20. april 2016

Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark
- sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling

I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes du som herboende
flygtning kan bidrage til, at dit familiemedlems ansøgning om familiesammenføring behandles hurtigt og
smidigt af Udlændingestyrelsen. Vejledningen gennemgår i otte punkter på en nem og overskuelig måde de
typiske tvivlsspørgsmål, som opstår i forbindelse med indgivelse af en familiesammenføringsansøgning.
Vær opmærksom på, at vi først kan færdigbehandle en ansøgning, når vi har modtaget alle nødvendige
oplysninger og dokumenter, som fremgår af ansøgningsskemaet.
Du kan læse mere om reglerne for familiesammenføring, og om hvordan man søger på
www.nyidanmark.dk/familie

1. Vælg det rigtige ansøgningsskema

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA11, når et barn under 18 år søger om at komme til Danmark sammen med en
forælder. Husk at udfylde et skema for hvert barn.

Vælg skema FA12, når et barn under 18 år søger om at komme til Danmark, uden at barnets
forælder søger samtidigt.

Vælg skema SG1, når et familiemedlem over 18 år søger om at komme til Danmark.

Vælg skema SG2, når forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn søger om at komme
til Danmark.
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2. Vedlæg vielsesattester (kun for ægtefæller)
Når din ægtefælle søger om familiesammenføring, skal I vedlægge:




(Farve-)kopi af jeres originale ægteskabskontrakt (fx Marriage Contract ( ) صك زواجfra den religiøse
ret / sharia-retten).
(Farve-)kopi af registreringen af vielsen i det civile register (fx Marriage Certificate ())ب يان زواج



(Farve-)kopi af en autoriseret oversættelse af begge attester til enten dansk eller engelsk.

Vigtigt:





Kopierne skal være tydelige og læsbare – gerne i farve (ikke mørke, uskarpe fotos af
dokumenterne).
Oversættelserne skal være autoriserede (officielt stempel fra oversætteren skal kunne ses).
Alle dele af dokumenterne skal være oversat.
Oplys i ansøgningsskemaet, hvis du mangler et dokument og ikke kan skaffe det.

Har du to ægteskabskontrakter fra den religiøse ret?



Vedlæg begge ægteskabskontrakter (original ægteskabskontrakt og attest udskrevet fra internettet).
Oplys i ansøgningsskemaet, hvis du ikke kan skaffe den originale ægteskabskontrakt, hvoraf jeres
underskrifter eller fingeraftryk fremgår.

3. Udfyld forsørgelseserklæring (kun for ægtefæller/samlevere)
Vi anbefaler, at du udfylder forsørgelseserklæringen (bilag 1) i skema FA10, uanset om I er gift eller ej:


Hvis I ikke er gift, skal du altid udfylde forsørgelseserklæringen. Efter den danske udlændingelov er
det et krav for at få familiesammenføring med en samlever, at den herboende påtager sig at forsørge
samleveren.



Hvis I er gift, anbefaler vi, at du alligevel udfylder forsørgelseserklæringen. Du er efter dansk ret
forpligtet til at forsørge din ægtefælle og forpligter dig ikke yderligere ved at underskrive erklæringen.
Hvis vi vurderer, at dit ægteskab ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil vi vurdere, om din partner
kan få opholdstilladelse på baggrund af jeres samliv. Du vil skulle underskrive erklæringen, før vi kan
give en opholdstilladelse på baggrund af samliv.



Udfyld alle felter. Husk dato, sted og underskrift.
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4. Dit familiemedlem skal legitimere sig (ID-kontrol)
Din ægtefælle, samlever og/eller dit barn (dit familiemedlem) skal normalt møde personligt op på en dansk
repræsentation for at legitimere sig og indgive sin del af ansøgningsskemaet.
Dit familiemedlem skal medbringe originalt pas eller anden rejselegitimation, så repræsentation kan
kontrollere hans/hendes identitet.
Hvis dit familiemedlem opholder sig i Syrien, og du indgiver ansøgningerne i Danmark på hans/hendes
vegne, er det fortsat en betingelse, at han/hun kan legitimere sig. Repræsentationen kan ikke udlevere
opholdstilladelsen, hvis han/hun ikke kan legitimere sig.
Hvis der er tvivl om dit familiemedlems identitet, kan han/hun ikke få en opholdstilladelse i Danmark.
Få optaget biometri til opholdskort (foto og fingeraftryk)
Når dit familiemedlem (over 18 år) indgiver sin ansøgning, skal han/hun som udgangspunkt have optaget
biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk), så vi senere kan udstede et opholdskort. Hvis dit familiemedlem
ikke medvirker til at få optaget biometri, kan ansøgningen blive afvist. Det er valgfrit, om et barn under 18 år
skal have et opholdskort. Hvis du også ønsker et opholdskort til barnet, skal han/hun have optaget biometri.
Børn under 6 år skal kun have taget et ansigtsfoto.





Der er krav om optag af biometri for alle over 18 år.
Biometri skal optages på en dansk repræsentation i udlandet, find adresser på www.um.dk.
Hvis Danmark har en repræsentationsaftale med et andet lands ambassade, fx en svensk eller norsk
ambassade, skal ansøger møde personligt op på repræsentationen, vise gyldig legitimation (fx pas)
og aflevere to ansigtsfotos i stedet for at få optaget biometri.
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Hvis dit familiemedlem opholder sig i Syrien, kan han/hun ekstraordinært få optaget biometri efter
indrejse i Danmark.

Oplysninger om pas – udfyld alle felter i ansøgningsskemaet





Alle felter om dit familiemedlems (ansøgers) pas/rejsedokument skal udfyldes.
Vedlæg en tydelig kopi af alle siderne i passet/rejsedokumentet.
Oplys, hvis ansøger ikke har noget pas/rejsedokument.

5. Husk underskrifter i begge dele af ansøgningsskemaet




Begge dele af ansøgningsskemaet skal underskrives. Husk at skrive dato og sted.
Del 1 skal underskrives af dit familiemedlem, som søger om at komme til Danmark.
Del 2 skal underskrives af dig, der allerede bor i Danmark.

Hvem kan underskrive?




Hvis din ægtefælle/dit barn er i Syrien og ikke kan underskrive, kan du underskrive på hans/hendes
vegne. Du skal underskrive med dit eget navn.
Kun personer over 18 år kan underskrive. Forælder/værge skal underskrive for børn under 18 år.
Hvis barnet er 15-18 år, bedes både barnet og barnets forælder/værge underskrive.
Er du under 18 år og søger om at få dine familiemedlemmer til Danmark, skal de selv underskrive
deres del af skemaet. Dette gælder, uanset om de opholder sig i Syrien. Din del af
ansøgningsskemaet skal underskrives i overensstemmelse med ovenstående punkt.

6. Sæt kryds ved DNA- og aldersundersøgelse i skema FA11 og FA12
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Oplys ved at sætte kryds i ansøgningsskemaet om du ønsker at medvirke til en DNA- eller
aldersundersøgelse. DNA- eller aldersundersøgelse foretages i visse sager for at fastslå slægtskab eller en
ansøgers alder.

7. Opholdstilladelse i et andet land – eller ej?

Hvis dit familiemedlem opholder sig uden for Syrien, skal du oplyse følgende i ansøgningsskemaet:




Har han/hun en opholdstilladelse i landet?
Hvilken periode gælder opholdstilladelsen for?
Kan opholdstilladelsen forlænges? – hvis ikke, forklar hvorfor.

Vedlæg dokumentation for opholdstilladelsen, fx kopi af opholdskort eller sticker/stempel i pas.
Oplys også, hvis dit familiemedlem ikke har en opholdstilladelse i det land, som han/hun opholder sig i.

8. Oplys hvor vi skal sende afgørelsen hen
Vi sender normalt afgørelsen til den danske repræsentation i udlandet, hvor dit familiemedlem har indgivet
ansøgningen.
Hvis ansøgningen er indgivet af dig i Danmark, sender vi afgørelsen til en dansk repræsentation i det land,
som du har oplyst, at dit familiemedlem opholder sig i.
Hvis dit familiemedlem opholder sig i Syrien eller et andet land, hvor der ikke findes en dansk
repræsentation, er det vigtigt, at du oplyser i ansøgningsskemaet, hvor dit familiemedlem ønsker at hente
afgørelsen.
Se oversigt over repræsentationer på www.um.dk. Vær opmærksom på, at det er jeres eget ansvar, at dit
familiemedlem kan indrejse lovligt i det pågældende land, og at dit familiemedlem normalt skal have haft fast
ophold i det pågældende land de seneste 3 måneder.
Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at vi ikke kan sende afgørelsen til den repræsentation, som I har ønsket,
vil vi kontakte dig.

Du skal også oplyse dit familiemedlems fulde adresse og telefonnummer, så repræsentationen
kan kontakte ham/hende, når vi har truffet afgørelse.
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