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Vejledning til apostillepåtegninger
Den 29. december 2006 trådte Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om afskaffelse af kravet om legalisering af
udenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonventionen) i kraft for Danmark.
Formålet med en apostillepåtegning er at sikre, at et udenlandsk dokument er ægte. Efter Apostillekonventionen
bekræftes ægtheden af et udenlandsk dokument ved, at dokumentet forsynes med en særlig bekræftelsespåtegning –
en såkaldt 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 på www.hcch.net.
Apostillepåtegningen skal påføres på selve dokumentet eller på en allonge (tilføjelse) til dokumentet. Titlen på
påtegningen skal være på fransk ("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.
En oversigt over de myndigheder i de enkelte lande, der er udpeget til at udstede apostillepåtegninger, findes på
hjemmesiden www.hcch.net, der drives af Haagerkonferencen for International Privatret (the Hague Conference on
Private International Law).
Hjemmesiden er på engelsk eller fransk. Oversigten findes ved at trykke på "Apostille" og derefter på "Competent
Authorities".
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 eller skilsmisse. I disse situationer skal både afgørelsen og
påtegningen være forsynet med en apostillepåtegning.
Flere oplysninger kan findes i vejledning nr. 11344 af 30. december 2015 om dokumentation for ægtheden af
familieretlige dokumenter fra udlandet samt på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk (under
emnet "Anerkendelser").
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