BILAGA VIII
INTYG OM EN OFFICIELL HANDLING ELLER EN ÖVERENSKOMMELSE OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD ELLER HEMSKILLNAD
(Artikel 66.1 a i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1))
VIKTIGT
Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas endast om den medlemsstat som bemyndigade den oﬀentliga myndigheten
eller annan myndighet att formellt upprätta eller registrera den oﬃciella handlingen eller registrera överenskommelsen var
behörig enligt kapitel II avsnitt 1 i denna förordning, i enlighet med vad som anges i punkt 2, och den oﬃciella handlingen
eller överenskommelsen har bindande rättsverkan i den medlemsstaten, i enlighet med vad som anges i punkt 7.5 eller 8.4.
1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)
Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Tyskland
Estland
Grekland
Irland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket
2. URSPRUNGSMEDLEMSSTATEN VAR BEHÖRIG ENLIGT KAPITEL II AVSNITT 1 I FÖRORDNINGEN*
2.1 Ja
3. DOMSTOL ELLER BEHÖRIG MYNDIGHET SOM UTFÄRDAT INTYGET*
3.1 Namn*
3.2 Adress*
3.3 Tfn, fax, e-post*
Telefon

Fax

E-post

...

...

4. TYP AV HANDLING*
4.1 Oﬃciell handling (fyll i så fall i punkt 7)
4.2 Överenskommelse (fyll i så fall i punkt 8)
5. FÖREMÅLET FÖR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN ELLER ÖVERENSKOMMELSEN*
5.1 Äktenskapsskillnad
5.2 Hemskillnad
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6. ÄKTENSKAP*
6.1 Makar*
6.1.1
6.1.1.1 Samtliga efternamn*
6.1.1.2 Samtliga förnamn*
6.1.1.3 Födelsedatum (dd/mm/åååå)*
6.1.1.4 Födelseort
6.1.1.5 Id-nummer eller socialförsäkringsnummer (i tillämpliga fall och om uppgifterna ﬁnns tillgängliga)
6.1.1.6 Adress (om uppgiften ﬁnns tillgänglig)
6.1.1.6.1 I enlighet med den oﬃciella handlingen eller överenskommelsen …
6.1.1.6.2 Ytterligare information (till exempel om annan aktuell adress) …
6.1.2
6.1.2.1 Samtliga efternamn*
6.1.2.2 Samtliga förnamn*
6.1.2.3 Födelsedatum (dd/mm/åååå)*
6.1.2.4 Födelseort
6.1.2.5 Id-nummer eller socialförsäkringsnummer (i tillämpliga fall och om uppgifterna ﬁnns tillgängliga)
6.1.2.6 Adress (om uppgiften ﬁnns tillgänglig)
6.1.2.6.1 I enlighet med den oﬃciella handlingen eller överenskommelsen …
6.1.2.6.2 Ytterligare information (till exempel om annan aktuell adress) …
6.2 Datum, land och ort för vigsel*
6.2.1 Datum (dd/mm/åååå)*
6.2.2 Land*
6.2.3 Ort (om uppgiften ﬁnns tillgänglig)
7. OFFICIELL HANDLING
7.1 Oﬀentlig myndighet eller annan myndighet, bemyndigad för detta ändamål, som har upprättat eller registrerat den
oﬃciella handlingen (om annan domstol eller behörig myndighet än den som anges i punkt 3)
7.1.1 Namn
7.1.2 Adress
7.2 Datum (dd/mm/åååå) då den oﬃciella handlingen upprättades av den myndighet som anges i punkt 3 eller i punkt 7.1
7.3 Den oﬃciella handlingens referensnummer (om tillämpligt)
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7.4 Datum (dd/mm/åååå) då den oﬃciella handlingen registrerades i ursprungsmedlemsstaten (om annat datum än det
som anges i punkt 7.2)
7.4.1 Referensnummer i registret (om tillämpligt)
7.5 Datum (dd/mm/åååå) från och med vilket den oﬃciella handlingen har bindande rättsverkan i ursprungsmedlemsstaten
8. ÖVERENSKOMMELSE
8.1 Oﬀentlig myndighet som registrerat överenskommelsen (om annan domstol eller behörig myndighet än den som anges
i punkt 3)
8.1.1 Namn
8.1.2 Adress
8.2 Datum (dd/mm/åååå) då överenskommelsen registrerades
8.3 Referensnummer i registret (om tillämpligt)
8.4 Datum (dd/mm/åååå) från och med vilket överenskommelsen har bindande rättsverkan i ursprungsmedlemsstaten
Utfärdad i
den (dd/mm/åååå)
Namnteckning och/eller stämpel

(1) Rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i
äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (EUT L 178, 2.7.2019, s. 1) (nedan
kallad förordningen).
(2) Fält markerade med (*) måste fyllas i.

3/3

Generated by the European e-Justice Portal

