EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE
Direktorat A: Civil- og handelsret
Kontor A.1: Civilret
SAMMENLIGNENDE OVERSIGT OVER COVID-19'S INDVIRKNING PÅ CIVILE RETSSAGER
(Oplysninger indhentet af GD JUST)
ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette dokument er en oversigt over covid-19-relaterede foranstaltninger og visse andre foranstaltninger truffet af medlemsstaterne
pr. marts 2020 og tjener udelukkende til orientering. Det er et oversigtsdokument og kan derfor ikke gengive de relevante foranstaltninger, som
medlemsstaterne har truffet, i deres helhed og med alle detaljer og undtagelser. Denne generelle oversigt er på ingen måde bindende for medlemsstaterne
eller Europa-Kommissionen. Mere detaljerede oplysninger kan findes i de retligt bindende tekster, der er offentliggjort af medlemsstaterne. Denne
ansvarsfraskrivelse føjer sig til den generelle ansvarsfraskrivelse, der findes på https://e-justice.europa.eu/content_legal_notice-365-en.do?init=true.

MEDLEMSST
ATER
ØSTRIG (AT)

Frister i civile retssager

Retslig organisation og retsvæsen

Lov af 22.3.2020Lov af 22.3.2020
Procesfrister gældende fra den 22. marts 2020 eller
frister, som under normale omstændigheder ville
være begyndt at løbe efter denne dato, afbrydes og
suspenderes indtil den 30. april 2020. Derefter
begynder de at løbe igen. Dette betyder, at en frist på
14 dage udløber den 15. maj og en frist på fire uger
den 29. maj.

Begrænsning af kontakter mellem domstole og Sagsbehandlere
i
parter.
centralforvaltningen
arbejder
hjemmefra: kommunikation pr. eGenerel lukning af bestemte domstole om mail anbefales
nødvendigt, eventuelt ledsaget af muligheden
for at indbringe hastesager for andre domstole.

Undtagelser
(bl.a.):
betalingsfrister,
tvangsindlæggelser på psykiatriske afdelinger. I
tilfælde af overhængende fare for sikkerhed eller
personlig frihed samt tilfælde af uoprettelige tab kan
retten bringe afbrydelsen til ophør tidligere.
Forældelsesfrister (f.eks. præskription) suspenderes
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EU's retlige samarbejde

mellem den 22. marts og den 30. april.

BELGIEN (BE)

Fuldbyrdelsesprocedurer: Eventuel udsættelse af
offentlige auktioner over løsøre og fast ejendom, hvis
skyldneren har økonomiske problemer som følge af
covid-19-pandemien. Udsættelser kan suspenderes
efter anmodning, hvis skyldneren ellers ville blive
hjemløs.
Forældelsesfrister og frister for iværksættelse af
retsmidler, der udløber mellem den 8. april 2020 og
den 17. maj 2020, forlænges med en måned efter
denne periodes udløb (dvs. udsættes til den 17. juni
2020). Om nødvendigt kan regeringen forlænge
slutdatoen for denne periode.

I civilretlige sager aflyses retsmøder, der skulle
finde sted mellem den 10. april 2020 og den 17.
juni 2020 (dette kan forlænges af regeringen),
når alle parter allerede har indsendt deres
processkrifter. Retten træffer afgørelse uden
retsmøde udelukkende på grundlag af de
skriftlige
indlæg,
medmindre
parterne
Procesfrister i civile retssager, som udløber mellem modsætter sig dette. Hvis parterne modsætter
den 8. april 2020 og den 17. maj 2020, og hvis udløb sig dette, udsættes sagen.
kan føre til fortabelse eller anden skade, forlænges
med en måned efter kriseperiodens udløb (dvs. Civile
domstole
har
anvendt
udsættes til den 17. juni 2020). Om nødvendigt kan videokonferenceværktøjer, når behandlingen
regeringen forlænge slutdatoen for kriseperioden. af sager for retten er fortsat.
Dette gælder ikke for hastesager.
Tro og love-erklæringer kan modtages ved
Fristforlængelse med seks måneder i forbindelse med forsendelse mellem den 4. maj og den 3. juni
offentlige auktioner over fast ejendom, som udløber 2020.
mellem den 18. marts 2020 og den 3. juni 2020.
Procesfrister for retsmøder omhandlet i lov om
Suspension af nogle fuldbyrdelsesprocedurer mod notarvirksomhed, og som udløber mellem den
virksomheder mellem den 24. april 2020 og den 17. 18. marts 2020 og den 4. august 2020 forlænges
maj 2020.
med tre måneder.

Efter udbruddet af covid-19 har
arbejdsformen og organisationen i
den belgiske centralforvaltning for
civile anliggender ikke ændret sig,
bortset
fra
at
de
fleste
sagsbehandlere
udelukkende
anvender fjernarbejde. Nogle få
ansatte er fortsat til stede en dag om
ugen for at gennemgå indgående
post og håndtere udgående post,
f.eks. vedrørende forkyndelse af
dokumenter.

Der er udsendt en meddelelse via
det europæiske retlige netværk til
alle kontaktpunkter med angivelse
af, at kommunikation fortsat
udelukkende kan foregå pr. e-mail til
sagsbehandlerne. Man kan fortsat
rette henvendelse til den belgiske
centralforvaltning pr. telefon og email. Man opfordres til at sende nye
anmodninger til de fælles postkasser
vedrørende bortførelse af børn,
bevisoptagelse,
retshjælp,
Notardokumenter
kan
modtages
ved
underholdspligt og beskyttelse af
forsendelse og digitalt (på digitale medier og børn.
med digital identifikation og signatur).
Behandlingen af de enkelte sager
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Ophævelse af kravet for vidner og
tilstedeværelse af flere notarer i en officiel sag
er fastsat til mellem den 4. maj 2020 og den 3.
juni 2020.

BULGARIEN
(BG)

Specifik lovgivning:
– Lov om foranstaltninger og aktioner under den
nødretstilstand, der blev erklæret ved afgørelse truffet
af nationalforsamlingen den 13. marts 2020 og om
afbødning af følgerne. – herefter benævnt “Lov om
nødretstilstand”
Der skelnes mellem følgende to perioder med hensyn
til foranstaltninger og tiltag: en periode med
nødretstilstand (den 13. marts 2020 til den 13. maj
2020) og en periode på to måneder efter ophævelse
af nødretstilstanden (fra den 14. maj 2020):
A/
Foranstaltninger
og
tiltag
i
nødretstilstandsperioden: 13. marts – 13. maj 2020
(Oprindelig blev nødretsperioden fastsat fra den 13.
marts til den 13. april 2020. Denne periode er blevet
forlænget til den 13. maj 2020).
Procesfrister:

kan blive forsinket som følge af
mindre bemanding. Indtil videre
arbejder alle medarbejdere fortsat,
og sagerne behandles stadig dagligt
som før covid-19-udbruddet.

Notardokumenter, der er modtaget fra den 13.
marts 2020 til den 30. juni 2020, og som først
får virkning fra den 13. marts til den 30. juni
2020, vil være gratis.
Retsmøder
International retshjælp ydes fortsat
af justitsministeriet og domstolene,
Indtil
nødretstilstanden
ophæves,
kan men kan være forsinket.
retsmøder afholdes som fjernmøder, når det
sikres, at sagens parter og deltagerne i
retsmødet kan deltage direkte og virtuelt. Der
udarbejdes en protokol for de afholdte møder,
som offentliggøres straks, og protokollen
opbevares, indtil fristen for ændring og
afslutning af protokollen udløber. Retten
underretter parterne, når retsmødet afholdes
som fjernmøde.

Det øverste retsråd har afsagt kendelse om, at
der skal træffes de nødvendige forholdsregler
for at forhindre, at virus spredes i
retsbygninger, at sagsakter skal indgives til
domstolene pr. brev eller ad elektronisk vej, og
at samtaler kan foregå telefonisk eller ad
elektronisk vej. I forbindelse med de nævnte
retsmøder forkyndes stævningen telefonisk
eller ad elektronisk vej.

- Suspension af frister:
Alle procesfrister i civile retssager, voldgiftssager og
fuldbyrdelsesprocedurer er suspenderet, undtagen i Registreringsprocedurer
følgende civil- og handelsretlige sager:
De tjenester, der leveres af handelsregistret og
1. Sager om udøvelse af forældrerettigheder registret over almennyttige juridiske enheder
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udelukkende for så vidt angår foreløbige
foranstaltninger
2. Sager, der er omfattet af lov om beskyttelse mod
vold i hjemmet, udelukkende vedrørende en kendelse
om øjeblikkelig beskyttelse eller ændring heraf samt i
tilfælde, hvor anmodningen om beskyttelse afslås
3. Tilladelser til at hæve penge på børneopsparinger
4. Foreløbige procedurer
5. Sager til sikring af bevismidler
6. Anmodninger efter loven om elektronisk
kommunikation og i forbindelse med afslutning af
registreringsprocedurer
på
grundlag
af
domstolsafgørelser ifølge loven om handelsregistret
og registret over almennyttige juridiske enheder
7. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 62, stk. 3, i
lov om kreditinstitutter om undertegnelse af en
erklæring til sikring af bankhemmelighed

og andre registre, er tilgængelige online.

Notarprocedurer
Notarprocedurerne
er
begrænset
til
nødstilfælde. Notarprocedurerne begrænses til
hastesager
under
overholdelse
af
hygiejnekravene. Notarkammeret stiller notarer
til rådighed i størrelsesordenen mindst én notar
pr. 50 000 indbyggere i det pågældende
område.

De forældelsesfrister, ved hvis udløb rettigheder
bortfalder eller erhverves for private enheder,
suspenderes.
B/ Foranstaltninger og tiltag i perioden på to
måneder efter ophævelse af nødretstilstanden (fra
den 14. maj 2020):
- Suspension af frister:
Inden for to måneder fra ophævelse af
nødretstilstanden suspenderes alle bekendtgjorte
tvangsauktioner og udlæg i løsøre meddelt over for
privatpersoner af offentlige og private fuldbyrdende
enheder og berammes til en ny dato uden pålæg af
afgifter eller andre udgifter. På anmodning fra den
pågældende privatperson fremsat før udløbet af den
oprindelige sags frist vil tvangsauktionen eller
udlægsforretningen blive berammet til en ny dato
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uden pålæg af afgifter eller andre udgifter.
- Forlængelse af frister:
Frister fastsat ved lov (bortset fra ovennævnte
tilfælde), der udløber under nødretstilstanden, og
som er knyttet til udøvelsen af privates rettigheder og
forpligtelser, forlænges med en måned fra
nødretstilstandens afslutning.
-

Særtilfælde:

Under nødretstilstanden og i op til to måneder
derefter vil bankkonti tilhørende privatpersoner og
sundhedsenheder, løn og pensioner, medicinsk udstyr
og
apparater
være
undtaget
for
kontosikringskendelser
eller
beskyttelsesforanstaltninger. Der udarbejdes ikke
opgørelser over løsøre og fast ejendom tilhørende
private, undtagen i forbindelse med krav på
underholds- eller børnebidrag, skader forvoldt ved
ansvarspådragende handlinger og lønkrav. Der kan
ikke gøres udlæg i indestående på Kommuners
bankkonti i en periode på to måneder efter
ophævelse af nødretstilstanden.
I op til to måneder efter ophævelse af
nødretstilstanden pålægges der ikke renter eller
nogen bod ved forsinkede betalinger fra private
enheder, skyldnere i henhold til kreditaftaler eller
andre finansieringstyper, der tilbydes af finansielle
institutioner i henhold til artikel 3 i lov om
kreditinstitutioner, med undtagelse af datterselskaber
af banker, herunder når tilgodehavendet tilfalder
banker, finansielle institutioner eller tredjemand.
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Betalingen kan ikke fastsættes til tidligere forfald eller
til betaling ved anfordring, og aftalen kan ikke opsiges
under henvisning til misligholdelse.

KROATIEN
(HR)

Den 18. april 2020 trådte ændringer til Lov om
fuldbyrdelse vedrørende monetære aktiver i kraft:
udlæg i fysiske personers konti blev suspenderet i 3
måneder (med mulighed for forlængelse i yderligere 3
måneder). Beregningen af lovbestemte renter blev
ligeledes suspenderet i den samme periode.
Siden den 19. oktober 2020 har tvangsfuldbyrdelse
fundet
sted
som
normalt.
Justitsog
forvaltningsministeriet
har
imidlertid
sendt
henstillinger til fogedretterne om, at de påbegynder
behandlingen af fuldbyrdelsessager, der er indgivet
inden for de seneste seks måneder, i tre faser - fra
oktober 19, november 20 og januar 20. I den første
fase vil der blive truffet fuldbyrdelsesafgørelser på
grundlag af anmodninger, der blev modtaget inden
den 30. juni, de anmodninger, der blev modtaget
inden 31. august, vil blive behandlet i anden fase, og i
tredje fase vil der blive truffet afgørelser på grundlag
af anmodninger, der blev modtaget inden den 18.
oktober.

Alle retslige myndigheder arbejder fortsat.
Sager, der er blevet identificeret som
hastesager, gennemføres dog med passende
sikkerhedsforanstaltninger. Retsmøder og
andre ikke-hastende sager er blevet udsat
indtil videre.
I sager, hvor der kan træffes afgørelse af en
enkelt dommer, eller hvor retsmødet ikke er
påkrævet, er det først og fremmest nødvendigt
at træffe afgørelser hjemmefra og derefter
sørge for, at de afsendes. Lederne af de retslige
myndigheder har mandat til at lade
arbejdstagerne arbejde hjemmefra, hvor det er
muligt.
Kommunikation med sagens parter og alle
deltagere i sagen foregår elektronisk, hvor
dette er muligt. I sager, der kræver et retsmøde,
bør man træffe alle de forebyggende
foranstaltninger, som sundhedsmyndighederne
kræver. I hvert tilfælde bør der stilles
fjernkommunikationsmidler til rådighed for
dommere og retter, herunder også i retssalene
(e-mail, videoforbindelse osv.).
Det anbefales også, at fuldbyrdelsesprocedurer,
navnlig fuldbyrdelse i forbindelse med
fraflytning og overdragelse af fast ejendom,
udsættes.
Som følge af udbruddet af covid-19-epidemien i
Kroatien er alle elektroniske offentlige
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Parterne skal indsende deres
forespørgsler, anmodninger
og
ansøgninger til justitsministeriet
inden for den normale åbningstid pr.
e-mail, telefon eller post.
Der ydes stadig international
retshjælp, men den kan være
forsinket.

auktioner i fuldbyrdelses- og insolvenssager
blevet udskudt, dog med undtagelse af sager,
hvor budgivningen er påbegyndt senest den 24.
marts 2020, og som skal afsluttes i henhold til
offentliggjorte
indkaldelser
vedrørende
deltagelse i en elektronisk offentlig auktion.
Alle anmodninger om salg, der indkommet efter
den 13. marts 2020, og som ikke er blevet
behandlet, vil blive behandlet, når de særlige
omstændigheder i forbindelse med covid-19epidemien ikke længere foreligger. Alle
offentliggjorte indkaldelser af forudbetaling af
omkostninger og indkaldelser vedrørende
deltagelse i den elektroniske offentlige auktion
vil blive sat ud af kraft og blive afsagt igen i
henhold til de samme salgsbetingelser, når de
særlige omstændigheder ved covid-19epidemien ikke længere foreligger.

CYPERN (CY)

TJEKKIET (CZ)

Procesfrister er suspenderet indtil den 30. april 2020.

Alle retsmøder og andre procedurer er
suspenderet
indtil
den
30.
april
2020. Undtagelser: begæring om meget
hastende
kendelser
om
foreløbige
forholdsregler, udleveringsprocedurer og andre
sager, der vedrører begrænsninger af den
personlige frihed (f.eks. ulovlig tilbageholdelse,
tilbageholdelse på en psykiatrisk institution o.l.)
Justitssekretæren godtager kun indbringelse af
sager, hvis de er begrundet i en begæring om
en foreløbig kendelse, og under forudsætning
af at det
haster at behandle sagen. Spørgsmålet om
sagens hastende karakter behandles og afgøres
af retten.
Der er truffet en række foranstaltninger for at Justitsministeriet har anbefalet at udsætte alle Kontoret for international retlig
afhjælpe de mest presserende problemer for retsmøder. Hvis udsættelse ikke er mulig, skal beskyttelse af børn (Bruxelles IIa7

borgerne med hensyn til retssager, fuldbyrdelse og
insolvensbehandling. Omfattende brug af de
eksisterende bestemmelser i proceduren for
dispensation for fristoverskridelse i forbindelse med
retssager, hvis fristen overskrides på grund af
begrænsninger som følge af ekstraordinære
foranstaltninger
(obligatoriske
karantæneforanstaltninger,
restriktioner
på
bevægelighed og forsamlinger).

retsmødet
gennemføres
i
nøje
overensstemmelse
med
regeringens
lovbekendtgørelse
om
nødretstilstand.
Offentligheden er udelukket fra deltagelse i
retsmøder, og der er begrænsninger på
bevægelsesfriheden inden for retsbygningen.
Oplysninger fra domstolene pr. telefon/e-mail.

forordningen): Kontorets dagsorden
gennemføres
under
særlige
betingelser i forbindelse med
nødretstilstand: al personlig kontakt
til kontoret erstattes med skriftlig
kontakt (brev eller e-mail) og
telefonkontakt
åbningstiden
indskrænkes til mandag og onsdag
Justitsministeriet vil ikke betragte forsinkelser fra 09.00 til 12.00.
af retssager, der skyldes anvendelsen af disse
henstillinger, som forsinkelser i udøvelsen af Det tjekkiske justitsministerium
dets tilsynsbeføjelser.
(centralmyndighed for forkyndelse
af dokumenter og bevisoptagelse):
Notartjenester er fortsat tilgængelige for De
ansatte
(inklusive
alle
offentligheden, men arbejde udføres i kontaktpunkter) arbejder i øjeblikket
begrænset omfang.
for
det
meste
hjemmefra.
Elektronisk
kommunikation/fjernkommunikation
anbefales på det kraftigste. Alle
frister bør bibeholdes.
Den eneste komplikation er de
stigende
restriktioner
på
posttjenester i nogle lande, som vi i
samråd med udenrigsministeriet
forsøger at løse ved at anvende
diplomatiske kanaler til forkyndelse
af
retslige
dokumenter.
Udenlandske
centralmyndigheder
bør give domstolene/de kompetente
myndigheder besked om, at alle
anmodninger om forkyndelse af
dokumenter
og
bevisoptagelse
sendes direkte til de kompetente
domstole
og
ikke
via
centralmyndigheden
(justitsministeriet) for at sikre
hurtigere
gennemførelse
af
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DANMARK
(DK)

Der er indtil videre ikke indført foranstaltninger De danske domstole har iværksat en
vedrørende retssager.
hasteprocedure for at håndtere sager på visse
kritiske områder. De kritiske sager, som fortsat
behandles af de lokale retter, er især ved lov
tidsbegrænsede sager eller særligt indgribende
foranstaltninger.
Det er op til domstolene i hvert enkelt tilfælde
at foretage en vurdering af, om en sag opfylder
betingelserne for at være "kritisk", og det er
også op til domstolene at tilrettelægge arbejdet
under hensyntagen til omstændighederne.
Beslutningen om at prioritere kritiske sager
betyder, at en lang række sagstyper, herunder
sager med fysiske retsmøder, ikke vil blive
prioriteret. Disse sager udsættes indtil videre.
De danske domstole søger at klare så meget
arbejde som muligt fra hjemmearbejdspladser i
kriseperioden. Domstolsstyrelsen har givet alle
medarbejdere mulighed for at arbejde hjemme.
Desuden kan medarbejderne (i begrænset
omfang) møde fysisk op i retten for at sikre, at
de selv og andre kan udføre opgaver
hjemmefra.
Domstolene
benytter
så
vidt
muligt
telefonmøder til at forberede sager på flere
retsområder, herunder civile sager og
fogedsager. Byretternes afdeling for familieret
behandler så vidt muligt sagerne uden fysisk
tilstedeværelse. Der er også visse arvesager,
som kan behandles pr. telefon.
Kriseudvalget (som består af Domstolsstyrelsen
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anmodningerne.
Generelt søger de danske domstole
at udføre så meget arbejde som
muligt fra hjemmearbejdspladser i
kriseperioden.

ESTLAND
(EE)

og en gruppe af retspræsidenter) har også
opfordret domstolene til i videst muligt omfang
at overveje, hvorvidt den nuværende situation
giver anledning til yderligere brug af
videokonferencer, hvis det anses for at være
forsvarligt ud fra et retssikkerhedsperspektiv.
Generelle oplysninger på engelsk findes på Nødretstilstand fra den 12. marts til den 17. Centralmyndigheden i Estland har
regeringens websted
maj.
siden den 13. marts fungeret ved
hjælp
af
telearbejde.
Domstolene forlænger procesfristerne i hvert enkelt Virtuelle mødelokaler er blevet oprettet for at Kommunikation (meddelelser og
tilfælde. Domstolene vil tage hensyn til de yderligere øge
kapaciteten
til
afholdelse
af dokumenter) foregår pr. e-mail (i
byrder, opgaver eller vanskeligheder, som krisen videokonferencer
hos
justitsministeriet, civilsager og i de fleste straffesager).
påfører parterne i de enkelte retssager.
domstolene,
anklagemyndigheden
og Om
nødvendigt
vil
fængselsvæsenet. Denne løsning kan også originaldokumenterne blive sendt pr.
Der findes ingen lovgivning om forlængelse af frister, anvendes til at afholde mundtlige retsmøder luftpost, når nødsituationen er
så domstolene har skønsmæssige beføjelser til at med sagens parter. Desuden har man flyttet ophørt.
fastsætte længere frister på et senere tidspunkt eller tilgængeligt videokonferenceudstyr for at
til at forlænge de nuværende frister.
imødekomme den stigende efterspørgsel i
retsbygninger og fængsler.
For at forhindre spredning af covid-19-virusset ved at
undgå fysisk kontakt på plejeinstitutioner vil perioden Ingen ændring af lovgivningen vedrørende
og de betingelser, i henhold til hvilke psykisk syge retssager. Domstolsforvaltningen har udstedt
personer er blevet anbragt på et psykiatrisk hospital henstillinger. De estiske domstoles arbejde er
eller en social institution imidlertid være suspenderet: blevet omorganiseret: åbningstiden for
– i tilfælde af udvidet midlertidig beskyttelse, så kontorerne vil være 09.00-13.00 og for
længe nødsituationen varer
domstolene frem til 14.00 på arbejdsdage.
– i tilfælde af anbringelse, så længe nødsituationen
varer, og indtil to måneder efter at nødsituationen er Sagerne behandles så vidt muligt skriftligt
ophørt.
gennem domstolenes informationssystem og
Dette berører ikke forpligtelsen til at indstille enhver ved hjælp af en applikation til digitale sagsakter.
anbringelse og enhver anvendelse af foreløbig
retsbeskyttelse, efter at forudsætningerne for Retsmøder af hastekarakter afholdes, og sager
anbringelsen er ophørt, eller det står klart, at gennemføres via elektronisk kommunikation.
forudsætningerne ikke er opfyldt.
Hvis det ikke er muligt, afgør domstolen fra sag
til sag, om retsmødet kan holdes eller sagen
Inden for obligationsretten er der i øjeblikket ingen føres i retssalen. Følgende sager kan betragtes
grundlæggende ændringer. Justitsministeriet har som havende hastekarakter: anbringelse af
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analyseret forskellige muligheder, der allerede findes i
estisk ret, og som kan anvendes i denne vanskelige
tid. Der har været fokus på at give forklaringer og
besvare anmodninger om oplysninger. Der er også
fremsat forslag om ændring af visse regler inden for
obligationsretten, men diskussionerne er endnu ikke
afsluttet.

personer i lukkede institutioner adskillelse af
børn fra deres familie udnævnelse af værge for
voksne personer. I ikke-hastende tilfælde kan
retten
anvende
elektroniske
kommunikationsmidler (eller andre nødvendige
midler), men generelt anbefales det, at retten
udsætter retsmøder og/eller procedurer.
Ifølge den civile retsplejelov kan retten i
ekstraordinære og hastende sager vedrørende
børn
afsige
en
foreløbig
retsafgørelse/beskyttelsesdom uden at høre
barnet, og mange retter har gjort brug af denne
mulighed.
Det anbefales, at retsdokumenter deles via eFile og e-mail.
Notarkammeret har autoriseret notarerne til at
træffe alle nødvendige foranstaltninger, f.eks.
brug af fjernautentifikationstjenesten e-Notar,
der giver mulighed for at udføre notarens
opgaver via videobro. Frem til den 6. april
kunne kun visse retshandler udføres via
fjernopkobling (udstedelse af fuldmagt, salg af
aktier i private aktieselskaber og få andre), men
fra den 6. april kan næsten alle retshandlinger
autentificeres
via
fjernopkobling
med
undtagelse af vielser og skilsmisser). Så selv
fast ejendom kan således sælges og overføres
nu via onlineautentifikation. Det vil fortsat være
gældende, når nødretstilstanden ophæves. Det
estiske advokatsamfund har også opfordret
sine medlemmer til at anvende fjernarbejde og
11

til at bruge alle tekniske kommunikationsmidler,
så de fortsat kan yde juridisk bistand. Det har
også understreget behovet for at sikre
fortrolighed mellem advokat og klient.
Advokatsamfundet har endvidere understreget,
at begrænsninger af rettigheder, der indføres
som følge af nødretstilstanden, skal begrundes
og anfægtes, hvis dette er relevant i en bestemt
sag. Advokater har desuden pligt til hurtigt at
tilpasse sig ændringer i arbejdsmiljøet, udvise
fleksibilitet og nytænkning og sikre, at
mulighederne
for
at
anmode
om
fristforlængelse ikke misbruges.
Kammeret for fogeder og kuratorer har også
meddelt, at fogeder og kuratorer har
omorganiseret deres arbejde for at kunne
udføre telearbejde.

FINLAND (FI)

Trods den igangværende krise er der ikke Domstolene
er
fortsat
uafhængige.
foretaget ændringer i de lovbestemte frister Domstolsstyrelsen
udsender
imidlertid
for retssager.
retningslinjer og rådgivning til domstolene om
deres forvaltning.

Der ydes stadig international
retshjælp,
men
domstolene
prioriterer sagerne ud fra de
tilgængelige ressourcer.

Domstolsstyrelsen
har
udarbejdet
retningslinjer, hvori man anbefaler domstolene
at fortsætte behandlingen af sager under
overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger,
f.eks. bør den fysiske tilstedeværelse
begrænses til hastesager. Domstolsstyrelsen
råder domstolene til at afholde retsmøder ved
hjælp af videokonferencer eller andre
tilgængelige og egnede teknologiske midler.

De fleste sagsbehandlere i den finske
centralmyndighed
(forordning
2201/2003, 4/2009, 1393/2007 og
1206/2001)
anvender
nu
telearbejde. Der er begrænset
bemanding
af
kontoret
til
hastesager. Kommunikation pr. email anbefales, når det er muligt:
central.authority@om.fi
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Domstolsstyrelsen har ligeledes udsendt og
rådgivning til alle domstole vedrørende brug af maintenance.ca@om.fi (kun sager
fjernopkobling i retssager. Rådgivningen er om underholdspligt).
udelukkende udarbejdet med henblik på den
særlige aktuelle situation, og hensigten er ikke
at ændre eksisterende politikker, instrukser
eller anbefalinger. Målet med at anvende
fjernopkobling mere effektivt er at minimere
sundhedsrisikoen ved at undgå forsamlinger
med flere personer. Rådgivningerne samt
fremtidige vejledninger kan findes her.

Pr. den 10. maj 2020 har de finske
kredsdomstole suspenderet behandlingen af 1
431 civile retssager. Opdaterede oplysninger
findes her.

Der opfordres til, at kontakt til domstolene
primært foregår pr. telefon og e-mail.
FRANKRIG
(FR)

Frister (procesfrister), herunder forældelsesfrister,
der udløber mellem den 12. marts og afslutningen af
nødretstilstanden + en måned, forlænges. Ved
udløbet af ovennævnte periode begynder alle frister
som normalt, men inden for en grænse på to
måneder. Den forlængede frist begrænser dog ikke
parternes mulighed for at iværksætte retsmidler eller
på nogen måde tage processuelle skridt i løbet af
nødretstilstanden.
I princippet vil der ikke ske nogen påvirkning af de
forpligtelser og tidsgrænser, der er fastsat i
kontrakterne, idet den gældende nationale lovgivning
for særlige omstændigheder (force majeure osv.)
finder anvendelse. Aftalemæssige sanktioner i

Mellem den 17. marts og den 10. maj har
domstolene kun behandlet sager af hastende
karakter (retsmøder vedrørende borgerlige
frihedsrettigheder og forældremyndighed i
civile sager, fuldbyrdelse, beskyttelse af børn,
hastesager ved familiedomstole, herunder
beskyttelseskendelser
og
midlertidige
hastemøder).

Med hensyn til retsligt samarbejde
behandles
anmodninger
som
normalt.

Samarbejde
om
familieret
(forordning (EF) nr. 2201/2003): På
området vedrørende internationale
barnebortførelser og beskyttelse af
børn
arbejder
den
franske
Domstolene
har
gradvist
genoptaget centralmyndigheds sagsbehandler
aktiviteterne i alle sager siden den 11. maj.
via fjernarbejde hovedparten af
tiden og fremmøder på kontoret
Hvis en domstol ikke kan arbejde, kan en anden mindst en dag om ugen. Det
domstol udpeges til at behandle hastesager.
indebærer, at alle nye forespørgsler
kan fremsendes via brev, telefax
13

tilfælde af debitors misligholdelse (sanktionsklausul, Parterne
underrettes
om
domstolens
opsigelsesklausul osv.) er midlertidigt ophævet af afgørelser ved hjælp af alle midler, navnlig pr.
hensyn til vanskeligheder med fuldbyrdelsen.
e-mail eller telefon (afgørelser anses ikke for at
være forkyndt for modtageren).
De lovbestemte kontraktlige sanktioner samt
fornyelses- og opsigelsesvarsler er også suspenderet For så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger
eller forlænget.
for
børn
og voksne
forlænges
de
foranstaltninger,
der
udløber
under
nødretstilstanden, automatisk, medmindre
retten træffer anden afgørelse.

eller e-mail.
Bevisoptagelse
(forordning
nr.
1206/2001):
Forespørgsler
behandles
som
normalt.
Sagsbehandlingstiden kan være lidt
længere
end
normalt,
da
sagsbehandlerne
arbejder
via
fjernarbejde og fremmøder på
kontoret en dag om ugen og
behandler anmodninger modtaget
pr. brev eller telefax.

Frister for undersøgelser og mægling
suspenderes og forlænges med yderligere tre Forkyndelse
af
dokumenter
måneder pr. den 23. juni 2020.
(forordning nr. 1393/2007): Under
de nuværende omstændigheder kan
Retspræsidenterne vil have mulighed for at forkyndelsen af dokumenter gå
regulere personers adgang til retsbygningerne langsommere.
Elektronisk
og fastlægge det antal personer, der må være til forkyndelse kan foretages på den
stede i en retssal for at sikre overholdelse af betingelse, at modtageren på
reglerne for fysisk afstand.
forhånd har givet sit samtykke.
De kan ligeledes af alle kanaler modtage
anmodninger fra personer, der ønsker at
overvære et retsmøde, hvortil adgangen er
begrænset.

Den franske centralmyndighed, der
er omhandlet i
disse tre
forordninger
(2201/2003,
1206/2001,
1393/2007),
kommunikerer fortsat pr. e-mail:
Når audiovisuelt udstyr eller anden elektronisk (entraide-civilekommunikation anvendes til afholdelse af internationale@justice.gouv.fr) og
retsmøder, behøver retsmødet ikke at blive derudover pr. brev og telefax.
afholdt på ét sted.
Den franske centralmyndighed, der
Endelig henledes opmærksomheden på, at de er omfattet af forordning (EF) nr.
anvendte kommunikationsmidler skal sikre 4/2009
om
underholdspligt,
fortroligheden ved afvikling af retsmøderne.
kommunikerer
pr.
e-mail:
obligation.alimentaire@diplomatie.g
ouv.fr
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TYSKLAND
(DE)

Der er hidtil ikke truffet nogen foranstaltninger
vedrørende civilretlige frister. De eneste
bestemmelser vedrører langvarige afbrydelser af
straffesager. Den tyske retsplejelov indeholder
bestemmelser om forlængelse af frister, udsættelse af
sagen og restitutio in integrum, som gør det lettere at
gennemføre retssager under covid-19-krisen.
Yderligere oplysninger om lovgivningsforanstaltninger
findes på ministeriet for retsvæsen og
forbrugerbeskyttelses (justitsministeriet) websted:
https://urldefense.com/v3/__https://www.bmjv.de/D
E/Themen/FokusThemen/Corona/Corona_node.html
__;!!DOxrgLBm!TATBtWwEG61BcpaIML88izGI51W1B
h35at7PPZ1vK42isxFAjUQaavSeTNYDSENe1TjDnVXgg$

Den civile retsplejelov giver allerede
domstolene vide muligheder for at reagere
fleksibelt på den nuværende ekstraordinære
situation. Det er op til de berørte domstole og
dommere at afgøre, hvilke foranstaltninger der
skal træffes i den konkrete sag, f.eks. skriftlig
procedure, dispensation fra bevisoptagelse og
bevisoptagelse
via
videokonference.
Retsvæsenets uafhængighed bevares.

Samarbejde
om
familieret
(forordning (EF) nr. 2201/2003):
Justitsministeriet har begrænset
medarbejdernes
fysiske
tilstedeværelse af sundhedsmæssige
hensyn. Den centrale myndighed er
imidlertid fuldt operationel i
overensstemmelse med forordning
(EF) nr. 2201/2003. Anmodninger
kan indsendes i papirform.
Samarbejde om underholdsbidrag
(forordning (EF) nr. 4/2009)
Samarbejde om underholdspligt
(forordning (EF) nr. 4/2009):
Justitsministeriet har begrænset
medarbejdernes fysiske
tilstedeværelse af sundhedsmæssige
hensyn. Den centrale myndighed er
fuldt operationel i
overensstemmelse med forordning
(EF) nr. 2201/2003, selv om der
stadig er mulighed for forsinkelser i
relation til sagsbehandlingen.
Anmodninger kan indsendes i
papirform.
Bevisoptagelse
(forordning
nr.
1206/2001) og forkyndelse af
dokumenter (forordning (EF) nr.
1393/2007):
Retssystemet i Tyskland styrkes
gradvist for at tage hensyn til
smittespredning og særlige lokale
forhold.
Forsinkelser
ved
behandlingen af anmodninger om
underretninger og bevisoptagelse
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GRÆKENLAN
D (EL)

Ved ministeriel beslutning er alle procedurer
ved de græske domstole og deres tjenester
suspenderet indtil den 15. maj 2020 april med
undtagelse
af
hasteforanstaltninger
og
hastesager samt væsentlige handlinger.
Alle procedurer ved de civile kredsdomstole og
deres tjenester er suspenderet indtil den 10.
maj 2020.
De retslige myndigheders virke er begrænset til
at udføre nødvendigt arbejde og gennemføre
hastesager.
Møder og andre foranstaltninger i forbindelse
med retsvæsenets funktion udføres om muligt
ved hjælp af teknologiske midler. ITkommunikationsredskaber og -applikationer er
tilvejebragt med henblik på at sikre
videokonferencer og fjernarbejde for dommere,
anklagere og andre juridiske aktører.
I nogle af de større retter er det muligt at
indsende en elektronisk ansøgning udstedelse
af certifikater. I så fald har borgere og
advokater mulighed for at modtage dem
elektronisk via en webportal.

UNGARN
(HU)

Som hovedregel vil frister fortsat løbe i
nødretsperioden. Den eneste undtagelse herfra er,
hvis de pågældende procedurer ikke kan
gennemføres skriftligt eller elektronisk (dvs.
procedurer, der kræver et personligt bidrag, og som
ellers ikke kan gennemføres), hvorefter procedurerne

Adgangen
til
domstolsprøvelse
og
kontinuiteten i verserende sager er sikret, og
der er ingen pause i arbejdet ved de ungarske
domstole.

kan
derfor
ikke
udelukkes.
Dommerne tager navnlig hensyn til
lokale forhold, når de selvstændigt
træffer afgørelse om fuldbyrdelse af
anmodninger om bevisoptagelse.
Den græske regering har vedtaget
forholdsregler og foranstaltninger
vedrørende inddæmning for at
imødegå faren for spredning af
coronavirus
og
dens
socioøkonomiske virkninger samt for
at sikre, at markedet og den
offentlige sektor fungerer korrekt.
Justitsministeriet har i sin egenskab
af centralmyndighed i henhold til
civilretlige konventioner/traktater og
i overensstemmelse med EUforordningerne
om
retligt
samarbejde på det civil- og
handelsretlige område indført et
system med en kombination af
telearbejde og fysisk tilstedeværelse
på arbejdspladsen.
Indtil videre er centralmyndigheden
næsten fuldt operationel, selv om
lejlighedsvise
forsinkelser
i
behandlingen af nogle anmodninger
er uundgåelige på grund af den
vedvarende sundhedskrise.

Med hensyn til det civilretlige
samarbejde
er
der
indført
begrænsninger
af
fuldbyrdelsesprocedurer
i
den
aktuelle situation. For så vidt angår
Ved domstolene udføres der ingen procedurer, fuldbyrdelsesforanstaltninger må der
16

stilles i bero. I dette tilfælde skal den tid, der går,
indtil hindringen er fjernet, eller tiden frem til
karantæneperiodens ophør, ikke medregnes i
fristerne.

som
kræver
fysisk
kontakt.
Særlige
procedureregler giver mulighed for skriftlig
kommunikation, retsmøder som telemøder og
retsmøder ved hjælp af elektroniske
identifikationsmidler.

f.eks. ikke gennemføres procedurer
på stedet eller auktioner over fast
ejendom. Der kan ikke træffes
afgørelse
om
fuldbyrdelsesforanstaltninger med
hensyn til overdragelse ved ulovlige
bortførelser af børn og på grundlag
af Bruxelles IIa.
Centralmyndighederne
operationelle.

IRLAND (IE)

Ingen specifik lovgivning om frister. Sager, hvor den
lovbestemte frist udløber inden karantæneperiodens
afslutning, anses for at være væsentlige (se anden
kolonne).

Justitskontorerne vil forblive åbne og tager
imod hastende dokumenter. Der opstilles
postkasser, hvor man kan aflevere dokumenter,
hvilket mindsker behovet for kontakt med
personalet ved skranken. Justitskontorerne kan
fortsat kontaktes pr. e-mail eller pr. brev.
Civile sager kan udsættes, hvis der er givet
samtykke hertil via e-mail. Kun presserende
sager vil gå videre i de kommende uger.
Sager vedrørende hastespørgsmål inden for
familieret
er
tilladt,
herunder
beskyttelsesordrer, foreløbige forholdsregler,
påbud om spærring og forlængelse af påbud.
Der kan også indgives ansøgninger om
væsentlige aktiviteter som f.eks. hastende sager
om værgemål eller hastende domstolsprøvelse.
Der gøres brug af videoforbindelse fra fængsler
17

er

Behandlingen af anmodninger om
retshjælp kan være forsinket
sammenlignet
med
normale
omstændigheder.
Personalet
i
justitsog
ligestillingsministeriet
og
centralmyndighederne arbejder for
det meste hjemmefra. Henvendelse
pr. e-mail foretrækkes.

for alle varetægtsfængslede i henhold til
kendelse afsagt af præsidenten for High Court.
Der gennemføres for øjeblikket pilotforsøg med
henblik på at muliggøre retsmøder som
telemøder og videomøder med parternes
samtykke.

ITALIEN (IT)

Fristerne for gennemførelse af retsmøder i civile
retssager blev i første omgang suspenderet for
perioden den 9. marts til den 22. marts (derefter
forlænget til 15. april).
Lovdekret nr. 23 af 8. april 2020 forlængede
udsættelsen af retsmøderne og suspenderingen af
procesfristerne indtil den 11. maj 2020.

De fleste civile retsmøder, der efter planen
skulle afholdes mellem datoen efter dekretets
ikrafttræden (9. marts 2020) og den 22. marts
(derefter den 15. april og endelig den 11. maj),
vil ikke finde sted på grund af en obligatorisk
udsættelse.

En betydelig del af justitsministeriets
medarbejdere arbejder hjemmefra.
Det civilretlige samarbejde vil blive
påvirket i en endnu ukendt
periode. Elektronisk formidling af
anmodninger om retligt samarbejde
(herunder
anmodning
om
oplysninger om udenlandsk ret i
henhold
til
London
1968konventionen). Behandlingen af
dokumenter,
der
sendes
i
papirudgave, kan blive forsinket
betydeligt.

Alle retsmøder, der var planlagt til afholdelse i
kriseperioden, vil blive udsat (undtagen i
Hvis en frist normalt skulle begynde i hastetilfælde).
suspensionsperioden, udsættes starttidspunktet indtil
udløbet af sidstnævnte periode.
De lokale domstole kan træffe deres egne
organisatoriske foranstaltninger (begrænset
Undtagelser: adoption af børn, uledsagede adgang til bygninger, lukkede kontorer o.l.).
mindreårige,
familiepleje,
sager
vedrørende
beskyttelse af mindreårige og sager om
Alle meddelelser skal sendes til
underholdspligt, hvor beskyttelsen af grundlæggende Navnlig for ikke-suspenderede aktiviteter ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it
behov kan bringes i fare nødvendige behandlinger (sager, der i hvert enkelt tilfælde eller ifølge
inden for sundhedssektoren, aborter, foreløbig loven anses for at have højeste prioritet) kan
eksigibilitet, valghandlinger og alle anliggender, der civile retsmøder, der kræver, at kun
medfører risiko for alvorlig skade for parterne.
advokaterne eller parterne er til stede,
gennemføres ved hjælp af fjernopkobling under
forudsætning af overholdelse af den
kontradiktoriske proces og parternes reelle
deltagelse. Med henblik herpå er det
nødvendigt med en afgørelse truffet af lederne
af
justitskontorerne
efter
høring
af
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LETLAND
(LV)

Skriftlig civilretlig procedure, hvis den ikke krænker
parternes rettigheder, og hvis retten finder det
muligt. I stedet for at udsætte retsmøder er Letland
gået over til en skriftlig procedure, medmindre det er
absolut nødvendigt at afholde et egentligt retsmøde,
eller der er stor risiko for alvorlig krænkelse af
rettigheder.

advokatsamfundet.
For perioden mellem den 11. maj og den 31. juli
2020 forventes lederne af justitskontorerne at
træffe
en
række
organisatoriske
foranstaltninger for at undgå tætte forsamlinger
og kontakt mellem personer inden for hvert
kontor.
Disse foranstaltninger kan omfatte:
– gennemførelse ved hjælp af fjernopkobling af
civile
retsmøder,
der
kun
kræver
tilstedeværelse af advokater, parterne eller
hjælpedommere, under forudsætning af at
kontradiktionsprincippet overholdes, og at
parterne reelt deltager, og under forudsætning
af at dommeren er fysisk til stede på
justitskontoret
– udsættelse af retsmøder til efter den 31. juli
2020
– afholdelse af civile retsmøder, der kun kræver
deltagelse af sagsøgte, ved en skriftlig
procedure.
Letland har udstedt retningslinjer for
tilrettelæggelsen af arbejdet ved distrikts- og
appeldomstolene
i
den
nuværende
krisesituation.
Det
anbefales
i
disse
retningslinjer, at retsmøder i hastesager
gennemføres som en videokonference, hvor det
er muligt.

Processuelle frister (f.eks. forældelse) suspenderes Hvis der afholdes et fysisk retsmøde, skal
mellem den 12. marts og den 1. juli.
deltagerne overholde den nødvendige afstand
under retsmødet, og der skal træffes andre
Fuldbyrdelsesprocedurer:
Den maksimale frist for forholdsregler (lokalerne skal udluftes osv.).
frivillig opfyldelse af forpligtelser i henhold til en dom
om returnering af varer, inddrivelse af gæld, Fra den 12. maj 2020 kan domstolene
udsættelser fra bygninger forlænges fra 10 dage til 60 genoptage retsmøder med fysisk fremmøde
dage, bortset fra de tilfælde, hvor dommen skal under hensyntagen til de krav, der er fastlagt af
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I tilfælde af en nødsituation
modtages alle anmodninger og
vedlagte dokumenter elektronisk (pr.
e-mail), idet troværdighedsforholdet
opretholdes.
Anmodninger
om
gensidig
retshjælp
scannes,
konverteres til PDF-format og sendes
til udlandet fra justitsministeriets
officielle e-mailadresse. Det samme
accepteres fra andre lande.
Det retlige samarbejde sikres fortsat,
herunder udførelse af anmodning
om forkyndelse af dokumenter og
retsmøder
afholdt
som
videokonference.

fuldbyrdes omgående.

regeringen vedrørende indendørs forsamlinger
ved retsmøder.

Kommercielt pant. Fristen for at træffe afgørelse om
opfyldelse af et kommercielt pant forlænges fra 30
dage til 60 dage.

LITAUEN (LT)

Litauen har ikke vedtaget officielle retsakter, der
suspenderer eller forlænger procesfrister i civile
sager. Fornyelse eller forlængelse af procesfrister
afgøres fra sag til sag af den domstol, der behandler
sagen.
Domstolsrådet har udsendt henstillinger til
domstolene, hvori man indtrængende opfordrer de
litauiske retter til "på en fleksibel måde at vurdere
anmodninger fra private om at forny en overskredet
frist for indgivelse af et procesdokument eller for at
gennemføre en formel foranstaltning" under og efter
karantæneperioden,
hvis
de
omhandlede
foranstaltninger blev hindret af den nødretstilstand,
der blev indført i Litauen, og efterfølgende ændrede
tilrettelæggelsen af arbejdet i de statslige
institutioner. Den person, der anmoder om fornyelse
af en overskredet frist, skal forsyne retten med de
oplysninger,
der
dokumenterer
sådanne
omstændigheder, sammen med anmodningen.

Domstolsrådet har rettet henstillinger til
domstolenes
præsidenter
vedrørende
tilrettelæggelsen af arbejdet ved deres
respektive domstole i karantæneperioden, idet
præciseringen af anbefalingerne overlades til de
enkelte retspræsidenters skøn.
Civile sager, om muligt ved skriftlig procedure,
afvikles normalt. I civile sager, hvor et mundtligt
retsmøde er obligatorisk, og parterne har
tilkendegivet, at de ønsker at deltage i
retsmødet, udsættes de planlagte mundtlige
retsmøder indtil videre, og parterne
underrettes om eventuelle foreløbige datoer for
retsmøder med deltagelse af parterne.
Mundtlige forhandlinger i retten er begrænset
til civile sager, der skal behandles med det
samme, såsom civile sager om rettens tilladelse
til at forlænge ufrivillig hospitalsindlæggelse
og/eller ufrivillig behandling, fjernelse af et barn
fra et usikkert miljø, sager, der er omhandlet i
den civile retsplejelov, og prioritering af
afholdelse af mundtlige retsmøder som
telemøder, hvis retten råder over midlerne
hertil;
I hastesager følges sikkerhedsanbefalinger i
forbindelse med de mundtlige forhandlinger
(social afstand, desinfektion af retssalen o.l.).
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De fleste ansatte i de offentlige
myndigheder udfører telearbejde.
Der ydes stadig international
retshjælp, men nogle processer kan
tage længere tid.

Retslige processkrifter sendes elektronisk,
fortrinsvis gennem retsinformationssystemet. I
undtagelsestilfælde sendes dokumenter pr. email til personer, der ikke har adgang til
retsinformationssystemet. Procesdokumenter
og anden korrespondance sendes til ikkedeltagere i retssagen (f.eks. fogeder og notarer)
via det statslige e-leveringssystem eller pr. email og kun undtagelsesvis pr. post.
Kommunikationen/samarbejdet
foregår
elektronisk eller pr. telefon.
Efter suspensionen af den direkte og
personlige betjening ved domstolene modtages
procesdokumenter elektronisk eller med
posten.
Fogeder: Efter at være gået over til at
fjernarbejde den 16. marts fortsætter
stævningsmænd med at yde de fleste af deres
sædvanlige tjenester til kreditorer og skyldnere
i karantæneperioden. Selv om den direkte

kontakt er begrænset, vil stævningsmænd og
deres ansatte kommunikere med sagens
parter pr. telefon, e-mail, på webstedet
www.antstoliai.lt eller pr. almindelig post.
Den nuværende karantæne er heller ikke en
hindring
for
indgivelse
af
nye
tvangsfuldbyrdelsesdokumenter:
Skriftlige

fuldbyrdelsespålæg
kan
sendes
til
stævningsmænd pr. post, og elektroniske
tvangsfuldbyrdelsesdokumenter kan sendes
pr. e-mail eller via internettet ved at logge
på
retsinformationssystemet
på
http://www.antstoliai.lt/. I karantæneperioden
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skal stævningsmænd også afholde sig fra at
annoncere auktioner.
Med hensyn til tilrettelæggelsen af notarernes
arbejde er man i færd med at udarbejde et
udkast
til ændringer
af loven om
notarvirksomhed og den civile lovbog. De
fastsætter, at de fleste notartjenester flyttes
online og leveres på afstand. I udkastet til
ændringsforslag foreslås det at give notarer ret
til at udføre fjernnotarialakter og fuldbyrde dem
som
elektroniske
notarialdokumenter.
Oplysningerne vil blive overført til de
fungerende
statslige
registre
og
informationssystemer. Besøg på notarkontorer
er forbeholdt direkte identifikation af en person
eller et testamente. Det er også hensigten at
afvise en notars deltagelse i godkendelsen af
visse enklere mandater og muliggøre
elektronisk registrering af mandater, for hvilke
der ikke er krav om notardokumenter.
Fjernnotartjenester vil ikke omfatte certificering
af testamenter og deponering af disse samt
bekræftelse af, at en person er i live. Notarer
bør heller ikke levere fjerntjenester, hvis de
mener, at de vil være i stand til at sikre en
bedre beskyttelse af en klients legitime
interesser, når de mødes med vedkommende
personligt, eller hvis de skal dokumentere en
persons testamente, forklare konsekvenserne af
notardokumenter eller fastslå en persons
identitet.
Hvad angår tilbud om statsgaranteret retshjælp
er der offentliggjort anbefalinger på webstedet
for den statsgaranterede retshjælpstjeneste.
Det anbefales kraftigt at undgå personlig
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kontakt og at tilrettelægge retshjælpen ved
hjælp af værktøjer til fjernarbejde, dvs. sende
alle anmodninger pr. e-mail, føre konsultationer
pr. telefon, online eller benytte andre former
for telekommunikation. I hastesager, hvor det
er nødvendigt, at en advokat deltager i visse
efterforskningsskridt forud for retssagen eller
selve retssagen, skal man udvise den fornødne
omhu, følge de nationale retningslinjer for
forebyggelse af spredning af covid-19 (sikker
afstand, hygiejne osv.), afvise deltagelse i en
retssag, hvis der ikke er truffet passende
beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. hvis lokalet
ikke
udluftet,
der
ikke
forefindes
desinfektionsmiddel, og der opstår mistanke om
sundhedstilstanden for andre i lokalet).
Det litauiske advokatsamfund har også
offentliggjort lignende anbefalinger til alle
praktiserende advokater i Litauen.

LUXEMBOUR
G (LU)

Krisetilstanden, der er baseret på en storhertugelig
anordning af 18. marts 2020, hvorved man indførte
en række foranstaltninger i forbindelse med
bekæmpelsen af covid-19, blev den 24. marts 2020
forlænget med tre måneder ved lov.
Parlamentet kan ikke opløses under krisetilstanden,
det bevarer alle sine lovgivningsmæssige beføjelser og
kan på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de tre
måneder vedtage en lov om at bringe krisetilstanden
til ophør. De dekreter, der vedtages i løbet af denne
periode, ophører retligt med at eksistere den dag,
hvor krisetilstanden ophæves.

Domstolsforvaltningen
har
truffet
de
nødvendige foranstaltninger i denne fase af
pandemien for på den ene side at opretholde
en nødbetjening og på den anden side at
beskytte alle medarbejderes helbred bedst
muligt.
Disse
bestemmelser
er
i
nøje
overensstemmelse med forfatningen og
Luxembourgs internationale forpligtelser,
navnlig
forpligtelserne
vedrørende
grundlæggende rettigheder. De anvendes i
overensstemmelse med kriterierne om
nødvendighed og proportionalitet.
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Alle instrumenter vedrørende civilog
strafferetligt
samarbejde
anvendes
og
udsendes
af
centralmyndigheden,
anklagemyndigheden.
Arbejdstempoet er i nogen grad
blevet reduceret for at gøre det
muligt for folk at arbejde hjemmefra.

Regeringen vedtog på et møde den 25. marts 2020 en
storhertugelig anordning, som blev udarbejdet af
justitsministeriet, og som suspenderede frister i
retlige spørgsmål og tilpassede visse andre
procedureregler.

Mange
medlemsstater
har
indført
begrænsninger i bevægelsesfriheden som led i
bekæmpelsen af coronavirus. Det er også sket i
Luxembourg, samtidig med at der er indført en
række undtagelser fra disse begrænsninger
(f.eks. for arbejdstagere i sundhedssektoren og
En generel bestemmelse suspenderer alle de frister, andre vigtige sektorer i den aktuelle krise).
der er fastsat for sager ved almindelige domstole,
forvaltningsdomstole,
militære
domstole
og I henhold til en af disse undtagelser gælder det,
forfatningsdomstole. Teksten indeholder visse at separerede forældre fortsat har ret til at
undtagelser vedrørende frihedsberøvelse, hvor der forlade deres hjem for at udøve deres
skal træffes hurtige afgørelser.
forældreansvar, navnlig i forbindelse med
udøvelsen af retten til samvær med deres barn.
Frister i civil- og handelsretlige sager
Domstolene i Luxembourg fungerer i nedsat
Luxembourg har suspenderet frister i retssager og tempo, men opretholder et tilstrækkeligt
forlænget visse frister i specifikke procedurer.
aktivitetsniveau til at behandle væsentlige og
presserende spørgsmål. I kriseperioden
Luxembourg har også fastsat visse undtagelser, behandles begæringer og begæringer, som er
navnlig for så vidt angår hastespørgsmål, hvor indgivet
til
kredsdomstolenes
og
fristerne ikke kan suspenderes.
appeldomstolens afdelinger, gennem en skriftlig
procedure.
Klage- og indsigelsesfristerne suspenderes.




For så vidt angår lejeforhold er fuldbyrdelsen af
udsættelsesdomme suspenderet. Bestemmelsen
giver mulighed for suspension af udsættelser fra
lejeboliger. Fristerne for fuldbyrdelse af
udsættelser fra erhvervslejemål er også blevet
suspenderet, sådan det også er tilfældet for
fyldestgørelse i fast ejendom og offentlige
auktioner.

Notarerne fortsætter deres virksomhed. Der er
truffet foranstaltninger med henblik på at
indrømme undtagelser i visse retslige
procedurer for at mindske behovet for fysisk
kontakt.
Advokaterne fortsætter også deres aktiviteter
og opfordres til under krisen at anvende
elektroniske kommunikationsmidler, når de
kommunikerer med domstolene.

I sager om civilstand suspenderes den frist på fem
dage, inden for hvilken fødselsanmeldelse skal
For at undgå fysisk kontakt forkynder fogeder
indgives. I forbindelse med vielsesattester fjernes
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muligheden
for
at
dispensere
offentliggørelsen af enhver tidsbegrænsning.




MALTA (MT)

for ikke dokumenter personligt for adressater, men
kun på adressaternes adresse i deres
postkasser.
Ifølge en særlig bestemmelse suspenderes frister i
arvesager, der afgøres udenretsligt. Det er vigtigt
at sikre borgernes rettigheder, for så vidt som
afviklingen af arvesager er en meget formalistisk
procedure med mange frister.
Der er planer om at forlænge fristerne for
indgivelse og offentliggørelse af årsregnskaber,
konsoliderede
regnskaber
og
tilhørende
beretninger for selskaber med tre måneder.
Dette gælder kun for regnskabsår, der er afsluttet
på datoen for krisetilstandens udløb, og for hvilke
fristerne for indgivelse og offentliggørelse ikke var
udløbet den 18. marts 2020.

Fra den 16. marts 2020 er alle juridiske og retslige
frister, herunder forældelse på det civilretlige
område, og eventuelle præklusionsfrister blevet
suspenderet indtil syv dage efter ophævelse af
bekendtgørelsen om lukning af domstolene.
Herudover er alle de ex lege-frister, der pålægges
notarer, også blevet suspenderet i den periode, hvor
domstolene er lukket. Suspensionen af frister for
notarer varer indtil 20 dage efter ophævelsen af
bekendtgørelsen om lukning af domstolene.
Suspension af frister for indgåelse af salg i henhold til
en registreret salgsaftale, som blev indført den 16.
marts 2020, blev ophævet den 22. maj 2020. En
suspension på tyve dage gældende fra den 22. maj

Med virkning fra den 16. marts 2020 blev
domstole og notarkontorer lukket, herunder
domstole i første instans, appeldomstole og
højesteret. alle retsinstanser etableret ved lov,
der udfører deres arbejde i domstolenes
retsbygninger og alle nævn, kommissioner,
udvalg eller andre enheder, der ligeledes
udfører deres arbejde i de samme
retsbygninger, og som afvikler møder i
forbindelse med sager.
På trods af denne lukning har domstolene ikke
desto mindre fået beføjelse til at træffe
afgørelse om behandling af hastesager eller
sager, hvor retten finder, at den almene
interesse bør have forrang i den pågældende
25

Det grænseoverskridende retlige
samarbejde er fortsat som vanligt –
naturligvis i det omfang det er muligt
under
de
nuværende
omstændigheder, navnlig i en
situation med nedsat aktivitet i
domstolene og færre internationale
rejser.

2020 blev indført for salgsaftaler, hvorefter den sag. Dette er naturligvis underlagt særlige
resterende del af fristen, der blev suspenderet, igen ordninger til beskyttelse mod spredning af virus,
vil løbe.
som retten kan fastsætte.
Den 5. juni 2020 blev bekendtgørelsen om lukning af
domstolene ophævet. Alle retlige frister, herunder
frister for forældelse i civile sager og eventuelle
præklusionsfrister, vil således fortsat være gældende.
For at beskytte de berørtes rettigheder trådte en kort
suspension i kraft den 5. juni 2020: i) en tyve dages
suspension af retlige frister for de retter, råd,
kommissioner, udvalg eller organer, der ikke har til
huse i en retsbygning, ii) og syv dages suspension af
frister for domstole, retter, råd, kommissioner, udvalg
eller andre organer, der har til huse i en retsbygning.

NEDERLAND
ENE (NL)

Det hollandske parlament (første og andet kammer)
vedtog
midlertidig
lovgivning
vedrørende
nødretstilstand. På baggrund af lovgivningen er det
muligt at løse de mest presserende problemer ved
videreførelse af retsvæsenets arbejde.
Lovgivningen trådte i kraft den 24. april 2020.
Retsmøder
i
civilretlige
sager
og
forvaltningsretlige sager
Afholdelse af retsmøde via alle elektroniske
kommunikationsmidler, hvis retsmødet som følge af
covid-19 ikke kan gennemføres med fysisk fremmøde.
Dommeren træffer i alle sager beslutning om
retsmødets form.

Med virkning fra den 4. maj 2020 åbnede
notarkontorerne ved samtlige domstole for
registrering
af
alle
typer
retslige
foranstaltninger (ikke kun hastesager og sager i
offentlighedens interesse).
Den 5. juni 2020 blev bekendtgørelsen om
lukning af domstolene ophævet. Alle domstole
er således blevet genåbnet, herunder
overinstanser
og
underinstanser,
appeldomstole, uanset deres kompetence eller
jurisdiktion, enhver domstol oprettet ved lov og
eventuelle nævn, udvalg, komitéer eller andre
enheder, for hvilke sager behandles, eller
procedurer, der er underlagt retlige eller
administrative frister for fremsættelse af krav,
forsvar eller andre handlinger.

Mellem den 17. marts 2020 og den 11. maj
2020 var alle retsbygninger lukkede undtaget i
tilfælde af sager af særlig hastekarakter. Alle
andre sager blev behandlet ved en skriftlig
procedure eller via audio- og videokonference.
Fra den 11. maj 2020 åbnede alle domstole igen
for alle straffesager samt sager på det børne- og
familieretlige område. Retsvæsenet har fulgt
de retningslinjer vedrørende sikkerhed og
organisering
af
arbejdet,
som
sundhedsmyndighederne har udsendt.
I videst muligt omfang vil også andre sager blive
afviklet i retsbygningerne med fysisk fremmøde.
Hvis det ikke er muligt, kan videokonference
Der er ikke indført ændringer af de processuelle eller anden elektronisk kommunikation
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Centralmyndighederne
i
Nederlandene arbejder for det
meste hjemmefra. Det anbefales at
kommunikere pr. e-mail.

frister i civile sager, forvaltningsretlige sager og benyttes.
straffesager.
Domstolene vil dog være lukkede for
offentligheden med undtagelse af sager af
særlig offentlig interesse. Domstolene kan
ligeledes bede retsrådet om at etablere
professionel livestreaming, hvis det vurderes at
være nødvendigt af hensyn til offentligheden. I
alle sager kan op til tre repræsentanter for
medierne overvære retsmøderne. Derudover
sigter retsvæsenet mod at gøre et større antal
skriftlige domsafsigelser offentligt tilgængelige
på internettet.
Retsvæsenet undersøger mulighederne for at
opfylde forpligtelsen til at holde offentlige og
åbne retsmøder og samtidig værne om
fortroligheden for de involverede parter.
Retsvæsenet har sørget for en midlertidig
tilpasning af procesreglementet for alle
domstole og har oprettet en side på sit websted
med alle aktuelle oversigter og vejledninger i,
hvordan man arbejder under covid-19-krisen.
www.rechtspraak.nl
POLEN (PL)

Den polske
særlovgivning indeholder
bl.a.
bestemmelser om suspension af endnu ikke indledte
og udsættelse af indledte:
• forældelsesfrister for fuldbyrdelse af domme
• frister i retssager og for retternes processkridt i
retssager,
herunder
i
forbindelse
med
fuldbyrdelsesprocedurer.

Der er indført særlige foranstaltninger for at Ansatte i justitsministeriet, der
afbøde de negative konsekvenser af covid-19- arbejder i centralmyndigheden,
pandemien.
arbejder hjemmefra.
Der er mulighed for at overføre sager mellem
polske domstole (fra en retslig myndigheds side
og i en nærmere fastsat periode i hastesager
som defineret i særlovgivningen vedrørende
afbødning af virkningen af covid-19-pandemien
i det polske retssystem).
Kategorien hastesager defineres som følger:
1. Procedurer
vedrørende
mindreårige,
herunder:
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Al henvendelse til det polske
justitsministerium
som
central
myndighed (herunder forkyndelse og
bevisoptagelse) eller det polske EJNkontaktpunkt skal sendes elektronisk
med nødvendige bilag i form af
scannede kopier.

– procedure for fjernelse af en mindreårig fra
forældrenes myndighed eller varetægt
– procedure vedrørende anbringelse af
mindreårige udlændinge i en pasnings- og
uddannelsesinstitution
– procedurer for indsættelse af en værge med
henblik på at repræsentere en mindreårig i en
retssag
– procedurer vedrørende anbringelse eller
udvidelse af en ung persons ophold på en
institution for unge
– fuldbyrdelsesprocedurer, der involverer
mindreårige.
2. Sager vedrørende psykisk syge og
umyndiggjorte
Præsidenten for hver af de kompetente polske
domstole kan beslutte, at enhver sag kan
behandles som hastesag, hvis en manglende
afgørelse af sagen: – kan være til fare for
menneskers eller dyrs liv eller helbred
– kan skade den offentlige interesse alvorligt
– kan forårsage umiddelbar og uoprettelig
materiel skade
– og når det haster med at træffe afgørelse i en
sådan sag i retfærdighedens interesse.
Udstationering af dommere ved andre
domstole forenkles. Afgørelser herom træffes af
de retslige myndigheder i overensstemmelse
med princippet om dommernes uafhængighed
og for et tidsrum, der er fastsat på forhånd.
Sådanne procedurer vil gøre det muligt at yde
støtte til de domstole, der oplever en øget
sagsbyrde.
Det er også muligt at suspendere og udsætte
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retssager i visse tilfælde.

PORTUGAL
(PT)

Nødretstilstand blev erklæret for perioden fra den 19. Under nødretstilstanden
Under nødretstilstanden:
marts 2020 til den 17. april 2020:
De primære vedtagne redskaber til retslig
 EJN’s
kontaktmedarbejdere
organisation var:
 Dekret 14-A/2020
for civilretlige sager arbejder
 Dekret 17-A/2020
hjemmefra og behandler alle
 Beredskabsplaner
udarbejdet
af
 Dekret 2-A/20
anmodninger
om
præsidenten for hver domstol
 Dekret 2-B/20
samarbejde og information
 Lov 1-A/20 og ændringer hertil
så hurtigt som muligt, uanset
 Omfang af procedurer med personligt
 Lovdekret 10-A/20 og ændringer hertil
den indførte suspension af
fremmøde ved hastesager udarbejdet
retslige
frister
og
af præsidenten for hver domstol
behandlingstider anvendt i
Katastrofesituation blev erklæret for perioden fra
domstolene.
 Virtuelle retslokaler ved alle domstole
den 18. april 2020 til den 17. maj 2020:
(første instans, anden instans og
 Medarbejderne
har
højesteret)
med
mulighed
for
 Beslutning 33-A/20
fjernadgang
til
sagsakter
via
afholdelse
af
retsmøder
via
 Beslutning 33-C/20
VPN
(Virtual
Private
fjernopkobling
 Lov 1-A/20 og ændringer hertil
Network).
 Lovdekret 10-A/20 og ændringer hertil
 Digital underskrivelse af afsagte domme
 Alle medarbejdere er til
ved hjælp af sagsstyringssystemet
Under
både
nødretstilstanden
og
rådighed til fysisk fremmøde
katastrofesituationen er de retslige vilkår og frister i
på
arbejdspladsen
ved
 I tilfælde af domme afsagt ved en
henhold til artikel 7 i den konsoliderede udgave af
kollektiv
procedure
kan
de
øvrige
behov
og
i
hastesager.
lov 1-A/20 fastsat som følger:
dommeres underskrift erstattes med en
erklæring fra den refererende dommer,
 Kommunikation via e-mail til
 Frister for retslige procedurer, der ikke har
der
bekræfter
enigheden
i
voteringen
correio@redecivil.mj.pt bør
hastekarakter, suspenderes i en periode, der
blandt
de
øvrige
dommere
(lovdekret
ophæves ved lovdekret.
prioriteres
i
sager
10-A/20, artikel 15-A)
vedrørende
retligt
 Hastesager for retterne skal gennemføres
samarbejde.
 Adgang til sagsstyringssystemet via VPN
uden suspension af frister eller processkridt.
(Virtual Private Network)
Under katastrofesituationen:
 Processuelle frister og forældelsesperioder er
Alle processkridt må gennemføres ved hjælp af
suspenderet.
 Kontaktmedarbejderne
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tele-/videokonference.







Udsættelse af lejere og fuldbyrdelse af pant i
Det anbefales at bruge e-mail i stedet for
private boliger suspenderes.
telefon ved rekvirering af oplysninger fra
Fristerne for skyldneres indgivelse af domstolene.
anmodning
om
insolvensbehandling
Fjernarbejde er obligatorisk, når arbejdets art
suspenderes.
gør det muligt.
Processkridt
i
fuldbyrdelsesprocedurer,
herunder
fuldbyrdelsesforanstaltninger, Dommere udfører deres normale arbejde
suspenderes, medmindre dette medfører hjemmefra, hvorfra de har adgang til
uoprettelig skade eller udgør en fare for sagsstyringssystemet. De kan fortsat møde op
ved domstolene, når det er nødvendigt.
kreditors livsgrundlag.
Artikel 15 i lovdekret 10-A/20 bestemmer, at
hvis en domstol i et givet område lukkes af
myndighederne på grund pandemien, vil
procesfristerne blive suspenderet (det er sket
i få tilfælde i en begrænset periode)

Behandlingen af sager med og uden
hastekarakter ved domstolene i første instans
blev ikke afbrudt.

arbejder aktuelt efter en
delvis fjernarbejdsordning
efter
uaktuelle
arbejdsskemaer og sikrer, at
der altid er mindst én
medarbejder,
der
fremmøder
fysisk
på
arbejdspladsen.
 Kontaktafdelingen
hører
under det øverste retsråd
tjenestegrene og følger
“Foranstaltninger
til
nedbringelse af risikoen for
overførsel
af
virus
i
retslokaler”,
der
blev
vedtaget under den gradvise
ophævelse
af
udgangsforbuddet.

Ved domstolene i anden instans samt
højesteret blev kun sager af hastekarakter
 Suspensionen af retlige vilkår og frister udløb behandlet frem til 15. april 2020. Fra den 16.
den 3. juni 2020 (artikel 8 i lov nr. 16/2020, april 2020 er alle sager med og uden Sager, der er blevet behandlet af
hvorved artikel 7 i lov nr. 1-A/2020 blev hastekarakter blevet behandlet.
kontaktmedarbejderne både under
ophævet).
nødretstilstanden
og
Hastende processkridt og procedurer, hvor katastrofesituationen:
 Med hensyn til forkyndelse af dokumenter grundlæggende rettigheder står på spil, kan
blev indhentelse af adressatens underskrift udføres ved fysisk fremmøde (akut beskyttelse Medarbejderne har behandlet alle
suspenderet og erstattet af andre egnede af børn, processkridt og sager, hvor sagsøgte er anmodninger om assistance, både
identifikationsmidler og angivelse af datoen fængslet) eller via fjernopkobling ved brug af sager med hastekarakter og andre,
virtuelle retslokaler.
under
nødretstilstanden
for forkyndelsen (lov nr. 10/2020).
(fjernarbejde via e-mail og telefon)
Retssager og processkridt, der ikke har og under katastrofesituationen
Afsluttende bemærkning:
og
personligt
Selv om disse oplysninger er indsamlet omhyggeligt, hastekarakter, er blevet udsat, undtagen når (fjernarbejde
fritages man ikke for pligten til at konsultere de retten anser det for nødvendigt at afholde fremmøde) vedrørende de tre
som
gældende retsakter og senere ændringer af disse. I retsmøder, navnlig for at undgå uoprettelig retssamarbejdsnetværk,
skade
eller
i
tilfælde,
hvor
alle
parter
er
enige
lyset af artikel 5, stk. 2, litra c), i beslutning 2001/470/EF er
Portugal deltager i: EJN Civil,
disse oplysninger ikke bindende for Portugals øverste om at benytte tele/videokonferencer/virtuelle
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retsråd, for de nationale domstole eller for kontaktpunktet.

Afsluttende bemærkning:
Selv om disse oplysninger er tilvejebragt omhyggeligt,
fritages man ikke for pligten til at konsultere de
gældende retsakter og senere ændringer af disse.
Henset til artikel 5, stk. 2, litra c), i beslutning
2001/470/EF er disse oplysninger ikke bindende for
Portugals øverste retsråd, for de nationale domstole
eller for kontaktpunktet.

retslokaler.

IberRede (lande i Latinamerika) og
Judicial
Network
of
CPLP
Der kan afsiges dom i sager, der ikke har (portugisisktalende lande).
hastekarakter, hvis alle parter er enige om, at
det ikke er nødvendigt at foretage yderligere Som eksempel har medarbejderne
undersøgelser.
behandlet
sager
vedrørende
anmodning om inddrivelse af
Processkridt og procedurer, der udføres ved underholdsbidrag på tværs af
fysisk tilstedeværelse, skal foregå i passende landegrænser
anmodning
om
lokaler, der er stillet til rådighed ved alle overførsel af forældremyndighed
kredsdomstole,
med
værnemidler
og anmodning
om
oplysninger
desinfektionsmidler.
Dommeren
tilpasser vedrørende udenlandsk lovgivning
antallet af deltagere til de grænser, der vedrørende ægteskab, beskyttelse af
anbefales af sundhedsmyndighederne.
sårbare voksne og civilretligt ansvar
uden for kontraktforhold anmodning
Fremmøde ved domstolene anbefales kun for om indhentning af beviser, der skulle
personer, der er blevet indstævnet for retten. I fremskyndes eller fastsættes til en
disse tilfælde vil fremlæggelse af lægeerklæring ny
dato
som
følge
af
vedrørende karantæne blive betragtet som udgangsforbuddet.
force majeure i henhold til lov 10-A/20, artikel
14.
Det øverste retsråd i Portugal understreger, at
domstolene fortsat skal være den endelige
garant for de grundlæggende rettigheder.
Praktiske oplysninger om de nationale
domstoles funktion under nødretstilstanden
findes på det øverste retslige råds websted.
https://www.csm.org.pt/
Under katastrofesituationen:
De primære vedtagne redskaber til retslig
organisation var:
 Gradvis ophævelse af udgangsforbuddet i
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henhold til ministerrådets beslutning
33-C/20.
 Vedtagelse af “Foranstaltninger til
nedbringelse af risikoen for overførsel af
virus i retslokaler” – et fælles dokument
udarbejdet af det øverste retslige råd,
generaldirektoratet for retsforvaltning,
statsadvokaturen,
det
høje
administrations- og skatteråd samt
generaldirektoratet for sundhed, som
er tilgængeligt på:
https://www.csm.org.pt/2020/05/07/medidaspara-reduzir-o-risco-de-transmissao-do-virusnos-tribunais/
 Til erstatning for uaktuelle tidsplaner blev
nye arbejdsplaner udarbejdet baseret
på distancearbejde frem for fysisk
fremmøde under hensyntagen til
gældende hjemmearbejdsordninger for
visse medarbejdere samt obligatorisk
distancearbejde for dommere og
retspersonale i risikogrupper. Planerne
blev vedtaget af alle domstole i første
instans, alle domstole i anden instans,
højesteret og det øverste retsråd.
Det øverste retsråd godkendte følgende
beslutninger
for
at
sikre
stabile
personaleressourcer ved domstole i første
instans og træffe forberedelser til den
arbejdsbyrde, der følger ved ophævelsen af
suspension af frister i sager, der ikke har
hastekarakter:
 forlængelse
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af

embedsperioden

for

præsidenterne for domstole i første
instans frem til den 31. december 2020
 Begrænsning af den årlige flytning af
dommere til domstole i første instans
og af dommere, der er ansat på prøve,
med henblik på at sikre dem en
midlertidig stilling og dommere, der er
ansat i en midlertidig stilling, med
henblik på at sikre dem fastansættelse,
 suspension af overførsel af dommere ved
domstole i første instans til domstole i
anden instans, uden at dette skader
deres karriere.
Under afventning af den lovgivningsproces,
hvorved suspensionen af de retslige vilkår for
sager, der ikke har hastekarakter, bringes til
ophør, har det øverste retsråd godkendt
ovennævnte beslutninger med henblik på at
sikre tilstrækkeligt personale ved domstolene i
første instans og i de dertil knyttede
dommerkontorer (beslutning af 28. april 2020
og 5. maj 2020).
Det giver mulighed for at klare den
arbejdsbyrde, der forventes at foreligge ved
ophævelsen af suspensionen af frister i sager,
der ikke har hastekarakter.

Behandling af sager vedrørende inddrivelse af
underholds- og børnebidrag under både
nødretstilstand og katastrofesituation
Selvom det ikke kan udledes af den nationale
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lovgivning, at disse sager har hastekarakter
(undtaget når en afgørelse bestemmer, at en
sag har hastekarakter, eller når der foreligger en
foreløbig
hasteforanstaltning
vedrørende
underholdsbidrag), videreførte mange domstole
sagsbehandlingen, domme blev afsagt, og
dommerne
anordnede
fuldbyrdelsesforanstaltninger med prioritering
af sager vedrørende økonomisk sårbare
personer, hvor garantifonden for udbetaling af
underholdsbidrag sikrer forskudsvis udbetaling
af børnebidrag på vegne af skyldneren.
Dog blev sager vedrørende manglende
overholdelse af en underholdsforpligtelse, der
afventer en forklaring fra en eller flere parter,
og som retten ikke anså for at være hastesager,
suspenderet som følge af suspensionen af
frister i sager, der ikke har hastekarakter.
De private fogeder suspenderede ikke
igangværende
fuldbyrdelsesforanstaltninger
vedrørende inddrivelse af underholdsbidrag af
egen
drift.
Igangværende
fuldbyrdelsesforanstaltninger
blev
kun
suspenderet på anmodning fra skyldneren
under henvisning til indkomsttab, arbejdsløshed
eller afskedigelse som følge af pandemien.
Behandling af sager vedrørende flytning af et
barns opholdssted under både nødretstilstand
og katastrofesituation
De fleste sager blev behandlet som hastesager
som følge af de frister, der er fastsat i
Haagerkonventionen af 1980, men antallet af
sager er formentlig begrænset som følge af
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grænselukninger og/eller rejserestriktioner.

RUMÆNIEN
(RO)

I henhold til det statslige nøddekret nr. 195/2020 og
dekret nr. 250/2020 om forlængelse af
nødretstilstanden begynder forældelsesfristerne ikke
at løbe, eller de suspenderes, hvis de allerede løber,
under nødretstilstanden.
Afbrydelse af frister for indgivelse af appeller.
Nødretstilstanden blev ophævet den 15. maj 2020.

Den 16. marts blev der erklæret nødretstilstand En
del
af
justitsministeriets
med specifikke foranstaltninger vedrørende personale har ret til at arbejde
retssystemets organisation:
hjemmefra.
Det
civilretlige
samarbejde vil blive påvirket på
Den retslige aktivitet i civilretlige spørgsmål ubestemt tid. For at minimere
suspenderes, undtagen i hastesager, der er forsinkelserne opfordres der kraftigt
fastsat i henhold til afgørelse nr. 417/24.3.2020 til elektronisk fremsendelse af
truffet af det øverste retsråd.
anmodninger om retligt samarbejde
Der udarbejdes fortsat afgørelser, og til
centralmyndigheden.
dokumenter fra parterne registreres.
Dokumenter,
der
sendes
i
papirudgave, vil blive behandlet med
Der
tilskyndes
til
anvendelse
af betydelige forsinkelser.
videokonference – herunder gennem en
retsanmodning, og der afholdes retsmøder, Justitsministeriet
fungerer
på
som er lukket for offentligheden, når grundlag af artikel 3, litra c), i
situationen tillader det.
forordningen om forkyndelse af
dokumenter og bevisoptagelse som
Alle parternes dokumenter sendes elektronisk fremsendende/modtagende instans i
til domstolene, dog med undtagelse af de særlige tilfælde. Alle anmodninger
tilfælde, hvor disse personer ikke råder over (forkyndelse
af
dokumenter,
sådanne hjælpemidler.
bevisoptagelse,
sager
om
underholdspligt,
sager
om
Overførsel af dokumenter mellem domstole bortførelse af børn osv.) behandles i
sker elektronisk, Herunder også forkyndelse af øjeblikket af justitsministeriet, uden
retslige dokumenter over for parterne.
at der foretages nogen prioritering.
Hvis dommerpanelet ikke er fuldstændigt, er Følgende
e-mailadresser
det tilladt at benytte en delegation af dommere benyttes:
fra en anden afdeling.
dreptinternational@just.ro,
ddit@just.ro.
Efter den 15. maj 2020 (nødretstilstandens
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kan

SLOVAKIET
(SK)

afslutning) genoptages proceduren i alle
civilretlige sager uden videre. Inden for 10 dage
efter nødretstilstandens ophævelse skal
domstolene
træffe
de
nødvendige
foranstaltninger til fastlæggelse af nye datoer
for retsmøder samt indkaldelse af parterne.

Ved nødretstilstandens ophævelse
(15. maj 2020) skal justitsministeriet
generelt i egenskab af central
myndighed gennemføre alle sine
aktiviteter på samme måde som
under nødretstilstanden.

Artikel 3 i COVID-loven begrænser behovet for
at gennemføre retsmøder ved domstolene og
offentlighedens deltagelse i sådanne retsmøder,
hvis de finder sted under nødretstilstanden.
Hvis
retsmødet
gennemføres
uden
offentlighedens deltagelse, er der en lovfastsat
pligt til at lave en lydoptagelse af retsmødet,
som skal gøres tilgængelig så hurtigt som muligt
efter retsmødet.

I
forbindelse
med
det
grænseoverskridende
samarbejde
om civilretlige spørgsmål har COVIDloven
ikke
indført
særlige
begrænsninger, men der gælder
generelle restriktioner.

Loven blev suppleret med retningslinjer for
I henhold til artikel 1 i COVID-loven suspenderes domstolene udstedt af justitsministeriet, hvor
processuelle frister og forældelsesfrister i privatretten domstolene pålægges at:
midlertidigt (indtil den 30. april 2020), eller der gives - begrænse borgernes bevægelsesfrihed
dispensation for sådanne frister i bestemte tilfælde.
inden for retsbygningen
- sikre overholdelse af forebyggende
I medfør af COVID-lovens artikel 2 gælder det samme
hygiejneforanstaltninger
for procesfrister for sagens parter. Hvis det ikke er - indgive oplysninger pr. telefon/e-mail
muligt at forlænge fristen på grund af en trussel mod - begrænse offentlighedens deltagelse i
liv, sundhed, sikkerhed, frihed eller mulig betydelig
retsmøder
skade, har retten beføjelse til at fravige denne
- begrænse afholdelse af retsmøder til kun at
bestemmelse og fortsætte inden for den fastsatte
omfatte:
frist.
o varetægtsfængsling, prøveløsladelse
o sager vedrørende mindreårige og
Der er ikke indført ændringer af lovbestemte
o anliggender, hvor undladelse af at
rentesatser (endnu).
handle vil forårsage uoprettelig skade.
De restriktive bestemmelser i COVID-loven er
tidsbegrænsede (indtil den 30. april 2020). En Domstolene har reduceret arbejdstiden og

Ved udgangen af april opstod de
første problemer med postomdeling
– skrivelser fra domstolene, som blev
sendt til EU's medlemsstater, blev
ikke afleveret og kom retur.
I mangel af en sikker elektronisk
leveringsmetode kan brugen af email accepteres juridisk, men kun i
visse tilfælde. Desuden indebærer
brugen af e-mail risiko for brud på
sikkerheden og risiko for lækage af
følsomme personoplysninger.
Der er også et problem med bevis
for
levering/forkyndelse
af
dokumenter.
Slovakiet ser gerne en ensartet
tilgang for hele EU, der opfylder de
nødvendige kriterier for retligt
samarbejde på tværs af grænserne.

Procesfrister,
fuldbyrdelsesprocedurer
og
lovbestemte rentesatser:
Den 27. marts trådte lov nr. 62/2020 saml. om visse
ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med
covid-19-udbruddet og om foranstaltninger på det
retlige område (i det følgende benævnt "COVIDloven")
(https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2020/62/) i kraft, hvormed der blev
indført restriktive foranstaltninger og andre
foranstaltninger, der krævede et retsgrundlag.
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Centralmyndighederne arbejder for
det meste hjemmefra.

eventuel forlængelse vil blive taget op til overvejelse
på et senere tidspunkt (regeringen og parlamentet
skal give samtykke til at ændre loven).

gjort det muligt at arbejde hjemmefra.
Generelle forespørgsler/spørgsmål
til centralmyndigheden kan sendes
pr. e-mail:
- Centralmyndigheden
for
forordning (EF) nr. 1393/2007
og Rådets forordning (EF) nr.
1206/2001 (justitsministeriet):
civil.inter.coop@justice.sk
-

SLOVENIEN
(SI)

Den 13. marts udstedte højesteretspræsidenten et
dekret på grundlag af et forslag fra justitsministeren Lov om ændring af Lov om midlertidige
om suspension af procesfristerne, undtaget i foranstaltninger i retlige, forvaltningsmæssige
hastesager.
og andre offentlige anliggender for at
kontrollere spredningen af SARS-CoV-2 (covidEn lov om midlertidige foranstaltninger i retlige, 19) danner juridisk grundlag for, at de retlige og
forvaltningsmæssige og andre offentlige anliggender forvaltningsmæssige
organer
og
andre
for at kontrollere spredningen af SARS-CoV-2 (covid- offentlige myndigheder kan afholder mundtlige
19) blev vedtaget den 20. marts 2020 og trådte i kraft og andre retsmøder og afsige og forkynde
den 29. marts 2020. Alle foranstaltninger, der er domme i sager, der ikke har hastekarakter, dog
fastsat i denne lov, og alle andre foranstaltninger, stadig under hensyntagen til den fulde
som træffes på grundlag af denne lov, gælder, indtil sikkerhed for både medarbejdere og klienter.
regeringen træffer afgørelse om, at begrundelsen for
disse foranstaltninger ikke længere er til stede, dog Domstole og andre retsinstanser, som i
højst frem til den 1. juli 2020.
perioden også har truffet afgørelse i mange
sager, der ikke var af hastekarakter, sender eller
Loven indfører bestemmelser for alle frister forkynder afgørelserne for parter, der på anden
(materielle og formelle). Frister for indgivelse af måde er knyttet hertil, men er ikke forpligtede
søgsmål, som er fastsat ved lov, suspenderes fra den eller bundet ved denne lovs ikrafttræden til at
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Centralmyndigheden for Rådets
forordning (EF) nr. 2201/2003
og Rådets forordning (EF) nr.
4/2009 (centret for international
retlig beskyttelse af børn og
unge): info@cipc.gov.sk

Centralmyndigheden for forordning
(EF) nr. 1393/2007 og Rådets
forordning (EF) nr. 1206/2001
(justitsministeriet) har indført et
system
med
fjernarbejde.
Kommunikation bør derfor så vidt
muligt foregå pr. e-mail i stedet for
pr. post til følgende e-mailadresse:
gp.mp@gov.si. På grund af disse
særlige
omstændigheder
kan
fremsendelse af anmodninger i
papirform til de kompetente
domstole blive forsinket.
Ministeriet for arbejde, familie,
sociale
anliggender
og
lige
muligheder,
centralmyndigheden
for Rådets forordning (EF) nr.
2201/2003, har indført et system

29. marts 2020. Frister i retssager (procesfrister) foretage uønskede handlinger, da både formelle
suspenderes også fra den 29. marts 2020, undtagen og materielle frister fortsat er suspenderet. De
for hastesager.
kan dog, hvis de ønsker det, træffe individuelle
foranstaltninger, der sikrer uhindret drift af
Desuden suspenderes fristen for indgivelse af institutionerne og tidligere opfyldelse af
appeller, der er støttet på en tilsidesættelse af rettigheder.
forfatningen.
Fuldbyrdelser er fortsat suspenderet. Når
Fristerne vil løbe videre, efter at de foranstaltninger, ændringen træder i kraft, vil domstolene
der er fastsat i loven, bortfalder.
endvidere kunne afsige tvangsfuldbyrdelses- og
forsikringskendelser og forkynde dem for
Lov om ændring af Lov om midlertidige klienter i sager, der ikke har hastekarakter, og
foranstaltninger i retlige, forvaltningsmæssige og hvor fristen begyndte at løbe før indførelse af
andre offentlige anliggender for at kontrollere foranstaltninger som følge af epidemien. I disse
spredningen af SARS-CoV-2 (covid-19)
sager vil parterne ikke være forpligtede til at
blev vedtaget den 29. april.
svare omgående, da fristerne i sager, der ikke
har hastekarakter, fortsat er suspenderet, og
Formelle og materielle frister er fortsat suspenderet, den gældende retsafgørelse vedrørende
og foranstaltningerne muliggør en gradvis overgang til fuldbyrdelsen vil stadig stå ved magt i
normal drift, samtidig med at man sikrer beskyttelse fuldbyrdelsesprocedurer, som blev suspenderet
af de svageste borgere.
eller udsat under epidemien (undtaget i
hastesager,
f.eks.
inddrivelse
af
underholdsbidrag). Det indebærer naturligvis
ikke begrænsninger for parter, der ønsker at
svare.
Vedrørende
civilretlige
sager
og
tvistbilæggelser generelt kan domstolene afsige
en dom og forkynde den for parterne, hvis det
drejer sig om en sag, der ikke har hastekarakter,
før foranstaltningerne indføres og før det
primære retsmøde. Parterne vil derfor få
dommen forkyndt, selvom fristerne er
suspenderet. Det vil i væsentligt omfang
bidrage til at gradvist at løse de ventende sager
som følge af den delvise lukning af domstolene.
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med fjernarbejde, der reducerer den
fysiske
tilstedeværelse
på
arbejdspladsen til et minimum. I
lyset af den aktuelle situation og så
længe denne situation varer ved, kan
centralmyndigheden ikke garantere
normal behandling af alle indkomne
anmodninger.
Behandlingen
af
indkomne anmodninger kan kun
garanteres, når de modtages pr. email
til
gp.mddsz@gov.si.
Myndighederne tilskynder kraftigt
til, at al kommunikation foregår ad
elektronisk
vej.
Udgående
anmodninger vil udelukkende blive
sendt elektronisk.
Den Slovakiske Republiks fond for
offentlige stipendier, udvikling,
handicap og underholdsbidrag,
centralmyndigheden for Rådets
forordning (EF) nr. 4/2009 arbejder i
øjeblikket
hjemmefra.
Centralmyndigheden vil derfor sætte
pris på, at alle meddelelser sendes
pr. e-mail til følgende e-mailadresse:
jpsklad@jps-rs.si.
Centralmyndigheden
vil
også
kommunikere
og
fremsende
anmodninger via e-mail.

Vedrørende tinglysningssager vil ministeriets
forslag sikre en løbende afvikling af sagerne.
Afgørelser i tinglysningssager kan blive endelige,
selvom fristerne er suspenderet, men kun hvis
alle parter eksempelvis afskriver sig retten til at
anke sagen. Det samme gælder nye
tinglysningssager. Parterne har indtil videre
kunnet indsende forslag til tinglysning og
dermed sikre beskyttelse af kendelsen.
Den nye foreslåede ordning, der skal gælde
under epidemien, giver parter i insolvenssager
mulighed for at indsende deres ansøgning,
erklæring eller dokument efter fristens udløb,
når årsagen til forsinkelsen er covid-19epidemien, og retten endnu ikke har afsagt
dom. Sene ansøgninger vil blive taget i
betragtning og ikke afvist efter fristens udløb. Et
sådant retligt grundlag for intervention, der
lemper lovgivningens ordlyd og omstødelighed i
insolvenssager, vil udgøre en væsentlig
omstændighed i den endelige vurdering, som
præsidenten for Sloveniens højesteret fortager
ved afgørelse af insolvenssager som hastesager.
Højesteretspræsidentens dekret af 5. maj 2020
træder i stedet for tidligere udstedte dekreter:
Domstolene vil fortsat træffe afgørelser og
afholde
retsmøder
i
hastesager
i
overensstemmelse med bestemmelserne i
domstolslovens
artikel
83
og
højesteretspræsidentens
afgørelse.
På
baggrund af den nye afgørelse har præsidenten
for højesteret udvidet omfanget af hastesager
siden den 5. maj 2020. Sidstnævnte omfatter
også sager vedrørende tvangsakkord og
konkurs, hvor afgørelse om indledning af
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retsmøderne er afsagt senest den 30. marts
2020.
Mens de særlige foranstaltninger er gældende,
skal parterne, deres repræsentanter og andre
personer, der ønsker oplysninger om en
bestemt sag, og som ikke er indstævnet til at
møde i retten, underrettes på forhånd i
åbningstiden via offentligt meddelte emailadresser og telefonnumre.
1. Domstolsafgørelser i hastesager og andre
sager
Med baggrund i en ekstraordinær hændelse,
dvs. epidemien med den smitsomme sygdom
SARS-CoV-2 (covid-19) - coronavirus, som kan
hindre den normale afvikling af domstolenes
arbejde, og med det formål at forhindre
spredning af virussygdommen SARS-CoV-2
(covid-19) - coronavirus og dermed epidemien
og beskytte menneskers liv og sundhed og sikre
retsvæsenets fortsatte funktion skal alle
domstole fra den 5. maj 2020 afholde
retsmøder, træffe afgørelser og forkynde
retsdokumenter
a) i sager, der ikke har hastende karakter i
henhold til domstolslovens artikel 83, og som
ikke betragtes som hastesager i henhold til
denne afgørelse, hvis domstolene kan udføre
ovennævnte handlinger i overensstemmelse
med de betingelser, der er fastlagt i
nærværende afgørelse samt
i andre
foranstaltninger, fastlagt på baggrund af denne
afgørelse af præsidenten for Sloveniens
højesteret, og på en måde, der forhindrer
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virusspredning og beskytter befolkningens liv og
sundhed, og
b) i hastesager i henhold til domstolslovens
artikel 83, ifølge hvilken følgende ikke anses
som værende af hastekarakter:
b.1. i sager vedrørende forsikring, handlinger,
der kræver personlige fremmøde af foged,
interesserede parter eller andre personer, der
medvirker i proceduren, samt udførelse af
sådanne handlinger er ikke nødvendigt med
henblik på at undgå fare for menneskers liv og
sundhed eller skade på ejendom af væsentlig
værdi,
b.2. klager vedrørende veksler og check samt
søgsmål vedrørende veksler
b.3. dødsboopgørelser
b.4. sager vedrørende tvangsakkord og konkurs,
hvor afgørelse om påbegyndelse af retssag ikke
er truffet før eller senest den 30. marts 2020
2. Generelle foranstaltninger til sikring af
retsvæsenets fortsatte funktion omfatter:
2.1. Adgang til domstolene
Domstolene
udpeger
en
indgang
til
retsbygningen, der må benyttes af parterne,
deres repræsentanter og andre personer, og en
indgang til retsbygningen, der må benyttes af
dommere
og
retspersonalet,
når
adgangsforholdene tillader det. Ved alle
indgange skal der træffes alle nødvendige
foranstaltninger til at forhindre spredning af
virus, og en skriftlig meddelelse skal sendes til
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alle relevante personer med beskrivelse af de
forebyggelsestiltag,
der
gælder
på
retsbygningens område.
Undtaget ved hastesager skal parterne, deres
repræsentanter og andre personer, mens de
særlige foranstaltninger er gældende: 1.
fremsende alle ansøgninger pr. post eller via
den nationale e-Justice-portal, når retssagens
art tillader det, 2. benytte officielle emailadresser og telefonnumre i åbningstiden til
kommunikation med domstolene.
Mens de særlige foranstaltninger er gældende
skal parterne, deres repræsentanter og andre
personer, der anmoder om oplysninger om
sagsforløbet, og som ikke er indstævnet til at
møde for retten, rette henvendelse til tidligere
offentliggjorte e-mailadresser og telefonnumre i
åbningstiden.
2.2. Domsforhandlinger,
domstolsmøder

retsmøder

og

Domsforhandlinger,
retsmøder
og
domstolsmøder skal normalt gennemføres via
videokonference, hvis pladsforholdene og de
tekniske forhold tillader det.
Ved
domsforhandlinger,
retsmøder
og
domstolsmøder, der ikke afholdes via
videokonference, skal afstanden mellem de
tilstedeværende personer være på mindst to
meter, alle skal bære værnemidler, og
retslokalet skal desinficeres.
2.3. Offentlige retsmøder
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For at forhindre virusspredning og for at
beskytte menneskers liv og sundhed og sikre
retsvæsenets
fortsatte
funktion
samt
håndhævelse af rettigheder og forpligtelser kan
en dommer eller retsformand midlertidigt
udelukke offentligheden fra at deltage i
retsmøder eller dele heraf.
2.4. Øvrige foranstaltninger
Øvrige foranstaltninger kan fastsættes for alle
domstole af Sloveniens højesteretspræsident og
for enkelte domstole af præsidenten for den
pågældende domstol.
Afgørelsens
gyldighed
foranstaltninger

og

øvrige

Denne afgørelse og øvrige foranstaltninger
fastlagt på baggrund heraf er gældende, indtil
den ved offentlig meddelelse tilbagekaldes af
Sloveniens højesteretspræsident.

SPANIEN (ES)

Alle frister suspenderes, og de frister, der er fastsat i
retsplejelovene for alle afgørelser om kompetence,
suspenderes og afbrydes. Beregningen af fristerne vil
blive genoptaget, når forlængelserne af kongeligt
dekret nr. 463/2020 udløber.

Arbejdet i retsvæsenet er blevet væsentligt
reduceret.
IT-løsninger
og
kommunikationsværktøjer er stillet til rådighed
eller styrket med henblik på at lette
fjernarbejde for dommere, anklagere og andre
aktører i retsvæsenet.

Den spanske centralmyndighed kan
ikke garantere normal behandling af
indkomne
anmodninger
(især
anmodninger
på
papir).
Anmodninger
skal
sendes
elektronisk.

Suspensionen af procesfrister gælder ikke for en
række specifikke procedurer, herunder beskyttelse af Offentlige notarer og offentlige registre Bevisoptagelse (artikel 3 i forordning
børn.
betragtes som en væsentlig offentlig tjeneste, (EF) nr. 1206/2001): Alvorlige og
og deres funktion sikres.
hastende anmodninger vil blive
Dommeren eller domstolen kan aftale at gennemføre
behandlet, og anmodninger skal
enhver form for retsforfølgning, der er nødvendig for
sendes
til
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at undgå uoprettelige skader på parternes rettigheder
og legitime interesser.

rogatoriascivil@mjusticia.es.
Alle
øvrige anmodninger skal følge den
sædvanlige fremgangsmåde, og de
skal sendes direkte til den
kompetente spanske domstol i
papirform.

Opdateringer vedrørende de spanske myndigheders
tiltag til begrænsning af virusspredningen publiceres
på hjemmesiden for det generelle spanske retsråd i et
afsnit med titlen: General information COVID-19 på
følgende link:

– Bortførelse af børn og inddrivelse
af underholdsbidrag: Behandling af
anmodninger kan kun garanteres,
når de modtages pr. e-mail.
Fuldbyrdelsen er betinget af, at der
er tale om en hastesag, under
hensyntagen til begrænsningen af
bevægelighed, som borgerne er
pålagt. (sustraccionmenores@mjusti
cia.es)
(SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Inform
ation-COVID-19/General-information-/

Hjemmesiden indeholder fyldestgørende oplysninger,
herunder generelle oplysninger, vejledninger og
protokoller, det stående udvalgs aftaler (fra den 11.
marts 2020 til den 5. maj 2020), retspraksis,
oplysninger fra justitsministeriet og statsanklagerens
kontor,
oplysninger
fra
sundhedsministeriet,
statsoverhovedet samt tilsynsudvalget for højesteret.

SVERIGE (SE)

Der er indtil videre ikke indført foranstaltninger
vedrørende retssager.
De svenske domstole, der er uafhængige af
regeringen,
har
truffet
forskellige
foranstaltninger for at håndtere den aktuelle
situation. Generelt er flere retsmøder end
normalt blevet annulleret, primært på grund af
sygdom hos parter, advokater og vidner.
Domstolene har øget brugen af video- og
telefonkonferencer. De eksisterende regler
anvendes til at gennemføre aktiviteterne så
sikkert og effektivt som muligt.
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Ajourført den 10.6.2020
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