KC Królestwa Polskiego - małżeństwa

K

odeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r.

DzPKP, t. X.
(...)
Art. 163. Nie wolno jest zawierać małżeństwa osobom wiary chrześcijańskiej z osobami
wiary niechrześcijańskiej.
Art. 164. Małżeństwo zawartym być może tylko według właściwego obrzędu wyznania
osób w takowe wchodzących. Jeżeli osoby w związek małżeński wchodzące różnego są
wyznania, każda z nich di ustaw swego wyznani stosować się powinna.
Art. 165. W wyznaniach, dla których urządzone są parafie, obrzęd ślubu małżeńskiego
powinien być obchodzony przed właściwym przełożonym parafii, do której małżonek lub
małżonka z zamieszkania swego należą, albo przed jego zastępcą, jawnie, to jest w
przytomności dwóch najmniej świadków
Jednak ślub dany być może w innej parafii i przez innego duchownego, lecz tylko za
zezwoleniem przełożonego właściwej parafii. (...) [1]
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