
ABIELLUMISAVALDUS
 
TÄIDAB MEES 

EESNIMI _______________________________________________________________________________________________________

PEREKONNANIMI _______________________________________________________________________________________________

ISIKUKOOD     KODAKONDSUS ________________________________________

Kui Teil ei ole Eesti isikukoodi, siis märkige  SÜNNIAEG        ja

 
ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI ANDMED ______________________________________________________________________

 riik, nimetus, number, väljaandmise aeg

VÄLISRIIGI ISIKUKOOD _________________________________ _______________________________________________________
                   isikukoodi väljastanud riik

ELUKOHT ______________________________________________________________________________________________________
             riik, maakond, vald / linn, küla / tänav, maja, korter

KONTAKTANDMED _____________________________________ _______________________________________________________
     telefoninumber                     e-posti aadress

_______________________________________________________________________________________________________________
postiaadress

PEREKONNASEIS  � ei ole olnud abielus � lahutatud � lesk

Sõlmitav abielu on minu _________ (mitmes) abielu

PÄRAST ABIELLUMIST SOOVIN KANDA PEREKONNANIME ____________________________________________________________

TÄIDAB NAINE

EESNIMI _______________________________________________________________________________________________________

PEREKONNANIMI _______________________________________________________________________________________________

ISIKUKOOD     KODAKONDSUS ________________________________________

Kui Teil ei ole Eesti isikukoodi, siis märkige  SÜNNIAEG        ja

 
ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI ANDMED ______________________________________________________________________

 riik, nimetus, number, väljaandmise aeg

VÄLISRIIGI ISIKUKOOD _________________________________ _______________________________________________________
                   isikukoodi väljastanud riik

ELUKOHT ______________________________________________________________________________________________________
             riik, maakond, vald / linn, küla / tänav, maja, korter

KONTAKTANDMED _____________________________________ _______________________________________________________
     telefoninumber                     e-posti aadress

_______________________________________________________________________________________________________________
postiaadress

PEREKONNASEIS  � ei ole olnud abielus � lahutatud � lesk

Sõlmitav abielu on minu _________ (mitmes) abielu

PÄRAST ABIELLUMIST SOOVIN KANDA PEREKONNANIME ____________________________________________________________

 

Regionaalministri 3. mai 2010. a määruse nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja 
perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu“ lisa 5 

(siseministri 19. veebruari 2018. a määruse nr 3 sõnastuses)



TÄIDAB AMETNIK

VARASUHE 

 � ühisvara � vara juurdekasvu tasaarvestus � lahusvara � välisriigi õigus

KÕIK AVALDUSES ESITATUD ANDMED ON ÕIGED. KINNITAN, ET MUL EI OLE ABIELU SÕLMIMISEKS TAKISTUSI.
PALUME SÕLMIDA ABIELU MEIE ÜHISEL SOOVIL.

___________________________________         ___________________________________
                            mehe allkiri                                                                              naise allkiri                                               kuupäev 

                                        TÄIDAB MEES                                                                                  TÄIDAB NAINE

rahvus* ______________________________________________________        rahvus* _______________________________________________________

emakeel* _____________________________________________________       emakeel* ______________________________________________________

Omandatud kõrgeim haridustase* 
alusharidus (koolieelne haridus) või alghariduseta

põhiharidus (põhikooli 1.–6. klass), varasem algharidus
põhiharidus (põhikooli 7.–9. klass)

kutsekeskharidus või kutseõpe (sh keskeri- või tehnikumiharidus) põhihariduse baasil
keskharidus

kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil
keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil

bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus (rakendus- ja kutsekõrgharidus, diplomiõpe)
magister või sellega võrdsustatud haridus
doktor või sellega võrdsustatud haridus

* Riikliku statistika seaduse järgi esitab füüsiline isik andmed enda kohta vabatahtlikkuse alusel 
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Avaldus on registreeritud     number ________________________________________________

Abielu sõlmimine on määratud     kellaaeg 

_______________________________________________________________________________________________________________
abielu sõlmimise koht

Abielu registreerimise tähtaega on � lühendatud � pikendatud

___________________________________________________ ______________________________________________________
                mehe allkiri       naise allkiri

___________________________________________________ ______________________________________________________
             ametniku ees- ja perekonnanimi                     ametniku allkiri

TÄIDAVAD MEES JA NAINE ÜHISELT
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