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Σε εχοχή εντόνων οιακ'.νήσεων axo χωρά σε χωρά. :ο:2:τερa 
ανομεσα στα κράτη της Κάρωσης. σνχνά σνμόαενε: χο/.’.τες 
■ϋζς );ω:ζς va -3ελονν va τε/.έσονν γάμο τε άλλη. Ο: γάμο: 

σνχνα νομικά ή γραρε:οκρατ:κά εμχο::2 άχση-ivavTO'J

.;η ,;ον νχογραφτηκε κα: arc την Ελλάόα ττι; 10 Σεχτεμ- 
Ρρη 1954. στο Παρίσ:. όαως καταρτίστηκε arc τη Λιε-3νή 
Κσ:τροχή Π ροσωχ:κής Κατάστασης. Η Σύμβαση αντή εχε: 
κένρ: τώρα '/.νρω·3ε■ arc τη Λντ'.κή Γερμαν.α. τ:ς Κάτο> Χαί
τες -/.a: την 1 ονρκία. ενω έχε^ σρεσχώρήσε: ο αντήν κα: η 
Ιστανία. Τώρα τροτε:ν>τ2:_η χάιωτη'ΙϊτΟ^Σλχί'Χτης ζντης xa: 
a::: την Ελλά; a. —_

Η Σύμβαση έχε: ε:::χότε;2 ως αντ'.κεεμενο a) την αρμοοιο- 
τητα γ:a την απαλλαγή αχό τa κωλύματα τον γάμον. 6 > τ:ς 
χροκαταρκτ:κές ίημοσ:εύσε:ς τον γάμον xa: γ ΐ τη όννατότητα 
τελετής ττεοςεν.χων ή ό:τ/.ωε2τ:χων γαα.ων.

Γ[2 την αχαλλαγή αχό τ'2 κω/.ύματα τον · 
χαρ έχε: με το άρ-3ρο 1, ττ:ς as'/ές τον xa·
Κράτονς. ττο έοαφος τον οχοίον χρόκεετα: ν 
νχτκόον άλλον σνμβαλλόμενον Κοά.τονς. χον

τον ::xa:o. αχα/.καγη απο χω/.νμ'2Τ2 τον γάμε 
-3'.ερω·3ε: από το όίκαιο αντό. Όπως oiva: or 
αντή ανασέρετα: ττην αρμοόιότητα γ:α την αχαλλαγή 2ττο 
χωλύμχτα τον γάμον xa: όεν ·3ίγε: το προσωπ:κο ό:κα:ε τον χά- 
·3ε σνζύγον. τεον χροόλέχε: τα κωλύματα αντά xa: τ'.ς περ:- 
χτώτε:ς ή τονς όρονς της τχετιχής απαλλαγής. όπως οεν 
<3ίγε: .y.a: το :ο;ωτ:χό ::ε-3νές otxa'.o της χώρας, a: αρχές 
της οποίας χορηγούν την αχαλλαγή. Π ο έχε: ·. a σημε:ω-3ε: 
ότ:. σύμρωνα με τη ρητή όιάταξη τον άρ·3ρον 3 της Σύμβα- 
της. η αναγνώριση αρμοδιότητας ττ'.ς αρχές τον Ινρατονς της 
τέλεσης τον γάμον για την αχαλλαγή αχό τα κωλύματα τον 
γάμον οεν χερ:ορμε: την εξοινσία χον έχονν ο: αρχές τον Κρα- 
τονς της νχη-χοότητας τον χροαώχον. χον έχε: την χρο-3·εση 
να έλ·3ε: τε γάμο, va χορηγούν τ' αντον αχαλλαγή αχό τέτο:α 
χω νύματα. σομφών α με τονς νομονς τον'Κρατονς αντον.

Κατά το άρ-3ρο 2 της Σύμβασης. αρχές της χώρας τέλεσης 
τον γάμον αρμόόιες γ:α va χορηγούν τ:ς χροί-λεχόμενες αχό το 
άρ-3ρο 1 2Χ2λλαγές αχό κωλύματα ·3a oiva: εκείνες χον εχονν 
αρμοόιότητα. σύμφωνα με την εσωτερική νομούετ:a της χωράς 
2ντής. va τ:ς χορηγούν xa: ττονς νχηχόονς της χώρας κντής.

εχοντ:ας ο:χα:οόοτ:ας. όηλαόη κατά τα οερ-ύρα 741 έως 78J τον 
Κ.Πολ.Α

Το αρύρο ο της Σύμόατης χερεεχε: μονο τη ο:ενχρ’.νητη ότ: 
η α.α-'νώρ'.αη αρμοό:ότητας για χορήγηση αχζλλαγής αχό 
κωλύματα γάμον σε χάχοιαν αρχή τον κράτονς οχον ο ενόιαφε- 
ϊέμένος εχε: τη αννη·3;σμενη ειαμονή τον οεν περιοριύε: την 
αντίστοιχη αρμο::οτητ2 των αρχών τον χρατονς. τον οχο’.ον 
•ο εν::αρερόμενος ε:να: νχήκοος.

Με το άρ-ύρο 4 της Σύμόοτσης. ορί'ύετα: οτ: ο: :ημοτ:εύ- 
τε:ς χρ:ν αχό τονς γάμονς χον τελούντα: τνμρωνα με τον εγχώ- 
ρ:ο τύχο στο έοαοος ενός axo τα τνμόαλλόμενα Κράτη. -3a 
ε:εχοντ2: αχοκ.λε:στ:χά αχό το εσωτερ'.χό ;iy.a:c αντον τον 
'Κρατονς. Ανάλογα με το χαραχτηρ-.σμό χον -3α :ο·3ε: στ:ς :η- 
μοτ:εντε:ς αντες. ο κανόνας τον άρ-Spcv 4 ·3α αχοτελε: αχόχλ:- 
ση είτε αχό το ap-3-co 13 τον Α.Κ. ι ονσ:αστ:-χές χεονχο·3ερε:ς 
κατά το ο:χάνο της :-3αγένε:ας) είτε 2χό το αρ-3ρο 1 ! τον Α.Κ. 
,τνχο';* ::χά:οχ:ααΓας κατά όίκαίο χον :;εχε: το χεριεχόμενο 
είτε χατα όίκαίο τόχον κατάρτισης είτε κατά :ίχα:ο :·3αγε- 
νε:ας ό/.ο»ν των μερών). Αχο τονς ορισμούς τον αρ3ρον 4 
της Σεν-όασης. το οχοίο αναρέοετ α: χ:ο χά/ω. χα-3:εοό>νετα:
αχοκ/.:στ. ν. ε το a ;·3 το .) Χ20. r.—/. ττ-χΐ'.ωνΐ7 2: τ.ιζζγ.ατω.

Στη τννέχε'.α. η Σύμόαση χαρέχε:. με το αρ-3ρο 5 xap. 1.
ττονς νχηχόονς των σνμίa/,λόμενων Κρατεί
τονς οέχετα: ή εχτόάλλε: τον χολ:

.0 j . η Σΰ^ -αττ, ν a τελεσονν αντόν το γάμο σε χώρε
τυχίαλλόαενου όάλ.'.ε: τη -λρησκεντιν.ή τέλεση τον ■
s'/wiC'S-i γααος τα: σε χροξεν.κό ή ό:αλωνατ:κό
;ε·. £*/.£· τη ΤΣ- τονς. ίιαχιστενμενο στη χώρα όχον

7 2JT3/. γραρος 1 τον άρ·3ρον χντού κα-3ορ:'
;·. το rpc^or'.y.o ναο·3έσε:ς της εφαρμογής τον. ενώ η

t:cj έχουν 7.2- στην χεριχτωση αντή. ο: οημοσιεύσ
:ίέ. η c: 27 ας η το γάμο όιέχοντα: αχό το εσωτεο:

χον το όίκαίο 
η όννατότητα

'ly “VrsviifftT nS!v

έχε: έ’.ορίσε: το ί:χλωματ:χό ή τροξεντκό 2ντ:χρόσωχο. Π ε- 
ρ:σσόχερη ανάλνση τον άρ-3ρον 3 είνα: χερ:ττή γ:ατί μετά την 

χα-3:έρωση τον χολ:τ:χού γάμον στη χώρα μας με το νύμο 
Ί 2 :3/198-. όεν νχάρχονν x:a σνμόαλλόμενες χώρες με νομο- 
•3εσ:a χον va εχ:όά/,Λε: τη ·3ρησκευτ:κή τέύ.εση τον γάμον.

Το άρ·3ρο 6 της Σύμόατης οιενκρ'.νίζε: ότ: γ·.α την εραρμογή 
της. ο όρος «νχήα.cot ε»λ;ς Κράτονςνι χεριλαμόάνε: τα χρότω- 
χα χον εχονν την νχηχοόττητα τον Κράτονς αντού χα: εκείνα 
των οχοίων η χροτωχ:χή κατάσταση όεέχεσα: αχό το σίχαιο 
αντού τον Κράτονς. Σαν Γννέχε’.α. νοούνται με τον όρο αντόν, 
κατά το ·ελλην:κό oixatc: a) όσο: έχονν ελλην:κή ι-S-αγένεια, 
έστω κα: ο-/ ο:ατηρούν τη: άλύ.η (ίλ. άρ-3ρο 31 χαρ. 1 τον 
Α.Κ.). ο) ο: χωρ:ς :·3αγένε:α χον έχονν κατοικία ή ο:αμονή 
στην L/.λάσα. η χροσωχΓκή κατασταση των οχοίων ο:εχετα: 
•αχό το ελληνικό οίκα:ο κατά την έννο:α τον άρ·3ρον 30 τον 
Α.Κ. κα: γϊ ο: χρόσσχρες χον εκχίχτονν ττην εφαρμογή της

κνρώ-3ηκε με το

—νμοωνα με τη εεντερη χαραγραρο 
>3ετί

τον όόεον άρ·3ρον. η χώρα, 
χον η νσμο·3εσ:α όεν χροό/.εχε: αχζ/.λαγή αχό κωλναατα γά
μον γ:·α τενς ::κούς της νχην.όονς. ·3α μχορεί να χαραχωρήτε: 
αρκοό’.ότητα τε μ:α ατνό τις αρχές της γ:α τη χορήγηση της 
αχαλλαγής αντής στονς νχην.όονς των άλ/.ων σνμόαλλομένω/

Σύμόατης της Γενεύης της 28.7.195 
ν.ό. 3989/1'9ο9. όχως χνμχληρώ-3ηκε με το αχό 31.1.1967 
Πρωτόκολλο της Νέας Γόρκης χον -χνρώόηκε μα τον Α.Ν. 
38° ''58. εσότον έχονν την κατο:κ:α τ τη ό’.ααονή τονς ττην 
ΕΓλλάόα.

εε το άρ·5ρο !. £χε:οή η ελληντχή νον.·ο3εσ!α τάχωρων. σνμρωνα με 
οεν χροολέχε:. κατά κνρχλεχία. αχαλλαγές αχό τα κωλναατα 
γάμον (Α.Κ. 135-4. 1356. 1357 κα: 1360) κα: χροόλέχε: μό
νο άοε:α τον ό:κατ.τηρ!ον γ:α τέλεση γάμον αχό ανήλικο (Α.Κ. 
*1-350) ή αχό χρόσωχο χον όρίσκετα: σε ο:καστ:κή αντίληψη 

Α.Κ. 13:2) αλλά είνα: αμσίόο/μ αν -αντές ο: άεειες σχοτε- 
λούν αχα/5αγές αχό· κω/.ύματα. κρί-3ηκε χκόχ:μο να γίνε: χρή
ση της χαρ. 2 τον άρ-3ρον 2 της Σύμόατης: σο άρ-3ρο 2 τον 
νόμον χον χροτείνετα: ορίζει ότ: για την αχαλλαγή αχό τα 
κωλύματα, σύμφωνα με το άρ·3ρο 1 της Σύμόατης. αρμόοιο ·3α 
είνα: το Π ο/-νμελές Π ρωτοόικείο τον τόχον της χννη·3:Γμένης 
όιαμονης τον χροσώχον. στο οχοίο αναρ-έρετα: το κώλνμα. Το 
ό:καστήρ:ο αντό ·3α οικάζε: κατά την ε:ό:κή ο'.αο’.κασία της

Τα νχόλο:χ2 άρ·3ρ2 7 μέχρι 12 χεριλαμόάνονν τελικές ο:α- 
ααε:ς με τις οχοίες κα-ύορόζοντα: τ, έναρξη ’-σχύος της τύμ-

έαστς. τ, τοχεκή έκταση της εφαρμογής της. η όννατότητα 
χροχ/ώρηση.ς σ' αντήν. η λήξη της ισχύος της κα: η όννατό
τητα εσ:φύ/,2=ης για τον έ·/2 ή y.a: τονς όύο χρώτονς τίτλονς 
της.

Α·3ήνα. 21 Mat ον 1986 

Ο'· Τχονργο:
Έσωτεστκών Εξωτεοικών 1

Α:Γ. ΚΓΓΤΣΓ>ΠQΡΓΑΣ Κ. ΠΑ-ΠΟΤΑΙΑΣ

Αι/.αιοσύνης
ΑΠ. ΚΑΚΑΑΙΜΑΝΉΣ


