ANEXA II
CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIE MATRIMONIALĂ
[Articolul 36 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]
IMPORTANT
A se elibera, la cererea unei părți, în ceea ce privește o hotărâre de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei,
de către instanța unui stat membru de origine, astfel cum a fost comunicată Comisiei în temeiul articolului 103 din
regulament.
1. STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)
Belgia
Bulgaria
Republica Cehă
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania
Franţa
Croaţia
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxemburg
Ungaria
Malta
Ţările de Jos
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Regatul Unit
2. INSTANȚA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*
2.1. Denumirea*
2.2. Adresa*
2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*
Telefon

Fax

E-mail
...

3. INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA (dacă este diferită)
3.1. Denumirea
3.2. Adresa
4. HOTĂRÂREA*
4.1. Data (zz/ll/aaaa)*
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4.2. Numărul de referință*
4.3. Tipul hotărârii*
4.3.1. Divorț
4.3.2. Anulare a căsătoriei
4.3.3. Separare de drept
5. CĂSĂTORIA*
5.1. Soți*
5.1.1.
5.1.1.1. Nume*
5.1.1.2. Prenume*
5.1.1.3. Data nașterii (zz/ll/aaaa)*
5.1.1.4. Locul nașterii
5.1.1.5. Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul și dacă această informație este
disponibilă)
5.1.1.6. Adresa (dacă această informație este disponibilă)
5.1.1.6.1. astfel cum se menționează în hotărârea …
5.1.1.6.2. orice informații suplimentare (de exemplu, referitoare la o altă adresă actuală) …
5.1.2.
5.1.2.1. Nume*
5.1.2.2. Prenume*
5.1.2.3. Data nașterii (zz/ll/aaaa)*
5.1.2.4. Locul nașterii
5.1.2.5. Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul și dacă această informație este
disponibilă)
5.1.2.6. Adresa (dacă această informație este disponibilă)
5.1.2.6.1. astfel cum se menționează în hotărârea …
5.1.2.6.2. orice informații suplimentare (de exemplu, referitoare la o altă adresă actuală) …
5.2. Data, țara și locul căsătoriei*
5.2.1. Data (zz/ll/aaaa)*
5.2.2. Țara*
5.2.3. Locul (dacă această informație este disponibilă)
6. HOTĂRÂREA A FOST PRONUNȚATĂ ÎN LIPSĂ*
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6.1. Nu
6.2. Da
6.2.1. Partea lipsă, astfel cum se menționează la punctul … (vă rugăm să completați)
6.2.2. Părții respective i-a fost notiﬁcat sau comunicat actul de inițiere a procedurii sau un act echivalent.
6.2.2.1. Nu
6.2.2.2. Instanța nu are cunoștință de acest lucru
6.2.2.3. Da
6.2.2.3.1. Data notiﬁcării sau a comunicării (zz/ll/aaaa)
7. HOTĂRÂREA MAI POATE FI SUPUSĂ UNOR ALTE CĂI DE ATAC ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA STATULUI MEMBRU DE
ORIGINE*
7.1. Nu
7.2. Da
8. DATA LA CARE HOTĂRÂREA PRODUCE EFECTE JURIDICE ÎN STATUL MEMBRU ÎN CARE A FOST PRONUNȚATĂ
(ZZ/LL/AAAA)*
9. NUMELE PĂRȚII (PĂRȚILOR) CARE A (AU) BENEFICIAT DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 74
ALINEATUL (1) DIN REGULAMENT
9.1. Partea (Părțile)
9.1.1. astfel cum se menționează la punctul 5.1.1
9.1.2. astfel cum se menționează la punctul 5.1.2
10. CHELTUIELI DE JUDECATĂ AFERENTE PROCEDURII (3)
10.1. Hotărârea vizează și materia răspunderii părintești, iar informațiile referitoare la cheltuielile de judecată aferente
procedurilor inițiate în temeiul prezentului regulament sunt furnizate exclusiv în certiﬁcatul privind hotărârile în materia
răspunderii părintești.
10.2. Hotărârea dispune că (4)
Nume
Prenumele
trebuie să îi plătească lui
Nume
Prenumele
suma de
euro (EUR)
leva bulgară (BGN)
kuna croată (HRK)
coroana cehă (CZK)
forintul maghiar (HUF)
zlotul polonez (PLN)
lira sterlină (GBP)
leul românesc (RON)
coroana suedeză (SEK)
Alta [speciﬁcați (codul ISO)]
10.3. Orice alte informații suplimentare care ar putea ﬁ relevante (de exemplu, sumă ﬁxă sau procent; dobânzile acordate;
cheltuielile de judecată suportate în comun; în cazul în care s-a dispus ca mai multe părți să suporte cheltuielile, dacă
vreuna dintre acestea poate ﬁ obligată la plata întregii sume): …
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Întocmit la
Data (zz/ll/aaaa)
Semnătura şi/sau ştampila

Formular PDF
(1) Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea
hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii
(JO L 178, 2.7.2019, p. 1) (denumit în continuare „regulamentul”).
(2) Câmpurile urmate de (*) sunt câmpuri obligatorii.
(3) Acest punct acoperă și situațiile în care cheltuielile de judecată fac obiectul unei hotărâri distincte. Simplul fapt că
cuantumul cheltuielilor nu a fost stabilit încă nu ar trebui să împiedice instanța să elibereze certiﬁcatul în cazul în care o
parte dorește să solicite recunoașterea părții din hotărâre referitoare la fond.
(4) Dacă s-a dispus ca mai mult de o parte să suporte cheltuielile de judecată, vă rugăm să anexați o foaie suplimentară.
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