GÆLDENDE

Prøvelse for udlændinge der bor eller opholder sig i Danmark
Senest redigeret den 24. januar 2018
Oplysning til borgeren
For at blive gift i Danmark, skal I:
• Være fyldt 18 år
• Være ugifte
• Have lovligt ophold i Danmark.
I skal udfylde en ægteskaberklæring på dansk, engelsk eller tysk og vedlægge følgende
dokumentation:
Gyldigt pas med visum eller opholdstilladelse fra et EU-, EØS eller andet Schengenland,
eller anden dokumentation for statsborgerskab i et nordisk eller EU-land
• Fødselsattest, dåbsattest eller navneattest
• Civilstandsattest fra hjemlandet og evt. andre lande, hvor I har boet i længere tid
• Dokumentation for en skilsmisse, hvis en af jer er blevet skilt i udlandet
• Dødsattest hvis en af jer enke/enkemand.
•

Er dokumentationen ikke udstedet på dansk, tysk eller engelsk, skal det oversættes af en
anerkendt translatør. Udgifter til oversættelse skal I selv stå for.
Attester udstedt uden for EU, skal legaliseres med stempel fra Justitsministeriet,
Udenrigsministeriet og fra den danske ambassade i det land, hvor attesten er udstedt.
Prøvelsesattest
Når kommunen har behandlet jeres ansøgning, får i udleveret en prøvelsesattest.
I skal aflevere prøvelsesattesten der, hvor I ønsker at blive gift. Prøvelsesattesten gælder i
fire måneder.
Hvis I ønsker at blive gift på rådhuset i den kommune, I har ansøgt i, udleveres
prøvelsesattesten ikke.
Pris for prøvelsesattest 870 kroner (2018), hvis ingen af jer har bopæl i Danmark.
Ansøgningen skal indgives digitalt. Har I ikke et NemID, skal I henvende jer til kommunen.
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1. Ansøgningen skal indeholde
• Udfyldt 'Ægteskabserklæring' på dansk, tysk eller engelsk
• Dåbsattest eller navneattest
• Civilstandsattest fra hjemlandet og evt. andre lande, hvor ansøgeren har boet i længere tid
• Dokumentation for skilsmisse, hvis en af parterne er skilt i udlandet. Skilsmissen må ikke være anket
• Dokumentation for lovligt ophold i Danmark fx:
- Pas
- Visum, herunder turistvisum
- Opholdstilladelse fra et EU-land eller et EØS-opholdsbevis fra Danmark
- Opholdstilladelse fra et andet Schengenland
- Anden gyldig dokumentation for nordisk statsborgerskab eller statsborgerskab i et EU-land
- Dokumentation for tidspunktet for indrejse i Danmark, fx indrejsestempel.
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Er kommunen i tvivl om det fremvist pas eller opholdstilladelse er ægte eller om pågældende opfylder betingelserne i loven om lovligt
ophold, kan den relevante myndighed kontaktes, jf. skr. nr. 9027/2018.

2. Oversættelse af dokumentation
Kommunen kan forlange, at al dokumentation fra udlandet foreligger i original og autoriseret oversættelse. Ansøgerne skal selv betale
udgiften til oversættelse. For nogle lande kræves desuden særlige stempler og legalisering af dokumenterne.
Kommunen skal vejlede parterne om, hvordan de skal udfylde 'ægteskabserklæringen' og hvilket materiale, der skal vedlægges
'ægteskabserklæringen'.

3. Dispensation ved langvarigt ophold
Ifølge ægteskabslovgivningen kan man ikke blive gift i Danmark, hvis man er asylansøger og opholder sig i Danmark, mens ens sag om
opholdstilladelse bliver behandlet. Kommunen kan dispensere, hvis der er særlige omstændigheder som fx langvarigt ophold her i landet.
Det beror på en konkret, individuel vurdering.

4. Hvis én af parterne ikke har opholdstilladelse
Hvis en af parterne er dansk statsborger eller har opholdstilladelse, og den anden ikke har opholdstilladelse, skal der afgives erklæring om,
at ansøgerne er bekendt med udlændingelovens regler om familiesammenføring. Begge parter skal underskrive en erklæring.

5. Pris
I 2018 er prisen 870 kroner, hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark.
Der kan være udgifter i forbindelse med en autoriseret oversættelse af udenlandske dokumenter.
Vurderer kommunen, at dokumenter fra et andet nordisk land skal oversættes, skal kommunen betale for oversættelsen. Hvis kommunen
vurderer, at der skal være en tolk til stede under vielsen, er det også kommunen der skal betale for tolken. Se Vejl. nr. 10323/2017, afsnit
1.5. og vejl. nr. 11740/1986, pkt. 32 - 36.

6. Sagsbehandling
Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om udlændingen skal dokumentere at være ugift ved at fremlæggen en civilstandsattest.
Det skyldes ikke mindst, at et bigamisk ægteskab er ulovligt i Danmark, og at den, der indgår et ægteskab og som i forvejen er gift, kan
straffes med fængsel, jf. artikel fra Ankestyrelsen.
En undersøgelse kan begrundes med
• Parten bor ikke i Danmark
• Konkret mistanke om, at parten er eller har været gift
• Stikprøve.
Har kommunen grund til at antage, at formålet med ægteskabet er at en af parterne derved vil opnå opholdstilladelse i Danmark, altså et
proformaægteskab, skal kommunen indberette det til Udlændingestyrelsen, jf. skr. nr. 9027/2018.
Når erklæring og papirer er i orden, laves prøvelsesattesten.
Oplysningerne indføres på løsblade (prøvelsesbog og prøvelsesattest), der indgår i et formularsæt godkendt af Famileretsafdelingen (kan
ske elektronisk).
Bogen skal indeholde følgende oplysninger:
1.
2.
3.
4.
5.

Dato for udstedelse af prøvelsesattest samt prøvelsesnummer
Parternes fulde navn og bopæl
Parternes personnummer, parternes fødesogn og kommune
Statsborgerskab, hvis ikke dansk
Oplysninger om tilladelse fra forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden evt. værge, Statsforvaltningen eller
Familieretsafdelingen
6. Eventuel oplysning om vielsesmyndigheden, hvis denne er en anden end prøvelsesmyndigheden
7. Oplysning om, hvorvidt en af parterne eller begge ønsker at ændre navn på bryllupsdagen
8. Oplysning om evt. tidligere ægtefælle
Prøvelsesbogen afsluttes med 400 blade i hvert bind.

7. Gyldighed
Prøvelsesattesten gælder i fire måneder i henhold til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 19, men hvis en udlænding har lovligt
ophold i et kortere tidsrum end fire måneder, skal gyldighedsperioden begrænses tilsvarende.
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8. Klage- og ankemuligheder
Klage over Statsforvaltningens eller prøvelsesmyndighedens afgørelse behandles af Ankestyrelsen. Klagen sendes til Statsforvaltningen
eller den prøvelsesmyndighed, der har truffet afgørelsen. Statsforvaltningen eller prøvelsesmyndigheden sender klagen og sagens akter til
Ankestyrelsen.

9. Henvisninger
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
Udlændingeloven, § 6, § 9, stk. 1, nr 1, og stk. 3-11 samt § 9 A
Bekendtgørelse nr.1493 af 11/12 2017 om indgåelse af ægteskab
Vejledning nr. 10286 af 15/12 2017 om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område
Vejledning nr. 10323 af 11/12 2017 om behandling af ægteskabssager
Vejledning nr.11344 af 30/12 2015 om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet, afsnit 6
Skrivelse nr. 9027 af 23/1 2018 om kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding

10. Relaterede emner
Lovligt ophold i Schengenlande
Visumfrie lande til Danmark
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