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Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
Nationale informatie over Verordening (EU) 1259/2010
Algemene informatie
De Europese Unie stelt zich ten doel een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen door maatregelen te nemen op het gebied van de justitiële
samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen. Tegelijk vereist een grotere mobiliteit van de burgers in de interne markt meer
flexibiliteit en grotere rechtszekerheid.
Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake
echtscheiding en scheiding van tafel en bed (de Rome III-verordening) reikt de burgers oplossingen aan die rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit
waarborgen, beschermt de zwakkere partij in echtscheidingsgeschillen en voorkomt "forum shopping". Dit helpt ook complexe, langdurige en pijnlijke
procedures voorkomen.
Meer in het bijzonder kunnen internationale paren op grond van Verordening (EU) nr. 1259/2010 op voorhand overeenkomen welk recht van toepassing zal
zijn op hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed op voorwaarde dat het overeengekomen recht het recht is van de lidstaat waarmee zij nauwer
verbonden zijn. Wanneer een paar het niet eens kan worden, kunnen de rechters een gemeenschappelijke formule gebruiken om te bepalen welk recht van
toepassing is.
De verordening is echter niet van toepassing op: de handelingsbekwaamheid van natuurlijke personen; het bestaan, de geldigheid en de erkenning van een
huwelijk; de nietigverklaring van een huwelijk; de naam van de echtgenoten; de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk; ouderlijke
verantwoordelijkheid; onderhoudsverplichtingen, en trusts en erfopvolgingen. Deze verordening laat ook de toepassing onverlet van Verordening (EG) nr.
2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid.
Zij is een instrument tot nauwere samenwerking tussen de deelnemende lidstaten. De nauwere samenwerking biedt een groep van ten minste negen
lidstaten de mogelijkheid om maatregelen te nemen op een van de onder de Verdragen vallende gebieden in het kader van de niet-exclusieve
bevoegdheden van de Unie. Op grond van artikel 331 VWEU behouden de niet-deelnemende lidstaten het recht om aan een bestaande nauwere
samenwerking deel te nemen.
Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening.
Nauwere Samenwerking
Op 12 juli 2010 keurde de Raad Besluit 2010/405/EU goed houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het
toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed tussen België, Bulgarije, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg,
Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië. Als gevolg daarvan namen de vermelde 14 deelnemende lidstaten
Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad aan, die van toepassing werd op 21 juni 2012.
Op 21 november 2012 nam de Commissie Besluit 2012/714/EU aan houdende bevestiging van de deelneming van Litouwen aan de nauwere samenwerking
op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Dat besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 met
ingang van 22 mei 2014 van toepassing is op Litouwen.
Op 27 januari 2014 nam de Commissie Besluit 2014/39/EU aan houdende bevestiging van de deelneming van Griekenland aan de nauwere samenwerking
op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Dat besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 met
ingang van 29 juli 2015 van toepassing is op Griekenland.
Op 10 augustus 2016 nam de Commissie Besluit (EU) 2016/1366 aan houdende bevestiging van de deelneming van Estland aan de nauwere samenwerking
op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Dat besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 met
ingang van 11 februari 2018 van toepassing is op Estland.
Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.
Link
GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)
Laatste update: 09/10/2020
Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese
Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document
wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - België
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
De Belgische wetgeving bevat geen specifieke vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen overeenkomstig artikel 7, leden 2
tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Met betrekking tot de voorschriften voor de keuze van het toepasselijke recht bepaalt artikel 55, §2, derde lid, van het Belgische Wetboek van internationaal
privaatrecht dat de keuze bij de eerste verschijning moet worden uitgedrukt (Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 juli 2004, B.
S. van 27 juli 2004, in werking getreden op 1 oktober 2004).
Laatste update: 28/07/2017
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Duitsland
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
Naar Duits recht (artikel 46d, lid 1, EGBGB) moet een rechtskeuzeovereenkomst overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr.
1259/2010 worden vastgelegd in een notariële akte. Artikel 127a van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Naar Duits recht (artikel 46d, lid 2, EGBGB) kunnen echtgenoten overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 het toepasselijke recht
kiezen totdat de mondelinge behandeling in eerste aanleg is afgesloten.
Laatste update: 22/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Estland
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
Krachtens § 641, leden 2 en 3, van de wet inzake het familierecht kunnen echtgenoten conform Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad een
overeenkomst over het op de echtscheiding toepasselijke recht sluiten in de vorm van een notariële akte. In het geval van een gerechtelijke
echtscheidingsprocedure kan een dergelijke overeenkomst worden geregistreerd als een substituut voor een notariële akte.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Krachtens § 641, lid 4, van de wet inzake het familierecht kunnen echtgenoten te allen tijde een dergelijke overeenkomst sluiten en wijzigen totdat het
verzoek om echtscheiding door een notaris is aanvaard of, in een gerechtelijke procedure, totdat de inleidende fase is afgesloten of, in een schriftelijke
procedure, totdat de termijn voor het indienen van verzoeken is verstreken.
Laatste update: 20/04/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Griekenland
Naar aanleiding van een mededeling daarover van de Helleense Republiek bevestigde de Europese Commissie bij besluit van 27 januari 2014 de
deelneming van Griekenland aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed,
waarin Verordening (EU) nr. 1259/2010 ("Rome III") voorziet.
Het genoemde besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 van toepassing is op Griekenland met ingang van 29 juli 2015.
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
In de Griekse rechtsorde zijn er geen specifieke nationale bepalingen over vormvoorschriften voor rechtskeuzeovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 7,
leden 2 tot met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
In de Griekse rechtsorde zijn er geen specifieke nationale bepalingen die voorzien in de mogelijkheid om het toepasselijke recht te bepalen overeenkomstig
artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.
Laatste update: 01/12/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Spanje
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
De Spaanse wetgeving voorziet in aanvullende vormvoorschriften voor rechtskeuzeovereenkomsten overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van
Verordening (EU) nr. 1259/2010, namelijk: de rechtskeuze wordt vastgelegd in een authentieke akte (voor een notaris) of in een "authentiek document" (een
document waarvan de datum en de door de partijen geplaatste handtekeningen ondubbelzinnig zijn, ook al heeft het document niet de vorm van een
notariële akte).
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Overeenkomstig de Spaanse wetgeving kunnen de echtgenoten het toepasselijke recht in de loop van de procedure voor de rechter bepalen.
Laatste update: 08/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de

terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Frankrijk
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
De verordening legt drie vormvoorschriften op voor de geldigheid van de rechtskeuzeovereenkomst: het moet gaan om een schriftelijke overeenkomst, die
door beide echtgenoten wordt gedagtekend en ondertekend.
Zij voorziet echter in de mogelijkheid voor de lidstaten om aanvullende vormvoorschriften op te leggen en preciseert hoe die moeten worden toegepast,
afhankelijk van de situatie van de echtgenoten.
Er bestaat in het Franse recht geen enkele bepaling betreffende de vormvoorschriften die vereist zijn voor de geldigheid van een rechtskeuzeovereenkomst
inzake echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Frankrijk heeft derhalve geen kennisgeving gedaan zoals bedoeld in artikel 17, lid 1, onder a).
Bijgevolg wordt de echtgenoten de keuze gelaten om zich desgewenst te wenden tot de beroepsbeoefenaar die zij het best in staat achten om nuttige uitleg
te verschaffen.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
De overeenkomst waarmee echtgenoten het recht aanwijzen dat van toepassing is op hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed, kan te allen tijde
worden gesloten en gewijzigd, doch uiterlijk op het tijdstip waarop de zaak aanhangig wordt gemaakt.
Indien het recht van de staat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt hierin voorziet, kunnen de echtgenoten het toepasselijke recht echter ook in de loop
van de procedure bepalen (artikel 5, leden 2 en 3).
Het Franse recht voorziet niet expliciet in deze mogelijkheid. Daarom heeft Frankrijk geen kennisgeving gedaan zoals bedoeld in artikel 17, lid 1, onder b).
Laatste update: 14/01/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Letland
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
In het Letse recht zijn geen andere bijkomende vormvereisten vastgesteld voor rechtskeuzeovereenkomsten dan die welke zijn bedoeld in artikel 7, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Het Letse recht voorziet niet in de mogelijkheid om in de loop van de procedure een rechtskeuze uit te oefenen ten overstaan van de rechter.
Laatste update: 25/09/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Luxemburg
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
Luxemburg voorziet momenteel niet in aanvullende vormvoorschriften.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Luxemburg voorziet niet in de mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure voor de rechter te bepalen.
Laatste update: 24/04/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Hongarije
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
Er gelden voor rechtskeuzeovereenkomsten geen andere vormvoorschriften dan die van artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
De echtgenoten kunnen uiterlijk tijdens de voorbereidingsfase van het proces het toepasselijke recht kiezen, binnen de door het gerecht vastgestelde termijn.
Laatste update: 04/01/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Oostenrijk
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

De Oostenrijkse wetgeving bevat geen aanvullende vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen overeenkomstig artikel 7,
leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Naar Oostenrijks recht (artikel 11, lid 3, IPRG) kunnen echtgenoten overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 het toepasselijke
recht kiezen, ook tijdens de gerechtelijke procedure, op voorwaarde dat deze keuze uitdrukkelijk wordt gemaakt en niet door impliciete handelingen.
Laatste update: 07/08/2017
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Portugal
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
Niets mee te delen.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Niets mee te delen.
Laatste update: 14/09/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Roemenië
Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten
Er bestaan geen andere vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen dan die vermeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 1259/2010.
Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen
Naar Roemeens recht kunnen echtgenoten het op de echtscheiding toepasselijke recht ook aanwijzen nadat de zaak bij de rechterlijke instantie is aanhangig
gemaakt, maar ten laatste op de dag van de eerste terechtzitting waarvoor de echtgenoten wettelijk zijn gedagvaard.
Laatste update: 17/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

