ABIELU SÕLMIMINE KIRIKUS
1. Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel.
2. Abiellujad peavad olema konfirmeeritud (st ristitud ja saanud leeriõnnistuse).
3. Abielu sõlmitakse mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abiellujate
poolt avalduse esitamist. Mõjuvatel põhjustel võib seda tähtaega lühendada või pikendada (kuni 6-e kuuni).
4. Abiellujad peavad olema vähemalt 18-ne aastased.
5. 15-18-aastane alaealine võib abielluda oma vanemate või eestkostjate kirjalikul nõusolekul. Ühe
vanema nõusolekust piisab ainult juhul, kui lapsel on üks vanem või teine vanem on teadmata kadunuks
või teovõimetuks tunnistatud, samuti kui ühelt vanemalt on vanema õigused ära võetud. Kui kas või üks
vanematest või eestkostja ei anna abiellumiseks nõusolekut, võib kohus anda abiellumisloa ühe vanema või
eestkosteasutuse avalduse alusel. Kohus annab abiellumisloa, kui abiellumine vastab alaealise huvidele.
6. Abielu ei sõlmita isikute vahel,
...kellest vähemalt üks on juba abielus
...otsejoones ülenejate või alanejate sugulaste vahel, vendade ja õdede ning poolvendade ja –õdede,
lapsendajate ja lapsendatute, samuti sama isiku poolt lapsendatute vahel
...kellest vähemalt üks on tunnistatud teovõimetuks.
7. Abielu sõlmimisel valivad abikaasad ühiseks perekonnanimeks ühe abikaasa perekonnanime või kumbki
abikaasa säilitab oma abielueelse perekonnanime või abielueelsele perekonnanimele lisatakse abikaasa
soovil teise abikaasa perekonnanimi.
8. Abielu sõlmimine ei ole seotud abiellujate elukohaga.
Abielu sõlmimiseks esitavad abiellujad isiklikult kirjaliku avalduse. Vajalikud dokumendid:
1. Tasutud riigilõivu 30 € maksekorralduse panga kinnitusega koopia
(Rahandusministeerium, SEB EE891010220034796011, Swedbank EE932200221023778606, Danske Bank
EE403300333416110002, Luminor Bank EE701700017001577198 viitenr 10294002000011, selgitus RL
abielu)
2. Sünnitunnistus
3. Passid või ID kaardid.
4. Kordusabielu korral eelmise abielu lõppemist või kehtetuks tunnistamist tõendav dokument
(eelmise abikaasa surmatunnistus, abielulahutuse tunnistuse või kohtuotsus abielu lahutamise või kehtetuks
tunnistamise kohta ühes kohtuotsuse jõustumise kohta käiva märkusega).
Koguduse vaimulikul on õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta koguduses
usutunnistuse järgsetele abielu sõlmimise tingimustele.
Välisriigi kodanik peab tooma abielu takistamatuse tõendi kodumaalt. Tõend peab olema legaliseeritud
Siseministeeriumis. Peab olema eesti keeles.
Kui on alaline elamisluba, siis apostilli ei ole vaja, ajutise elamisloa puhul küll.
Kui abielu on lahutatud, siis tuleb tuua abielulahutuse kohtuotsus. Kui abielu on lahutatud enne 01. maid
2004, siis tuleb see tunnustada Tallinna linnakohtu poolt.

