Indleveres til kommunen, hvor én af parterne bor

Udfyldes af kommunen
Modtaget dato
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Journalnummer

Ægteskabserklæring

Vejledning
Udfyldelse af erklæringen
Til brug for prøvelsen af ægteskabsbetingelserne bedes De
besvare alle spørgsmål på ægteskabserklæringens side 1,
2 og 3 og aflevere/fremvise de dokumenter, der er nævnt på
side 4. Mangelfulde eller forkerte oplysninger kan hindre, at
prøvelsen gennemføres.
Hvis der inden vielsen sker ændringer i de oplysninger, som
De har givet kommunen, skal De straks kontakte kommunen.
Indlevering
Ægteskabserklæringen skal i udfyldt stand indleveres til den
kommune, hvor én af parterne bor, sammen med de nødvendige bilag og attester (se erklæringen side 4).
Hvis ingen af parterne har bopæl her i landet, skal ægteskabserklæringen indleveres til den kommune, hvor én af parterne
opholder sig. Der skal samtidig betales et gebyr på 500 kr.
for prøvelsen af ægteskabsbetingelserne.
Udlændinge
Hvis en udlænding ikke har dansk personnummer, oplyses
fødselsdatoen.
Prøvelsesattest
Skal vielsen foretages af en anden myndighed end den, der
har foretaget prøvelsen, udleverer prøvelsesmyndigheden
(kommunen) en attest om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt.
Parterne indleverer prøvelsesattesten til vielsesmyndigheden.
Prøvelsesattesten må højst være udstedt 4 måneder inden
vielsen.
Navn efter vielsen
Efter vielsen beholder begge parter deres eget efternavn, jf.
§ 4, stk. 1, i lov nr. 193 af 29/4 1981 om personnavne. En part
kan dog anmelde, at vedkommende efter vielsen ønsker at
antage den anden parts efternavn som giftenavn. Den
anden part skal samtykke heri. Det er dog ikke muligt at
antage et efternavn, som den anden part har erhvervet på
grundlag af et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab.

Hvis en ægtefælle har antaget den anden ægtefælles efternavn som giftenavn, kan vedkommende anvende sit eget
efternavn som mellemnavn foran giftenavnet. Meddelelse
herom gives til vielsesmyndigheden.
Eget efternavn er det efternavn, personen har fået tillagt i
forbindelse med fødslen eller senere har opnået på andet
grundlag end ægteskab/registreret partnerskab.
Uskiftet bo
Når tidligere ægtefælle/registreret partner er død
Sidder De i uskiftet bo, skal der betales boafgift, hvis De indgår nyt ægteskab, også selv om de øvrige arvinger er enige
i, at De fortsat sidder i uskiftet bo. De har pligt til at anmelde
det afgiftspligtige beløb til skifteretten. Reglerne herom findes
i §§ 8, stk. 3, og 10, stk. 6, i lov om afgift af dødsboer og
gaver. De bør inden vielsen rette henvendelse til skifteretten
for at få vejledning om afgiften.
Yderligere vejledning
De kan få yderligere vejledning om vielse og prøvelse af
ægteskabsbetingelserne hos kommunen.
De kan hos kommunen få de blanketter, der er omtalt i denne
ægteskabserklæring.
Reglerne om vielse og betingelserne herfor findes i lov om
ægteskabs indgåelse og opløsning samt i bekendtgørelse
og cirkulære om ægteskabs indgåelse.
Persondataloven
Kommunen kan indhente oplysninger fra anden side med
henblik på at kontrollere de modtagne oplysninger, jf. ægteskabslovens § 12.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder i henhold til lovgivningens bestemmelser.
Hvis De ønsker det, skal kommunen meddele, hvilke oplysninger, der behandles om Dem. De kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Oplysning om vielsessted
Navn • kirke/rådhus

Vielsesdato
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Kvindens oplysninger
Identifikation
Nuværende efternavn

Eget efternavn

For- og mellemnavne

Personnummer

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Nuværende adresse

Bopælskommune

Telefonnummer • privat

Telefonnummer • arbejde

Adresse efter vielsen

Er De dansk statsborger

Ja

Hvis nej, statsborger i

Nej

Tidligere ægteskab / registreret partnerskab
Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab Hvis ja, hvordan blev det senest indgåede ægteskab/registrerede partnerskab opløst

Nej

Ja

Skilsmisse

Død

Omstødelse

Seneste ægtefælles/registrerede partners fulde navn

Børn
Har De børn med en anden end den, De skal giftes med (gælder også myndige børn og adoptivbørn)

Nej

Ja

Venter De barn med en anden end den, De skal giftes med

Nej

Ja

Andre personlige forhold
Efter ægteskabslovens § 3 må den, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. Samtykket
kan afgives på en særlig blanket, som De kan få hos kommunen.
Er De under værgemål

Nej

Ja

Efter ægteskabslovens § 6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- og nedstigende linie (fx mellem forældre
og børn) eller mellem søskende.
Er De så nært beslægtet med den, De skal giftes med, som nævnt ovenfor

Nej

Ja

Efter ægteskabslovens § 7 må ægteskab ikke uden Civilretsdirektoratets tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den
ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linie (fx mellem svigerforældre og -børn).
Er De så nært besvogret med den, De skal giftes med, som nævnt ovenfor

Nej

Ja

Efter ægteskabslovens § 8 må adoptant og adoptivbarn ikke indgå ægteskab med hinanden, så længe adoptivforholdet
består.
Består der et adoptivforhold mellem Dem og den, De skal giftes med, som nævnt ovenfor

Nej

Ja

Efternavn efter vielsen
I forbindelse med vielsen ønsker De da at

beholde nuværende efternavn
genantage eget efternavn

antage mandens efternavn som giftenavn
(hvis ikke navnet er erhvervet på grundlag af
ægteskab/registreret partnerskab)
anvende eget efternavn som mellemnavn foran giftenavn
(adresseringsnavn)

Dato og underskrift (husk underskrifter på både side 2 og side 3)
Erklæringen skal afgives og underskrives personligt af hver part, før vielsen kan foretages. Den ene part kan ikke underskrive for den
anden, selv om der foreligger fuldmagt. Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163. Ved Deres underskrift
erklærer De samtidig, at de oplysninger, den anden part har afgivet med hensyn til eventuelle børn, er Dem bekendt og i overensstemmelse med Deres viden. Hvis den anden part antager Deres efternavn, er underskriften samtidig Deres samtykke dertil. Erklæringen
skal dateres samtidig med underskriften. Ægteskabserklæringen skal indleveres til kommunen senest 4 uger efter underskriftens dato.
Dato og underskrift • kvinde

Dato og underskrift • mand
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Mandens oplysninger
Identifikation
Nuværende efternavn

Eget efternavn

For- og mellemnavne

Personnummer

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Nuværende adresse

Bopælskommune

Telefonnummer • privat

Telefonnummer • arbejde

Adresse efter vielsen

Er De dansk statsborger

Ja

Hvis nej, statsborger i

Nej

Tidligere ægteskab / registreret partnerskab
Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab Hvis ja, hvordan blev det senest indgåede ægteskab/registrerede partnerskab opløst

Nej

Ja

Skilsmisse

Død

Omstødelse

Seneste ægtefælles/registrerede partners fulde navn

Børn
Har De børn med en anden end den, De skal giftes med (gælder også myndige børn og adoptivbørn)

Nej

Ja

Venter De barn med en anden end den, De skal giftes med

Nej

Ja

Andre personlige forhold
Efter ægteskabslovens § 3 må den, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke. Samtykket
kan afgives på en særlig blanket, som De kan få hos kommunen.
Er De under værgemål

Nej

Ja

Efter ægteskabslovens § 6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- og nedstigende linie (fx mellem forældre
og børn) eller mellem søskende.
Er De så nært beslægtet med den, De skal giftes med, som nævnt ovenfor

Nej

Ja

Efter ægteskabslovens § 7 må ægteskab ikke uden Civilretsdirektoratets tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den
ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linie (fx mellem svigerforældre og -børn).
Er De så nært besvogret med den, De skal giftes med, som nævnt ovenfor

Nej

Ja

Efter ægteskabslovens § 8 må adoptant og adoptivbarn ikke indgå ægteskab med hinanden, så længe adoptivforholdet
består.
Består der et adoptivforhold mellem Dem og den, De skal giftes med, som nævnt ovenfor

Nej

Ja

Efternavn efter vielsen
I forbindelse med vielsen ønsker De da at

beholde nuværende efternavn
genantage eget efternavn

antage kvindens efternavn som giftenavn
(hvis ikke navnet er erhvervet på grundlag af
ægteskab/registreret partnerskab)
anvende eget efternavn som mellemnavn foran giftenavn
(adresseringsnavn)

Dato og underskrift (husk underskrifter på både side 2 og side 3)
Erklæringen skal afgives og underskrives personligt af hver part, før vielsen kan foretages. Den ene part kan ikke underskrive for den
anden, selv om der foreligger fuldmagt. Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163. Ved Deres underskrift
erklærer De samtidig, at de oplysninger, den anden part har afgivet med hensyn til eventuelle børn, er Dem bekendt og i overensstemmelse med Deres viden. Hvis den anden part antager Deres efternavn, er underskriften samtidig Deres samtykke dertil. Erklæringen
skal dateres samtidig med underskriften. Ægteskabserklæringen skal indleveres til kommunen senest 4 uger efter underskriftens dato.
Dato og underskrift • kvinde

Dato og underskrift • mand
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Bilag, der skal afleveres sammen med erklæringen
Dokumentation for navn og fødselsdato
Parternes navne dokumenteres ved fødsels-, dåbs- eller
navneattest, samt evt. navnebevis.
For personer, der er født i de sønderjyske landsdele, forevises fødselsattest udstedt af personregisterføreren i den kommune, hvor fødslen er registreret.
Navn, der afviger fra eller ikke fremgår af fødsels-, dåbs- eller
navneattest, må dokumenteres på anden måde (fx vielsesattest eller partnerskabsattest).
En udlænding dokumenterer sin fødselsdato eller sit navns
rette stavemåde ved at forevise fx pas.
Lovligt ophold i Danmark
Udlændinge, der ikke er statsborgere i et af de nordiske lande, skal dokumentere, at de opholder sig lovligt i Danmark.
Vejledning herom kan fås ved henvendelse til kommunen.
Personer, hvis ægteskab er ophørt ved skilsmisse i
Danmark
Skilsmissen skal dokumenteres ved skilsmissebevilling eller
udskrift af dom. Domsudskrift skal være forsynet med påtegning fra den byret, der har afsagt dommen, om, at dommen
ikke er anket (ankepåtegning). Ved domme afsagt før 1. januar
1983 er det den overordnede ret, der skal forsyne udskriften
med ankepåtegning.
I stedet for ankepåtegning kan der forevises bevis for, at den
tidligere ægtefælle har givet afkald på anke, eller at anken
vil blive begrænset til at gælde vilkår. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis det fremgår af dommen, at den tidligere ægtefælle har erklæret sig indforstået med påstanden om opløsning
af ægteskabet ved skilsmisse, også selv om ægtefællen ikke
har været indforstået med vilkårene for skilsmissen.
Det skal også dokumenteres, at der ikke var formuefællesskab
i det tidligere ægteskab, eller at et eventuelt formuefællesskab
ikke er til hinder for at indgå nyt ægteskab. Dette kan ske ved
en skiftefritagelse, der meddeles af prøvelsesmyndigheden.
Hvis der ikke meddeles skiftefritagelse, sker dokumentationen ved at indlevere et af følgende dokumenter:
1. Dom eller bevilling til separation eller skilsmisse, der viser,
at fællesboet er delt.
2. Bodelingsoverenskomst eller anden aftale, der viser, at
fællesboet er delt.
3. Skifteretsattest om, at fællesboet er eller har været under
offentligt skifte.
4. Erklæring fra den tidligere ægtefælle om, at den pågældende ikke har noget bodelingskrav, eller at privat skifte af
fællesboet er afsluttet. De kan få en blanket hos prøvelsesmyndigheden.
5. Bevis for, at den tidligere ægtefælle har indgået nyt ægteskab/registreret partnerskab her i landet.
6. Tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere
ægteskab fuldt ud var omfattet af fuldstændigt særeje
eller skilsmissesæreje. I stedet for ægtepagt kan dom
eller bevilling til separation eller skilsmisse med samme
indhold anvendes.
7. Samtykke fra den tidligere ægtefælle til at indgå ægteskab, selvom fællesboet ikke er delt. De kan få en blanket hos prøvelsesmyndigheden.
Ovenstående gælder også ved ophør af registreret partnerskab ved skilsmisse i Danmark.

Personer, hvis ægteskab er ophørt ved død i Danmark
En ægtefælle, der vil indgå nyt ægteskab, skal dokumentere, at der ikke var formuefællesskab i det tidligere ægteskab, eller at et eventuelt formuefællesskab ikke er til hinder
for at indgå nyt ægteskab. Dette kan ske ved at indlevere et
eller flere af følgende dokumenter:
1. Skifteretsattest om, at fællesboet er eller har været under
offentlig skifte eller udleveret til bobestyrerbehandling.
2. Skifteretsattest om, at fællesboet er udleveret til privat
skifte samt erklæringer fra samtlige arvinger om, at skiftet er afsluttet.
3. Skifteretsattest om, at afdøde intet efterlod sig.
4. Skifteretsattest om, at boet er udlagt til boudlæg, til dækning af udgifterne ved begravelsen eller efter § 10, stk. 2,
i skifteloven af 1874 med senere ændringer.
5. Skifteretsattest om, at fællesboet er udlagt til den længstlevende ægtefælle efter dødsboskiftelovens § 22, jf. arvelovens § 7 b, stk. 2, eller efter § 62 b, stk. 2, i skifteloven
af 1874 med senere ændringer.
6. Erklæring fra samtlige arvinger efter afdøde om, at de
giver afkald på skifte. Dette gælder kun, hvis den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Det skal ved skifteretsattest dokumenteres, hvem der er afdødes arvinger.
De kan få en blanket hos prøvelsesmyndigheden.
7. Skifteretsattest eller tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab fuldt ud var omfattet af fuldstændigt særeje.
8. Dokumentation for separation, herunder for bodeling,
særeje eller bortfald af bodelingskrav, hvis ægtefællerne
var separerede på tidspunktet for dødsfaldet, og den efterlevende ægtefælle erklærer, at samlivet ikke har været
genoptaget.
9. Samtykke fra samtlige arvinger til at indgå ægteskab,
selv om boet endnu ikke er skiftet. Det skal ved skifteretsattest dokumenteres, hvem der er afdødes arvinger.
De kan få en blanket hos prøvelsesmyndigheden.
De kan også søge prøvelsesmyndigheden om skiftefritagelse.
Ovenstående gælder også ved ophør af registreret partnerskab ved død i Danmark.
Udenlandske skilsmisser og dødsattester
Dokumentation for skilsmisser fra andre lande end de nordiske skal godkendes af statsamtet (i København: Overpræsidiet) på det sted, hvor en af parterne bor. Hvis ingen af
parterne bor i Danmark, behandles sagen af statsamtet på
det sted, hvor den kommune, der skal prøve ægteskabsbetingelserne, ligger. Der skal endvidere søges skiftefritagelse
hos prøvelsesmyndigheden.
De kan få vejledning om betingelserne for anerkendelse af:
• udenlandske skilsmisser hos statsamtet
• udenlandske dødsattester hos prøvelsesmyndigheden.
Søg i god tid vejledning om betingelserne for anerkendelse
af udenlandske skilsmisser og dødsattester.
Personer under 18 år
Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden følgende:
• Tilladelse fra statsamtet (i København: Overpræsidiet).
Blanket hertil fås i kommunen eller hos statsamtet.
• Forældrenes skriftlige samtykke, med mindre den unge
tidligere har indgået ægteskab/registreret partnerskab,
eller statsamtet har dispenseret.
KLJ 23.01.001E (04/02) CLA

Udarbejdet af KL
Godkendt af Civilretsdirektoratet

Kommuneinformation • VI 001E
Side 4 af 4

