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Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
Cyprus
1 Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?
Indien het om een kerkelijk huwelijk gaat, kan de echtscheidingsprocedure pas worden ingesteld nadat daarvan kennisgeving is gedaan aan de bisschop van
het district waar de verzoeker woont. Een echtscheidingsverzoek kan worden ingediend drie maanden na verzending van de kennisgeving aan de bevoegde
bisschop. Kennisgeving is niet vereist indien de echtscheiding wordt gevorderd op grond van het feit dat de echtgeno(o)t(e) vermist is of geestesziek is.
2 Welke echtscheidingsgronden bestaan er?
Overspel.
Liederlijk, schandelijk of ander herhaaldelijk onvergeeflijk gedrag dat leidt tot een ernstige ontwrichting van de relatie, waardoor het voor de verzoeker
ondraaglijk is geworden om met zijn/haar huwelijkspartner samen te leven.
Aanslag op het leven, bijv. fysieke agressie.
Geestesziekte sinds drie jaar, die het samenleven ondraaglijk maakt.
Definitieve veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan zeven jaar.
Verdwijning.
Onvermogen geslachtsgemeenschap te hebben dat bestond op het ogenblik van de huwelijkssluiting en dat ten minste zes maanden voortduurt en dat op
het ogenblik van de indiening van het echtscheidingsverzoek nog steeds bestaat.
Ongerechtvaardigde verlating gedurende twee jaar. Lange perioden van afwezigheid van in totaal meer dan twee jaar. De verweerder moet zijn verzocht
terug te keren.
Verandering van religie of gezindte dan wel het gebruik van morele dwang of pogingen de echtgeno(o)t(e) te laten aansluiten bij een sekte.
De hardnekkige weigering kinderen te hebben, ondanks de kinderwens van de andere partner.
Duurzame ontwrichting.
Scheiding gedurende vijf jaar.
3 Wat zijn de juridische gevolgen van een echtscheiding als het gaat om:
3.1 de persoonlijke relatie tussen de echtgenoten (bijvoorbeeld de achternaam)?
Echtscheiding leidt tot ontbinding van het huwelijk, maar dit leidt niet automatisch tot een verandering van de achternaam. Voor een naamswijziging dient de
betrokken partij een beëdigde verklaring op te stellen.
3.2 de verdeling van het vermogen van de echtgenoten?
Echtscheiding heeft geen gevolgen voor eigendomsgeschillen. Voor eigendomsgeschillen moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend, aangezien het
hier gaat om twee verschillende procedures.
3.3 de minderjarige kinderen uit het huwelijk?
Er zijn geen gevolgen, aangezien echtscheidingsprocedures losstaan van voogdijprocedures, tenzij de echtscheiding is uitgesproken op grond van een
aanslag op de persoon van de kinderen of fysiek misbruik van de kinderen.
Echtscheiding heeft geen gevolgen voor kwesties betreffende de minderjarige kinderen van de echtgenoten (bijv. alimentatie, ouderlijk gezag,
omgangsrecht). Voor deze kwesties moeten afzonderlijke verzoeken worden ingediend.
3.4 de verplichting om alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot?
Echtscheiding heeft op zich niet tot gevolg dat de ene partner alimentatie moet betalen aan de andere partner. Daartoe moet na de echtscheiding een
afzonderlijk verzoek worden ingediend.
4 Wat betekent "scheiding van tafel en bed” in de praktijk?
Het begrip "scheiding van tafel en bed" bestaat niet in het Cypriotische familierecht.
5 Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”?
Niet van toepassing.
6 Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”?
Niet van toepassing.
7 Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk" in het huwelijk in de praktijk?
Dit houdt in dat met ingang van de datum van de nietigverklaring het huwelijk nietig en niet meer rechtsgeldig is.
8 Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk?
Overeenkomstig artikel 17 van de wet op het huwelijk (wet 104(I)/2003), zoals gewijzigd bij wet 66(I)/2009, is een huwelijk ongeldig wanneer het is gesloten:
a) vóór de definitieve ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk van een van beide partijen, inclusief een kerkelijk of burgerlijk huwelijk;
b) tussen bloedverwanten in rechte lijn of zijlijn, tot de vijfde graad;
c) tussen door huwelijk verbonden verwanten in rechte lijn of zijlijn, tot de derde graad;
d) tussen een adoptant en een geadopteerde of hun nakomelingen;
e) tussen een buitenechtelijk kind en de vader die het kind heeft erkend of zijn bloedverwanten.
9 Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk?
Een huwelijk dat bij definitieve rechterlijke beslissing nietig of ongeldig is verklaard, heeft vanaf de datum van de beslissing geen gevolgen meer.
10 Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?
Dergelijke mogelijkheden bestaan op dit moment niet. De Law Commissioner werkt momenteel aan een wetsontwerp inzake bemiddeling in familiezaken.
11 Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Aan welke formaliteiten moet
worden voldaan en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd?
Het verzoek tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk moet worden ingediend bij de familierechtbank (oikogeneiakó dikastírio) van het district (
eparchía) waar beide partijen of een van de partijen woonachtig zijn. Het verzoek moet voldoen aan model 1 van het reglement voor de procesvoering van

het Hooggerechtshof van 1990 (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Bij het verzoek moet naast de huwelijksakte van
beide partijen een bewijs van terpostbezorging van de aan de bisschop gerichte aangetekende brief of het ontvangstbewijs van de aan de bisschop gerichte
aangetekende brief worden verstrekt.
12 Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?
Ja. Er moet bij de bevoegde familierechtbank een verzoek worden ingediend.
13 Kan beroep worden ingesteld tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?
Ja, er kan bij de familierechtbank van tweede aanleg (devterováthmio oikogeneiakó dikastírio) beroep worden aangetekend tegen een beslissing over
echtscheiding/nietigverklaring van het huwelijk.
14 Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een andere lidstaat gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring
van het huwelijk in Nederland te laten erkennen?
Een aanvraag hiertoe dient op basis van Verordening (EG) nr. 44/2001 bij de bevoegde familierechtbank van de Republiek Cyprus te worden ingediend.
15 Tot welk gerecht moet ik mij wenden om bezwaar te maken tegen de erkenning van een door een rechtbank in een andere lidstaat gewezen beslissing
over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? Welke procedure is in dit geval van toepassing?
Er kan verzet worden aangetekend bij de familierechtbank waarbij het verzoek om erkenning en registratie van de beslissing van de andere lidstaat is
ingediend.
16 Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Nederland wonen of een verschillende nationaliteit hebben?
De familierechtbanken in de Republiek Cyprus kunnen zich enkel uitspreken over de ontbinding of de nietigverklaring van een huwelijk wanneer de partijen
bij de zaak gedurende ten minste drie maanden in Cyprus wonen. De rechter past dan het Cypriotische recht toe.
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