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Samtykke til ægteskab /
registreret partnerskab
Undertegnede
Sæt X

forældre

indehaver af forældremyndigheden

værge

giver samtykke til at
Navn

Personnummer (fødselsdato)

indgår ægteskab / registreret partnerskab med
Navn

Personnummer (fødselsdato)

Underskrift
Til brug for prøvelse af betingelserne for indgåelse af ægteskab/
registreret partnerskab bedes De udfylde og aflevere blanketten.
Mangelfulde eller forkerte oplysninger kan hindre, at prøvelsen
kan gennemføres. Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter
straffelovens § 163.

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.

Kommunen kan indhente oplysninger fra anden side med henblik på
at kontrollere de modtagne oplysninger, jf. ægteskabslovens § 12.
Adresse

Adresse

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Bekendtgørelse om ægteskabs indgåelse (uddrag)
§ 4. Den, som er under 18 år og ikke tidligere har været gift,
skal godtgøre, at forældrene samtykker i ægteskabets indgåelse. Samtykke kan afgives på en særlig blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden.
Stk. 2. Hvis den ene af forældrene er død, sindssyg eller
åndssvag eller uden del i forældremyndigheden, eller hvis
den pågældendes erklæring ikke kan indhentes uden særlig
vanskelighed eller forsinkelse, er den andens samtykke tilstrækkeligt. Grunden til, at kun den ene af forældrenes samtykke foreligger, skal oplyses over for prøvelsesmyndigheden.
Stk. 3. Gælder det i stk. 2 anførte begge forældre, kræves
samtykke fra den eller dem, der har forældremyndigheden.
Statsamtets afgørelse om forældremyndigheden skal forevises for prøvelsesmyndigheden.

§ 6. Den, som er under værgemål efter værgemålslovens § 5
eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, skal godtgøre, at værgen samtykker i ægteskabets indgåelse. Værgebeskikkelsen skal forevises for prøvelsesmyndigheden. Samtykket kan afgives på
en særlig blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden.
§ 7. Erklæringerne efter §§ ...4 og 6 skal være udstedt indenfor de sidste 4 uger før indleveringen til prøvelsesmyndigheden. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger særlige
grunde til, at indleveringen er blevet udsat, f.eks. at erklæringen har været anvendt ved ansøgning om ægteskabstilladelse.
§ 8. Hvis forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. § 4, eller værgen, jf. § 6, har nægtet at
samtykke i ægteskabets indgåelse, skal der forevises ægteskabstilladelse fra statsamtet, jf. § 15.

Reglerne om ægteskabs indgåelse gælder også ved indgåelse af registreret partnerskab.
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