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Hjónavígsluskýrsla 
Svaramannavottorð og könnunarvottorð 

sýslumanns 

 Upplýsingar um hjónaefni 

Nafn Nafn 

Kennitala / fæðingardagur Kennitala / fæðingardagur 

Lögheimili Lögheimili 

        Ríkisfang         Símanúmer Ríkisfang Símanúmer 

  Netfang          Netfang 

  Hjúskaparstaða fyrir vígslu 

Aldrei í hjúskap Ekkja/ekkill Lögskilin(n) 

Hjúskaparstaða fyrir vígslu 

Aldrei í hjúskap Ekkja/ekkill Lögskilin(n) 

Áætlaður vígsludagur ____________________________ / á tímabilinu  _____________________________________ 

Vígsla áformuð hjá embætti sýslumanns á/í _________________________________________________________ 

 Vígsla áformuð hjá trú- eða lífsskoðunarfélagi. Tilgreinið: ______________________________________________ 

  

Undirritun og dagsetning Undirritun og dagsetning 

Svaramannavottorð 

        Kennitala / fæðingardagur  Kennitala / fæðingardagur 

Undirritun og dagsetning Undirritun og dagsetning

Hjónaefni ábyrgjast með undirritun sinni að ofangreindar upplýsingar eru réttar og lýsa því yfir að viðlögðum drengskap að þau viti 
ekki um tálma á fyrirhuguðum hjúskap skv. hjúskaparlögum nr. 31/1993.  

A-203

Útgáfa 1.5 

Dags. útg. 17.04.2023 

Undirritaðir svaramenn hjónaefna ábyrgjast hér með að enginn lagatálmi sbr. II. og III. kafla laga nr. 31/1993 er á fyrirhuguðum hjúskap. 
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 Könnunarvottorð Sýslumanns 

Útgáfudagsetning 

Undirskrift könnunarmanns og stimpill 

Hjónavígsla - Útfyllist af vígsluaðila 

 Hjónavígsla má ekki fara fram nema fyrir liggi könnunarvottorð sýslumanns hér að ofan. Það er vottorð 
 sýslumanns um að enginn lagatámli sé á fyrirhugðum hjúskap sbr. 1. mgr. 15. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993. 

Trú- eða lífsskoðunarfélag / prestakall / embætti sýslumanns Málsnúmer 

Vígslustaður Vígsludagur Sveitarfélag 

Netfang vigsluaðila  Símanúmer vígsluaðila 

  Dagsetning undirskriftar 

Undirskrift vígsluaðila og stimpill 

Samkvæmt íslenskum lögum er enginn lagatálmi á fyrirhuguðum hjúskap. Könnunarvottorð þetta gildir í 30 daga frá 
útgáfudegi þess. Þetta vottast hér með.  
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