
 

 Oplysninger om udenlandsk skilsmisse  

 

Dette skema bruges af myndigheder, hvis myndigheden vurderer, at spørgsmålet om gyldighed af en 

udenlandsk skilsmisse skal forelægges for Ankestyrelsen. Myndigheden skal sørge for, at parterne 

udfylder skemaet og sender derefter skemaet sammen med sagens øvrige dokumenter til Ankestyrel-

sen, jf. vejledning om behandling af ægteskabssager, kapitel 2 (punkt 2.5.2.4).  

 

Det skal fremgå af forelæggelsen, at myndigheden har gjort de personer, om hvem der indsendes 

personoplysninger, bekendt med deres rettigheder efter persondataloven og med, at sagen forelægges 

for Ankestyrelsen.   

 

Alle spørgsmål i skemaet skal besvares, og det skal være underskrevet. 

 

Kvinden 

Fornavn: 

 

Efternavn: 

 

Efternavn før ægteskab: 

 

Nationalitet: 

Fødselsdato/Cpr.nr.: 

 

Manden 

Fornavn: 

 

Efternavn: 

 

Nationalitet: 

Fødselsdato/Cpr.nr.: 

 

Skilsmissen  

Hvor blev du skilt (land, by)?:  

 

 

Hvilken myndighed gennemførte 

skilsmissen (domstol, administrativ 

myndighed): 

 

 

Hvornår blev du skilt?: 
 

Hvis skilsmissen skete ved dom, var 

både du og din ægtefælle orienteret om 

sagen eller til stede ved domsforhand-

lingen (eventuelt repræsenteret ved ad-

vokat)?: 

 

 

 

 

 

  

Blev skilsmissedommen anket?: 
  Nej  Ja 
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Skilsmissedokument  

Kan du skaffe det originale skilsmisse-

dokument?: 
  Nej  Ja 

Hvis du ikke kan skaffe det originale 

skilsmissedokument: 

Hvad er grunden til, at du ikke kan 

skaffe det originale skilsmissedoku-

ment? Og kan du eventuelt skaffe en 

kopi af dokumentet? (Du kan eventuelt 

skrive videre på bagsiden): 

  

Flygtningestatus  

Er du flygtning?: 
  Nej  Ja 

Hvilket land er du flygtning fra?: 
  

Hvornår fik du flygtningestatus?: 
  

Dit udlændingenummer: 
  

Har du søgt asyl, men endnu ikke fået 

opholdstilladelse?: 
  Nej  Ja 

Indhentelse af oplysninger  

Jeg giver tilladelse til, at Statsforvaltningen, kommunen og Ankestyrelsen indhenter min sag fra Udlændingestyrel-

sen/Styrelsen for International Rekruttering og Integration:        Nej         Ja 

 

Dit udlændingenummer: 
  

Jeg er indforstået med, at spørgsmål 

om ægtheden af eventuelle dokumenter 

i sagen forelægges for Rigspolitiet eller 

anden politimyndighed.           

 

          Nej  Ja 

Jeg er indforstået med, at sagen forelægges for: 

- den danske ambassade i mit hjem-

land: 
  Nej  Ja 

- den danske ambassade i det land, 

hvor skilsmissen fandt sted: 
  Nej  Ja 

- myndighederne i mit hjemland: 
  Nej  Ja 

- myndighederne i det land, hvor 

skilsmissen blev foretaget: 
  Nej  Ja 

Hvis du svarer ”nej” til ovenstående, 

begrund da venligst hvorfor: 

 

 

  

 

Dato: 

 

Underskrift: 
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