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www.domstol.se

ANSÖKAN OM STÄMNING
ÄKTENSKAPSSKILLNAD /
UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

Tingsrättens anteckningsruta

Blanketten används när parterna inte är överens om att skiljas eller i samtliga
de frågor som en part vill att tingsrätten ska reglera i samband med detta.

Obs! Läs upplysningarna på s. 3–4 innan du fyller i blanketten.
På sista sidan finns information om personuppgiftsbehandling.
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KÄRANDE (SÖKANDE)

SVARANDE (MOTPART)

Förnamn:

Förnamn:

Efternamn:

Efternamn:

Personnr:

Personnr:

Adress:

Adress:

Postnr:

Ort:

Postnr:

E-post:
Tel. dagtid:

Ort:

E-post:
Mobiltel.

Tel. dagtid:

Mobiltel.

GEMENSAMMA BARN
H är ska du ange gemensamma barn under 18 år som ni har gemensam vårdnad om
Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Barnets namn:

Personnr:

Fler barn anges under Övriga yrkanden m.m. på sid. 2
Upplysning om vårdnad
När föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn skiljer sig, kommer båda föräldrarna att ha vårdnaden (gemensam vårdnad) även
efter skilsmässan om de inte begär att tingsrätten ska besluta något annat (ensam vårdnad). Observera innebörden av begreppet vårdnad läs mer på sidan 3.
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YRKANDE OM SKILSMÄSSA (Läs under  om vad som gäller för betänketid.)
Jag yrkar att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad mellan oss/upplösa vårt registrerade partnerskap.
Kryssa
Jag begär att domen ska meddelas efter betänketid.
Jag begär att domen ska meddelas utan föregående betänketid, eftersom ingen av oss har barn under 16 år boende hos sig.
Jag begär att domen ska meddelas utan föregående betänketid, eftersom vi har levt isär under minst två år.
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ÖVRIGA YRKANDEN M.M. (Läs under  om vilka frågor som kan tas upp i målet.)

ANSÖKNINGSAVGIFT m.m. (Läs under  om vad som gäller.)
Kryssa
Ansökningsavgiften har betalats in till tingsrätten
(ÅÅÅÅ-MM-DD).
Ansökan kommer skickas in via e-tjänsten ”Signera och skicka handlingar digitalt”. Ansökningsavgiften betalas därför i e-tjänsten.
Personbevis bifogas.

UNDERSKRIFT (SÖKANDEN)
Ort

Namnteckning

Datum

Obs! Om ansökan ges in via e-tjänsten ”Signera och
skicka handlingar digitalt” ska du inte skriva under här.
Ansökan undertecknas då elektroniskt i e-tjänsten.
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UPPLYSNINGAR TILL BLANKETTEN
Med ”skilsmässa” i nedanstående text avses såväl
äktenskapsskillnad som upplösning av registrerat
partnerskap.
Det är tingsrätten som beslutar om skilsmässa. I anslutning till detta kan tingsrätten även ta ställning till andra
frågor som uppkommer i samband med en skilsmässa.
Läs mer under Övriga yrkanden m.m.
När ansökan fyllts i ska den ges in till tingsrätten i den ort
där någon av er har sitt hemvist. Med hemvist menas i
allmänhet den ort där någon av er var folkbokförd den
1 november året innan ansökan.
Om ingen av er har sitt hemvist i Sverige ska ansökan ges
in till Stockholms tingsrätt. När det gäller makar/partners
med internationell anknytning finns det särskilda regler
för när en svensk tingsrätt är behörig att behandla en
ansökan om skilsmässa.
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För ytterligare upplysningar se www.domstol.se.
Om något skulle vara oklart angående blanketten, kan du
kontakta tingsrätten för ytterligare information.

HUR DU FYLLER I BLANKETTEN
 YRKANDE OM SKILSMÄSSA

Dom efter betänketid
Innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa måste det i
många fall löpa en betänketid om minst sex månader.
Det gäller i följande fall.
• Endast en av parterna vill skiljas.
• Någon av parterna – eller båda – begär betänketid.
• Någon av parterna – eller båda – bor varaktigt
tillsammans med eget/egna barn under 16 år och har
vårdnaden om barnet/barnen. Det kan vara
gemensamma barn, men måste inte vara det.
När motparten fått del av ansökan kommer ni att få ett
meddelande från tingsrätten. I detta står det vilken dag
betänketiden börjar och under vilken tid som ni kan
fullfölja ansökan. Spara detta meddelande.
Att fullfölja ansökan betyder att någon av er eller båda till
tingsrätten bekräftar avsikten att skiljas. En blankett för
detta finns på www.domstol.se. Det går också bra att
skriva ett eget brev där det framgår att du/ni fortfarande
vill skiljas. Ange tingsrättens målnummer och bifoga ett
nytt personbevis som gäller för skilsmässa.
Om inte någon av er fullföljer ansökan inom ett år från
det att betänketiden börjat, avskrivs målet vid tingsrätten.
Ni är då fortfarande gifta med varandra.

Dom utan betänketid
Tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad eller upplösa
ett registrerat partnerskap utan föregående betänketid i
följande fall.
• Ingen av parterna har vårdnaden om och varaktigt bor
tillsammans med eget barn under 16 år
• Parterna lever åtskilda sedan minst två år, oavsett om
de har barn under 16 år eller inte
Om ni levt åtskilda sedan minst två år måste detta kunna
visas genom utdrag ur folkbokföringen eller genom ett så
kallat särlevnadsintyg. Blankett för särlevnadsintyg finns
på www.domstol.se.
 ÖVRIGA YRKANDEN M.M.
I ett mål om skilsmässa kan tingsrätten pröva vissa andra
frågor. De vanligaste är frågor om vårdnad, boende och
umgänge om barn, rätt att bo kvar i den gemensamma
bostaden samt fråga om underhåll till barn. Observera att
tingsrätten enbart prövar dessa frågor om någon av
parterna har begärt (yrkat) det.
I blanketten kan du under ”Övriga yrkanden” begära att
tingsrätten beslutar i någon eller flera av dessa frågor. Läs
först informationen nedan. Tänk också på att de frågor
som ska regleras i samband med en skilsmässa ofta kan
vara så komplicerade att man bör ta hjälp av en advokat
eller annan jurist. Denne kan mot avgift ge råd och
upplysningar om gällande lagregler.
Barnets bästa är styrande i frågor som rör barn
I frågor som rör vårdnad, boende och umgänge gäller
principen att barnets bästa ska komma i första rummet.
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska
särskilt avseende fästas vid barnets behov av en nära och
god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas
till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och
mognad. Detta framgår av föräldrabalken.
Om ni är överens
Om föräldrarna är överens i frågor som rör vårdnad,
boende och umgänge kan frågorna regleras genom ett
skriftligt avtal. Avtalet undertecknas av båda föräldrarna
och godkänns av socialnämnden. Nämnden ska godkänna
avtalet om föräldrarnas överenskommelse är till barnets
bästa. Socialtjänsten (familjerätten) eller familjerådgivningen svarar på frågor om sådana överenskommelser
och tillhandahåller blanketter för den typen av avtal.
Vårdnad
Den som har vårdnaden om ett barn (vårdnadshavare)
har rätt och skyldighet att bestämma om barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavaren har ansvar för att
barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda, och
har det rättsliga ansvaret för barnet. Ett exempel på en
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vanlig fråga som vårdnadshavaren har rätt att bestämma
över är i vilken förskola eller skola som barnet ska gå.
Även en sådan praktisk åtgärd som att ansöka om pass för
barnet ankommer på vårdnadshavaren.
Föräldrar som är gifta med varandra har i regel gemensam vårdnad om gemensamma barn. I dessa fall kommer vårdnaden som utgångspunkt att vara gemensam
även efter skilsmässan. Tingsrätten kan pröva yrkanden
om ensam vårdnad om gemensamma barn.
Barns boende och umgänge
Om makarna/partnerna har gemensam vårdnad kan
tingsrätten besluta om barns boende , det vill säga vem
av föräldrarna ett barn ska bo tillsammans med.
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Tingsrätten kan också besluta om umgänge , det vill säga
barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet
inte bor tillsammans med.
Om du vill att tingsrätten ska besluta om umgängesrätt
med barnet/barnen, måste du fylla i när barnet/barnen
ska ha umgänge med dig. Tidpunkten för umgänget måste
anges så tydligt, att någon tvekan inte kan uppstå om hur
yrkandet ska tolkas då det gäller år, datum och tidpunkt.
Till exempel "fr.o.m. den (datum, veckodag eller helgdag)
… t.o.m. den (datum, veckodag eller helgdag) …", "två
veckor under tiden …" osv.
Tingsrätten kan vidare – om barnet bor med endast en
förälder – bestämma att den andre föräldern ska ta del i
kostnaderna för resor vid barnets umgänge med den
andra föräldern efter vad som är skäligt. Ni kan annars
lösa frågan om umgängeskostnader genom avtal.
Kommunerna har tagit fram en blankett för ändamålet.
Underhåll till barn
Alla föräldrar är skyldiga att efter ekonomisk förmåga
bidra till sina barns försörjning. När ett barn bor tillsammans med endast en av föräldrarna, är den andra
föräldern i regel skyldig att bidra till det barnets försörjning genom att betala underhållsbidrag .
Föräldrar kan själva komma överens om underhållsbidragets storlek. Om ni inte kommer överens kan
bidraget fastställas genom dom. Frågor om beräkning av
underhållsbidrag är dock komplicerade. Du bör därför
lämpligen kontakta advokat eller annan jurist om du vill
att underhållsbidraget ska bestämmas genom dom.
Vid sidan om bestämmelserna om underhållsbidrag finns
regler om underhållsstöd. Ansökan om underhållsstöd
görs hos Försäkringskassan. Om underhållsstöd beviljas
blir som regel den förälder som inte bor ihop med barnet
helt eller delvis återbetalningsskyldig gentemot staten.
Den som är återbetalningsskyldig för underhållsstöd anses
ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som
lämnas i underhållsstöd till barnet.

Rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet
Vid skilsmässa kan makarna/partnerna bestämma vem
av dem som ska ha rätt att i fortsättningen bo kvar i den
gemensamma bostaden (kvarsittningsrätt). Överenskommelsen gäller som längst till dess att en bodelning har
genomförts.
Om ni inte är överens om vem av er som ska bo kvar i er
gemensamma bostad kan tingsrätten besluta i frågan.
Se även nedan angående tillfälligt beslut.
Tillfälligt (interimistiskt) beslut
I frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och kvarsittningsrätt kan tingsrätten fatta ett tillfälligt (interimistiskt)
beslut. Ett sådant beslut gäller för tiden till dess att frågan
avgjorts genom dom/beslut som vunnit laga kraft eller till
dess att frågan avgjorts genom avtal mellan föräldrarna
som godkänts av socialnämnd (gäller vårdnad, boende
och umgänge). Om du vill att tingsrätten ska meddela ett
sådant beslut måste du ange det särskilt.
En dom vinner laga kraft tre veckor efter det att den
meddelats såvida ingen av parterna överklagat domen.
Ett avtal som godkänts av socialnämnden blir gällande i
och med godkännandet.
Om förhållandena skulle ändras under betänketiden kan
du begära att tingsrätten ändrar det interimistiska beslutet
angående en eller flera frågor.
Återkallelse
Om ni ångrar er och inte längre vill skiljas, kan ni återkalla
ansökan genom att gemensamt underteckna ett meddelande som skickas till tingsrätten. Målet kommer då att
avskrivas hos tingsrätten och ni fortsätter att vara gifta
med varandra.
 ANSÖKNINGSAVGIFT M.M.

Du måste betala en ansökningsavgift (f.n. 900 kr) till
tingsrätten. Avgift betalas endast vid ansökan och inte vid
fullföljd av en tidigare gjord ansökan. Använder du
e-tjänsten ”Signera och skicka handlingar digitalt” för att
ge in ansökan, betalar du ansökningsavgiften i e-tjänsten.
Annars finns instruktioner på betala.domstol.se.
Tillsammans med ansökan ska du ge in personbevis.
Personbevis beställs hos Skatteverket och det ska gälla för
skilsmässa. Det bör inte vara äldre än en månad.

Information om hur domstolen behandlar dina personuppgifter, se nästa sida.
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INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras i
domstolens ärendehanteringssystem. Om målet överklagas eller lämnas över till en annan domstol registreras
uppgifterna även i den domstolen. Respektive domstol är
personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos
den domstolen. Här följer information om hur
personuppgifter behandlas.
Varför och hur behandlas dina personuppgifter?
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Dina personuppgifter behandlas på domstolen för att
kunna handlägga målet. Domstolen behandlar personuppgifterna i nödvändig utsträckning för att utföra en
uppgift av allmänt intresse och som en del i det som kallas
myndighetsutövning.

Du kan begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning och göra invändning
Om du har frågor om vilka personuppgifter som
behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till
domstolen. Du har också möjlighet att begära ett
registerutdrag.
Om de personuppgifter domstolen behandlar om dig är
felaktiga har du rätt att begära att de rättas.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter,
göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av den. Det är bra att känna till att dessa rättigheter
är starkt begränsade under ett måls pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det
finns giltigt stöd i författning.

För att domstolen ska kunna handlägga målet behöver
du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter.
Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter från andra
register.

Om du begär rättelse, radering, invänder mot en behandling eller begär begränsning av den kommer domstolen att
pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn,
personnummer och kontaktuppgifter samt övriga uppgifter som lämnats i ansökan. När ett mål registreras får
det ett diarienummer.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare
på domstolen, andra som behöver få del av dem för att
målet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller
tolkar, eller den domstol/myndighet som uppgifterna
eventuellt behöver överföras till för att målet ska kunna
handläggas. Dina personuppgifter kan även komma att
lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän
handling, om uppgifterna inte omfattas av sekretess.
Dina personuppgifter kan komma att behandlas vid
senare tillfällen, exempelvis om det behövs för något
annat mål vid domstolen, en enhetlig handläggning samt
för verksamhetsmässig och statistisk uppföljning.
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det
behövs. När målet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål. IMY får dock inte
pröva ett klagomål som avser domstolarnas dömande
verksamhet.
Kontaktuppgifter och dataskyddsombud
Kontakta aktuell domstol om du vill komma i kontakt
med domstolens dataskyddsombud. Kontaktuppgifter
finns på webbplatsen:
www.domstol.se/hitta-domstol

