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Vígsla - Útfyllist af vígslumanni
Prestakall / embætti sýslumanns:

Nr. í kirkjubók / málsnúmer:

Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakall
Vígslustaður:

Vígsludagur:

Sveitarfélag:

Snæfellsbær
Nafn vígslumanns:

Óskar Ingi Ingason
Dagsetning undirskriftar:

Undirskrift vígslumanns og stimpill embættis:

Hjónaefni - Útfyllist af hjónaefnum
Nafn hjónaefnis:

Nafn hjónaefnis:

Kennitala / fæðingardagur:

Kennitala / fæðingardagur:

Fæðingarstaður:

Kyn:

Fæðingarstaður:

Kyn:

Trúfélag:

Ríkisfang:

Trúfélag:

Ríkisfang:

Atvinna:

Atvinna:

Lögheimili:

Lögheimili:

Sameiginlegt lögheimili eftir vígslu:

Hafa hjónaefni búið saman:
Nei

Sími:

Netfang:

Sími:

Hjúskaparstaða fyrir vígslu:
Aldrei í hjúskap

Annar

Þriðji

Lögskilin(n)

Netfang:

Með láti maka

Nafn síðasta maka (ef við á):

Aldrei í hjúskap

Ekkja/ekkill

Lögskilin(n)

Röð þessa hjúskapar fyrir vígslu:

Annað:

Fyrsti

Hvernig lauk síðasta hjúskap?
Með lögskilnaði

(ártal)

Hjúskaparstaða fyrir vígslu:

Ekkja/ekkill

Röð þessa hjúskapar fyrir vígslu:
Fyrsti

Já síðan:

Annar

Þriðji

Annað:

Hvernig lauk síðasta hjúskap?
Með ógildingu

Með lögskilnaði

Með láti maka

Með ógildingu

Nafn síðasta maka (ef við á):

Fylgiskjöl

□
□
□
□
□
□

Fæðingarvottorð, dagsetning
vottorðs:
Hjúskaparstöðuvottorð,
dagsetning vottorðs:
Könnunarvottorð útgefið
erlendis, dagsetning vottorðs:
Skjöl er sanna slit hjúskapar
Ljósrit af vegabréfi
(ef erlendur ríkisborgari)
Annað:

□
□
□
□
□
□

Fæðingarvottorð, dagsetning
vottorðs:
Hjúskaparstöðuvottorð,
dagsetning vottorðs:
Könnunarvottorð útgefið
erlendis, dagsetning vottorðs:
Skjöl er sanna slit hjúskapar
Ljósrit af vegabréfi
(ef erlendur ríkisborgari)
Annað:
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Yfirlýsing hjónaefna
Hjónaefni ábyrgjast hér með undirskrift sinni að upplýsingar gefnar af þeim eru réttar og lýsa yfir að viðlögðum drengskap að
þau viti ekki um tálma á fyrirhuguðum hjúskap sínum, sbr. II. og III. kafla laga nr. 31/1993.
Nafn hjónaefnis:

Nafn hjónaefnis:

Kennitala / fæðingardagur:

Kennitala / fæðingardagur:

Dagsetning og undirskrift:

Dagsetning og undirskrift:

Svaramannavottorð
Undirritaðir svaramenn hjónaefna ábyrgjast hér með að enginn lagatálmi sbr. II. og III. kafla laga nr. 31/1993 sé á
fyrirhuguðum hjúskap.
Nafn svaramanns:

Nafn svaramanns:

Kennitala/fæðingardagur:

Kennitala/fæðingardagur:

Lögheimili:

Lögheimili:

Dagsetning / undirskrift svaramanns:

Dagsetning / undirskrift svaramanns:

Könnunarvottorð - útfyllist af könnunarmanni
Samkvæmt íslenskum lögum er enginn tálmi á fyrirhuguðum hjúskap. Könnunarvottorð þetta gildir í 30 daga frá útgáfu þess.
Nafn könnunarmanns:

Prestakall / embætti sýslumanns:

Óskar Ingi Ingason
Dagsetning:

Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakall
Undirskrift könnunarmanns og stimpill embættis:

Athugasemdir könnunarmanns:

Skil á tilkynningum um hjónavígslur
Vígslumenn skulu senda tilkynningu um hjónavígslu til Þjóðskrár Íslands, Borgartúni 21, 105 Reykjavík.
Fylgiskjöl vegna könnunarvottorðs eiga ekki að fylgja tilkynningunni, nema ef um erlenda ríkisborgara er að ræða en þá skal
afrit af vegabréfi fylgja.
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