Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti
Valstu informācija par Regulu Nr. 1259/2010
Vispārīga informācija
Eiropas Savienība ir noteikusi sev mērķi izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, pieņemot pasākumus, kas attiecas uz
tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kurās ir pārrobežu elementi. Vienlaikus aizvien lielāka pilsoņu mobilitāte iekšējā tirgū rada
nepieciešamību pēc lielākas elastības un tiesiskās noteiktības.
Padomes 2010. gada 20. decembra Regula (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem,
kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (saukta par "Romas III regulu"), nodrošina pienācīgus risinājumus
pilsoņiem attiecībā uz tiesisko noteiktību, paredzamību un elastību, aizsargā vājākos partnerus laulības šķiršanas strīdos un
novērš "labvēlīgākās tiesas izvēlēšanās" risku. Tā palīdz arī izvairīties no sarežģītas, ilgstošas un sāpīgas tiesvedības.
Konkrētāk Regula (ES) Nr. 1259/2010 ļauj starptautiskiem pāriem jau iepriekš vienoties par to, kādi tiesību akti ir piemērojami to
laulības šķiršanai vai laulāto atšķiršanai, ciktāl tiesību akti, par kuriem panākta vienošanās, ir tādas dalībvalsts tiesību akti, ar kuru
tiem ir cieša saistība. Ja pāris nespēj vienoties, tiesneši var izmantot kopīgu formulu, lai izlemtu, kuras valsts tiesību akti ir
piemērojami.
No otras puses, šī regula nav piemērojama šādiem jautājumiem: fizisko personu tiesībspēja un rīcībspēja; laulības pastāvēšana,
spēkā esamība un atzīšana; laulības atzīšana par neesošu; laulāto vārdi; laulības mantiskās sekas; vecāku atbildība; uzturēšanas
saistības, trasti un mantošana. Tā neskar arī Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības
lietās un lietās par vecāku atbildību piemērošanu.
Tā ir tiesību akts, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību starp iesaistītajām dalībvalstīm. Ciešāka sadarbība ļauj dalībvalstu grupai, kurā
ir vismaz deviņas valstis, īstenot pasākumus vienā no jomām, uz kuru attiecas Līgumi un kura nav Savienības ekskluzīvā
kompetencē. Saskaņā ar LESD 331. pantu dalībvalstis, kas nav iesaistījušās, saglabā tiesības pievienoties jau uzsāktai ciešākai
sadarbībai.
Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu.
Ciešaka Sadarbiba
Padome 2010. gada 12. jūlijā pieņēma Lēmumu 2010/405/ES, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas
piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, starp Beļģiju, Bulgāriju, Vāciju, Spāniju, Franciju, Itāliju, Latviju,
Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, Austriju, Portugāli, Rumāniju un Slovēniju. Rezultātā minētās 14 iesaistītās dalībvalstis pieņēma
Padomes Regulu (ES) Nr. 1259/2010, kuru sāka piemērot no 2012. gada 21. jūnija.
Komisija 2012. gada 21. novembrī pieņēma Lēmumu 2012/714/ES, ar ko apstiprina Lietuvas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā
uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai. Minētajā lēmumā ir paredzēts, ka Regula (ES) Nr. 1259
/2010 ir piemērojama Lietuvai no 2014. gada 22. maija.
2014. gada 27. janvārī Komisija pieņēma Lēmumu 2014/39/ES, ar ko apstiprina Grieķijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz
tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai. Lēmumā paredzēts, ka Regulu (ES) Nr. 1259/2010
Grieķijā piemēro no 2015. gada 29. jūlija.
2016. gada 10. augustā Komisija pieņēma Lēmumu (ES) Nr. 2016/1366, ar ko apstiprina Igaunijas dalību ciešākā sadarbībā
attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai. Šajā lēmumā ir paredzēts, ka Regula (ES) Nr.
1259/2010 attiecas uz Igauniju no 2018. gada 11. februāra.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.
Papildu saite

ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)
Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija
neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā.
Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Lapa atjaunināta: 09/10/2020

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Beļģija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Beļģijas tiesību aktos nav paredzētas konkrētas prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamiem tiesību aktiem
atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 2. līdz 4. punktam.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Attiecībā uz noteikumiem par piemērojamo tiesību aktu izvēli Beļģijas Starptautisko privāto tiesību kodeksa (Wetboek van
internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) 55. panta 2. punktā noteikts, ka izvēle jāizsaka, pirmoreiz piedaloties
tiesas sēdē (2004. gada 16. jūlija Starptautisko privāto tiesību kodekss, kas 2004. gada 27. jūlijā publicēts Belgisch Staatsblad
/Moniteur belge un stājās spēkā 2004. gada 1. oktobrī).
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 28/07/2017

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Vācija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Atbilstoši Vācijas tiesību aktiem (EGBGB 46.e panta 1. punkts) vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli saskaņā ar 7. panta
2. līdz 4. punktu Regulā (ES) Nr. 1259/2010 ir notariāli jāapliecina. Civilkodeksa 127. panta a) apakšpunktu piemēro mutatis
mutandis.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem (EGBGB 46.e panta 2. punkts) laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. 1259/2010 5. panta 3. punktu līdz uzklausīšanas beigām pirmajā instancē.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 26/01/2021

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Igaunija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Saskaņā ar Ģimenes tiesību likuma 641 panta 2. un 3. punktu vienošanos par tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai,
atbilstoši Padomes Regulai (ES) Nr. 1259/2010 laulātie var noslēgt personīgi notariāli apliecinātā formā, vai šādu vienošanos var
ierakstīt tiesvedības protokolā, kas aizstāj notariāli apliecināto formu.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Saskaņā ar Ģimenes tiesību likuma 641 panta 4. punktu laulātie minēto vienošanos var noslēgt vai grozīt jebkurā laikā līdz brīdim,
kad notārs ir saņēmis laulības šķiršanas pieteikumu vai tiesvedības laikā līdz sākotnējās tiesvedības pabeigšanai, vai līdz
pieteikuma iesniegšanas termiņam rakstveida procedūrā.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 20/04/2020

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Grieķija

Ņemot vērā Grieķijas paziņojumu šajā jautājumā, Eiropas Komisija 2014. gada 27. janvāra lēmumā (OV L 23., 41. lpp) apstiprināja
Grieķijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, kura
izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1259/2010 (Roma III).
Saskaņā ar minēto lēmumu Regula (ES) Nr. 1259/2010 ir piemērojama Grieķijā sākot ar 2015. gada 29. jūliju.
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Grieķijas tiesībās nav paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli, kā tas
minēts 7. panta 2. - 4. punktā Regulā (ES) Nr. 1259/2010.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Grieķijas tiesībās nav paredzēti īpaši noteikumi par iespēju norādīt piemērojamos tiesību aktus, kā tas minēts 5. panta 3. punktā
Regulā (ES) Nr. 1259/2010.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 01/12/2020

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Spānija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Spānijas tiesību akti paredz papildu formālas prasības attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 2.–4. punktu, proti, piemērojamo tiesību aktu izvēle jāveic vai un ar publisku aktu (ar notāra
apliecinājumu), vai ar "documento auténtico" (autentisku dokumentu – dokumentu, kura datums un pušu paraksti ir nepārprotami,
pat ja šim dokumentam nav notariāla akta forma).
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem laulātie nevar norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā tiesā.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 08/06/2020

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Francija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Regulā ir noteikti trīs nosacījumi tiesību aktu izvēles vienošanās spēkā esamībai pēc formas: vienošanos izsaka rakstiski, tajā
norāda datumu, un to paraksta abi laulātie.
Turklāt tā paredz valstīm iespēju paredzēt papildu noteikumus par formu, un tajā ir precizēts veids, kā tie tiek piemēroti, ņemot
vērā laulāto situāciju.
Francijas tiesībās nav noteikumu, kas paredzētu formālas prasības, kas piemērojamas, lai būtu spēkā vienošanās par tiesību aktu
izvēli laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas jomā. Tāpēc Francija nav iesniegusi deklarāciju, kas paredzēta 17. panta 1. punkta
a) apakšpunktā.
Tādējādi laulātie, ja viņi to vēlas, var izvēlēties vērsties pie speciālista, kurš, viņuprāt, var viņus vislietderīgāk informēt.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Vienošanos, ar ko laulātie izvēlas laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamos tiesību aktus, var noslēgt un grozīt
jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā tad, kad ceļ prasību tiesā.
Tomēr, ja tās valsts tiesību aktos, kurā atrodas tiesa, tas ir paredzēts, laulātie piemērojamos tiesību aktus var norādīt arī
tiesvedības laikā tiesā (5. panta 2. un 3. punkts).
Francijas tiesībās šāda iespēja nav nepārprotami paredzēta. Tas izskaidro to, kāpēc Francija nav iesniegusi deklarāciju, kas
paredzēta 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Latvija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Latvijas Republikas tiesību akti neparedz papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli,
izņemot tās, kas minētas Regulas (ES) Nr.1259/2010 7.panta 1.punktā.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Latvijas Republika neparedz iespēju norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā tiesā.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 16/04/2021

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Lietuva

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Lietuvas valsts tiesību aktos nav paredzētas papildu formālas prasības attiecībā uz vienošanos par tiesību aktiem, kas
piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Lietuvas valsts tiesību aktos nav paredzēta iespēja tiesvedības laikā tiesā norādīt laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai
piemērojamos tiesību aktus.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 13/04/2021

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Luksemburga

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Luksemburga pašlaik neparedz papildu prasības par formu.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Luksemburga neparedz iespēju norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā tiesā.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 24/04/2020

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Ungārija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Izņemot Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 1. punktā minēto nekādas papildus formas prasības netiek piemērotas attiecībā uz
vienošanos par piemērojamiem tiesību aktiem.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Pēdējais brīdis, kad laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus, ir tiesas sēdes sagatavošanas stadijā tiesas noteiktajā
termiņā.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 04/01/2019

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Austrija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Austrijas tiesību aktos nav paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
saskaņā ar 7. panta 2. līdz 4. punktu Regulā (ES) Nr. 1259/2010.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Atbilstoši Austrijas tiesību aktiem (IPRG 11. panta 3. punkts) laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar Regulas
(ES) Nr. 1259/2010 5. panta 3. punktu arī lietas izskatīšanas laikā tiesā ar nosacījumu, ka izvēli par piemērojamiem tiesību aktiem
izdara skaidri un ne tikai ar netiešu rīcību.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 25/03/2021

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Portugāle

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Nav informācijas.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Nav informācijas.

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 25/02/2021

Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamie tiesību akti - Rumānija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli
Rumānijas tiesību aktos nav paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli,
izņemot tās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 1. punktā.
5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā
Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem laulātie var norādīt laulības šķiršanai piemērojamos tiesību aktus arī pēc tam, kad ir celta
prasība tiesā, bet ne vēlāk kā dienā, kad notiek pirmā tiesas sēde, uz kuru likumīgi ir uzaicināti laulātie.
Sk. tālāk norādīto attiecīgo Civilkodeksa tekstu.
2598. pants
Vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli datums
(1) Vienošanos par laulības šķiršanai piemērojamo tiesību aktu izvēli var noslēgt vai grozīt vēlākais līdz dienai, kad kompetentajā
iestādē ir iesniegta prasība par laulības šķiršanu.
(2) Tomēr tiesa var ņemt vērā laulāto vienošanos vēlākais līdz pirmajai tiesas sēdei, uz kuru puses likumīgi ir uzaicinātas.
2599. pants
Vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli forma
Vienošanās par laulības šķiršanai piemērojamo tiesību aktu izvēli jānoslēdz rakstiski, un laulātajiem tā jāparaksta un jānorāda
datums.
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 12/04/2021

