Ansøgning om ophævelse af adoptivforhold
efter adoptionslovens § 18, stk. 1 og § 18, stk. 5
(Dette skema finder kun anvendelse, når den adopterede er fyldt 18 år)
Oplysninger om den adopterede
Navn:
CPR-nr.:
Adresse, postnr. og by:
Evt. telefon nr. i dagtimerne:

Oplysninger om adoptanten/ adoptanterne
Adoptantens navn:

CPR-nr.:

Adresse, postnr. og by:

Evt. telefon nr. i dagtimerne:

Adoptantens navn:

CPR-nr.:

Adresse, postnr. og by:

Evt. telefon nr. i dagtimerne:

Oplysninger om oprindelig slægt
Oprindelig mors navn:

CPR-nr.:

Adresse, postnr. og by:

Evt. telefon nr. i dagtimerne:

Oprindelig fars navn:

CPR-nr.:

Adresse, postnr. og by:

Evt. telefon nr. i dagtimerne:

Adoptionen er bevilliget
Dato:

Amt/statsamt/statsforvaltning:

Den adopterede:
Jeg erklærer, at jeg er bekendt med retsvirkningerne, der fremgår af vedlagte vejledning om ophævelse af adoptivforholdet og genindtræden i retsforholdet til den oprindelige slægt.
Jeg samtykker til ophævelse af adoptivforholdet.
Nej
Ja
Jeg samtykker til genindtræden i retsforholdet til min oprindelige forælder/
mine oprindelige forældre.
Nej
Ja

Adoptanterne
Adoptant 1:
Jeg erklærer, at jeg er bekendt med retsvirkningerne, der fremgår af vedlagte vejledning om ophævelse af adoptivforholdet.
Nej
Ja
Jeg samtykker til ophævelse af adoptivforholdet.
Nej
Ja
Adoptant 2:
Jeg erklærer, at jeg er bekendt med retsvirkningerne, der fremgår af vedlagte vejledning om ophævelse af adoptivforholdet.
Nej
Ja
Jeg samtykker til ophævelse af adoptivforholdet.
Nej
Ja

Oprindelige forældre
Oprindelig mor:
Jeg erklærer, at jeg er bekendt med retsvirkningerne, der fremgår af vedlagte vejledning om ophævelse af adoptivforholdet og genindtræden i retsforholdet til den oprindelige slægt.
Jeg samtykker til, at mit ovennævnte biologiske barn genindtræder i retsforholdet til mig og min slægt.
Nej
Ja
Oprindelig far:
Jeg erklærer, at jeg er bekendt med retsvirkningerne, der fremgår af vedlagte vejledning om ophævelse af adoptivforholdet og genindtræden i retsforholdet til den oprindelige slægt.
Jeg samtykker til, at mit ovennævnte biologiske barn genindtræder i retsforholdet til mig og min slægt.
Nej
Ja

Underskrifter
Den adopterede
Dato:

Underskrift:

Adoptanter
Dato:

Underskrift adoptant 1:

Dato:

Underskrift adoptant 2:

Oprindelige forældre
Dato:

Underskrift oprindelig mor:

Dato:

Underskrift oprindelig far:

Den udfyldte ansøgning sendes til "Ankestyrelsen, 7998 Statsservice" sammen med den
adoptionsbevilling og en kopi af den adopteredes fødsels- og navneattest.
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Vejledning om ophævelse af adoptivforhold og
genindtræden i retsforholdet til den oprindelige slægt
(§ 18, stk. 1, og § 18, stk. 5, i adoptionsloven)
Ophævelse i medfør af § 18, stk. 1, i adoptionsloven
Ankestyrelsen kan ophæve et adoptivforhold, hvis adoptanten og den adopterede er enige om ophævelse.
En ophævelse efter denne bestemmelse har i sig selv ingen retsvirkninger i forhold til den adopteredes
oprindelige slægt.
Ophæves et adoptivforhold, eller er et adoptivforhold ophævet for en person, der er fyldt 18 år, kan Ankestyrelsen dog efter anmodning fra den adopterede bestemme, at den pågældende genindtræder i retsforholdet til den oprindelige slægt, hvis de oprindelige forældre samtykker heri, jf. adoptionsloven § 23, stk. 4.
Hvis kun en af de oprindelige forældre samtykker, kan det bestemmes, at retsforholdet alene genopstår i
forhold til denne slægt.
Ophævelse i medfør af § 18, stk. 5, i adoptionsloven
Er adoptanterne døde, kan Ankestyrelsen efter ansøgning fra den adopteredes oprindelige forældre eller
den adopterede selv ophæve adoptionen efter § 18, stk. 5.
I så fald genindtræder den adopterede i retsforholdet til den oprindelige slægt. Er den adopterede fyldt 18
år, og samtykker kun en af de oprindelige forældre, kan det bestemmes, at retsforholdet alene genopstår i
forhold til denne slægt, jf. § 23, stk. 4.
Retsvirkningerne af en ophævelse
Ved ophævelse efter § 18, stk. 1, eller stk. 5, bortfalder retsvirkningerne af adoptionen mellem den
adopterede og adoptanten og denne slægt. Det betyder blandt andet, at den adopterede og adoptanten ikke
længere har arveret efter hinanden eller efter hinandens slægt. En ophævelse har ikke virkninger med
tilbagevirkende kraft. En ophævelse har ikke indvirkninger på allerede falden arv eller på betalte
børnebidrag. I tilfælde, hvor adoptanten er død og dennes ægtefæller sidder i uskiftet bo, vil den
adopterede ikke bevare retten til arv efter adoptanten, hvis denne er død efter 1. april 1964, da arven efter
arvelovens § 19 først falder ved længstlevendes død.
Ophævelse af en adoption har ikke i sig selv betydning for den adopteredes navn. Det fremgår i den
forbindelse af navnelovens § 9, stk. 4, at den adopterede ved ophævelsen bevarer retten til et efternavn, der
er erhvervet på grundlag af adoptionen, ligesom det af § 11, stk. 5, fremgår, at den adopterede ved
ophævelsen bevarer retten til et mellemnavn, der er erhvervet på grundlag af adoption.
Retsvirkningerne af genindtræden i forhold til den oprindelige slægt
Ved genindtræden genetableres slægten mellem den oprindelige forælder og den adopterede, og den
gensidige arveret genetableres mellem den oprindelige forælder og den adopterede og deres slægt.
Personligt møde
Hvis du ønsker et personligt møde i Familieretshuset, hvor Familieretshuset vejleder dig om
retsvirkningerne af en ophævelse samt af en eventuel genindtræden i retsforholdet til den oprindelige
slægt, bedes du meddele dette til Ankestyrelsen samtidig med, at du indsender ansøgningen.

