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ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ 
Άρθρο 1350 Όροι για την σύναψη γάμου .Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων. Οι 

σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. 
Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Το 
δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τους μελλονύμφους και τα πρόσωπα που ασκούν την 
επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο και πριν από την συμπλήρωση αυτής της 
ηλικίας αν η τέλεση του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο. 

Άρθρο 1351 Δεν μπορούν να συνάψουν γάμο όσοι εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 128 
και της πρώτης παραγράφου του άρθρου 131, καθώς και εκείνοι στους οποίους έχει 
απαγορευθεί ειδικά η τέλεση γάμου σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ.2 (Όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 23 του Ν.2447/1996.) 

Άρθρο 1352 Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση πλήρη ή μερική που 
περιλαμβάνει και το γάμο, συνάπτει γάμο μόνο με τη συναίνεση του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Αν ο τελευταίος αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί αφού τον 
ακούσει, να δώσει την άδεια για την σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του 
συμπαραστατουμένου. Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.2447/1996 

Άρθρο 1354 Κώλυμα από γάμο που υπάρχει. Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί 
αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει. Οι σύζυγοι μπορούν να επαναλάβουν την τέλεση του 
μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί. 

Άρθρο 1356 Από συγγενείς εξ αίματος. Εμποδίζεται ο γάμος με συγγενείς εξ αίματος, σε ευθεία γραμμή 
απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό. 

Άρθρο 1357 Από αγχιστεία. Εμποδίζεται ο γάμος με συγγενείς εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή 
απεριόριστα και σε πλάγια ως και τον τρίτο βαθμό. 

Άρθρο 1360 Από υιοθεσία. Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων του με αυτόν που 
υιοθετήθηκε. Το κώλυμα διατηρείται και μετά τη λύση της υιοθεσίας. 

 


