
Preklad z anglického do slovenského jazyka
Zadávateľ: John DeDivorcée

Čís.: XX04X01111
NA VRCHNOM SÚDE

HLAVNÁ REGISTRATÚRA RODINNÉHO SÚDU

Konanie v manželskom spore v hlavnej registratúre sa podľa  
paragrafu 42 Zákona o konaní v manželských a rodinných 
sporoch z roku 1984 považuje za prerokúvané na okresnom 
rozvodovom súde

Medzi John DeDivorcée Navrhovateľ
A Adriana von Geschieden Odporca

Odvolávajúc sa na rozsudok v tejto kauze, zo dňa 1. decembra 2012, ktorým bolo rozhodnuté, že 
manželstvo slávnostne uzavreté dňa 20. júna 1996

na matrike okresu Westminster v meste Westminster

medzi navrhovateľom:  John DeDivorcée
a odporcom:  Adriana von Geschieden

má byť rozvedené, pokiaľ sa do šiestich týždňov od jeho vynesenia nepreukáže súdu dostatočný 
dôvod, prečo by uvedený rozsudok nemal nadobudnúť právoplatnosť, a keďže nebol preukázaný 
žiaden takýto dôvod, týmto potvrdzujeme, že uvedený rozsudok sa dňa 31. decembra 2012 stal 
konečným a právoplatným a že vyššie uvedené manželstvo bolo týmto rozvedené.

Dňa:  31. decembra 2012

Poznámky:
1. Rozvod ovplyvňuje dedenie zo závetu

Ak ktorákoľvek zo strán manželstva už spísala testament, na základe paragrafu 18A 
Zákona o testamentoch z roku 1837:
(a) prípadné ustanovenia závetu, ktoré bývalého manželského partnera menujú  
vykonávateľom závetu, alebo poručníckym správcom, alebo bývalému manželskému
partnerovi udeľujú menovaciu právomoc, nadobudnú účinnosť ako keby bývalý 
manželský partner zomrel v deň, kedy bolo manželstvo rozvedené, pokiaľ v 
testamente nie je uvedený protichodný zámer;

(b) prípadný majetok, alebo podiel na majetku, odkázaný, alebo zanechaný v 
testamente bývalému manželskému partnerovi, sa nadobúda ako keby bývalý 
manželský partner zomrel v deň, kedy bolo manželstvo rozvedené, pokiaľ v 
testamente nie je uvedený protichodný zámer;

2. Rozvod ovplyvňuje ustanovenie opatrovníka

Pokiaľ nie je v menovacej listine uvedený opačný zámer, prípadné menovanie 

1



bývalého manželského partnera za opatrovníka, jedným z manželských partnerov, 
podľa paragrafu 5(3) alebo 5(4) Zákona o deťoch z roku 1989, sa podľa paragrafu 6 
tohto zákona považuje za zrušené dňom rozvodu manželstva.

_______________________________________________________________________________
Kancelária hlavnej registratúry Rodinného súdu, First Avenue House, 42-49 High Holborn, Londýn, WC1V 6NP  je 
prístupná  v pondelok až piatok od 10.00 do 16.30.
Tel.: 0207 947 6000. Všetky oznámenia adresujte vedúcemu kancelárie súdu a uveďte číslo uvedené v pravom hornom 
rohu tohto formulára.
Vyhotovil: XPAL D37 Právoplatné rozhodnutie (o rozvode)
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