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wõelud
Abielu seadus.

6 i.
Käesolewale seadusele alluwad kõik Eestis 

elutsemad isikud, usu peale Vaatamata, samuti 
ka Eesti kodanikud Väljamaal.

1. jagu.
A. Abiellu astumise üldised eeltingimised.

4 2.
Abiellu astuda wõimad meesterahwad, kes 

kaheksateistkümmend, ja naisterahwad, tes kuus- 
teiftkümmend aastat manaks on saanud.

5 3.
Abielu on keelatud: alanemate ja ülenewate 

sugulaste Vahet, täis- ja pool-wendade ning 
-õdede wahet, onu ja tema Venna- wsi öetütre 
Wahel ivaatamata selle peale, kas fee su
gulus on tekkinud abielust wõi Väljaspool 
abielu; samuti ka Võõrasisa ja -tütre ning 
Võõrasema ja -poja wahel.

6 4.
Abiellu astuda ei Või:
1) parandamata Vaimuhaiged;
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2) langetõbised raskel kujul;
. 3) üleüldse isikud, kes oma teo iseloomust
ja tähendusest ei suuda aru saada ehk oma 
tegemust juhtida;

4) pidalitõbised ja
5) suguhaiged haiguse külgehakkawuse 

järgus.
4 5-

Keegi ei wöi uude abiellu astuda enne, kui 
tema sennine abielu ei ole lõppenud abikaasa 
surma tõttu wöi seadusjöusse astunud kohtu
otsuse läbi.

5 6.
Keelatud on abielu adoptiiw-wanemate ja 

-laste wahel nii kaua, kui kestab adoplstoon.
6 7.

Lesk- ehk lahutatud naine ei wöi uude 
abiellu astuda enne kui mana abielu lõppe
misest on kümme kuud mööda läinud.

Märkus.' Enne seda tähtaega lubatakse neile 
abiellu astuda: a) kui nad sünnitawad enne seda 
tähtaega; b) kui nad mitte warem kui nelja kuu 
pärast veale eelmise abielu lõppu ette näitawad riigi- 
ehk omawalitsuse teenistuses olema arsti tunnistuse 
selle iile, et nad ei ole raskejalgsed; d) kui uuesti abi
ellu astuwad üksteisega eelmisest abielust lahutatud 
abikaasad.

7 8.
Wanemate wöimu all olewad allealised 

lapsed ei wöi abiellu astuda wanemate nõus
olekuta.

On üks wanematest teadmata äraolekul, on 
ta ilma wanema õiguseta, on ta mõistuse 
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kaotanud wöi üleüldse seesuguses olekus, kus 
ta oma tahtmist ei saa awaldada, siis jätkub 
ühe wanema nõusolekust. Keelduwad wanemad 
wõi üks neist oma nõusolekust ilma mõjuwa 
põhjuseta, siis wöib allealise kaebtuse peale 
luba anda abiellu astumiseks wastaw kohus.

§ 9.
Eestkoste all olew allealine ei wöi ilma 

eestkostja nõusolekuta abiellu astuda. Eest
kostja wöib aga loa andmisest keelduda ainult 
siis, kui isik, kellega tema eestkostealune soo- 
wib abiellu astuda, — on mõistetud kinni
pidamisele wangiroodus wöi parandusmajas 
wöi mõnele raskemale karistusele, samuti ka 
kinnipidamisele wangimajas warguse, kelmuse, 
Wöõra wara omandamise ehk raiskamise eest' 
on andunud joomahimule, kölwatule elule, pil
lamisele wöi muile jämedaile pahedele; kui 
abiellu astuda tahtjate wahel on liig suur 
wahe wanaduse suhtes. Keeldumise puhul ilma 
mõjuwa põhjuseta wõib allealise kaebtuse peale 
luba anda abiellu astumiseks wastaw kohus.

Eestkostja wöi tema lapsed wõiwad abiellu 
artuda isikutega, kes tema eestkostmise all on, 
ainult wastawa kohtu loaga.

B. WiiljamaaL sõlmitud abielud.
§ 10.

Abielud, mis sõlmitud wäljamaal Eesti 
kodanikkude ja wäljamaalaste wahel sõlmimise 
kohal makswa seadusliku korra järele, loetakse 
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Eestis maksmaks, fui nad wastawad käesolewa 
seaduse §§ 2—5 nõuetele.
D. Wäljamaalaste abielude sõlmimine 

Eestis.
, § 11-
Wäljamaalaste abielud, mis Eesti regist

reerimise asutustes sõlmitakse, peawad sisuli
selt wastama mõlema abikaasa kodumaa ma- 
Lerjaabseaduse, samuti ka käesolewa seaduse 
§§ 2-5 nõuetele.

11. jagu.
A. Abielu makswusetus.

a) Tühised abielud.
4 12.

Abielu loetakse makswusetuks:
1) kui mõlemad abikaasad wõi üks neist 

ei olnud abiellu astumise ajaks käesolewa sea
duse § 2 ettenähtud aastaid manaks saanud.

Erandina tuleb seesugune abielu maksmaks 
lugeda, kui naine on sellest abielust raskejalg
seks jäänud wõi kui mõlemad abikaasad enne 
abielu tühistamise asja otsustamist kohtus 
jõudsid abielulisesse täiseasse;

2) kui abikaasad on neis sugulus- wõi 
höimlusastmetes, mis käesolewa seaduse järele 
(§ 3) takistawad abiellu astumist;

3) kui mõlemad abikaasad ehk üks neist 
oli abielu sõlmimise ajal parandamata wai- 
muhaige, langetõbine raskel kujul wõi kui 
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abiellu astuja mõne muu kestwa põhjuse tõttu 
oma teo iseloomust ja tähendusest ei suutnud 
aru saada ehk oma Legewust juhtida, wöi oli 
pidalitõbine (§ 4);

4) kui mõlemad abikaasad ehk üks neist 
oli abiellu astumise ajal juba teises abielus 
(§ 5).

§ 13.
Abielu tühistamise asjad kohtus algatakse 

prokurööri ettepanekul ehk asjast huwitatud 
eraisikute palwel.

Abielu lõppemise korral, olgu surma tõttu 
wöi mõnel muul teel, wõib abielu tühista 
mise asi kohtus algatatud wõi edasi aetud saada 
ainult asjast huwitatud eraisikute potneL

Sennikaua, kui mõlemad abikaasad elus, ei 
wõi kohtu toimetuses olew tühistamise asi 
asjast huwitatud eraisiku palwel ära lõpetatud 
saada, kuigi see asi tema poolt algatuse sai.

b) Waieldatawad abielud.
4 14.

Abikaasal on õigus nõuda abielu maks- 
wusetuks tunnistamist:

1) kui tema abielu sõlmimise ajal mõne 
ajutise põhjuse tõttu oma teo iseloomust ja 
tähendusest ei suutnud aru saada ehk oma te- 
gewust juhtida;

2) kui 'teine abikaas abielu sõlmimise ajal 
põdes suguhaigust haiguse külgehakkawuse järgus;

kui tema eksituse tõttu abiellu on as
tunud, olgu, et ta ei soowinud üleüldse abi
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ellu astuda ehk et ta ei foowinud abiellu 
astuda selle isikuga;

4) kui teda Lõukas abiellu astuma eksitu
ses olemine teise abikaasa niisuguste omaduste 
suhtes, mille puudumisel ei saa oletada, et 
ta selle abikaasaga wöiks abielulist ühiselu 
elada;

5) kui abikaas teda abiellu astumisele on 
awatlenud wale teadetega wõi tõe warjamisega 
selle kohta, kes La on; wõi olude kohta endi
sest elust, mis nõudjat poolt oleksid tagasi 
hoidnud abiellu astumast:

6) kui teda sunniti nõusolekut awaldama 
abiellu astumiseks läheda ja tõsise hädaohuga, 
millega ähmardati tema ehk tema lähedal 
seisma isiku elu, tertoifi wõi au.

5 15.
Eelmises (14) paragrahwis ettenähtud 

nõudmise õigus kustub kuue kuu jooksul, ar- 
wates nõudmise Põhjuse nõudjale teatawaks 
saamise ehk ähmardama hädaohu lõppemise 
ajast, igatahes aga wiie aasta jooksul, arwates 
abiellu astumise ajast.

tz 16.
Pärijatel on õigus nende pärandaja poolt 

§ 14 põhjal alustatud abielu makswusetuks 
tunnistamise asja edasi ajada.
d) Abielu makswusetuse tagajärjed. 

§ 17.
Abielu makswusetuse tagajärjed (§§ 12—16) 

korraldatakse maksma rsiwiilseaduse järele.
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§ 18.
Abielu makswusetaks tunnistamise puhul 

saab naine selle perekonnanime tagasi, mis 
temal oli enne sellesse abiellu astumist.

.. § I9«
Ühel ajal abielu makswusetuks tunnista

misega korraldab kohus ka laste saatuse, mää
rates, kumba abikaasa juure nad jääwad; selle 
juures Võtab kohus arwesse abikaasade oma- 
Wahelist kokkulepet, kui see saawutatud, kuid 
peab silmas siiski sinult laste huwisid ja 
paneb Võimalikult tähele ka laste eneste soome, 
kui nad juba meelemõistuslises eas.
e) Seadusest Lörmalkaldumised, millele 

ei järgne abielu makswusetus.
4 20.

Wormiliste nõuete rikkumist, mis wastawa 
registreerimise asutuse poolt abielu sõlmimise 
juures tehtud, ei loeta abielu makswusetuks 
tunnistamise põhjuseks.

D. Abielu lahutamine.
a) Lahutamise põhjused.

4 21.
Kui üks abikaasadest on abielu rikkunud, 

fiis on teisel abikaasal õigus abielu lahuta
mist nõuda.

See õigus kustub kuue kuu jooksul, arwa- 
tes sellest ajast, mil nõudjale abielu rikku
mine teatamaks sai, igatahes aga toite aasta 
jooksul, arwates abielu rikkumise ajast.
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Abikaasal ei ole õigust lahutamist nõuda, 
kui see abielu rikkumine sündis tema nõus
olekul ehk kui La rikkujale andeks andis.

Samadel põhjustel ja tähtaegadel wöib la
hutamist nõuda ka abikaas, kes pärast abiellu 
astumist teada saab, et teine abikaas on enne 
abiellu astumist, kuid pärast nende kihlust, 
olnud kellegi teisega sugulises ühenduses.

5 22.
Kui üks abikaasadest on teise kuritahtlikult 

maha jätnud, ehk teadmata kuhu ära läinud, 
ja ei ilmu perekonna juure tagasi, ilma et tal 
äraolemiseks mõjuwaid Põhjusi oleks, siis wõib 
mahajäetu, kui äraolemine on kestnud wähe- 
malt üks aasta, nõuda lahutamist.

Enne nõudmise tõstmist, igatahes aga mitte 
warem kui veale üheksakuulist äraolekut, peab 
mahajäetud abikaas seda kohut, kellele nöud- 
misasi allub, paluma äraolijat abikaasat wälja 
kutsuda, tarbekorral kuulutuse läbi, ette pan
nes temale kolme kuu jooksul perekonna ala
lisse elukohta tagasi tulla.

Abielu lahutamise nõudmine wõib tõste
tud saada ainult peale selle tähtaja mööda
minekut.

Kui äraolija kohtu kutsel küll ilmus oma 
perekonna juure, kuid uuesti oma abikaasa 
kuritahtlikult maha jättis ehk teadmata kuhu 
ära läks ja see teistkordne äraolemine kestis 
juba wähemalt üks kuu, siis wõib mahajäetu 
esineda lahutamise nõudega ilma uue kutse- 
toimetuseta.
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Märkus: ühetaoliseks kuritahtliku mahajät
misega loetakse: a) n ise keeld unist mehele uude elu
kohta järele minemast ilma mõjuma võhjuieia; b) mehe 
keeldumist elukoha mahetamise puhul naist kaasa wöt- 
mast ilma mõjuma põhjuseta ja d) kui üks abikaas 
teist sunnib lahus elama-

6 23.
On abikaasad kokkuleppimatuse tõttu wahet- 

pidamata wähemalt kaks aastat lahus elanud, 
siis wöib kumbki abikaas lahutamist nõuda.

7 24.
Kui abikaasad põhjusil, mis neist ära ei 

ripu, sunnitud on lahus elama wähemalt kolme 
aasta kestel, siis wöib kumbki abikaas lahu
tamist nõuda.

4 25.
Abikaas wöib lahutamist nõuda;

1) kui teine abikaas tahtlikult, wastu 
nõudja tahtmist, takistab sigitamist;

2) kui teine abikaas, mitte rauganötruse 
tõttu, waid muil põhjustel, on täiesti sugu- 
wõimetu wöi sigituswöimetu.

5 26.
Abikaas wöib nõuda lahutamist:
1) kui teine abikaas abielu ajal on jää

nud waimuhaigeks, mis kestis juba üle aasta 
ja mida varandamatuks tunnistatakse, wõi 
kui ta põeb langetõbe;

2) kui teine abikaas põeb külgehakkawat 
suguhaigust, pidalitõbe wöi mõnda äärmiselt 
wastikut tõbe.

6 27.
Abikaas wöib nõuda lahutamist, kui teine 

abikaas on andunud liigjoomisele, pillamisele,

10



kiimalusele wõi elab üleüldse kõlwatumat elu, 
wõj kui tema juures on ilmsiks tulnud loomu- 
wastased pahed.

§ 28.
Abikaas wõib nõuda lahutamist, kui teine 

abikaas:
1) kawatseb temalt elu wötta ehk tema 

terwist rikkuda;
2) käib temaga julmilt ümber;
3) tahtlikult oma kohustust perekonna 

ülespidamises wõi tema eest hoolitsemises ei 
täida wõi wäga hooletusse jätab;

4) teotab tema au;
5) katsub temalt wabadust wötta.
Nõudmise õigus selle paragrahwi järele 

kustub kuue kuu pärast, arwates päewast, mil 
lahutamise põhjus nõudjale teatamaks sai, 
igal juhtumisel aga wiie aasta pärast Peale 
lahutamise põhjuse tekkimist.

Andeksandmine wõtab õiguse lahutMist-
nõuda.

§ 29.
aätiE kui teineAbikaas wõib nõuda lahütamiD', kui teine 

abikaas on kohtu poolt mõistetud kinnipidami
sele wangiroodus wõi parandusmajas, wõi 
muude, meel raskemate karistuste kandmisele, 
samuti ka kinnipidamisele türmis Marguse, 
kelmuse, wööra wara omastamise ehk raiska
mise eest

7 30.
Abielu lahutatakse, kui mõlemad abikaa

sad seda ühiselt ja wankumatalt soowiwad.
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b) Abielu lahutamise tagajärjed.
4 31.

Abielu lahutamise tagajärjed korraldatakse 
maksma tsiwiilseaduse järele.

4 32.
Lahutatud naine hoiab mehe perekonna

nime alal, kui ta ise oma endist perekonna
nime tagasi ei soowi.

Kui aga naine tunnistatakse lahutamises 
süüdlaseks pooleks, siis wõib kohus mehe Palme 
peale, arwesse mõttes kõiki asjaolusid, naiselt 
mehe perekonnanime ära wötta; niisugusel juhtu
misel saab ta tagasi oma endise perekonnanime.

5 33.
Laste saatus peale abielu lahutamist kor

raldatakse käesolewa seaduse § 19 järele.
D. Matjamaal toimetatud Eesti koda
nikkude abielu makswusetuks tunnista

mine ja lahutamine.
6 34.

Wäljamaal toimetatud Eesti kodanikkude 
abielu makswusetuks tunnistamine ja lahuta
mine, kui see on toimetatud koha peal maksma 
seadusliku korra järele, loetakse Eestis maks
maks, kui seesugune makswusetuks tunnista
mine wõi lahutamine sündis ühel neist põh
justest, mis on ette nähtud käesolewas seaduses 
abielu makswusetuks tunnistamise wõi lahu
tamise kohta.

Märkus: Wäljamaal käesolewa seaduse § 30 
ettenähtud võhjusel toimetatud abielu lahutamise re
gistreerimiseks Eestis on tarwilik, et mõlemad lahu
tatud abikaasad lahutamise registreerimise valwes 
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finnita tiib, et abielu lahutamise põhjuseks oli lõeSti 
nende omawaheline kokknleve-

E. Wiiljamaalaste abielude lahutamine 
Eestis.

4 35.
Eestis elawate wäljamaalaste abielusid 

Wõidakse Eesti kohtutes lahutada käesolewas 
seaduses ettenähtud lahutuspõhjuste järele.

Seadme maksmahatkamisest.
4 36.

Käesolew seadus hakkab maksma tähtajal 
ja tingimistel, mis iseäralises maksmapanemise 
seaduses määratakse.

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees Ioh. Kukk.

Abisekretäär W Pezold.

Lisa:
Riigikogu voolt 20. roeebruaril 1923 a. wastuwõetud 

Abielu asjade kohtupidamise kord.
1) Ts, kv- s- § 8141- p. 2 muudetakse järgmiselt:
2) abielu makswuietuks tunnustamise ia lahutuse asjus-
11) Ts, kp. s. § 1338 — kaotab maksmuie.
111) Ti kv- seaduse HL raamatu IIL jaotuse IH. peatükk 

(§§ 13561- — 13569-) kaotab makswn'e ja selle asemele 
paunakie maksma Järgmine.

Kolmas veatult.
Kohtupidamine abielu makswusetuks tunnusta^ 

niite ja lahutamise asius. 
§ 13561- _ .

Abielu makswusetuks tunnustamise ja lahutamise asjad 
toimetatakse kohtutes üldistel alustel järgmiste eranditega. 

§ 13562-
Eelmises paragrahwis nimetatud asiad alluwad rabu* 

kogule esimese astme kohtuna ja nimelt:
1) abielu makswusetuks tunnustamise asjad sAbielu 

seaduse §§ 12 - 20) — abielu sõlmimise koha järele;
2) abielu lahutamise asjad < Abielu sead- §§ 21 — 33):
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a) fui kostja elab wäljamaal wöi tema elukoht tead
mata wõi kai ta on wahi all — nõudja elukoha järele;

b) km abielu lahutatakse mõlemate poolte ühtsel taht
misel (abielu sead § 30) — ühe poole elukoha järele nende 
oma walikul;

d) kõigil muil juhtumistel — kostja elukoha järele.
, § 13563-

Abielu makswusetuks tunnustamine ja lahutamise nõud- 
mi§ualtoefniab paamad olema palujate eneste nimel kirju
tatud ja nende poolt alla kirjutatud.

Neil palmekirjadel, mis esitatakse Abielu seaduse §§ 14 
ja 21—30 ettenähtud juhtumistel, veab paluja allkiri tões
tatud olema kas notaariuse, rahukohtuniku, politsei wõi 
wallawalitsuse poolt- \

§ 13564-
AllealiNed abikaasad, samuti ka need abikaasad, kes on 

pillamise pärast eestkostmise all, wõiwad iseseiswalt alga
tada ja ajada abielu makswusetuks tunnustamise ja lahu
tamise as>u, olla kostjaks neis asjus ja anda tarwilikke 
wolikirju-

Samuti ei ole mehenaisel neis asjus abielulist nõu
andjat waja. 

§ 13565-
Paluja isiklikul palwel algatatud (§13563-) abielu maks

wusetuks tunnustamise ja lahutamise asja edasiajamiüks 
wöidakse wolikirja wälja anda, kusjuures see eneses eriwo- 
litust käesolewaks asjaks peab siialdama.

§ 13566-
Kohtu lõim (poslii') abielu makswusetuks tunnusta

mise asjus waieldatawuse alusel (Abielu sead. §§ 14—16) 
ja lahutamise asjus määratakse kohtu voolt ühistel alustel 
nende asjadega, mis ei ole hinnammad, kuna abielu maks° 
wusetuks tunnustamise asjad tühistamise alusel (Abnlu 
sead. §§ 12 ja 13) on kohtu löiwust, tempel- ja muudest 
kohtumaksadest wabad-

§ 13567.
Abielu makswusetuks tunnustamise asjus tühistamise 

alusel (Abielu sead. §§ 12 ja 13) wõtab prokuröör osa, 
waatamata selle peale, kas asi algatati tema wöi asjast 
hnwitatud eraisiku palwel, kogub ja esitab töendusmater- 
jaale, awoldab enne otsuse tegemist oma arwamist ja wõib 
kohtuotsuse peale edasi kaemata üldises korras.

§ 13568-
Abielu makswusetuks tunnustamise ja lahutamise asjus 

on kohtuistungid kinnised-
§ 13569-

Abielu makswusetuks tunnustamise ja lahutamise asjus 
wõib kohus: nõuda igas asjaolekus poolte tsiklist etteilmu- 
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mist ning poolte voolt ettepandud tõendustest rippumata 
oma äranägemise jäiele asja kohta tõendusi koguda.

Ts. Kp- S- § 373 pp. 1 — 3 nimetatud tunnistajad 
kuulatakse üle ka tagandamise kobral, kuid ilma wandeta-

§ 1356W.
Kui abielu makswusetuks tunnustatakse wõi lahutatakse 

ilma ühegi voole süüdlaseks tunnustamata, siis määratakse 
kohtukulud mõlemate poolte kanda ühetasaselt.

4 1356 ii-
Kohus saadab oma otsuse ärakirja ajawiitmata veale 

esimese astme otsuse seodusjõusse astumist (Ts. Kv- S. § 
892 pp. 1 j 2) ehk teise astine otsuse täitmisele pööramise 
aja kättejõudmist (§ 814L ibidem) wastawale asutusele 
Vmi isikule, keÜe juures abielu sõlmiti, äramärkimiseks 
sellekohastes raamatutes

§ 135612-
Nõudmispalwed abielu lahutamise üle abikaasade oma- 

wahelise kokkuleppe Põhjal (Abielu seod § 30) määrab kohus 
arutusele alles tolme kuu pärast,arwates nende esitamise ajast.

Pooled peawad isiklikult ilmuma kohtuistungile uuesti 
oma kokkulepet lahluminemise asjus tõendama- Kui 
isiklik ilmumine wõimatu, sits on puudujat poolel õigus 
ühes mitteilmumise põhjuste teatamisega saata kohtule aeg
sasti — enne istungi päewa — kirjalikku korduwat tõen
dust oma wankumata tahtmise üle lahtu minna, mis kirju
tatud ja mille allkiri kinnitatud veab olema § 1356^-korras, 
mitte enne kahte kuud peale abielu lahutamise palme esitamist-

Kui üks pooltest kohtuistungile ei ilmu ja ei saada mit
teilmumise wabandawa põhjuse tõendusi, samuti ka ülewal- 
nimetatud koklullppe korduvat tõendust, siis lõpetatakse 
asi ära ja wõidakse uuesti alustada käesolewas paragrahwis 
ettenähtud korras.

Kodtuoisused abielu lahutamise üle abikaasade omawa- 
helise kokkuleppe põhias (Abielu sead. § 30) astuwad kohe 
seadusjõusse ja nende veale ei ole edasikarbust.

IV. Seaduse maksmahakkamisest.
Käesolew seadus hakkab maksma tähtajal ja tingimis

tel, mis erilises maksmapanemise seaduses määratakse, 
Algkiriale allatirjutanudRiipilogu abiesimees: A. Kerem-

Abi'ekretäär: J. Berg man.
Riigikogu poolt 8, weebr. 1923 a. wastuwöetud 
Abielu seaduse ja Abielu asjade kohtupidamise korra 

maksmapanemise seadus, j |
4 1. , „

„Abielu seadus" ja «Abielu asjade kohtupidamise kord 
hakkawad maksma ühel ajal Perekonnaseisu seadusega-
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5 2, y/- 3'6 ?3
Abielu makswusetuks tunnustamise in 

senini ajanud waimulikud asutused ii nen 
med lõpetawad eelmises (1.) paragrahwiS ettenähtud täht
ajal omi tegemine ja annawad ühe kuu jooksul kõrk nende 
toimetuses olnud lõpetatud ja lõvetämata asjad ühes nende 
juure kuuluwate raamatute, dokumentide ja kirjawaheiusega, 
sanmti ka oma arhiiwid wastawale rahukogule üle.

6 3-
Wainiulikkude aiutuSte la siseministeeriumi usuasjade 

kolleegiumi otsused abielu makswusetuks tunnustamise ja 
lahutamise asjades, mis täesolema seaduse maksmahakkami- 
seni toeet seadusjõusse ei ole astunud, asluwad seadusjousse, 
kui keegi asjaosalistest kahe kuu jooksu', täesolema seaduse 
maksmahakkamise väewast arwatcs, ei ole wastawale rahu
kogule pllwet awaldanud seda <>sja Abielu seaduse põhjal ia 
Abielu asjade kohtupidamise korras uuesti alustada.

7 4.
Lõpetamata abielu makswusetuks tunnustamise ja lahu

tamise asju wõidakse Abielu seaduse võdjal ja Abielu os
jade kohtupidamise korras asjaosalise palwel uuesti alustada.

4 5,
Käesole >a teaduse §§ 3 ja 4 põhjal uuesti alustatud 

asjus on asjaosalised wabastatud rahukogus kohtuposliinjst, 
mm Ts. kohtuv- sead. § 13566- ette nähtud.

5 6.
Endiste waimulikkude asutuste ja neude kõrgemate 

asutuste otsused abiellu astumise keelu tohta kaotawab oma 
makswuse.

6 7.
Balti Era'eaduse III f. §§ 205 ja 351 kavmwad 

makswuse.
Algkirjale allakirjutanud

Riigikogu abiesimees : K W i r m a.
Zekretäär: K Ka lbus.

Riigikogu voolt 13. weebr. 1923 a. wastuwöetud 
Abielu seaduse ja Abielu asjade kohtupidamise korra 

maksmapanemise seaduse muutmise seadus.
Abielu seaduse ja Abielu asjade kohtupidamise korra 

maksmapanemise seadme § 1 muudetakse järgmiselt:
§ 1. .

Abielu seadus ia Abielu asjade kohtupidamise kord 
halkamad maksma 1. mail 1923 aastal-

Algkirjale allakirjutanud
Riigikogu abiesimees: K- Wirnia. 

Abisekretüär: J. Bergniau.

E. Hunt i trükk, Wils andis 1923


