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Ægteskabserklæring
Vejledning
Udfyldelse af erklæringen
Til brug for prøvelsen af ægteskabsbetingelserne bedes De
besvare alle spørgsmål i denne erklæring og aflevere/fremvise de dokumenter, der er nævnt i erklæringen.
Mangelfulde eller forkerte oplysninger kan betyde, at prøvelsen ikke 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.
Hvis ingen af parterne bor her i landet, skal erklæringen
indleveres til den kommune, hvor én af parterne opholder sig.
Der skal samtidig betales et gebyr på 500 kr. for prøvelsen af
ægteskabsbetingelserne.
Prøvelsesattest
Skal vielsen foretages af en anden myndighed end den, der
har foretaget prøvelsen, udleverer kommunen en prøvelsesattest om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, til parterne.
Parterne afleverer prøvelsesattesten til vielsesmyndigheden.
Prøvelsesattesten må højst være udstedt 4 måneder inden
vielsen.
Dokumentation for navn og fødselsdato
Parter, der er født i Danmark før den 1. januar 1960, dokumenterer deres navn ved fødsels-, dåbs- eller navneattest
eller ved navnebevis. Parter, der er født i de sønderjyske
landsdele, dokumenterer deres navn ved fødselsattest udstedt af personregisterføreren i den kommune, hvor fødslen
er registreret.
For parter, der er født i Danmark efter den 1. januar 1960 er
det ikke nødvendigt at fremlægge dokumentation for navnet. Parter, der er født i de sønderjyske landsdele, skal dog
forevise fødselsattest udstedt af personregisterføreren i den
kommune, hvor fødslen er registreret.
Navn, der afviger fra eller ikke fremgår af fødsels-, dåbs- eller
navneattest, skal dokumenteres på anden måde (fx vielsesattest eller partnerskabsattest).
En part, der ikke er født i Danmark, dokumenterer sin fødselsdato og sit navn ved at forevise fx pas.
Hvis en part ikke har dansk personnummer, oplyses fødselsdatoen.
Navneændring på bryllupsdagen
Hvis De ønsker at ændre Deres navn på bryllupsdagen, skal

De udfylde blanketten ”Navneændring på bryllupsdagen”, der
findes på www.personregistrering.dk. De kan kontakte Deres
bopælssogn, hvis De har spørgsmål om ændring af navn.
Personer, der ikke har domicil i Danmark (dvs. ikke har fast og
varig tilknytning til Danmark), kan ikke få foretaget navneændring i Danmark i forbindelse med vielsen. Danske statsborgere, der har domicil i et land, der ikke foretager navneændring for udenlandske statsborgere, kan dog få ændret deres
navn på bryllupsdagen.
Lovligt ophold i Danmark
For at indgå ægteskab her i landet skal begge parter have
”lovligt ophold” i Danmark. ”Lovligt ophold” kan bl.a. bygge
på:
o Dansk indfødsret
o Statsborgerskab i et af de nordiske lande
o Statsborgerskab i et EU-land eller Schweiz
o Statsborgerskab i et visumfrit land
o Opholdstilladelse eller turistvisum udstedt i Danmark eller i
et andet Schengenland
Som dokumentation for ”lovligt ophold” i Danmark i ægteskabslovens forstand kan fx fremlægges følgende:
o Pas
o Visum, herunder turistvisum
o Opholdstilladelse eller EF/EØS-opholdsbevis fra Danmark
o Opholdstilladelse fra et andet Schengen-land
o Anden gyldig dokumentation for nordisk statsborgerskab
eller statsborgerskab i et EU-land
o Dokumentation for tidspunktet for indrejse i Danmark, fx
indrejsestempel
Asylansøgere og andre udlændinge, der alene opholder sig i
Danmark, mens deres sag om opholdstilladelse mv. er under
behandling, kan ikke indgå ægteskab i Danmark. Hvis der
foreligger ganske særlige omstændigheder, navnlig langvarigt
ophold her i landet, kan kommunen dog dispensere fra betingelsen om ”lovligt ophold”.
Hvis en af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse
efter udlændingelovens §§ 6-9 f, og hvis den anden part har
indfødsret, et sådant statsborgerskab eller en sådan opholdstilladelse, må ægteskab ikke indgås, uden at begge parter har
afgivet erklæring om at være bekendt med bestemmelserne i
udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og stk. 3-11. Dette gælder
dog ikke, når den herboende part enten er EU/EØS-statsborger med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 6,
schweizisk statsborger med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 6 eller estisk, lettisk, litauisk, polsk, slovakisk,
slovensk, tjekkisk eller ungarsk statsborger med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a. Blanket til afgivelse af
erklæringen fås hos kommunen.
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Vejledning (fortsat)
Nærmere oplysninger om ”lovligt ophold” findes på
www.familiestyrelsen.dk eller kan fås hos kommunen eller
Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø,
tlf.nr. 35 36 66 00.

• Udenlandske skilsmisser og dødsattester
Er det tidligere ægteskab opløst ved udenlandsk skilsmisse
mv., tager kommunen stilling til, om der er fremlagt dokumentation for, at ægteskabet er opløst.

Hvis en part tidligere har været gift
Det er en betingelse for at indgå ægteskab, at et eventuelt
tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er opløst ved
skilsmisse, død eller omstødelse.

Hvis det tidligere ægteskab er opløst ved dødsfald i udlandet,
tager kommunen stilling til, om der er fremlagt dokumentation
for dødsfaldet. Når det tidligere ægteskab er opløst ved død,
og dødsboet ikke behandles i Danmark, kan den efterlevende
ægtefælle indgå nyt ægteskab, selvom dødsboet ikke er
afsluttet.

Separation giver ikke ret til at indgå nyt ægteskab.
• Dokumentation for skilsmisse i Danmark
Danske skilsmisser – domme og bevillinger – registreres i
CPR. Det er derfor normalt ikke nødvendigt at fremlægge
skilsmissebevillingen/dommen.
Skilsmissebevillinger registreres i CPR, når bevillingen udstedes. Derimod registreres skilsmissedomme normalt først i
CPR efter 8 uger. Kommunen vejleder om dokumentation for
skilsmissen, hvis den endnu ikke er registreret i CPR.
Dette gælder også ved ophør af registreret partnerskab ved
skilsmisse i Danmark.
• Personer, hvis ægteskab er ophørt ved død i Danmark
Det er ikke nødvendigt at fremlægge dokumentation for dødsfald, der er registreret i CPR.
Når det tidligere ægteskab er opløst ved død, og dødsboet
behandles i Danmark, må den efterlevende ægtefælle ikke
indgå ægteskab, før fællesboet er delt eller taget under bobestyrerbehandling eller offentligt skifte.
Dette gælder dog ikke i følgende situationer:
• Der var ikke noget formuefællesskab i det tidligere ægteskab. (Dokumentation: Tinglyst ægtepagt, hvorefter alle
ejendele i det tidligere ægteskab var omfattet af fuldstændigt særeje)
• Ægtefællerne var separerede ved dødsfaldet. (Dokumentation: Separationsdom eller -bevilling, medmindre separationen er registreret i CPR)
• Samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke til indgåelse
af nyt ægteskab
Bobestyrerbehandling eller offentligt skifte dokumenteres ved
skifteretsattest. Det er ikke nødvendigt, at behandlingen af
boet er afsluttet.
Hvis boet er afsluttet ved privat skifte, kan kommunen vejlede
om, hvilken dokumentation der skal indsendes.
Hvis der foreligger helt specielle grunde, kan kommunen
meddele skiftefritagelse, således at den efterlevende ægtefælle kan indgå nyt ægteskab, uden at der er taget stilling til
delingen af fællesboet.
Dette gælder også ved ophør af registreret partnerskab ved
død i Danmark.
• Uskiftet bo - Når tidligere ægtefælle er død
Når De sidder i uskiftet bo, skal dette skiftes, inden De indgår
nyt ægteskab. Der kan ikke gives dispensation fra dette, heller ikke selvom den afdøde ægtefælles børn giver samtykke
til, at De indgår nyt ægteskab.

De kan få vejledning om betingelserne for anerkendelse af
udenlandske skilsmisser og dødsattester hos kommunen eller
på www.familiestyrelsen.dk.
Søg i god tid vejledning om betingelserne for anerkendelse af
udenlandske skilsmisser og dødsattester.
Dette gælder også ved ophør af registreret partnerskab ved
skilsmisse og død i udlandet.
Personer under 18 år
Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden
følgende:
• Tilladelse fra kommunen
• Forældrenes skriftlige samtykke, medmindre den unge
tidligere har indgået ægteskab eller registreret partnerskab,
eller kommunen har dispenseret
Navneændring ved vielse
Hvis De ønsker at ændre Deres navn på bryllupsdagen, skal
De udfylde blanket om ”Navneændring på bryllupsdagen”.
Blanketten findes på www.personregistrering.dk.
Den indeholder vejledning om, hvordan den skal udfyldes mv.
Hvis De har spørgsmål vedrørende navneændring, skal De
rette henvendelse til Deres bopælssogn.
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
vejledning.
Reglerne om vielse og betingelserne herfor findes i lov om
ægteskabs indgåelse og opløsning samt i bekendtgørelse og
cirkulære om indgåelse af ægteskab, der findes på Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk.
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.

Dette gælder også ved ophør af registreret partnerskab ved
død i Danmark.
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Kvindens oplysninger
Efternavn

For- og mellemnavne

Personnummer

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Adresse

Bopælskommune

Telefonnummer • privat

Telefonnummer • mobil

Er De dansk statsborger

Ja

Telefonnummer • arbejde

Hvis nej, statsborger i

Nej

Tidligere ægteskab/registreret partnerskab
Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab

Nej

Ja

Hvis ja, hvordan blev det seneste ægteskab/registrerede partnerskab opløst

Skilsmisse

Død

Omstødelse

Seneste ægtefælles/registrerede partners fulde navn

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- eller nedstigende linje (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 Familiestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den
ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (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

Navneændring på bryllupsdagen
Jeg har søgt om navneændring på bryllupsdagen. Jeg har

Indleveret ansøgningen til kommunen sammen med ægteskabserklæringen
Sendt ansøgningen til mit bopælssogn/i Sønderjylland, den kommune, hvor min fødsel er registreret.
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Mandens oplysninger
Efternavn

For- og mellemnavne

Personnummer

Fødselsregistreringssted (fødesogn og kommune)

Adresse

Bopælskommune

Telefonnummer • privat

Telefonnummer • mobil

Er De dansk statsborger

Ja

Telefonnummer • arbejde

Hvis nej, statsborger i

Nej

Tidligere ægteskab/registreret partnerskab
Har De tidligere indgået ægteskab/registreret partnerskab

Nej

Ja

Hvis ja, hvordan blev det seneste ægteskab/registrerede partnerskab opløst

Skilsmisse

Død

Omstødelse

Seneste ægtefælles/registrerede partners fulde navn

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- eller nedstigende linje (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 Familiestyrelsens tilladelse indgås mellem personer, af hvilke den
ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje (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

Navneændring på bryllupsdagen
Jeg har søgt om navneændring på bryllupsdagen. Jeg har

Indleveret ansøgningen til kommunen sammen med ægteskabserklæringen
Sendt ansøgningen til mit bopælssogn/i Sønderjylland, den kommune, hvor min fødsel er registreret.

Oplysning om vielsessted
Navn på kirke eller rådhus

Vielsesdato

Dato og underskrift
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. 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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