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Erklæring
om generhvervelse af dansk indfødsret
for tidligere danske statsborgere

I henhold til § 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om
dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og gebyr i sager om dansk
indfødsret) med senere ændringer.
Danmark tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab kræver, at det land, du er
statsborger i nu, også tillader dobbelt statsborgerskab. Du må selv undersøge, om du kan beholde
dit nuværende statsborgerskab, hvis du igen får dansk statsborgerskab.

Erklæringen skal sendes til:
Statsforvaltningen
Storetorv 10
DK-6200 Aabenraa

1. Oplysninger om dig
Dit fulde navn

Fødselsdato/CPR-nummer

Nuværende nationalitet (statsborgerskab)

Tlf. (privat)

Fødested

Tlf. (mobil)
Tlf. (arbejde)

Nuværende adresse

E-mail

Skal svaret på din erklæring sendes til ovenstående adresse? *)
Hvis nej, angiv anden adresse (BLOKBOGSTAVER):

JA

NEJ

*) OBS: Har du bopæl i udlandet, og har du afleveret din erklæring til en dansk repræsentation,
sendes svaret på din erklæring og evt. øvrig korrespondance til denne repræsentation.
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2. Statsborgerretlige tilhørsforhold
Det er en betingelse for at afgive erklæring om dansk indfødsret, at du tidligere har været dansk
statsborger, og at du har fortabt din danske indfødsret i medfør af § 7 i lov om dansk indfødsret.

2.1. Dansk indfødsret
Hvordan fik du dansk indfødsret?
Efter mine forældre
Gå til punkt 2.2.

Efter ansøgning
(naturalisation)

Ved erklæring
Gå til punkt 2.3.

Gå til punkt 2.3.

I hvilken periode var du dansk statsborger?

2.2. Dine forældre
Din fars fulde navn

Din fars fødselsdato/CPR-nummer

Din fars fødested

Din fars statsborgerskab ved den din fødsel og senere (inkl. dato for senere statsborgerskab)

Din mors fulde navn

Din mors fødselsdato/CPR-nummer

Din mors fødested

Din mors statsborgerskab ved den din fødsel og senere (inkl. dato for senere statsborgerskab)

Er dine forældre gift, eller har dine forældre været gift?

Ja
Nej
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Vielsesdato:

2.2. Dine forældre fortsat
Denne del udfyldes af en af eller begge dine forældre, hvis du har fået dansk indfødsret efter en af
eller begge dine forældre:
Den erklærendes far:
Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg havde dansk indfødsret på tidspunktet/tidspunkterne for
(sæt kryds):
den erklærendes fødsel
den erklærendes adoption
min indgåelse af ægteskab med den erklærendes anden forælder

Dato

Underskrift

Navn med BLOKBOGSTAVER:
Den erklærendes mor:
Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg havde dansk indfødsret på tidspunktet/tidspunkterne for
(sæt kryds):
den erklærendes fødsel
den erklærendes adoption
min indgåelse af ægteskab med den erklærendes anden forælder

Dato

Underskrift

Navn med BLOKBOGSTAVER:

2.3. Fremmede statsborgerskaber
Hvilket eller hvilke fremmed(e) statsborgerskab(er) har du haft, hvornår har du haft disse, og på
hvilken måde har du fået dem (f.eks. ved ansøgning, ved samtykke eller automatisk)?
Statsborgerskab

Ved ansøgning

1.

Dato

2.

Dato

3.

Dato

4.

Dato
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Ved samtykke

Automatisk

3. Dit barn under 18 år
Dit barn kan få dansk indfødsret sammen med dig, hvis:
1. barnet er ugift,
2. barnet er under 18 år,
3. du har del i forældremyndigheden over barnet, og
4. den anden forælder har givet sit samtykke, hvis vedkommende har del i forældremyndigheden.
For adoptivbørn er det endvidere en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.
Dokumentation for adoptionen skal vedlægges.
Hvis dit barn/dine børn er fyldt 12 år, skal barnet/børnene selv udfylde og underskrive bilag 1.
Skal barnet have
Barnets navn og
Den anden forælders navn og samtykke
dansk indfødsret
fødselsdato/CPR-nummer
(underskrift)
sammen med dig
(JA/NEJ)

Eventuelle bemærkninger:

OBS: Hvis dit barn/dine børn også skal have dansk indfødsret sammen med dig, og der
er fælles forældremyndighed over barnet/børnene, skal du oplyse følgende om den
anden forælder:
Navn

CPR-nummer/fødselsdato

Telefonnummer (husk evt. landekode)

E-mail

Adresse (udfyldes med BLOKBOGSTAVER)

Er barnet født og bosat i Danmark, behøver du ikke at vedlægge dokumentation for
forældremyndighed, hvis du er gift med barnets/børnenes anden forælder, og der er fælles
forældremyndighed i ægteskabet. Hvis du derimod er skilt, separeret eller bor papirløst sammen
med den anden forælder, kræves der dokumentation for forældremyndigheden.
I alle andre tilfælde (f.eks. hvor barnet er født i udlandet) skal du – sammen med dit barns/dine
børns fødselsattester – vedlægge dokumentation for, at du har (del i) forældremyndigheden, uanset
om du er gift med barnet/børnenes anden forælder. Ægtheden af dokumenter fra visse lande skal
bekræftes.
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Hvis der ikke vedlægges dokumentation for slægtskab og forældremyndighed, eller
hvis den anden forældremyndighedsindehaver ikke har givet sit samtykke, kan det
betyde, at dit barn/dine børn ikke får dansk indfødsret sammen med dig.

4. Kriminalitet
Er du i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelse af denne erklæring om
generhvervelse af dansk indfødsret idømt en ubetinget frihedsstraf her i landet eller i udlandet?
JA
Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår:

NEJ
Jeg erklærer, at jeg i perioden mellem
fortabelsen af den danske indfødsret og
afgivelse af denne erklæring om
generhvervelse af dansk indfødsret ikke er
idømt en ubetinget fængselsstraf her i
landet eller i udlandet.

Det er en betingelse for at afgive erklæring om dansk indfødsret, at du ikke er idømt en ubetinget
frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelse af denne erklæring.

5. Hvis du er født dansk i udlandet og er fyldt 22 år
Indfødsretslovens § 8 indebærer, at den, der er født i udlandet og aldrig har boet i riget og ej heller
har opholdt sig her under forhold, der tyder på sammenhørighed med Danmark, taber sin danske
indfødsret ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.
Hvis du er født i udlandet, er over 22 år, og du ikke har modtaget en afgørelse i medfør af
indfødsretslovens § 8 om bevarelse af dansk indfødsret fra Indfødsretskontoret, er det på den
baggrund yderligere en betingelse for generhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring, at du
inden dit fyldte 22. år enten har haft bopæl her i riget eller har haft ophold her i riget af
sammenlagt mindst et års varighed.

5.1. Afgørelse om bevarelse af dansk indfødsret
Har du modtaget en afgørelse eller et statsborgerretsbevis fra Indfødsretskontoret om, hvorvidt du
har bevaret din danske indfødsret i medfør af indfødsretslovens § 8.
JA

NEJ
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Hvis du har modtaget en afgørelse eller et statsborgerretsbevis fra
Indfødsretskontoret om, hvorvidt du har bevaret din danske indfødsret i medfør af § 8
i indfødsretsloven, skal denne afgørelse eller dette bevis vedlægges erklæringen.

5.2. Bopæl i Danmark
Hvis du har svaret ja til punkt 5.1., behøver du ikke udfylde punkt 5.2. og 5.3.
Oplysning om eventuel bopæl i Danmark indtil det fyldte 22. år
Fra (dato)

Til (dato)

Adresse

5.3. Ophold i Danmark
Oplysninger om ophold i Danmark indtil det fyldte 22. år.
(Disse oplysninger kan eventuelt gives på en særskilt side)
Tidspunkt
(måned, årstal)

Varighed
(dage/uger/mdr.)

Formål (f.eks.
ferie/skole m.v.)
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Hvor/hos hvem

6. Gebyr
Ved afgivelse af erklæring betales et gebyr på 1.100 kr. til Statsforvaltningen, jf. indfødsretslovens §
12, stk. 1. Gebyret indbetales på Statsforvaltningens konto med reg.nr. 0216 og kontonr.
4069175392. Hvis du har en udenlandsk bank, skal du benytte følgende oplysninger: IBAN: DK24
0216 4069 1753 92. BIC/SWIFT: DABADKKK.
Du kan også benytte den elektroniske betalingsløsning på Statsforvaltningens hjemmeside.
www.statsforvaltningen.dk
Dit CPR-nummer skal oplyses ved betaling af gebyret. Hvis du ikke har et CPR-nummer, skal du
oplyse dit fulde navn, fødselsdato og nuværende statsborgerskab ved betaling af gebyret.
Dokumentation for betaling af gebyret skal vedlægges erklæringen.
Ved afgivelse af en erklæring til Statsforvaltningen gennem en dansk repræsentation i udlandet vil
repræsentationen opkræve et yderligere ekspeditionsgebyr, som vil dække omkostninger forbundet
med afgivelse af erklæringen, videreformidling til Statsforvaltningen, modtagelse af endeligt svar fra
Statsforvaltningen og videreformidling af svaret til den erklærende. For formidling af øvrig
korrespondance mellem Statsforvaltningen og den erklærende vil der endvidere blive opkrævet et
separat gebyr, som vil blive afregnet på baggrund af en timepris.
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7. Underskrift, samtykke og tro- og love-erklæring
Med min underskrift erklærer jeg, at jeg ønsker at få dansk indfødsret.
Med min underskrift samtykker jeg i, at Statsforvaltningen må indhente de oplysninger hos andre
myndigheder, også i elektronisk form, om mig og mine børn under 18 år, som er nødvendige for at
behandle min erklæring om dansk indfødsret, f.eks. oplysninger om strafbare forhold, om ophold
her i landet hos Udlændingestyrelsen, og om nationalitet, bopæl og familieforhold i Det Centrale
Personregister.

Dato

Din underskrift (12 år og derover)

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at alle oplysninger i forbindelse med denne
erklæring er korrekte. Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 161.

Dato

Din underskrift (15 år og derover)

Er ansøgeren under 18 år, skal erklæringen, samtykket og erklæringen på tro og love
medunderskrives af alle, der har forældremyndighed over barnet.

Dato

Forældremyndighedsindehaverens
underskrift

Dato

Forældremyndighedsindehaverens
underskrift

Voksne personer under værgemål, som er ude af stand til selv at afgive erklæring, vil kunne benytte
erklæringsadgangen ved en erklæring afgivet af værgen på den pågældendes vegne, i den
udstrækning værgemålet omfatter spørgsmål om statsborgerskab.
Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til
en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde,
hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
Lov om dansk indfødsret § 8 A
Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold,
herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante
oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været
bestemmende for erhvervelsen.
Persondataloven
I persondatalovens kapitel 9, §§ 31-34, er der fastsat regler for, i hvilket omfang den registrerede
efter anmodning har ret til at få indsigt i de behandlede oplysninger.
I medfør af persondatalovens § 37 skal den dataansvarlige berigtige, slette eller blokere oplysninger,
der viser sig urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller
bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom.
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Dokumentation
Følgende dokumenter er vedlagt i kopi (sæt X):
Dansk statsborgerretsbevis

Bekræftelse udstedt af
Indfødsretskontoret på, at
kontoret tidligere har
udstedt et statsborgerretsbevis til dig

Brev fra Indfødsretskontoret
om, at du har fortabt din danske
indfødsret

Din fødselsattest

Dit nuværende
statsborgerretsbevis

Kopi af alle sider i dit pas
(Dog ikke blanke sider)

Dine forældres
fødselsattester
og eventuelle
dødsattester

Dine forældres
statsborgerretsbeviser

Dine forældres
vielsesattest

Dine mindreårige børns fødselsattester

Breve fra Indfødsretskontoret om, at dine forældre har
fortabt deres danske
indfødsret

Bekræftelser udstedt af
Indfødsretskontoret på, at
kontoret tidligere har udstedt
statsborgerretsbeviser til dine
forældre

Dokumentation
for adoption

Dokumentation for
forældremyndigheden
over dine mindreårige børn

Dokumentation for indbetalt
gebyr

Ægtheden af udenlandske dokumenter skal i visse tilfælde bekræftes.
I bilag 2 er der en vejledning om bekræftelse af udenlandske dokumenters ægthed. Du kan her bl.a.
læse, om dine udenlandske dokumenter skal vedlægges i original og med dokumentation for
dokumenternes ægthed (apostillepåtegning eller legalisering).

Hvis du ikke vedlægger tilstrækkelig dokumentation, kan det få den konsekvens, at
erklæringen afvises, eller at dine mindreårige børn ikke får dansk indfødsret
sammen med dig.
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Bilag 1. Dine børn over 12 år
Bilag 1 udfyldes og underskrives af dine mindreårige børn, som er fyldt 12 år, hvis barnet/børnene
skal have dansk indfødsret sammen med dig.
Det bemærkes, at det er en forudsætning for, at barnet/børnene får dansk indfødsret sammen
med dig, at erklæringsskemaets punkt 3 er udfyldt, og at den nødvendige dokumentation for
slægtskab og forældremyndighed vedlægges erklæringen.

Barnets navn (barn nr. 1):____________________________________________
Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift.

Dato

Barnets underskrift

Børn, der er fyldt 15 år , skal også underskrive denne erklæring på tro og love.
Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato

Barnets underskrift

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til
en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde,
hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
Lov om dansk indfødsret § 8 A
Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold,
herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante
oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været
bestemmende for erhvervelsen.
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Barnets navn (barn nr. 2):____________________________________________
Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift.

Dato

Barnets underskrift

Børn, der er fyldt 15 år , skal også underskrive denne erklæring på tro og love.
Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato

Barnets underskrift

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til
en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde,
hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
Lov om dansk indfødsret § 8 A
Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold,
herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante
oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været
bestemmende for erhvervelsen.

Barnets navn (barn nr. 3):____________________________________________
Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift.

Dato

Barnets underskrift

Børn, der er fyldt 15 år , skal også underskrive denne erklæring på tro og love.
Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato

Barnets underskrift

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til
en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde,
hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
Lov om dansk indfødsret § 8 A
Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold,
herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante
oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været
bestemmende for erhvervelsen.
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Barnets navn (barn nr. 4):____________________________________________
Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift.

Dato

Barnets underskrift

Børn, der er fyldt 15 år , skal også underskrive denne erklæring på tro og love.
Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato

Barnets underskrift

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til
en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde,
hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
Lov om dansk indfødsret § 8 A
Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold,
herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante
oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været
bestemmende for erhvervelsen.

Barnets navn (barn nr. 5):____________________________________________
Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift.

Dato

Barnets underskrift

Børn, der er fyldt 15 år , skal også underskrive denne erklæring på tro og love.
Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato

Barnets underskrift

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til
en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde,
hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
Lov om dansk indfødsret § 8 A
Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold,
herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante
oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været
bestemmende for erhvervelsen.
Side 12 af 15

Bilag 2. Vejledning om bekræftelse af udenlandske dokumenters ægthed
Ægtheden af udenlandske fødselsattester, vielsesattester og udenlandsk dokumentation for
forældremyndighed skal som udgangspunkt bekræftes. Dokumenter udstedt af en række lande er
dog undtaget for kravet herom.
Dokumentation for ægtheden af udenlandske dokumenter skal – når den er nødvendig – indgives til
Statsforvaltningen samtidig med din erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret. Før du
indgiver din erklæring til Statsforvaltningen, bør du derfor undersøge, om det er nødvendigt, at
ægtheden af dine dokumenter bekræftes. I den forbindelse skal du først undersøge, om det land,
der har udstedt det pågældende dokument, er omfattet af punkt A nedenfor. Er det ikke tilfældet,
må du undersøge, om det pågældende land er omfattet af punkt B nedenfor. Er det heller ikke
tilfældet, vil det pågældende land være omfattet af punkt C nedenfor.

A. Lande, hvor der ikke stilles krav om dokumentation for ægtheden af et
familieretligt dokument:
Ægtheden af dokumenter udstedt af følgende lande skal ikke bekræftes. Dokumenter udstedt af
myndigheder i disse lande kan blot vedlægges erklæringen i kopi.

- Europa (med undtagelse af Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-

Herzegovina, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Kosovo, Rusland, Tadsjikistan, Ukraine og
Usbekistan)
USA
Canada
Australien
New Zealand
Tyrkiet

For så vidt angår dokumenter, der indeholder afgørelser om forældremyndighed, skal ægtheden
ikke dokumenteres, når det land, der har udstedt dokumentationen, har tilsluttet sig en af følgende

- Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale
børnebortførelser
- Den europæiske konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af
afgørelser om forældremyndighed.

En oversigt over de lande, der har tiltrådt Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de
civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser, findes på hjemmesiden www.hcch.net:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=24 Hvis du selv ønsker at
søge efter listen: Vælg sprog og søg på ”Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of
International Child Abduction” og derefter på ”Authorities” i højre side.
En oversigt over de lande, der har tiltrådt den europæiske konvention af 20. maj 1980 om
anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndigheder, findes på
http://conventions.coe.int/. Oversigten findes ved at trykke på ”Full list” i venstre side af forsiden.
Tryk derefter på konvention nr. 105 ”European Convention on Recognition and Enforcement of
Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children” og derefter på
”Chart of signatures and ratifications”. Konventionen gælder kun i de lande, hvor konventionen er
trådt i kraft. Dette er tilfældet, hvor der er en dato under kolonnen ”Entry into force”.
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B. Lande, hvor der ikke stilles krav om originalt dokument med apostillepåtegning
Ægtheden af et dokument udstedt af et land, der har tiltrådt Haagerkonventionen af 5. oktober
1961 om afskaffelse af kravet om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter
(Apostillekonventionen), bekræftes ved, at dokumentet forsynes med en særlig
bekræftelsespåtegning – en såkaldt apostille.
De lande, der har tiltrådt konventionen, har udpeget en eller flere myndigheder, der kan udstede
apostillepåtegninger til bekræftelse af ægtheden af dokumenter, der stammer fra myndigheder i
det pågældende land.
Det er ægtheden af det originale dokument, der skal bekræftes. Som originalt dokument betragtes
også en ”bekræftet kopi” eller en udskrift af det originale dokument, når kopien eller udskriften er
udstedt af den myndighed, der har udstedt det originale dokument.
Apostillepåtegningen skal påføres selve dokumentet eller på en allonge (tilføjelse) til dokumentet.
Titlen på påtegningen skal være på fransk ("Apostille").
Følgende betingelser skal være opfyldt for, at ægtheden af et udenlandsk dokument er bekræftet:
1. Dokumentet er forsynet med en apostillepåtegning
2. Apostillepåtegningen er udstedt af en myndighed i det land, som dokumentet stammer
fra
3. Den myndighed, der har udstedt apostillepåtegningen, er opført på den liste, der findes
hjemmesiden www.hcch.net.
En apostillepåtegning skal ikke bekræftes af den danske ambassade eller repræsentation i det land,
påtegningen stammer fra.
I nogle situationer indeholder det originale dokument en påtegning eller en allonge, der har
betydning for anerkendelsen af den afgørelse, som dokumentet indeholder. Det kan bl.a. være
dokumentation for, at en afgørelse (en dom) ikke er blevet anket, f.eks. ved en retskraftpåtegning.
Det gælder eksempelvis ved anerkendelse af udenlandske afgørelser om forældremyndighed. I disse
situationer skal der tages stilling til ægtheden af både afgørelsen og reskraftpåtegningen.
En oversigt over de lande, der har tiltrådt Apostillekonventionen, og over de myndigheder i de
enkelte lande, der er udpeget til at udstede apostillepåtegninger, findes på hjemmesiden
www.hcch.net https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
Hvis du selv ønsker at søge efter listen: Vælg sprog og søg på ”Convention of 5 October 1961
Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents” vælg denne konvention
og derefter klik på ”Authorities” i højre side.

C. Lande, hvor der stilles krav om legaliseret originalt dokument
Dokumenter udstedt af lande, der ikke er undtaget fra kravet om dokumentation for ægtheden af
familieretlige dokumenter (punkt A ovenfor), og som ikke har tiltrådt Apostillekonventionen (punkt
B ovenfor), skal legaliseres.
Legalisering er en bekræftelse af, at underskriften på et dokument stammer fra en person, som
arbejdede hos den myndighed, der har udstedt dokumentet, og at denne person havde ret til at
udstede det pågældende dokument.
Formålet med legalisering er at dokumentere både ægtheden af et dokument og underskriverens
kompetence til at udstede dokumentet. Der er ikke tale om en bekræftelse af et dokuments
indhold.
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Et dokument er kun legaliseret, når det indeholder en ubrudt kæde af underskrifter, der typisk ser
således ud:
1. Det originale dokument med underskrift eller en original genpart eller udskrift, der er
bekræftet af den myndighed, der har udstedt det originale dokument.
2. Den myndighed, der er overordnet for den udstedende myndighed, bekræfter
underskriften på dokumentet. Det er typisk det ministerium, hvorunder den udstedende
myndighed hører.
3. Den overordnede myndigheds underskrift bekræftes af det pågældende lands
udenrigsministerium.
4. Udenrigsministeriets underskrift skal bekræftes af den stedlige danske repræsentation;
oplysninger om danske repræsentationer findes på www.um.dk.
Disse bekræftelser skal anføres direkte på det originale dokument eller på en original genpart eller
udskrift af dokumentet.
I nogle situationer indeholder det originale dokument en påtegning eller en allonge, der har
betydning for anerkendelsen af den afgørelse, som dokumentet indeholder. Det kan bl.a. være
dokumentation for, at en afgørelse (en dom) ikke er blevet anket, f.eks. ved en retskraftpåtegning.
Det gælder eksempelvis ved anerkendelse af udenlandske afgørelser om forældremyndighed. I disse
situationer skal der tages stilling til ægtheden af både afgørelsen og retskraftpåtegningen.
I nogle lande er legalisering ikke mulig på grund af forholdene i landet. Hjemmesiden www.ast.dk vil
indeholde oplysninger herom.

Oversættelse af udenlandske dokumenter
Såfremt udenlandske dokumenter ikke er på dansk eller engelsk, skal der foreligge en oversættelse
til dansk eller engelsk af en autoriseret translatør. Oversættelsen skal ske efter, at dokumentet er
apostillepåtegnet eller legaliseret, hvis dette er et krav. Både attesten og apostille- eller
legaliseringspåtegnelsen skal oversættes til dansk eller engelsk.

Yderligere information
De danske repræsentationer i udlandet kan vejlede nærmere om proceduren for
apostillepåtegning/legalisering i det pågældende land. Kontaktoplysninger på de danske
repræsentationer i udlandet kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.
Se i øvrigt vejledning nr. 11344 af 30. december 2015 om dokumentation for ægtheden af
familieretlige dokumenter fra udlandet. Vejledningen kan findes på hjemmesiden
www.retsinformation.dk.
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