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ANNEXES 1 to 5 

 

BILAG 

 

til 

Forslag til Rådets forordning 

om kompetence, lovvalg, anerkendelse af retsafgørelser og accept af officielt bekræftede 

dokumenter vedrørende forældreskab og om indførelse af en europæisk 

forældreskabsattest    

      

        

 

{SEC(2022) 432 final} - {SWD(2022) 390 final} - {SWD(2022) 391 final} -

 {SWD(2022) 392 final}  

“ 糾 
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BILAG I 

ATTEST 

VEDRØRENDE EN RETSAFGØRELSE I SAGER OM FORÆLDRESKAB 

 
(Artikel 26, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EU) 20XX/X om anerkendelse af forældreskab mellem 

medlemsstaterne)  
 

 

VIGTIGT 
Udstedes efter en parts anmodning i forbindelse med en afgørelse i sager vedrørende forældreskab af retten i 

oprindelsesmedlemsstaten som meddelt af Kommissionen i henhold til forordningens artikel 71. 

 

Denne attestering berører ikke de rettigheder, som et barn har i henhold til EU-retten. Med henblik på 

udøvelsen af sådanne rettigheder kan beviset for forældre-barn-forholdet fremlægges på en hvilken som helst 

måde. 
 

 

1. Oprindelsesmedlemsstat* 

 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 
 

2. Udstedende ret 

 

2.1. Rettens navn*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Adresse*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.3. Tlf.*:…………………………………………………………………………………………………. 

2.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Den ret, der traf afgørelsen, hvis forskellig fra den i punkt 2 anførte 

 

3.1. Retten navn*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Adresse*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

3.3. Tlf.*:…………………………………………………………………………………………………. 

3.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Retsafgørelse 

 

4.1. Dato*: …………………..…………………………………………………………………………………. 

4.2. Referencenummer*: ……………………………………………………………………………………… 
 

5. Barn, der er omfattet af afgørelsen1 

                                                           
*  Skal udfyldes. 
1  Hvis mere end ét barn er berørt, vedlægges ekstra ark. 
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5.1. Efternavn/-

navne*:………………………………………………………………………………………………. 

5.2. Fornavn/-navne*:…………………………………………………………………………………………… 

5.3. Køn: 

□ Dreng/mand  

□ Pige/kvinde 

□ Uspecificeret 

5.4. Fødselsdato (dd/mm/åååå)*: ……………………………………………………………………………. 

5.5. Fødested (hvis denne oplysning foreligger): 

………………………………………………………………………………. 

5.6. Personnummer eller socialsikringsnummer (hvis denne oplysning findes og 

foreligger):…………………………………. 

5.7. Adresse* (hvis denne oplysning foreligger) 

5.7.1. Gade og nummer/postboks*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.7.2. By og postnummer*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.7.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………............. 

 

6. En forælder   

 

6.1. Efternavn/-

navne*:………………………………………………………………………………………………. 

6.2. Fornavn/-navne*:…………………………………………………………………………………………… 

6.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå)*: ……………………………………………………………………………. 

6.4. Fødested (hvis denne oplysning foreligger): 

………………………………………………………………………………. 

6.5. Personnummer eller socialsikringsnummer (hvis denne oplysning findes og 

foreligger):…………………………………. 

6.6. Adresse* (hvis denne oplysning foreligger) 

6.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6.2. By og postnummer*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………............. 
 

7. Den anden forælder  
 

7.1. Efternavn/-

navne*:………………………………………………………………………………………………. 

7.2. Fornavn/-navne*:…………………………………………………………………………………………… 

7.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå)*: ……………………………………………………………………………. 

7.4. Fødested (hvis denne oplysning foreligger): 
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………………………………………………………………………………. 

7.5. Personnummer eller socialsikringsnummer (hvis denne oplysning findes og 

foreligger):…………………………………. 

7.6. Adresse* (hvis denne oplysning foreligger) 

7.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.2. By og postnummer*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………............. 
 

8. Afgørelsen blev truffet over for en udebleven part 
 

8.1. □ Nej 

8.2. □ Ja 

 

8.2.1. Udebleven part: ……………………………………………………………………….. 

8.2.2. Den pågældende part fik forkyndt det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende 

dokument: 

 

8.2.2.1. □ Nej 

8.2.2.2. □ Ikke kendt af retten 

8.2.2.3. □ Ja 

8.2.2.3.1. Forkyndelsesdato: ……………………….. (dd/mm/åååå) 

 

9. Afgørelsen er genstand for yderligere appel i henhold til oprindelsesmedlemsstatens nationale 

ret* 
 

9.1. □ Nej 

9.2. □ Ja 
 

10. Dato for retsvirkning i medlemsstaten, hvor afgørelsen blev truffet: 

…………………………………………….. (dd/mm/åååå)* 

 
 

11. Barnet2 som anført i punkt 5 var under 18 år under retssagen og var i stand til at danne sig sine 

egne synspunkter *: 

 

11.1. □ Ja (i så fald udfyldes punkt 12) 

11.2. □ Nej 

 

12. Barnet som anført i punkt 11 fik en reel og faktisk mulighed for at udtrykke sine synspunkter i 

overensstemmelse med forordningens artikel 15 

 

12.1. □ Ja 

12.2. □ Nej af følgende årsager: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                           
2  Hvis der er tale om mere end ét barn under 18 år, vedlægges yderligere ark. 
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13. Navn(e) på den eller de parter, der har haft fri proces i overensstemmelse med forordningens 

artikel 44 
 

13.1. □ Barn: som angivet i punkt 5 

13.2. □ En forælder: som angivet i punkt 6 

13.3. □ Den anden forælder: som angivet i punkt 7 

13.4. □ Anden part/andre parter — angiv nærmere: 

………………………………………………………………………... 
 

14. Sagsomkostninger3 

 

14.1. Afgørelsen fastsætter, at4: 

 

14.1.1: Efternavn(e)…………………………………………………………………………………………… 

14.1.2: Fornavn/-navne………………………………………………………………………………………… 

 

14.2.: Skal til: 

 

14.2.1: Efternavn(e)…………………………………………………………………………………………… 

14.2.2: Fornavn/-navne………………………………………………………………………………………… 

 

14.3. betale:……………………………………………………………………………………………... 

 

□ Euro (EUR) □ Bulgarsk lev (BGN) □ kroatiske kuna (HRK) □ tjekkisk koruna (CZK) □ ungarske forint 

(HUF) □ polske zloty (PLN) □ rumænske leu (RON) □ svenske kroner (SEK)  

□ anden valuta (angiv ISO-kode):…………………………..    

 

14.4. Eventuelle yderligere oplysninger, som kan være relevante (f.eks. fast beløb eller procentsats, tilkendte 

renter, delte omkostninger, og hvis flere end én part er blevet pålagt at betale omkostningerne, hvorvidt hele 

beløbet kan opkræves fra én af dem): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Eventuelle yderligere oplysninger, der kan være relevante: ……………………………………......................... 

............................................................................................................................................. .................................................... 

..................................................................................................................................................................................................  

 

Angiv det samlede antal ark, hvis flere sider er vedlagt*: …………………………………… 
 

Udfærdiget i*: …………………………………..... den* 

…………………..…………………………(dd/mm/åååå) 
 

Underskrift og/eller stempel for den myndighed, der har udstedt attesten*:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

                                                           
3  Dette punkt omfatter også situationer, hvor omkostningerne tilkendes ved en særskilt afgørelse. Det 

forhold, at omkostningernes størrelse endnu ikke er blevet fastsat, bør ikke i sig selv forhindre retten i at 

udstede en attest, hvis en part ønsker at søge anerkendelse af afgørelsens realitet. 

4  Hvis flere end én part er blevet pålagt at betale omkostningerne, vedlægges et ekstra ark. 
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BILAG II 

ATTEST 

VEDRØRENDE ET OFFICIELT BEKRÆFTET DOKUMENT MED BINDENDE 

RETSVIRKNING   

 
(Artikel 37 i Rådets forordning (EU) 20XX/X om anerkendelse af forældreskab mellem medlemsstaterne)  

 

 

VIGTIGT 
 

Udstedes efter anmodning fra en part kun for så vidt angår et officielt bekræftet dokument, der fastslår 

forældreskab med bindende retsvirkning i oprindelsesmedlemsstaten, hvis den medlemsstat, der 

bemyndigede den offentlige myndighed eller en anden myndighed til formelt at oprette eller registrere det 

officielt bekræftede dokument, havde kompetence i henhold til forordningens kapitel II. Den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten er den myndighed, der er meddelt Kommissionen i henhold til 

forordningens artikel 71. 
 

Denne attestering berører ikke de rettigheder, som et barn har i henhold til EU-retten. Med henblik på 

udøvelsen af sådanne rettigheder kan beviset for forældre-barn-forholdet fremlægges på en hvilken som helst 

måde. 
 

 

1. Oprindelsesmedlemsstat* 

 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 
 

2. Oprindelsesmedlemsstatens kompetence (artikel 37 i Rådets forordning (EU) 20XX/X) 

 

Medlemsstaten havde kompetence i henhold til:* 

2.1.  Artikel 6, litra a), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — barnets sædvanlige opholdssted 

på det tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

2.2.  Artikel 6, litra b), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — barnets nationalitet på det 

tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

2.3.  Artikel 6, litra c), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — sagsøgtes sædvanlige 

opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

2.4.  Artikel 6, litra d), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — en af forældrenes sædvanlige 

opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

2.5.  Artikel 6, litra e), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — barnets fødsel) 

2.6.  Artikel 7 i forordning (EU) 20XX/X (barnets tilstedeværelse) 

2.7.  Artikel 9 i forordning (EU) 20XX/X (forum necessitatis) 

 

3. Kompetent myndighed, der udsteder attesten 

 

3.1. Myndighedens navn*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Adresse*:  

                                                           
*  Skal udfyldes. 
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……………………………………………………………………………………………………………….….. 

3.3. Tlf.*:…………………………………………………………………………………………………. 

3.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Kompetent myndighed, der har udstedt eller registreret det officielt bekræftede dokument, hvis 

forskellig fra den myndighed, der er angivet i punkt 3 

 

4.1. Myndighedens navn*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Adresse*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

4.3. Tlf.*:…………………………………………………………………………………………………. 

4.4. E-mail*:……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Det officielt bekræftede dokument 

 

5.1. Dato (dd/mm/åååå) for udfærdigelse af det officielt bekræftede dokument*: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2. Det officielt bekræftede dokuments sagsnummer (hvis relevant): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.3. Dato (dd.mm.åååå) på hvilken det officielt bekræftede dokument blev registreret i 

oprindelsesmedlemsstaten (hvis forskellig fra datoen angivet i punkt 5.1) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.4. Dato (dd.mm.åååå) fra hvilken det officielt bekræftede dokument har bindende retsvirkning i 

oprindelsesmedlemsstaten 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Barn omfattet af det officielt bekræftede dokument5 

 

6.1. Efternavn/-

navne*:………………………………………………………………………………………………. 

6.2. Fornavn/-navne*:…………………………………………………………………………………………… 

6.3. Køn: 

□ Dreng/mand  

□ Pige/kvinde 

□ Uspecificeret 

6.4. Fødselsdato (dd/mm/åååå)*: ……………………………………………………………………………. 

6.5. Fødested (hvis denne oplysning foreligger): 

………………………………………………………………………………. 

6.6. Personnummer eller socialsikringsnummer (hvis denne oplysning findes og 

foreligger):…………………………………. 

6.7. Adresse* (hvis denne oplysning foreligger) 

6.7.1. Gade og nummer/postboks*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.7.2. By og postnummer*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.7.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………............. 

                                                           
5  Hvis mere end ét barn er omfattet, vedlægges yderligere ark. 
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7. En forælder  

 

7.1. Efternavn/-

navne*:………………………………………………………………………………………………. 

7.2. Fornavn/-navne*:…………………………………………………………………………………………… 

7.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå)*: ……………………………………………………………………………. 

7.4. Fødested (hvis denne oplysning foreligger): 

………………………………………………………………………………. 

7.5. Personnummer eller socialsikringsnummer (hvis denne oplysning findes og 

foreligger):…………………………………. 

7.6. Adresse* (hvis denne oplysning foreligger) 

7.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.2. By og postnummer*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ 

Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………............. 
 

8. Den anden forælder 

 

8.1. Efternavn/-

navne*:………………………………………………………………………………………………. 

8.2. Fornavn/-navne*:…………………………………………………………………………………………… 

8.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå)*: ……………………………………………………………………………. 

8.4. Fødested (hvis denne oplysning foreligger): 

………………………………………………………………………………. 

8.5. Personnummer eller socialsikringsnummer (hvis denne oplysning findes og 

foreligger):…………………………………. 

8.6. Adresse* (hvis denne oplysning foreligger) 

8.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6.2. By og postnummer*: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ 

Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………............. 
 

9. Barnet6 som anført i punkt 6 var under 18 år, da det officielt bekræftede dokument blev udstedt 

eller registreret, og var i stand til at danne sig sine egne synspunkter* 

 

9.1. □ Ja (i så fald udfyldes punkt 10) 

9.2. □ Nej 

 

10. Barnet som anført i punkt 6 fik en reel og faktisk mulighed for at udtrykke sine synspunkter i 

                                                           
6  Hvis der er tale om mere end ét barn under 18 år, vedlægges yderligere ark. 



 

DA   DA 

overensstemmelse med forordningens artikel 15 

 

10.1. □ Ja 

10.2. □ Nej af følgende årsager: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Eventuelle yderligere oplysninger, der kan være relevante: 

…………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Angiv det samlede antal ark, hvis flere sider er vedlagt*: …………………………………… 
 

Udfærdiget i*: …………………………………..... den* 

…………………..…………………………(dd/mm/åååå) 
 

Underskrift og/eller stempel for den myndighed, der har udstedt attesten*:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

BILAG III 

ATTEST 

VEDRØRENDE ET OFFICIELT BEKRÆFTET DOKUMENT UDEN BINDENDE 

RETSVIRKNING 
 

(Artikel 45 i Rådets forordning (EU) 20XX/X om anerkendelse af forældreskab mellem medlemsstaterne)  
 

 

VIGTIGT 
 

Udstedes efter anmodning fra en part for så vidt angår et officielt bekræftet dokument, der ikke fastslår 

forældreskab og derfor ikke har bindende retsvirkning i oprindelsesmedlemsstaten, men som har beviskraft i 

denne medlemsstat. Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten er den myndighed, der er 

meddelt Kommissionen i henhold til forordningens artikel 71. 

 

Denne attestering berører ikke de rettigheder, som et barn har i henhold til EU-retten. Med henblik på 

udøvelsen af sådanne rettigheder kan beviset for forældre-barn-forholdet fremlægges på en hvilken som helst 

måde. 
 

 

1. Oprindelsesmedlemsstat* 

 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 
 

2. Myndighed, der har udstedt eller registreret det officielt bekræftede dokument, og som udsteder 

attesten 

 

2.1. Den kompetente myndigheds navn og betegnelse*: 

                                                           
*  Skal udfyldes. 
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…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Adresse 

2.2.1. Gade og nummer/postboks*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.2.2. By og postnummer*:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Kontaktoplysninger* 

2.3.1 Telefon:…………………………………………………………………………………………………. 

2.3.2 E-mail:……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Det officielt bekræftede dokument  

 

3.1. Oplysninger om det officielt bekræftede dokument 

3.1.1 Dato (dd/mm/åååå) for udfærdigelse af det officielt bekræftede dokument i oprindelsesmedlemsstaten*:  

………………………………………………………………………………………………………………….... 

3.1.2. Dato (dd/mm/åååå) for registrering af det officielt bekræftede dokument i oprindelsesmedlemsstaten, 

hvis det er relevant*:  

………………………………………………………………………………………………………………….... 

3.1.3. Det officielt bekræftede dokuments referencenummer*: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.1.4. Referencenummer i registret, hvis det er relevant: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.2. Det officielt bekræftede dokument indeholder dokumentation for*: 

3.2.1. □ Forældreskab 

3.2.1.1. □ For en forælder 

3.2.1.2. □ For den anden forælder 

3.2.1.3. □ For begge forældre  

3.2.2. □ Godkendelse af faderskab 

3.2.3. □ Godkendelse af moderskab 

3.2.4. □ Samtykke  

3.2.4.1. □ Fra barnet 

3.2.4.2. □ Fra moderen 

3.2.4.3. □ Fra faderen 

3.2.4.4. □ Fra ægtefælle 

3.2.4.5. □ Fra registreret partner 

3.2.4.6. □ Fra de facto-partner 

3.2.4.7. □ Andet: Angiv nærmere: 

3.2.5. □ Andet (præciseres)*:…………………………………………………………………………………. 

 

4. Oplysninger om den eller de personer7, som det officielt bekræftede dokument vedrører8 

 

4.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 4.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3. Køn 

                                                           
7  Hvis der i det officielt bekræftede dokument henvises til mere end én person, vedlægges yderligere ark. 

8  Denne person kan f.eks. være et barn eller en forælder, der er omfattet af en fødselsattest, en forælder, 

der anerkender moderskab eller faderskab, eller en forælder eller et barn, der giver samtykke til en 

handling, der har retsvirkning for fastlæggelse af forældreskab. 
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□ Dreng/mand  

□ Pige/kvinde 

□ Uspecificeret 

 

4.4. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.5. Nationalitet 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

Andet (angiv ISO-kode):.…………………………………………………………………………. 

□ Ukendt 

 

4.6. Identifikationsnummer*9: …...……………………………………………………………………………… 

4.6.1. Nationalt ID-nummer: ……………………………………………………………………………… 

4.6.2. CPR-nummer eller tilsvarende: 

………………………………………………………………………………… 

4.6.3. Skattenummer: ….………………………………………………………………………………………… 

4.6.4. Andet (angiv nærmere): …………………………………………………………………………………. 

 

4.7. Hvis den person, som det officielt bekræftede dokument henviser til, ikke er barnet, angives personens 

tilknytning til barnet: 

4.7.1. □ Forælder 

4.7.2. □ Person, der gør krav på forældreskab over barnet 

4.7.3. □ Person, der anfægter forældreskab over barnet 

4.7.4. □ Ægtefælle 

4.7.5. □ Registreret partner 

4.7.6. □ De facto-partner 

4.7.7. □ Andet — præciseres: ……………………………………………………………………………….. 

 

4.8. Adresse 

4.8.1. Gade og nummer/postboks*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.8.2. By og postnummer*: ……………………………………………………………………………………. 

4.8.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): ……………………………………………………………………….……. 

5. Accept af det officielt bekræftede dokument (artikel 46 i forordning (EU) 20XX/X) 

 

5.1. Anmodes der om accept af det officielt bekræftede dokument?* 

5.1.1.  Ja 

5.1.2.  Nej 

 

5.2. Det officielt bekræftede dokuments ægthed  
5.2.1. Det officielt bekræftede dokument har i henhold til oprindelsesmedlemsstatens lovgivning specifik 

beviskraft sammenlignet med andre skriftlige dokumenter*. 

                                                           
9 Angiv det mest relevante ID. 
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5.2.1.1  Nej 

5.2.1.2.  Ja. Den specifikke beviskraft vedrører følgende elementer:* 

5.2.1.2.1.  datoen for udfærdigelsen af det officielt bekræftede dokument 

5.2.1.2.2.  stedet for udfærdigelsen af det officielt bekræftede dokument 

5.2.1.2.3.  oprindelsen af den pågældendes underskrift 

5.2.1.2.4.  indholdet af en eventuel erklæring fra den pågældende person 

5.2.1.2.5.  de fakta, som i henhold til myndigheden er bekræftet i dens påsyn 

5.2.1.2.6.  de handlinger, som myndigheden erklærer at have udført 

5.2.1.2.7.  andet (angiv nærmere): …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.2.2. Det officielt bekræftede dokument taber i henhold til oprindelsesmedlemsstatens lovgivning sin 

specifikke beviskraft ved (angiv, hvis relevant): 

5.2.2.1.  en retsafgørelse truffet i: 

5.2.2.1.1.  en almindelig retslig procedure 

5.2.2.1.2.  en særlig retslig procedure i henhold til loven med henblik herpå 

5.2.2.2.  Andet (angiv nærmere): 

…………………………………………………………......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.2.3.  Efter myndighedens vidende er ægtheden af det officielt bekræftede dokument ikke blevet anfægtet i 

oprindelsesmedlemsstaten*. 

 

5.3. Retlige dispositioner og retsforhold, der er registreret i det officielt bekræftede dokument  

 

5.3.1. Efter myndighedens vidende er det officielt bekræftede dokument*: 

5.3.1.1.  ikke blevet anfægtet med hensyn til de registrerede retlige dispositioner og/eller retsforhold 

5.3.1.2.  blevet anfægtet med hensyn til de registrerede retlige dispositioner og/eller retsforhold vedrørende 

specifikke punkter, som ikke er omfattet af denne attest (angiv venligst): 

……………………………………………………………………. 

 

5.3.2.  Andre relevante oplysninger (angiv nærmere): 

………………………………………………………….. 

6. Andre oplysninger 

 

6.1. I oprindelsesmedlemsstaten er det officielt bekræftede dokument et gyldigt dokument med henblik på 

registrering af forældreskab i et af dens registre10. 

6.1.1.  Ja — angiv venligst registret: …………………………………………………………………….. 

6.1.2.  Nej 

 

6.2 Eventuelle yderligere oplysninger, der kan være relevante: 
…….……………..…………………...………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Angiv det samlede antal ark, hvis flere sider er vedlagt*: …………………………………… 
 

Udfærdiget i*: …………………………………..... den* 

…………………..…………………………(dd/mm/åååå) 
 

Underskrift og/eller stempel for den myndighed, der har udstedt attesten*:  

                                                           
10  Registreringen af forældreskab i et register er underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor registret 

føres. 
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BILAG IV 

ANMODNING  

om en europæisk forældreskabsattest 

 
(Artikel 49 i Rådets forordning (EU) 20XX/X om anerkendelse af forældreskab mellem medlemsstaterne)  

 

 

MEDDELELSE TIL ANSØGEREN 
Denne ikkeobligatoriske formular kan lette indsamlingen af de oplysninger, der skal bruges for at få udstedt  

den europæiske forældreskabsattest 

 

1. Den medlemsstat, hvor den myndighed, anmodningen indgives til, befinder sig*11 

 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 
 

2. Ret eller anden kompetent myndighed, som anmodningen indgives til 

 

2.1. Retten eller den kompetente myndigheds navn og betegnelse*: 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Adresse 

2.2.1. Gade og nummer/postboks*:  

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.2.2. By og postnummer*:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ret eller anden kompetent myndighed, der har fastslået forældreskab med bindende 

retsvirkning, eller som har udstedt et officielt bekræftet dokument uden bindende retsvirkning, 

men med beviskraft i oprindelsesmedlemsstaten (udfyldes KUN, hvis forskellig fra afsnit 2) 

 

3.1. Rettens eller anden kompetent myndigheds navn og betegnelse*:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2. Adresse 

3.2.1. Gade og nummer/postboks*: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2.2. By og postnummer*: …………..………………………………………………………………………… 

3.2.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

 

3.3. Kontaktoplysninger*:  

3.3.1 Telefon:………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
*  Skal udfyldes. 
11  Dette bør være den medlemsstat, hvor forældreskabet er fastslået, og hvis retter har kompetence i 

henhold til Rådets forordning (EU) 20XX/X om anerkendelse af forældreskab mellem medlemsstaterne. 
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3.3.2. E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4. Sagens referencenummer: 

…………..……..…………………………………………………………………………………………………. 
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4. Oplysninger om ansøgeren (barnet) 

 

4.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 4.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3. Køn* 

□ Dreng/mand  

□ Pige/kvinde 

□ Uspecificeret 

 

4.4. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.5. Nationalitet* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

Andet (angiv ISO-kode):.…………………………………………………………………………. 

□ Ukendt 

 

4.6. Identifikationsnummer12: …...……………………………………………………………………………… 

4.6.1. Nationalt ID-nummer: ……………………………………………………………………………… 

4.6.2. CPR-nummer eller tilsvarende: 

………………………………………………………………………………… 

4.6.3. Skattenummer: ….………………………………………………………………………………………… 

4.6.4. Andet (angiv nærmere): …………………………………………………………………………………. 

 

4.7. Adresse 

4.7.1. Gade og nummer/postboks*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.7.2. By og postnummer*: ……………………………………………………………………………………. 

4.7.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): ……………………………………………………………………….……. 

 

4.8. Telefon: ..………………………………………………………………………………………….…….. 

4.9. E-mail: ..…………………………………………………………………………………………….……… 

4.10. Registreringssted for forældreskab:………………………………………………………………………. 

4.11. Medlemsstat, hvor forældreskabet er registreret: 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ 

Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 
 

5. Oplysninger om en forælder  

 

                                                           
12 Angiv det mest relevante ID. 
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5.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 5.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.4. Nationalitet* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Tjekkiet □ Tyskland □ Estland □ Grækenland □ Spanien □ Frankrig □ Kroatien 

□ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ Østrig 

□ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

Andet (angiv ISO-kode):.…………………………………………………………………………. 

□ Ukendt 

 

5.5. Identifikationsnummer13: …...……………………………………………………………………………… 

5.5.1. Nationalt ID-nummer: ……………………………………………………………………………… 

5.5.2. CPR-nummer eller tilsvarende: 

………………………………………………………………………………… 

5.5.3. Skattenummer: ….………………………………………………………………………………………… 

5.5.4. Andet (angiv nærmere): …………………………………………………………………………………. 

 

5.6. Adresse 

5.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.6.2. By og postnummer*: ……………………………………………………………………………………. 

5.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Tjekkiet □ Tyskland □ Estland □ Grækenland □ Spanien □ Frankrig □ Kroatien 

□ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ Østrig 

□ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): ……………………………………………………………………….……. 

 

5.7. Kontaktoplysninger* 

5.7.1. Telefon: ..……………………………………………………………………………………….…….. 

5.7.2. E-mail: ..………………………………………………………………………………………….……… 

 

6. Oplysninger om den anden forælder  
 

6.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 6.1.):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested*:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.4. Nationalitet* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Tjekkiet □ Tyskland □ Estland □ Grækenland □ Spanien □ Frankrig □ Kroatien 

□ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ Østrig 

□ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

Andet (angiv ISO-kode):.…………………………………………………………………………. 

□ Ukendt 

 

6.5. Identifikationsnummer14: …...……………………………………………………………………………… 

6.5.1. Nationalt ID-nummer: ……………………………………………………………………………… 

                                                           
13 Angiv det mest relevante ID. 
14 Angiv det mest relevante ID. 
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6.5.2. CPR-nummer eller tilsvarende: 

………………………………………………………………………………… 

6.5.3. Skattenummer: ….………………………………………………………………………………………… 

6.5.4. Andet (angiv nærmere): …………………………………………………………………………………. 

 

6.6. Adresse 

6.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

6.6.2. By og postnummer*: ……………………………………………………………………………………. 

6.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Tjekkiet □ Tyskland □ Estland □ Grækenland □ Spanien □ Frankrig □ Kroatien 

□ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ Østrig 

□ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): ……………………………………………………………………….……. 

 

6.7. Kontaktoplysninger* 

6.7.1. Telefon: ..……………………………………………………………………………………….…….. 

6.7.2. E-mail: ..………………………………………………………………………………………….……… 

 

7. Oplysninger om ansøgerens repræsentant15 (udfyldes kun, hvis ansøgeren er repræsenteret) 

 

7.1 Repræsentationskompetence:* 

□ Forælder □ Værge □ Person med bemyndigelse til at underskrive for en juridisk person □ Person med 

repræsentationsbeføjelse 

Andet (præciseres):………………………………………………………………………………………… 

 

7.2. Efternavn(e) og fornavn(e) eller organisationens navn*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3. Registrering af organisation 

7.3.1. Registreringsnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.2. Registrets/registreringsmyndighedens betegnelse*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.3. Registreringsdato (dd/mm/åååå) og -sted: 

………………………………………………………….………………………………………………………... 
 

7.4. Efternavn(e) og fornavn(e) på person med bemyndigelse til at tegne organisationen*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.5. Den juridiske repræsentants adresse 

7.5.1. Gade og nummer/postboks*: 

……………………………………………………………………....................................................................... 

7.5.2. By og postnummer*: 

………………….………………………………………………………………………………………………… 

7.5.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Tjekkiet □ Tyskland □ Estland □ Grækenland □ Spanien □ Frankrig □ Kroatien 

□ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene □ Østrig 

□ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): ……………………………………………………………………………... 

 

7.5.4 Kontaktoplysninger* 

7.5.4.1 Telefon: ..……………………………………………………………………………………….…….. 

7.5.4.2 E-mail: ..………………………………………………………………………………………….……… 
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8. Dokumenter vedlagt denne anmodningsformular 

 

Ansøgeren skal indgive alle relevante dokumenter med henblik på at godtgøre oplysningerne i denne 

formular. Hvis retten eller den kompetente myndighed, der er angivet i afsnit 2, endnu ikke har 

dokumentet, vedlægges originalen eller en genpart, der opfylder betingelserne med hensyn til 

godtgørelse af dets ægthed: 

 

 Retsafgørelse om fastlæggelse af forældreskab 

  Officielt bekræftet dokument om fastlæggelse af forældreskab med bindende retsvirkning (f.eks. en 

afgørelse truffet af en administrativ myndighed, en afgørelse truffet af en notar, en afgørelse truffet af en 

registrator eller en registerførers registreringsakt) 
 Officielt bekræftet dokument uden bindende retsvirkning, men med beviskraft i oprindelsesmedlemsstaten (f.eks. en 

fødselsattest) 

 

Angiv det samlede antal ark, hvis flere sider er vedlagt*:…………………………………. 

 

Antal dokumentet vedlagt denne anmodningsformular i alt*: …………………..…………………….. 

 

Udfærdiget i*: …………………………………..... 

den*…………………………..………………(dd/mm/åååå) 

 

Ansøgerens eller dennes juridiske repræsentants underskrift*: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Jeg erklærer, at der efter min bedste vidende ikke verserer nogen sag om de forhold, som jeg ønsker 

attesteret i den europæiske forældreskabsattest. 

 

Udfærdiget i*: ………………………………….…. 

den*…………..………………………………(dd/mm/åååå) 

 

Ansøgerens* eller dennes juridiske repræsentants underskrift*: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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BILAG V 

EUROPÆISK FORÆLDRESKABSATTEST 
 

(Artikel 51 i Rådets forordning (EU) 20XX/X om anerkendelse af forældreskab mellem 

medlemsstaterne)  

 

 

VIGTIGT 

 

Udstedes i den medlemsstat, hvor forældreskabet er fastslået, og hvis retter har kompetence i henhold 

til forordningen. 

 

Udstedes efter anmodning fra en af parterne af retten eller en anden kompetent myndighed i 

medlemsstaten som meddelt Kommissionen i henhold til forordningens artikel 71. 

 

Originalen af denne attest forbliver i den udstedende myndigheds besiddelse 

 

Denne attest berører ikke de rettigheder, som et barn har i henhold til EU-retten. Med henblik på 

udøvelsen af sådanne rettigheder kan beviset for forældre-barn-forholdet fremlægges på en hvilken 

som helst måde. 

 

 

1. Udstedende myndighed  
 

1.1. Den medlemsstat, hvor den udstedende myndighed befinder sig*  

 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

 

1.2. Myndighedens navn og betegnelse*:  

…...………………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Adresse 

1.3.1. Gade og nummer/postboks*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.3.2. By og postnummer*:  

……………………………………………………………………………................................................ 

1.4. Kontaktoplysninger* 

1.4.1. Telefon: ……………………………..………………………………………………………… 

1.4.2. E-mail:.……………………………………………………………………………….………….. 

 

2. Ret eller anden kompetent myndighed, der har fastslået forældreskab med bindende 

retsvirkning (i en retsafgørelse eller et officielt bekræftet dokument med bindende retsvirkning), 

eller som har udstedt et officielt bekræftet dokument uden bindende retsvirkning, men med 

beviskraft i oprindelsesmedlemsstaten (udfyldes KUN, hvis forskellig fra afsnit 1) 

 

2.1. Rettens eller anden kompetent myndigheds navn og betegnelse*:  

……………………………………………………………………………………………………………

                                                           
*  Skal udfyldes. 
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2.2. Adresse 

2.2.1. Gade og nummer/postboks*: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2.2. By og postnummer*: 

…………..……………………………………………………………………………………………… 

2.2.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene 

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

 

2.3. Kontaktoplysninger* 

2.3.1: Telefon:……………………………………………………………………………………… 

2.3.2. E-mail:…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Oplysninger om sagen 

 

3.1. Referencenummer*: …………………………….………………………………………………….. 

3.2. Dato (dd/mm/åååå) og sted for udstedelse af attesten*:  

………………………………………………...…………………………………………………………. 

 

4. Den udstedende myndigheds kompetence (artikel 48 i Rådets forordning (EU) 20XX/X) 

 

Den udstedende myndighed befinder sig i den medlemsstat, hvor forældreskabet er fastslået, og hvis 

retter har kompetence i henhold til:* 

4.1.  Artikel 6, litra a), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — barnets sædvanlige 

opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

4.2.  Artikel 6, litra b), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — barnets nationalitet på det 

tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

4.3.  Artikel 6, litra c), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — sagsøgtes sædvanlige 

opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

4.4. Artikel 6, litra d), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — en af forældrenes 

sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges) 

4.5.  Artikel 6, litra e), i forordning (EU) 20XX/X (generel kompetence — barnets fødsel) 

4.6.  Artikel 7 i forordning (EU) 20XX/X (barnets tilstedeværelse) 

4.7.  Artikel 9 i forordning (EU) 20XX/X (forum necessitatis) 

 

5. Oplysninger om ansøgeren (barnet) 

5.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 5.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

 

5.3. Køn:  

□ Dreng/mand  

□ Pige/kvinde 

□ Uspecificeret  

 

5.4. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested (by/land (ISO-kode))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.5 Nationalitet* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 
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Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene □ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ 

Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): ……………...…………………………….…….…………………. 

□ Ukendt  

 

5.6. Identifikationsnummer 

5.6.1. Nationalt ID-nummer: 

………………………..……………………………………………..………………………………….... 

5.6.2. Fødselsattestnummer: 

…..…………………………………….…….…………………………………………………………… 

 

5.6.3. Andet (angiv nærmere):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.7. Nuværende adresse* 

5.7.1. Gade og nummer/postboks*:  

……………………………………………………………………………………………………………

5.7.2. By og postnummer*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.7.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………... 

 

5.8. Registreringssted for forældreskab*:………………………………………………………………. 

5.9. Medlemsstat, hvor forældreskabet er registreret*: 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig  

□ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ Nederlandene 

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

 

6. Oplysninger om hver forælder 

 

6.1 Oplysninger om en forælder 

6.1.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.1.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 6.1.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

6.1.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested (by/land (ISO-kode))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.1.4. Nationalitet* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode)…………...……………………………………….…………………. 

□ Ukendt  

 

6.1.5. Identifikationsnummer* 

6.1.5.1. Nationalt ID-nummer: 
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……………………………………………………..……………………………………………..……… 

6.1.5.2. CPR-nummer eller tilsvarende: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.1.5.3. Skattenummer: 

……………………………………………………………………...……………………………………. 

6.1.5.4. Fødselsattestnummer: 

…..…………………………………….…….…………………………………………………..……….. 

6.1.5.5. Andet (angiv nærmere): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.1.6. Nuværende adresse* 

6.1.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

……………………………………………………………………………………………………………

6.1.6.2. By og postnummer*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.1.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………... 

 

6.1.7. Gældende lovgivning for fastlæggelse af forældreskab for så vidt angår forælder 1* 

 

6.1.7.1. Land*   

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode)…………...……………………………………….…………………. 

 

6.1.7.2. Tilknytningsfaktor anvendt til at afgøre, hvilken lov der finder anvendelse* 

6.1.7.2.1. □ Artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 20XX/X (loven i den stat, hvor den person, der har 

født, har sit sædvanlige opholdssted på fødselstidspunktet) 

6.1.7.2.2. □ Artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 20XX/X (lovgivningen i barnets fødselsland) 

6.1.7.2.3. □ Artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) 20XX/X (lovgivningen i den stat, hvor en af 

forældrene er statsborger) 

6.1.7.2.4. □ Artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 20XX/X (lovgivningen i barnets fødselsland) 

 

6.1.7.3. Den lov, der skal anvendes, er loven i en stat med mere end ét retssystem (artikel 23 i 

forordning (EU) nr. 20XX/X). Angiv den territoriale enhed, alt efter hvad der er relevant: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2 Oplysninger om den anden forælder 

 

6.2.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 6.2.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

6.2.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested (by/land (ISO-kode))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.4. Nationalitet* 
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□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):………...……………………………………….…………………. 

□ Ukendt  

 

6.2.5. Identifikationsnummer* 

6.2.5.1. Nationalt ID-nummer: 

……………………………………………………..……………………………………………..……… 

 

6.2.5.2. CPR-nummer eller tilsvarende: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.5.3. Skattenummer: 

……………………………………………………………………...……………………………………. 

6.2.5.4. Fødselsattestnummer: 

…..…………………………………….…….…………………………………………………..……….. 

6.2.5.5. Andet (angiv nærmere): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.6. Nuværende adresse* 

6.2.6.1. Gade og nummer/postboks*:  

……………………………………………………………………………………………………………

6.2.6.2. By og postnummer*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.6.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):…..…………………………..……………………………………... 

 

6.2.7. Gældende lovgivning for fastlæggelse af forældreskab for så vidt angår den anden 

forælder* 

 

6.2.7.1. Land*   

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode):………...……………………………………….…………………. 

 

6.2.7.2. Tilknytningsfaktor anvendt til at afgøre, hvilken lov der finder anvendelse* 

6.2.7.2.1. □ Artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 20XX/X (loven i den stat, hvor den person, der har 

født, har sit sædvanlige opholdssted på fødselstidspunktet) 

6.2.7.2.2. □ Artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 20XX/X (lovgivningen i barnets fødselsland) 

6.2.7.2.3. □ Artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) 20XX/X (lovgivningen i den stat, hvor en af 

forældrene er statsborger) 

6.2.7.2.4. □ Artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 20XX/X (lovgivningen i barnets fødselsland) 

 

6.2.7.3. Den lov, der skal anvendes, er loven i en stat med mere end ét retssystem (artikel 23 i 

forordning (EU) nr. 20XX/X). Angiv den territoriale enhed, alt efter hvad der er relevant: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Oplysninger om ansøgerens retlige repræsentant, hvis det er relevant 

 

7.1. Forhold til ansøgeren* 

 En forælder  

 Den anden forælder 

 Begge forældre  

 Juridisk repræsentant 

 Andet: angiv forholdet til barnet: 

…………………………………………………………………………..……………………………….. 

 

7.2 Hvis svaret på punkt 7.1 er "juridisk repræsentant", og den juridiske repræsentant er en 

fysisk person15:* 

7.2.1. Efternavn(e) og fornavn(e)*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.2. Efternavn(e) ved fødslen (hvis forskelligt fra punkt 7.2.1.): 

………………………………………..…………………………………………………………..……… 

7.2.3. Fødselsdato (dd/mm/åååå) og fødested (by/land (ISO-kode))*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.4. Identifikationsnummer* 

7.2.4.1. Nationalt ID-nummer: 

…….…………………………………………………………………………………………………....... 

7.2.4.2. CPR-nummer eller tilsvarende: 

………………………………………………............................................................................................ 

7.2.4.3. Skattenummer: 

….……………………………………………….………………………………………………………..

7.2.4.4. Andet (angiv nærmere): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.2.5. Adresse* 

7.2.5.1. Gade og nummer/postboks*: 

………………………………………………………………….…………………………………........... 

7.2.5.2. By og postnummer*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.5.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grækenland □ 

Spanien □ Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ 

Malta □ Nederlandene  

□ Østrig □ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): 

….…………………..……………………………………………………………………………………. 

 

7.2.6. Kontaktoplysninger for den juridiske repræsentant* 

7.2.6.1. Telefon: 

…..…………………..………….……….……………………………………………………………….. 

7.2.6.2. E-mail: 

……….………………………………..………………………………………….……………………… 

 

7.3 hvis svaret på punkt 7.1 er "juridisk repræsentant", og den juridiske repræsentant er en 

juridisk person16:* 

7.3.1 Organisationens navn:* 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
15  Hvis mere end én fysisk person er den juridiske repræsentant, vedlægges et ekstra ark.  
16  Hvis mere end én juridisk person er den juridiske repræsentant, vedlægges et ekstra ark.  
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7.3.2. Registrering af organisation* 

7.3.2.1. Registreringsnummer: 

………………………………..………………………………………………………….……………..... 

7.3.2.2. Registrets/registreringsmyndighedens betegnelse: 

.…………………....................................................................................................................................... 

7.3.2.3. Registreringsdato (dd/mm/åååå) og -sted: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3.3. Organisationens adresse* 

 

7.3.3.1. Gade og nummer/postboks:* 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.3.2. Postnummer og bynavn:* 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.3.3. Land* 

□ Belgien □ Bulgarien □ Den Tjekkiske Republik □ Tyskland □ Estland □ Grækenland □ Spanien □ 

Frankrig □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Letland □ Litauen □ Luxembourg □ Ungarn □ Malta □ 

Nederlandene □ Østrig 

□ Polen □ Portugal □ Rumænien □ Slovenien □ Slovakiet □ Finland □ Sverige 

□ Andet (angiv ISO-kode): …………..….………..……………………………………………. 

 

7.3.4 Efternavn(e) og fornavn(e) på person med bemyndigelse til at tegne organisationen: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.3.5. Andre relevante oplysninger (angiv nærmere):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.4 Kontaktoplysninger for den juridiske repræsentant* 

7.4.1. Telefon: 

…..…………………..………….……….……………………………………………………………….. 

7.4.2. E-mail: 

……….………………………………..………………………………………….……………………… 

8. Eventuelle yderligere oplysninger, der kan være relevante: 
…………………………………….... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

BEKRÆFTET GENPART 

 

Denne bekræftede genpart af den europæiske forældreskabsattest er udstedt til*: 

…………………………………………………..………………………………………………………. 

(ansøgerens eller dennes juridiske repræsentants navn) 

 

Angiv det samlede antal ark, hvis flere sider er vedlagt*: 

…………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

Udstedelsesdato*:  

…………………………………………………..………………………………………..(dd/mm/åååå) 

 

Den udstedende myndigheds underskrift og/eller stempel*:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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