β) Τίθενται εις το άρχεΤον διά πράξεως τοϋ άτκοϋντος 

την ποινικήν δίωξιν ή τοϋ αρμοδίου Επιτρόπου, δικογραφία: 
άφορώσαι εις τά άδικήματα τοϋ προηγουμένου άρθρου.

4. Πρός τοϋτο συνετάγη τό παρόν σχέδιον Νόμου διά 
τοΰ όποιου : . . - ·;.

α) Διά τοΰ άρθρου 4 αναγνωρίζονται οί μέχρι καί τής 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος τελεσθέντες άνευ άδειας τής 
άρμοδίοος Στρατιωτικής Αρχής γάμοι καί παρέχεται ενιαύ
σιος προθεσμία, άπό της δημοσιεύσεως. τούτου, είς τούς 
ενδιαφερομένους όπως υποβάλλουν , είς τό Άρχηγεΐον' τοϋ 
οικείου Κλάδου τά καθορισθησόμενα δικαιολογητίκά. :

- β) Διά τοΰ άρθρου 2 εξαλείφεται διά παραγραφής τό 
άξιόποινον τοϋ άδικήματος καθ’ όσον δέν κρίνεται σκόπιμον 
όπως, παρεχόμενης τής δυνατότητος άναγνωρίσεως τών 
άνευ άδειας τελεσθέντων γάμων, οί οΰτω πως γνωρί- 
ζοντες τούτους νά ύφίστανται τάς ποινικάς συνέπειας τάς 
προβλεπομένας ύπό τοΰ Στρατιωτικοΰ Ποινικοΰ Κωδικός.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3-"καθορίζεται ότι δι’ άποφάσεως τοϋ 
Άρχηγοϋ ’Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται τά άπαιτού- 
μενα δικαιολογητίκά άτινα δέον υποβάλλουν οί ένδιαφερό- 
μενοι νά άναγνωρίσουν τόν γάμον των.

δ) Αία. τοϋ άρθρου 4 καθορίζεται ότι μέχρι τής δημο
σιεύσεως τοϋ Νόμου «περί καταστάσεων τών Άνθυπασπι- 
στών καί Ύπαξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων» ένθα 
ρυθμίζεται τό θέματ τοϋ γάμου, έχει έφαρμογήν καί δια 
τούς Άνθυπασπιστάς καί Ύπαξιωματικούς τών ’Ενόπλων” 
Δυνάμεων τό άρθρον 6δ τοΰ Ν.Δ. 1400/73 «περί ‘καταστά
σεων τών Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων» καταρ- 
γοϋνται δέ τά,άρθρα 38 καί τών Ν.Δ. 4105/60 καί 2977/54 
αντιστοίχως ώς καί πάσα έτέρα γενική ή ειδική' έπί τοϋ 
άντικειμένου τούτου" διάταξις. Πλάον δέ τούτων προβλέ- 
πεται ότι, οί μόνιμοι καί έθελονταί Όπλΐται καί Άνθυπα- 
σπισταί τοΰ Στοατοΰ Ξηράς δέν θά άπολύωνται έκ τών 
τάξεων τοϋ Στρατοϋ κατ’ έφαρμογήν μέχρι τής δημοσιεύ
σεως τοΰ παρόντος, τοϋ άρθρου 38, παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 4105/60, 
καθ’ όσον έν έναντία περιπτώσει ούδέν νόημα θά είχεν ή 
παρεχόμενη περί άναγνωρίσεως τοΰ γάμου των δυνατότης.

ε) Τέλος διά τοΰ άρθρου 4 'δρίζεται ή έναρξις ισχύος.-, 
από τής δημοσιεύσεως είς-τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

5. Είς τό συνημμένον τή παρούση παράρτημα παρατί- 
θενται αύτούσια άφ’ ένός μέν τό Ν.Δ. 112/74 άφ’ ετέρου

γ) Καταγνωσθείσαι διά δικαστικής άποφάσεως ποιναί έπ: 
ταίς ώς άνω πράξεσι, παραγράφονται, αίρονται δέ άπασαι αΐ 
έκ τούτων συνέπειαι.. ..... .

Άρθρον 3.
Δι’ άποφάσεως τοϋ ’Αρχηγού ’Ενόπλων Δυνάμεων καθορί

ζονται τά άπαιτούμενα δικ,αιολογητικά διά την άναγνώρισιν 
τοϋ γάμου τών έν άρθρω 1 τοϋ παρόντος στρατιωτικών ή δια
δικασία ελέγχου τούτων καί πάσα έτέρα άναγ»αία λεπτομέ
ρεια διά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος. ",

Άρθρον 4.
Το άρθρον 65 τοϋ ΝΆ. 1 400/73 «περί καταστάσεως τών 

’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων» έχει έφαρμογήν και 
έπί τών γάμων τών Άνθυπασπιστών καί Ύπαξιωματικών τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων.' '

' * · Άρθρον 5. '
1. Καταργούνται διά τού παρόντος:
α) Τό άρθρον 38 τοΰ Ν.Δ. -4105/60 «περί Μονίμων καί 

’Εθελοντών 'Οπλιτών καί Άνθυπασπιστών τοϋ Στρατοϋ Ξη- 
ράς».

■ β) Τό άρθρον. 2 τοϋ Ν.Δ. 2977/54 «περί αδειών γάμου 
’Αξιωματικών καί· τών τριών Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων ώς καί Άνθυπασπιστών καί Ύπαξιωματικών, ώς νΰν 
ισχύει». '

γ) Πάσα έτέρα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη είς 
τό παρόν% .

2. Ή διάταξις τής παραγράφου 3 τού άρθρου 38 τοϋ 
Ν.Δ. 4105/60 δέν έχει έφαρμογήν καί έπί τών προ τής,δη
μοσιεύσεως τού παρόντος τελεσθέντων γάμων τών μονίμων καί 
έθελοντών οπλιτών .καί Άνθυπασπιστών ύπό τήν προϋπόθεσιν 
όττ δέν έχει ήδη λάόει χώμαν οριστική άπόλυσις αυτών.

Άρθρον 6.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως τοο 

.είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυόερνησεως.
- ’Εν Άθήναις τή 24 Μαρτίου 1977

’ Ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
' ΕΥΑ1ΤΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ


