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Giấy chứng nhận theo Công ước ký kết tại Munich vào ngày 05 tháng 9 năm 1980
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Cơ quan hộ tịch
Giấy chứng nhận kết hôn có hiệu lực trong sáu tháng
Dựa theo các văn bản xuất trình, chứng nhận này cấp cho
Họ
Tên
Giới tính
Quốc tịch
Ngày và nơi sinh
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Ly hôn
Không có trở ngại nào khi kết hôn ở nước ngoài
Đối với người tị nạn, ghi REF và đối vời người không có quốc tịch, ghi APA
Ngày cấp, ký tên và đóng dấu

Theo Điều 3, 4, 5 và 9 của Công ước:
Tất cả các mục phải được viết bằng ký tự Latin; chúng cũng có thể được viết bằng các ký tự
ngôn ngữ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
Tuy nhiên, Ngày được viết bằng chữ số Ả Rập. Theo thứ tự ngày, tháng, năm. Ngày và tháng sẽ
được viết với hai chữ số, năm viết với bốn chữ số. Chín ngày đầu tiên của tháng và chín tháng
đầu của năm sẽ viết các chữ số từ 1 đến 9.
Tên địa điểm là tên của Quốc gia kèm theo, nếu Quốc gia này không cấp chứng nhận thì tên địa
điểm sẽ là tên Quốc gia đã cấp.
Không thể điền hết vào một mục hoặc một phần của mục đó, mục này hoặc một phần của mục
này có thể được bỏ qua.
Cần có sự chấp thuận trước của Ủy ban quốc tế Hộ tịch đối với tất cả các Bản Sửa Đổi và Bản
Dịch.

Hộ tịch viên Schmid xác nhận chữ ký của Cơ quan Hộ tịch Krumbach (Schwaben) trên Giấy
chứng nhận không có trở ngại khi kết hôn cấp ngày 13/03/2014 và xác nhận con dấu đi kèm theo
đã được chứng thực. Đồng thời xác nhận rằng những điều nêu trên tuân thủ việc thực hiện các
điền khoản chính thức theo Pháp luật Đức.
Günzburg, ngày 24 tháng 7 năm 2014
Văn phòng Quận Günzburg
Đã ký
Heinle
Cán bộ quản lý
Xác nhận chữ ký của
Cán bộ quản lý Heinle
và xác nhận con dấu đi kèm theo đã được chứng thực.
Augsburg, ngày 30 tháng 7 năm 2014
Chính quyền vùng Schwaben
Đã ký và đóng dấu
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