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Høring - over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven
Ved e-mail af 5. september 2016 har Social- og Indenrigsministeriet anmodet om
Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet har noteret sig, at det overordnede formål med lovforslaget er at sikre,
at dansk ret ikke understøtter, at mindreårige indgår ægteskab.
Lovforslaget indebærer et absolut forbud mod indgåelse af ægteskaber i Danmark for
personer under 18 år. Det betyder, at den hidtidige dispensationsadgang fjernes.
Efter lovforslaget vil det være muligt at dispensere fra alderskravet for så vidt angår
mindreårige, der er blevet viet i udlandet, hvis der ”foreligger tvingende grunde
herfor”.
Det er Advokatrådets opfattelse, at de hensyn, som ligger til grund for at bevare en
dispensationsadgang for mindreårige, der er blevet viet i udlandet, på samme måde
kan gøre sig gældende for de mindreårige, der ønsker at blive gift i Danmark.
Der kan således også være tilfælde, hvor der er tvingende grunde til, at mindreårige
gifter sig i Danmark. Som eksempel kan nævnes den situation, hvor to personer på 17
år venter barn sammen, og den ene af dem er alvorligt syg og risikerer at dø inden det
fyldte 18. år. De ønsker at sikre hinanden og deres barn bedst muligt. De har som
ugifte ingen gensidig arveret. De kan ikke oprette testamente, idet de er under 18 år
og ikke er gift. Hvis parret havde mulighed for at blive gift, ville de få arveret efter
hinanden og mulighed for at oprette et testamente, hvorved de havde mulighed for at
tage stilling til den nærmere fordeling af arv.
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Advokatrådet forslår derfor, at der også ved indgåelse af ægteskab i Danmark åbnes
mulighed for at give dispensation fra alderskravet, hvis der foreligger tvingende
grunde herfor.
Der er således risiko for, at mindreårige kan lide et væsentligt rets- og velfærdstab,
hvis der ikke er en dispensationsadgang i sådanne tilfælde.
For så vidt angår ægteskaber indgået i andre EU-medlemslande bemærkes det, at
Danmark er forpligtet til at anerkende ægteskabet, uanset om alderskravet er opfyldt.
Med venlig hilsen

Torben Jensen
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