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Ægteskabserklæring

Vejledning
Udfyldelse af erklæringen
Kun de hvide felter skal udfyldes.

gåelse af ægteskab. En part kan dog anmelde, at
vedkommende efter vielsen ønsker at antage den
anden parts efternavn som giftenavn. Dette gælder
Indsendelse/aflevering
ikke hvis efternavnet er erhvervet på grundlag af
Erklæringen skal indsendes/afleveres i udfyldt stand ægteskab. Den anden part skal samtykke heri.
til en kommune, hvor en af parterne har bopæl,
sammen med de nødvendige bilag og attester (se Hvis en ægtefælle har antaget den anden ægteerklæringens side 4)
fælles efternavn som giftenavn, kan vedkommende anvende sit eget efternavn som mellemnavn
Udlændinge
foran giftenavnet. Meddelelse herom afgives til
Hvis en udlænding ikke har dansk personnummer, vielsesmyndigheden, der indberetter navnebrugen
oplyses fødselsdatoen.
til folkeregistret. En ægtefælle kan også senere
under ægteskabet rette direkte henvendelse til det
Prøvelsesattest
stedlige folkeregister om denne navnebrug.
Skal vielsen foretages af en anden myndighed end
den, der har foretaget prøvelsen, udleverer prøvel- Eget efternavn
sesmyndigheden (kommunen) en attest om, at Eget efternavn er det efternavn, personen har fået
ægteskabsbetingelserne er opfyldt. Parterne afle- tillagt i forbindelse med fødslen eller senere har
verer prøvelsesattesten til vielsesmyndigheden. opnået på andet grundlag end ægteskab/registrePrøvelsesattesten skal være udstedt inden for de ret partnerskab.
sidste 4 måneder, for at vielsen kan finde sted.
Yderligere vejledning
Navn efter ægteskabets indgåelse
Yderligere vejledning findes i lov om ægteskabs
Opmærksomheden henledes på, at § 4, stk. 1 i lov indgåelse og opløsning samt i bekendtgørelse og
nr. 193 af 29.04.1981 om personnavne forudsæt- cirkulære om ægteskabs indgåelse, eller kan fås
ter, at parterne beholder deres efternavn ved ind- ved henvendelse til kommunen.

Bemærk!
Erklæringen skal afgives og underskrives personligt af hver part, før vielsen kan foretages. Den ene part
kan ikke underskrive for den anden, selvom 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. Afgivne erklæringer, der er over 4 uger
gamle, vil ikke blive godkendt.
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Kvindens oplysninger
Identifikation
Nuværende efternavn

Eget efternavn

For- og mellemnavne

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Personnummer

Nuværende adresse

Bopælskommune

Telefonnummer arbejde

Telefonnummer privat

Adresse efter vielsen

Hvis nej, statsborgerforhold

Er De dansk statsborger?

Ja

Nej

Evt. tidligere ægteskab/registreret partnerskab
Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab?

Nej

Ja

Død

Omstødelse

Har De børn med en anden end den, De skal giftes med?
(gælder også myndige børn fra tidligere ægteskab samt adoptivbørn)

Nej

Ja

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

Nej

Ja

Hvis ja,
hvordan blev det senest indgåede ægteskab/registrerede partnerskab opløst?

Skilsmisse

Seneste ægtefælles/registrerede partners fulde navn

Børn

Andre personlige forhold
Er De umyndiggjort?
Efter ægteskabslovens § 3 skal umyndiggjorte godtgøre, at værgen samtykker i ægteskabet.
Efter ægteskabslovens § 6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- og nedstigende
linie (f.eks. mellem forældre og børn) eller mellem søskende.

Nej
Ja
Er De så nært beslægtet med
den De skal giftes med?

Nej
Ja
Er
De
så
nært
besvogret
med
Efter ægteskabslovens § 7 må ægteskab ikke uden Civilretsdirektoratets tilladelse indgås mellem
den
De
skal
giftes
med?
personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linie
(f.eks. mellem svigerforældre og -børn).
Nej
Ja
Består der et adoptivforhold?
Efter ægteskabslovens § 8 må adoptant og adoptivbarn ikke indgå ægteskab med hinanden, så
længe adoptivforholdet består. Der må således ikke bestå et adoptivforhold med den, De skal giftes
med.
Nej
Ja

Efternavn efter vielsen
I forbindelse med vielsen ønsker De da at
beholde nuværende efternavn
genantage eget efternavn
antage ægtefællens 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, kvinden

Dato og underskrift, manden
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Mandens oplysninger
Identifikation
Nuværende efternavn

Eget efternavn

For- og mellemnavne

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Personnummer

Nuværende adresse

Bopælskommune

Telefonnummer arbejde

Telefonnummer privat

Adresse efter vielsen

Hvis nej, statsborgerforhold

Er De dansk statsborger?

Ja

Nej

Evt. tidligere ægteskab/registreret partnerskab
Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab?

Nej

Ja

Død

Omstødelse

Har De børn med en anden end den, De skal giftes med?
(gælder også myndige børn fra tidligere ægteskab samt adoptivbørn)

Nej

Ja

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

Nej

Ja

Hvis ja,
hvordan blev det senest indgåede ægteskab/registrerede partnerskab opløst?

Skilsmisse

Seneste ægtefælles/registrerede partners fulde navn

Børn

Andre personlige forhold
Er De umyndiggjort?
Efter ægteskabslovens § 3 skal umyndiggjorte godtgøre, at værgen samtykker i ægteskabet.
Efter ægteskabslovens § 6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- og nedstigende
linie (f.eks. mellem forældre og børn) eller mellem søskende.

Nej
Ja
Er De så nært beslægtet med
den de skal giftes med?

Nej
Ja
Er
De
så
nært
besvogret
med
Efter ægteskabslovens § 7 må ægteskab ikke uden Civilretsdirektoratets tilladelse indgås mellem
den
De
skal
giftes
med?
personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linie
(f.eks. mellem svigerforældre og -børn).
Nej
Ja
Består der et adoptivforhold?
Efter ægteskabslovens § 8 må adoptant og adoptivbarn ikke indgå ægteskab med hinanden, så
længe adoptivforholdet består. Der må således ikke bestå et adoptivforhold med den, De skal giftes
med.
Nej
Ja

Efternavn efter vielsen
I forbindelse med vielsen ønsker De da at
beholde nuværende efternavn
genantage eget efternavn
antage ægtefællens 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, kvinden

Dato og underskrift, manden
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Bilag der skal afleveres sammen med erklæringen
Begge parter
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 (f.eks. vielsesattest eller partnerskabsattest).
Personnummer- eller sygesikringsbevis.
Udlændinge kan forevise legitimationskort (herunder pas).
Personer, der tidligere har indgået ægteskab/
registreret partnerskab, der er ophørt ved skilsmisse.
Skilsmissebevilling eller udskrift af dom til skilsmisse. Udskriften skal være forsynet med en attest
fra vedkommende byret om, at ankestævning ikke
er udtaget inden ankefristens udløb, eller attest om,
at ankefristen er udløbet og anken alene vedrører
vilkår for skilsmissen. Udskrifter af landsretsdomme
skal være ledsaget af en tilsvarende attest fra
Højesterets Justitskontor. I stedet for attest fra
byretten eller Højesteret kan der dog forevises
bevis for, at den tidligere ægtefælle/partner har
givet afkald på anke, eller at anken vil blive
begrænset til at gæIde vilkår.
Domme afsagt før 01.01.83 skal være forsynet med
påtegning fra den overordnede ret om, hvorvidt
dommen er anket, eller skal være ledsaget af bevis
for, at modparten giver afkald på anke eller
begrænser anken til vilkårene.
Er der ikke i bevillingen eller dommen tilstrækkeligt
bevis for fællesboets deling, skal der afleveres et af
følgende dokumenter:
a. Bodelingsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at
privat skifte er afsluttet.
b. Erklæring fra den tidligere ægtefælle/partner om,
at den pågældende ikke har bodelingskrav imod
den ægtefælle/partner, som ønsker at indgå ægteskab/registreret partnerskab.

c. Attest fra skifteretten om, at fællesboet er eller
har været under offentligt skifte.
d. Bevis for, at der ved tinglyst ægtepagt bestod
fuldstændigt særeje i det tidligere ægteskab/registreret partnerskab.
e. Bevis for, at den tidligere ægtefælle/partner har
indgået nyt ægteskab/registreret partnerskab her
i landet.
f. Fritagelse for dokumentation for skifte fra statsamtet.
Personer, der tidligere har indgået ægteskab/
registreret partnerskab, der er ophørt ved død
Attest fra skifteretten om, at fællesboet er eller har
været under offentligt skifte, eller at det på anden
måde er sluttet ved skifterettens foranstaltning, eller
et af følgende dokumenter:
a. Attest fra skifteretten, hvorefter boet er udleveret
til privat skifte, suppleret med erklæring fra
samtlige arvinger om, at skiftet er afsluttet, eller
at de giver afkald på at skifte.
b. Dødsattest suppleret med bevis for, at der ved
tinglyst ægtepagt bestod fuldstændigt særeje i
det tidligere, ægteskab/registrerede partnerskab.
c. Dødsattest suppleret med fritagelse for dokumentation for skifte fra statsamtet.
Personer under 18 år
Den som er under 18 år må ikke indgå ægteskab/
registreret partnerskab uden:
- tilladelse fra statsamtet (i København Overpræsidiet). Blanket hertil fås i kommunen eller hos
statsamtet.
- forældrenes skriftlige samtykke, med mindre pågældende tidligere har indgået ægteskab/registreret partnerskab.
Søg i god tid vejledning vedr. udenlandske
skilsmissedokumenter eller dødsattester m.m.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om ovenstående bilag samt
udlevering af blanketter fås ved henvendelse til
kommunen.
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