
 

INSTRUCTIES 

Lees dit eerst 

1.  Vul eerst het Addendum in. Je bent niet verplicht om alle vragen te beantwoorden, 

maar het is belangrijk dat je een of meer rondjes aanvinkt om de reden(en) aan te geven 

voor het verzoek tot echtscheiding en een eventueel ex parte-verzoek tot een 

noodbeschermingsbevel of contactverbod door de rechtbank tegen de verweerder. 

2.  Vul Formulier (A.8, L.1) in als je beperkte financiële middelen hebt. Een leeg 

invulformulier is in dit pakket opgenomen. 

3.  Maak drie (3) kopieën van alle ingevulde, getekende, gedateerde en ingediende 

formulieren. Dien één kopie in bij de familierechtbank, in een gesloten envelop met 

twee stempels (‘Familierechtbank’ en ‘Eensluidend afschrift’). Bewaar één kopie van 

alle ingevulde formulieren zelf voor je eigen administratie. Geef de derde kopie aan de 

gerechtsdeurwaarder, die deze aan de verweerder, of zijn/haar advocaat, zal opsturen of 

overhandigen, en voeg ook het eventueel na de hoorzitting door de rechtbank verstrekte 

noodbeschermingsbevel of contactverbod toe. 

4.  Dien de originele ingevulde, getekende en gedateerde documenten in bij de 

arrondissementsrechtbank in de regio waar je woont. 

 5.  Over het algemeen, afhankelijk van de hoogte van je inkomen, moeten voor het 

ex parte-verzoek gerechtskosten worden betaald. De griffier zal je laten weten hoeveel 

je het gerecht verschuldigd bent wanneer je de formulieren inlevert. 

 6.  Als het ex parte-verzoek wordt afgewezen, kun je in beroep aantekenen. Het 

beroepschrift voor het gerechtshof wordt samen met de procedureformulieren verstrekt. 

We raden je aan de rechtbank te vragen hoelang je hebt om in beroep gaan. Soms is dit 

maar een paar dagen, dus wacht niet te lang met het invullen van het beroepschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

. 

Wat is een EX PARTE-VERZOEK TOT EEN NOODBEVEL VOOR 

BESCHERMINGSMAATREGELEN? 

Ex-parte (of eenzijdig) betekent dat de verweerder, of zijn/haar advocaat, niet bij de 

hoorzitting aanwezig is en niet gehoord wordt, vanwege de spoedeisende aard van het 

verzoek. 

 

Nood betekent onmiddellijk. 

Beschermingsmaatregelen betekent dat de verzoeker bescherming krijgt tegen de 

verweerder. 

Een bevel is een rechtsmiddel dat wordt opgelegd door de rechtbank, waarbij de 

verzoeker geen geldelijke schadevergoeding eist, maar een voorziening zoals 

bijvoorbeeld een contactverbod. 

 

. 

Disclaimer: 

De onderstaande formulieren en instructies worden verstrekt als richtlijnen voor 

zelfvertegenwoordiging in een arrondissementsrechtbank in Cyprus/ander EU-lidstaat: 

___________________________ om een ex parte-verzoekprocedure te starten voor 

een noodbeschermingsbevel om een verweerder ervan te weerhouden ongewenst 

contact te hebben, en dienen niet als juridisch advies en mogen niet worden 

geïnterpreteerd als wettelijke vertegenwoordiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEVERIFIEERD VERZOEK TOT ECHTSCHEIDING 

De familierechtbank in het district van: 

    ⃝ Nicosia           ⃝ Limassol          ⃝ Larnaca          ⃝ Famagusta    

    ⃝ Kyrenia          ⃝ Paphos             ⃝ Anders, nl._______________       

Datum: _____________________/20_____ 

Tussen  

                    _________________ A.B., _________________, de verzoeker 

                            en 

                    _________________ C.D., ________________, de verweerder 

 

I. Verzoek tot echtscheiding   

Type huwelijk:         ⃝ Burgerlijk           ⃝ Kerkelijk (Brief van de kerk – zie bijlage) 

Α) Beschikking van de rechtbank om het huwelijk van de partijen te beëindigen dat 

plaatsvond op ___________________ in de kerk van ________________________ of 

op het stadhuis van ______________________ waar het door de burgerlijke stand is 

ondertekend en gearchiveerd, nummer ____________________ (zie bijlage) 

overeenkomstig de door de verzoeker hieronder aangegeven gronden:  

Gronden: 

     ⃝  Onherstelbare ontwrichting – onverzoenlijke verschillen        

     ⃝  Overspel       

     ⃝  Onvergeeflijk gedrag       

     ⃝  Aanslag op het leven       

     ⃝  Waanzin       

     ⃝  Veroordeling tot gevangenisstraf       

     ⃝  Niet-gediagnosticeerd kwetsend/antisociaal gedrag       

     ⃝  Impotentie       

     ⃝  Onrechtvaardige verlating       

     ⃝  Verandering van godsdienst       

     ⃝  Opzettelijke onvruchtbaarheid  

     ⃝  Andere reden(en), namelijk ________________________________________ 

 

Vereiste actie: 

A. Echtscheiding:         ⃝  Aangevochten      ⃝  Niet aangevochten 

B.      ⃝  Met kinderen  (zie bijlage)       ⃝  Zonder kinderen  

C.      ⃝  Met activa (zie bijlage)       ⃝  Zonder activa  



 

Informatie over de partijen: 

Verzoeker:  

Voornamen:  

Achternaam:  

Telefoon:  

Geboortedatum:  

Straat en 

huisnummer: 

 

Postcode en 

woonplaats: 

 

Aantal maanden of 

jaren op huidig 

adres: 

 

 

Verweerder: 

Voornamen:  

Achternaam:  

Telefoon:  

Geboortedatum:  

Straat en 

huisnummer: 

 

Postcode en 

woonplaats: 

 

Aantal maanden of 

jaren op huidig 

adres: 

 

 

II. Verzoek tot partner- en/of kinderalimentatie 

    ⃝  Aangevochten              ⃝  Niet aangevochten   (zie bijgevoegde overeenkomst)  

Α) Beschikking van de rechtbank waarbij de verweerder is veroordeeld tot het betalen 

van een bedrag van € _____________ aan de verzoeker als alimentatie voor het 

onderhoud van de minderjarige kinderen van de partijen of een ander bedrag dat de 

rechtbank billijk en redelijk acht. 

B) Alle andere rechtsmiddelen die onder de omstandigheden door de rechtbank als 

eerlijk en billijk worden beschouwd. 

C) De kosten voor het indienen van de aanvraag (plus btw) plus verzendkosten. 

 D) Activa en schulden. (zie bijgevoegde geverifieerde financiële verklaring) 

E) Verzoek tot bevriezen van activa:      ⃝  Ja (zie bijlage)      ⃝  Nee 

 

 



 

 

III. Verzoek tot uitreisverbod 

    ⃝  Ex-parte  (zie bijlage)             ⃝  Verzoek tot hoorzitting  

Verzoek om de minderjarige kinderen te verbieden Cyprus/ander EU-lidstaat: _____  

_______________ te verlaten. 

A) Beschikking van de rechtbank om de minderjarige kinderen van de partijen 

______________________________________ te verbieden Cyprus/ander EU-lidstaat: 

____________________ te verlaten zonder schriftelijke toestemming van de verzoeker 

of zonder toestemming van de rechtbank. 

B) Beschikking om de naam van een minderjarig kind van de partijen _____________ 

op te nemen in de lijst met personen die Cyprus/ander EU-lidstaat: ______________ 

niet mogen verlaten (de ‘stoplijst’).  

C) Alle andere rechtsmiddelen die door de rechtbank als eerlijk en billijk worden 

beschouwd. 

D) Kosten van de aanvraag. 

 

IV. Verzoek tot civiele bescherming 

    ⃝  Ja (zie bijlage)          ⃝  Nee  

    ⃝  Ex-parte (zie bijlage)       ⃝  Hoorzitting 

 

V. Voogdij 

    ⃝  Aangevochten     ⃝  Niet aangevochten  (zie bijgevoegde overeenkomst)  

Α) Beschikking van de rechtbank om de verzoeker exclusieve voogdij over het 

minderjarige kind van de partijen te verlenen.  

Β) Verzoek om rechterlijke uitspraak die de verzoeker verplicht stelt veiligheid, 

zorgzaamheid en onderhoud van het minderjarige kind te bieden. 

 C) Alle andere beschikkingen of verdere behandeling die de rechtbank onder de 

gegeven omstandigheden billijk en/of redelijk acht. 

D) Kosten (plus btw) (zie bijgevoegd addendum). 

Ingediend op _______________________/ 20____ 

 

______________________________ 

                        Verzoeker 

                   (handtekening)      Griffier 



 

AFFIDAVIT 

 

Ik, ______________________________________, wonende te _______________ 

________________________________________________________ en houder van  

paspoort/verblijfsdocument/identiteitskaart met nr. ___________________________, 

verklaar onder ede dat ik alle gegevens naar mijn beste weten naar waarheid heb 

ingevuld:   

Zie bijlagen: 

⃝  Geverifieerd verzoek tot echtscheiding  

⃝  Geverifieerde financiële verklaring en gerelateerde documentatie   

⃝  Aanvraag persoon met beperkte financiële middelen  

⃝  Ex parte-verzoek voor een beschermingsbevel voor mijzelf ____  kinderen _____ 

⃝  Ex parte-verzoek voor een uitreisverbod  

 

DE BEËDIGDE 

_______________________________________  

heeft onder ede verklaard en in mijn aanwezigheid voor de arrondissementsrechtsbank 

van ____________________ ondertekend. 

Vandaag __________________ (datum) 

 

 

 

 

 

              Griffier 



 

GEVERIFIEERDE FINANCIËLE VERKLARING VAN DE 

VERZOEKER 

Financiële informatie 

1. Activa:     

    ⃝   Bevriezen             ⃝   Hoorzitting  

     

A. Huis:    Aantal: ___________        ⃝   Woning aangevochten      

Ander vastgoed: ____________________________ 

Adressen: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

B. Bankrekeningen: 

1. 

2. 

3. 

C. Aandelen: 

1. 

2. 

3. 

D. Obligaties: 

1. 

2. 

3. 

 

 



 

E. Pensioenfondsen: 

1. 

2. 

3. 

F. Andere monetaire fondsen: 

1. 

2. 

3. 

G. Persoonlijke eigendommen: 

1. Sieraden: 

2.  Kunstvoorwerpen: 

3. Meubels: 

4. Antiek: 

5. Erfgoed: 

6.  Andere persoonlijke bezittingen: 

2.  Inkomsten 

Verzoeker:  

A. Maandsalaris loondienst: 

B. Maandelijks inkomen zelfstandige: 

C. Overig inkomen/alle andere bronnen: 

D. Inkomsten uit trust: 

E. Lijfrentes: 

F. Rente op beleggingen: 

G. Andere bedragen en bronnen van inkomsten: 



 

 

3.  Maandelijkse uitgaven  

1. Woonhypotheek: _________ 

2.  Nutsvoorzieningen: _________      

    ⃝  GAS                   ⃝ WATER                   ⃝ ELEKTRA 

3.  Eten: _________ 

4.  Kleding: _________ 

    ⃝  Zelf                    ⃝  Kinderen   

5.  Medicijnen: _________ 

6. Onderwijs: _________ 

7.  Telefoon: __________ 

8.  Vervoer: ___________ 

9.   Gedekte leningen: _________ 

10.   Andere gedekte leningen: _________ 

11.  Andere reden(en): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Alimentatie 

     ⃝  3 of meer kinderen      

     ⃝  Verzoeker met beperkingen  

     ⃝  Verzoeker heeft kinderen met beperkingen 

 

5. Informatie over voogdij en ondersteuning voor kinderen 

Aantal minderjarige kinderen: _________ 

Leeftijden kinderen: ____________________________________________________  

Aantal volwassen kinderen ingeschreven bij een school (ouder dan 18 jaar): ________ 

 



 

6.  Voogdij over kinderen  

      ⃝   Overeenkomst (zie bijlage)          ⃝  Geen overeenkomst   

      ⃝    Verzoek tot hoorzitting volledige voogdij/besluitvorming 

 

7. Verzoek tot uitreisverbod 

Reden(en): 

 

          ⃝   Buitenlandse partner/kans op ontvoering  

 

          ⃝   Geweld/agressie 

 

          ⃝   Ongewenst niet-lichamelijk contact, zoals verbale intimidatie, discriminatie, 

             pesterijen, bedreigingen 

     

          ⃝   Andere reden(en), namelijk ________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

 

 

Ingediend op _______________________/ 20____ 

 

 

 

 

______________________________ 

                     Verzoeker 

                 (handtekening)      Griffier 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIER 1 

DAGVAARDING (A.2, L.1) 

De familierechtbank van ___________________________ nr. ______________  

 

Tussen  

                   ___________________________________, de verzoeker  

 

                   en 

                 

                 ___________________________________, de verweerder 

 

 

Aan C.D. wonende te (a) _________________________ (b) __________________ 

 

Hierbij wordt u bevolen binnen tien dagen na het uitbrengen van deze dagvaarding 

te verschijnen voor een proces dat tegen u is aangespannen door A.B. wonende te  

(a) ____________________________________ (c)____________________________ 

 

De procedureclaims van de verzoeker zijn opgenomen in onderstaande verklaring. 

 

Het serviceadres van de verzoeker is (d) ________________________________________ 

 

Let wel dat indien u niet op de hieronder weergegeven manier verschijnt, de verzoeker het 

proces kan laten doorgaan en beschikking kan worden genomen in uw afwezigheid. 

 

 

Ingediend op _______________________/ 20____  

Ondertekend: 

__________________________________ 

       Griffier              (handtekening) 

                                                                            Advocaat voor de verzoeker 

NB ˗ Verschijnen kan zowel persoonlijk als via een advocaat door de griffier in (f)__________ 

_______________ een verschijningsnota te verstrekken en op dezelfde dag op het serviceadres 

van de verzoeker een kopie van een dergelijke nota af te leveren, gedateerd, getekend en 

verzegeld door de griffier. 

 

NB ˗ Bij het opmaken van een dagvaarding moet rekening worden gehouden met de bepaling 

van artikel 2 en de bepalingen in de Verklaring van claims. 

 

Opmerking voor de verweerder: Een verweerder die een advocaat in de arm wil nemen, moet er 

rekening mee houden dat, behalve wanneer gemachtigd door de rechter, een advocaat niet voor 

haar/hem kan verschijnen tenzij zij/hij schriftelijk bevestiging heeft ontvangen d.m.v. een door 

de verweerder verstrekt formulier 12A. 

 
(a) Vul een volledig adres in, inclusief straat en huisnummer, indien van toepassing. 

(b) Beroep van de verweerder, indien bekend. 

(c) Beroep van de verzoeker. 

(d) Volledige naam, beroep en het adres van een persoon binnen de gemeente waarin de griffie zich bevindt waar het 

proces wordt ingediend, bij wie documenten bestemd voor de verzoeker mogen worden achtergelaten. 

(e) De datum moet door de griffier worden ingevuld. 

(f) De stad of het dorp waarin de hierboven in (d) beschreven griffie is gevestigd. 



 

VERKLARING VAN CLAIMS 

De claims van de verzoeker zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Eensluidend afschrift 

 

 

 

   _____________________________    

                 (handtekening)      

         Advocaat voor de verzoeker*      Griffier  

 

*Streep de woorden ‘Advocaat voor’ door als de verzoeker in persoon procedeert. 



 

AANVRAAG VOOR PERSONEN MET BEPERKTE FINANCIËLE 

MIDDELEN (A.8, L.1) 

 

De arrondissementsrechtbank in _______________________       Nr. ___________ 

  

 

  ____________________________________, de verzoeker 

 

en 

 

    _____________________________________, de verweerder 

  

  

Aanvrager heeft op ___________________ (datum) ex-parte Formulier 45 voor een 

noodbeschermingsbevel ingediend. 

  

Aanvrager verklaart dat zij/hij de aanvraag voor personen met beperkte financiële 

middelen indient om de volgende redenen onder Artikel 8, Lid 1 van de Civil 

Procedure Rules (Regels inzake burgerlijke rechtsvordering): 

  

(i) dat zij/hij minder dan € 171 bezit (exclusief kleding, bed en beddengoed 

en het onderwerp van het proces), 

 

(ii) dat haar/zijn gebruikelijke inkomen uit alle bronnen niet meer dan € 9 

per week is en 

 

(iii) dat zij/hij redelijke gronden heeft voor een dagvaarding of verdediging. 

 

 

Aanvrager dient haar/zijn affidavit in ter ondersteuning van bovenstaande redenen voor 

deze aanvraag.  

          

Ingediend op __________________ (datum) 

 

 

 

Naam: ________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

               (handtekening)             Griffier 


