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Termijnen in civiele procedures
Wet van 22 maart 2020
Op 22 maart lopende procestermijnen of termijnen
die onder normale omstandigheden na deze datum
zouden zijn ingegaan, worden onderbroken en
opgeschort tot 30 april 2020. De termijnen gaan dan
opnieuw in. Dit betekent dat een termijn van 14
dagen op 15 mei afloopt en dat een termijn van vier
weken op 29 mei afloopt.

Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht
Justitiële samenwerking in de EU
Beperking van het contact tussen rechtbanken Zaakbehandelaars van de centrale
en procespartijen.
autoriteiten werken vanuit huis:
communicatie per e-mail wordt
Zo nodig algehele sluiting van bepaalde aanbevolen
rechtbanken,
in
combinatie
met
de
mogelijkheid om dringende gevallen door te
verwijzen naar andere rechtbanken.

Uitzonderingen (onder andere): betalingstermijnen,
gedwongen psychiatrische opname. In gevallen van
dreigend gevaar voor de veiligheid of de persoonlijke
vrijheid alsook in gevallen van onherstelbare schade
kan de rechtbank de onderbreking eerder beëindigen.
Verjaringstermijnen (bv. vervaltermijnen) zijn van
22 maart tot 30 april opgeschort.
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BELGIË (BE)

Tenuitvoerleggingsprocedures: Eventuele schorsing
van een executieveiling van roerende en onroerende
zaken indien de schuldenaar vanwege de Covid-19pandemie met economische moeilijkheden wordt
geconfronteerd. Uitzettingen kunnen op verzoek
worden opgeschort indien de schuldenaar anders
dakloos zou worden.
Verjaringstermijnen en termijnen voor het
aanwenden van rechtsmiddelen die tussen 8 april
2020 en 17 mei 2020 verstrijken, worden na afloop
van die periode met één maand verlengd (d.w.z.
uitgesteld tot 17 juni 2020). Indien nodig kan de
regering de uiterste datum van deze periode
verlengen.

In civiele zaken worden rechtszittingen die
gepland stonden tussen 10 april 2020 en 17 juni
2020 (de regering kan dit verlengen) geschrapt
indien alle partijen hun schriftelijke conclusies
reeds hebben ingediend. Tenzij de partijen
bezwaar maken, beslist de rechter uitsluitend
op basis van de schriftelijke conclusies zonder
hoorzitting. Indien de partijen bezwaar maken,
Termijnen in gerechtelijke procedures in civiele wordt de zaak verdaagd.
zaken die tussen 8 april 2020 en 17 mei 2020 verlopen
en waarvan het verstrijken tot verbeurdverklaring of In geval van verdere behandeling van zaken
andere schade kan leiden, worden na afloop van de door de rechter zijn civiele rechtbanken
crisisperiode met één maand verlengd (d.w.z. overgegaan tot de inzet van middelen voor
uitgesteld tot 17 juni 2020). Indien nodig kan de videoconferenties.
regering de uiterste datum van de crisisperiode
verlengen. Dit geldt niet voor spoedeisende zaken.
Eedafleggingen kunnen van 4 mei tot 3 juni
2020 op afstand plaatsvinden.
Verlenging met zes maanden van de termijnen bij
gerechtelijke verkopen van onroerende zaken die Wettelijke termijnen voor bijeenkomsten die in
tussen 18 maart 2020 en 3 juni 2020 verstrijken.
het notarieel recht zijn voorzien en die tussen
18 maart 2020 en 4 augustus 2020 verstrijken,
Opschorting
van
enkele worden voor de duur van drie maanden
tenuitvoerleggingsprocedures tegen ondernemingen opgeschort.
tussen 24 april 2020 en 17 mei 2020.
Notariële volmachten kunnen elektronisch op
afstand worden verleden (in elektronische vorm
en met elektronische identificatie en
ondertekening).
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Sinds de Covid-19-uitbraak is de
werkwijze en de organisatie van de
Belgische centrale autoriteiten in
civiele zaken niet veranderd, behalve
dat de meeste zaakbehandelaars van
de Belgische centrale autoriteiten
uitsluitend
telewerken.
Enkele
functionarissen zijn nog één dag per
week aanwezig voor het bekijken
van de binnenkomende en het
verzorgen van de uitgaande post,
bijvoorbeeld met betrekking tot de
betekening van stukken.
Via het Europees justitieel netwerk is
een bericht naar alle contactpunten
verstuurd
waarin
staat
dat
mededelingen uitsluitend nog per email naar de zaakbehandelaars
kunnen worden gestuurd. De
Belgische
centrale
autoriteiten
blijven bereikbaar per telefoon en email. Aangeraden wordt om nieuwe
verzoeken die betrekking hebben op
ontvoering
van
kinderen,
bewijsverkrijging,
rechtsbijstand,
onderhoudsverplichtingen
en
kinderbescherming,
naar
de
functionele mailboxen te sturen.

De opheffing van de vereiste van getuigen en de
aanwezigheid van meerdere notarissen bij een
authentiek testament geldt voor de periode van
4 mei 2020 tot 3 juni 2020.

BULGARIJE
(BG)

Specifieke wetgeving:
– Wet inzake de maatregelen en acties tijdens de
noodtoestand uitgeroepen per besluit van de
nationale vergadering van 13 maart 2020 en inzake
de bestrijding van de gevolgen – hierna aangeduid als
de “Wet inzake de Noodtoestand”.
Op grond van de maatregelen en acties kunnen de
volgende twee perioden worden onderscheiden: de
periode van de noodtoestand (13 maart-13 mei 2020)
en de periode van twee maanden volgend op de
opheffing van de noodtoestand (vanaf 14 mei 2020):

Vanwege
een
lagere
personeelsbezetting
kan
de
behandeling van afzonderlijke zaken
vertraging oplopen. Net als voor de
Covid-19-uitbraak zijn tot dusverre
alle functionarissen nog actief en
worden dagelijks zaken behandeld.

Voor notariële volmachten die worden verleden
van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 en die enkel
uitwerking hebben van 13 maart 2020 tot
30 juni 2020 worden geen kosten aangerekend.
Rechtszittingen
Het ministerie van Justitie en de
rechtbanken verzorgen nog altijd
Totdat de noodtoestand is opgeheven, kunnen internationale rechtsbijstand, maar
rechtszittingen op afstand worden gehouden, deze kan vertraging oplopen.
waarbij de rechtstreekse en virtuele deelname
van de procespartijen en betrokkenen moet
worden gewaarborgd. Van de bijeenkomsten
worden notulen opgemaakt; deze worden
onverwijld gepubliceerd en bewaard gedurende
de termijn voor amendering en aanvulling
ervan. De rechtbank deelt de procespartijen
mee wanneer de zitting op afstand zal worden
gehouden.

A/ Maatregelen en acties tijdens de periode van de
noodtoestand: 13 maart-13 mei 2020
(Aanvankelijk werd de noodtoestand vastgesteld voor
de periode 13 maart tot en met 13 april 2020. Deze
periode is verlengd tot en met 13 mei 2020).

De Hoge Raad van Justitie heeft opdracht
gegeven voor het treffen van de benodigde
voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van de
verspreiding
van
het
virus
in
gerechtsgebouwen, voor het per post en op
Procedurele termijnen:
elektronische wijze bij de rechtbank indienen
van stukken, alsook voor overleg per telefoon of
- Opschorting van termijnen:
langs elektronische weg. In het geval van de
Alle procedurele termijnen in civielrechtelijke, genoemde zittingen wordt de dagvaarding
arbitrage- en tenuitvoerleggingsprocedures worden telefonisch of langs elektronische weg
opgeschort, met uitzondering van de volgende civiele betekend.
en handelszaken:
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1. zaken aangaande de uitoefening van ouderlijk
gezag, doch enkel met betrekking tot voorlopige
maatregelen;
2. zaken uit hoofde van de Wet bescherming tegen
huiselijk geweld, doch enkel ten aanzien van een
bevel tot onmiddellijke bescherming of wijziging
daarvan, evenals in zaken waarin het verzoek om
bescherming is afgewezen;
3. toestemming voor de opname van geld van
rekeningen van kinderen;
4. kort gedingen;
5. zaken betreffende de bewaring van bewijs;
6. verzoeken uit hoofde van de Wet elektronische
communicatie en in verband met uitschrijving uit het
handelsregister op basis van een gerechtelijke
uitspraak in het kader van de Wet op het
handelsregister en het Register van rechtspersonen
zonder winstoogmerk;
7. zaken als bedoeld in artikel 62, lid 3, van de Wet op
de kredietinstellingen, met betrekking tot de
ondertekening van een verklaring ter waarborging van
het bankgeheim.

Handelsregister
De diensten van het handelsregister, het
register
van
rechtspersonen
zonder
winstoogmerk en andere registers zijn online
toegankelijk.

Notariële procedures
Notariële procedures blijven beperkt tot
uitsluitend
noodgevallen.
Bij
notariële
procedures, die tot spoedeisende kwesties
moeten worden beperkt, moeten de
hygiënevoorschriften worden opgevolgd. De
Kamer van notarissen zorgt ervoor dat er ten
minste één dienstdoend notaris op 50 000
inwoners van het betreffende werkgebied
beschikbaar is.

De vervaltermijnen waarbij bij het verstrijken daarvan
rechten van particuliere entiteiten tenietgaan of
worden verworven, worden opgeschort.
B/ Maatregelen en acties tijdens de periode van
twee maanden volgend op de opheffing van de
noodtoestand (vanaf 14 mei 2020):
- Opschorting van termijnen:
Binnen twee maanden na opheffing van de
noodtoestand worden alle aangekondigde openbare
verkopen en inbeslagnemingen van bezittingen die
door (gerechts)deurwaarders aan personen zijn
aangezegd kosteloos opgeschort en opnieuw
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ingepland. Op verzoek van de persoon in kwestie,
gedaan vóór het verstrijken van de in de eerste zin
genoemde termijn, worden de openbare verkopen
respectievelijk de inbeslagnemingen van bezittingen
kosteloos opnieuw ingepland.
- Verlenging van termijnen:
Wettelijk vastgelegde termijnen (met uitzondering
van de bovengenoemde gevallen) die tijdens de
noodtoestand verstrijken en die betrekking hebben
op de uitoefening van rechten en plichten van
particuliere personen en entiteiten worden, gerekend
vanaf het einde van de noodtoestand, met één maand
verlengd.
-

Specifieke gevallen:

Tijdens de noodtoestand en gedurende hooguit de
twee daaropvolgende maanden zijn bankrekeningen
van personen en medische instellingen, salarissen en
pensioenen, medische apparaten en uitrusting
vrijgesteld van conservatoire beslaglegging en
maatregelen tot bewaring van recht. Er wordt geen
inventaris opgesteld van roerende zaken en
onroerende zaken die eigendom zijn van
particulieren,
met
uitzondering
van
onderhoudsverplichtingen, schade veroorzaakt door
een onrechtmatige daad, alimentatievorderingen en
loonvorderingen. Gedurende een periode van twee
maanden na opheffing van de noodtoestand wordt
geen beslag gelegd op bankrekeningen van
gemeenten.
Tot twee maanden na opheffing van de noodtoestand
worden geen rente en boeten geheven in gevallen
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van een betalingsachterstand ten aanzien van
verplichtingen
van
particuliere
entiteiten,
schuldenaren met door financiële instellingen in het
kader van artikel 3 van de Wet op de
kredietinstellingen verstrekte kredietovereenkomsten
en andere financieringsvormen, met uitzondering van
de dochterondernemingen van de banken, ook indien
de vorderingen door banken, financiële instellingen of
derden zijn verworven. De verbintenis kan niet
vervroegd of onmiddellijk opeisbaar worden verklaard
en de overeenkomst kan niet worden beëindigd
wegens in gebreke blijven.

KROATIË
(HR)

Op 18 april 2020 zijn amendementen op de Wet
tenuitvoerlegging monetaire activa van kracht
geworden: tenuitvoerleggingen op rekeningen van
natuurlijke personen zijn voor een periode van drie
maanden opgeschort (met een mogelijke verlenging
van nog eens drie maanden).

Alle
gerechtelijke
instanties
blijven
functioneren. Niettemin worden alleen die
procedures uitgevoerd die als spoedeisend zijn
aangemerkt,
met
gepaste
veiligheidsmaatregelen. Zittingen en andere
niet-spoedeisende zaken zijn tot nader order
opgeschort.
Ook de berekening van wettelijke rente wordt In zaken waarin rechters als alleensprekende
rechter uitspraak kunnen doen of waarin een
gedurende diezelfde periode gestaakt.
rechtszitting niet verplicht is, is het voor alles
noodzakelijk om vanuit huis uitspraak te doen
en voor de verzending ervan zorg te dragen. De
hoofden van de gerechtelijke instanties kunnen
het personeel toestaan om waar mogelijk
vanuit huis te werken.
In alle zaken waarin dat mogelijk is, verloopt de
communicatie met de procespartijen en alle
deelnemers elektronisch. In zaken die een
bijeenkomst of rechtszitting vergen, moeten
alle door de gezondheidsdiensten opgelegde
voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd. In
alle gevallen moeten de technische middelen
voor communicatie op afstand die de rechters
6

Partijen moeten hun vragen en
verzoeken per e-mail, telefonisch of
per post tijdens gewone kantooruren
bij het ministerie van Justitie
indienen.
Er wordt nog steeds internationale
rechtsbijstand geboden, maar deze
kan vertraging oplopen.

en rechtbanken ter beschikking staan (e-mail,
videoverbindingen enz.) worden benut, ook
binnen de rechtbank zelf.
Tevens
wordt
geadviseerd
om
tenuitvoerleggingsprocedures, en met name
tenuitvoerleggingen met betrekking tot de
ontruiming en overdracht van onroerende
zaken, op te schorten.
Vanwege de uitbraak van de Covid-19-epidemie
in Kroatië is de start van alle elektronische
openbare veilingen in tenuitvoerleggings- en
insolventiezaken uitgesteld, met uitzondering
van die waarin het bieden uiterlijk 24 maart
2020 van start was gegaan; deze moeten
overeenkomstig gepubliceerde oproepen tot
deelname aan elektronische openbare veilingen
worden voltooid.
Alle
na
13 maart
2020
ontvangen
verkoopverzoeken die niet zijn behandeld,
worden behandeld zodra de bijzondere
omstandigheden omtrent de Covid-19-epidemie
ten einde zijn gekomen. Alle gepubliceerde
oproepen tot aanbetaling van de kosten en alle
oproepen tot deelname aan elektronische
openbare veilingen zullen buiten werking
worden gesteld en, zodra de bijzondere
omstandigheden omtrent de Covid-19-epidemie
ten einde zijn gekomen, onder gelijke
verkoopvoorwaarden
opnieuw
worden
gepubliceerd.

CYPRUS (CY)

De procestermijnen zijn opgeschort tot 30 april 2020.

Alle zittingen en andere procedures zijn
opgeschort tot 30 april 2020. Uitzonderingen:
verzoeken om een zeer dringende voorlopige
voorziening, uitleveringsprocedures en andere
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procedures betreffende vrijheidsbeperkingen
(bv. illegale hechtenis, opname in een
psychiatrische instelling).
De griffier aanvaardt rechtsvorderingen alleen
indien deze gebaseerd zijn op een verzoek om
een voorlopige voorziening en mits deze
dringend behandeld moeten worden. De
rechter onderzoekt en besluit of het een
spoedeisende zaak betreft.
Het ministerie van Justitie heeft opschorting
van alle rechtszittingen aanbevolen. Indien
uitstel niet mogelijk is, geschiedt de zitting strikt
overeenkomstig het regeringsbesluit inzake de
noodtoestand. Belangstellenden kunnen de
rechtszittingen niet bijwonen en hun
bewegingsvrijheid binnen het gerechtsgebouw
is beperkt.
De informatievoorziening door de rechtbanken
verloopt telefonisch of per e-mail.

TSJECHIË (CZ) Er zijn diverse maatregelen genomen om de meest
prangende problemen van burgers met betrekking tot
gerechtelijke procedures, tenuitvoerleggingen of
insolventieprocedures te verlichten. Er wordt
ruimschoots gebruikgemaakt van de bestaande
voorzieningen in het procesrecht ten aanzien van niet
in acht genomen termijnen in gerechtelijke
procedures, indien de termijn niet in acht werd
genomen ten gevolge van beperkingen die
voortvloeien uit de uitzonderlijke maatregelen
(verplichte
quarantaine,
beperkingen
inzake
verplaatsingen en samenscholing van mensen).
Vertraging in gerechtelijke procedures vanwege
de uitvoering van deze aanbevelingen zal door
het ministerie van Justitie niet worden
aangemerkt als vertraging in de uitoefening van
zijn toezichtbevoegdheden.

Bureau
voor
internationale
wettelijke
bescherming
van
kinderen
(Brussel II bisen
alimentatieverordening):
De
uitvoering van de agenda van het
bureau is afgestemd op de
noodtoestand; voor alle vormen van
persoonlijk contact met het bureau
komt schriftelijk (op papier of
elektronisch) of telefonisch contact
in de plaats; en de openingstijden
van het bureau worden beperkt tot
maandagen en woensdagen van 9
tot 12 uur ’s ochtends.

Tsjechisch ministerie van Justitie
(verordening
inzake
centrale
Mensen kunnen nog steeds gebruikmaken van autoriteiten voor de betekening van
notariële diensten, maar werkzaamheden stukken en de verordening inzake
worden op beperkte wijze uitgevoerd.
bewijsverkrijging): personeelsleden
(met
inbegrip
van
alle
contactpunten) werken momenteel
hoofdzakelijk vanuit huis. Het
gebruik
van
middelen
voor
elektronische
communicatie/communicatie
op
afstand
wordt
ten
zeerste
aanbevolen. Alle termijnen moeten
worden nageleefd.
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DENEMARKE
N (DK)

Tot op heden zijn geen maatregelen ten aanzien van De Deense rechtbanken hebben een
gerechtelijke procedures getroffen.
spoedprocedure ingesteld met het oog op de
aanpak van bepaalde kritieke aangelegenheden.
Bij deze kritieke aangelegenheden, die op lokaal
niveau door de rechtbanken afgehandeld zullen
blijven worden, gaat het bovenal om zaken die
juridisch gesproken tijdsgebonden zijn of
bijzonder ingrijpend zijn.
Het is aan de rechtbanken om in elke zaak de
afweging te maken of die voldoet aan de
voorwaarden van een “kritieke” zaak; ook
moeten de rechtbanken zelf, rekening houdend
met de omstandigheden, de werkzaamheden
regelen.
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De enige complicatie betreft de
toenemende
beperkingen
ten
aanzien van de posterijen in
sommige landen. In samenspraak
met het ministerie van Buitenlandse
Zaken proberen wij die te
ondervangen door gebruik te maken
van diplomatieke kanalen voor de
betekening
van
gerechtelijke
stukken. Buitenlandse centrale
autoriteiten
moeten
de
rechtbanken/bevoegde autoriteiten
adviseren om alle verzoeken met
betrekking tot betekening van
stukken
en
bewijsverkrijging
rechtstreeks bij de bevoegde
rechterlijke instanties in te dienen en
niet via de centrale autoriteit
(ministerie van Justitie), aangezien
de behandeling van het verzoek op
dit moment duidelijk het snelst gaat
langs die weg.
In het algemeen proberen de Deense
rechtbanken
tijdens
de
noodtoestand
zoveel
mogelijk
werkzaamheden vanuit huis af te
handelen.

Het besluit om prioriteit toe te kennen aan
kritieke zaken brengt met zich mee dat een
aantal belangrijke zaken van uiteenlopende
aard, waaronder zaken met lijfelijke
aanwezigheid bij rechtszittingen, geen prioriteit
krijgt. Deze zaken zijn tot nader order
uitgesteld.
De Deense rechtbanken proberen tijdens de
noodtoestand zoveel mogelijk werkzaamheden
vanuit huis af te handelen. Het Deense Raad
voor de rechtspraak is erin geslaagd voor alle
medewerkers thuiswerkplekken in te richten.
Daarnaast mogen rechtbankmedewerkers (in
beperkte mate) lijfelijk aanwezig zijn in de
rechtbank om ervoor te zorgen dat zij en
anderen taken vanuit huis kunnen uitvoeren.
De rechtbanken maken bij het voorbereiden
van zaken op diverse rechtsgebieden,
waaronder civiele zaken en zaken waarbij
gerechtsdeurwaarders betrokken zijn, zoveel
mogelijk gebruik van telefonische conferenties.
De familierechtbanken behandelen voor zover
mogelijk zaken zonder lijfelijke aanwezigheid. Er
zijn ook bepaalde erfrechtzaken die telefonisch
kunnen worden afgehandeld.

ESTLAND
(EE)

Het crisiscomité (bestaande uit de Deense Raad
voor de rechtspraak en een groep presidenten
van de rechtbanken) hebben de rechtbanken
opgeroepen om voor zover mogelijk ook na te
gaan of de huidige situatie aanleiding geeft tot
verder gebruik van videoconferenties, mits dat
vanuit het perspectief van de rechtsstaat bezien
geen bezwaren oplevert.
Op de website van de overheid staat algemene Noodtoestand van 12 maart tot en met 17 mei. De Estse centrale autoriteit is per
informatie in het Engels.
13 maart
gaan
telewerken.
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Procestermijnen worden door de rechtbanken per
geval verlengd. Rechtbanken houden rekening met de
extra belasting, werkzaamheden en complicaties die
de crisis voor de procespartijen veroorzaakt.
Bij gebrek aan wetgeving inzake de verlenging van
termijnen hebben rechters de discretionaire
bevoegdheid langere nieuwe termijnen vast te stellen
of bestaande termijnen te verlengen.
Om de verspreiding van het coronavirus via menselijk
contact in zorginstellingen tegen te gaan, is de duur
of de termijn waarvoor personen met een
geestesziekte in psychiatrische ziekenhuizen of
instellingen voor maatschappelijk welzijn worden
opgenomen opgeschort:
- in geval van verlengde voorlopige bescherming voor
de duur van de noodsituatie;
- in geval van opname voor de duur van de
noodsituatie en tot twee maanden na de beëindiging
van de noodsituatie.
Dit doet niets af aan de verplichting om opnames en
toepassing van voorlopige beschermingsmaatregelen
te staken nadat de voorwaarden voor opname niet
meer bestaan of duidelijk is geworden dat niet aan de
voorwaarden werd voldaan.
Op het terrein van het verbintenissenrecht is thans
geen sprake van fundamentele wijzigingen. Het
ministerie van Justitie heeft diverse door de Estse
wetgeving reeds geboden juridische mogelijkheden
onderzocht en daarvan zou in deze moeilijke tijden
gebruik kunnen worden gemaakt. Het zwaartepunt
lag op het geven van uitleg en het beantwoorden van
verzoeken om informatie. Er zijn ook voorstellen
gedaan tot wijziging van bepaalde regels op het
terrein van het verbintenissenrecht, maar deze

Om de capaciteit van het ministerie van Justitie,
rechtbanken, parketten en gevangenissen voor
het houden van videoconferenties te vergroten,
zijn virtuele vergaderruimtes opgezet. Deze
oplossing kan ook worden toegepast voor het
houden van hoorzittingen met procespartijen.
Daarnaast is de beschikbare apparatuur voor
videoconferenties verplaatst om tegemoet te
komen
aan
de
gestegen
vraag
in
gerechtsgebouwen en gevangenissen.
Er is geen sprake van wetswijzigingen met
betrekking tot gerechtelijke procedures. De
Raad voor de rechtspraak heeft aanbevelingen
gedaan. De werkzaamheden van de Estse
rechtbanken
zijn
gereorganiseerd:
de
openingstijden van de griffies zijn 9.00-13.00
uur en de gerechtsgebouwen zijn op werkdagen
tot 14.00 uur geopend.
Waar mogelijk worden zaken schriftelijk
afgehandeld,
via
het
rechtbankinformatiesysteem en met behulp van
digitale dossiers.
Het houden van spoedeisende zittingen en
voeren van procedures geschiedt met behulp
van elektronische communicatiemiddelen.
Indien dat niet mogelijk is, besluit de rechtbank
per geval of de zitting of procedure in de
rechtbank wordt gehouden resp. gevoerd. De
volgende kwesties kunnen als spoedeisend
worden beschouwd: plaatsing van een persoon
in een gesloten instelling; kinderen uit het gezin
halen; voogdij instellen voor volwassenen. In
niet-spoedeisende zaken kan de rechtbank zich
bedienen
van
elektronische
communicatiemiddelen (of
van
andere
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Mededelingen
(berichten
en
stukken) worden per e-mail gedaan
en verstuurd (in civiele zaken en de
meeste strafzaken). Zo nodig worden
de originele stukken na het einde
van de noodtoestand per luchtpost
verzonden.

discussies lopen nog.

noodzakelijke middelen), maar over het
algemeen wordt rechtbanken aanbevolen te
kiezen voor opschorting van zittingen en/of
procedures.
Krachtens het wetboek van burgerlijke
rechtsvordering kan de rechtbank in
uitzonderlijke en dringende gevallen waarbij
kinderen betrokken zijn een voorafgaande
maatregel of beschermingsbevel uitvaardigen
zonder de kinderen te horen. Veel rechters
hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.
Aanbevolen wordt om processtukken bij
voorkeur via het elektronisch dossiersysteem en
per e-mail te betekenen.
De kamer van notarissen heeft notarissen
gemachtigd alle noodzakelijke maatregelen uit
te voeren, zoals ingebruikname van de dienst eNotar voor authenticatie op afstand, waarmee
met behulp van videobrugtechnologie notariële
handelingen worden verricht. Tot 6 april
konden slechts bepaalde handelingen op
afstand worden verricht (verlening van
volmachten, verkoop van aandelen in besloten
vennootschappen, en nog enkele), terwijl vanaf
6 april vrijwel alle akten op afstand
geauthenticeerd
kunnen
worden
(huwelijkssluitingen
en
echtscheidingen
uitgezonderd). Zelfs onroerend goed kan dus via
online-authenticatie worden verkocht en
overgedragen. Ook na beëindiging van de
noodtoestand zal dat het geval zijn. Ook de
Estse orde van advocaten heeft haar leden
12

aangemoedigd op afstand te werken en alle
technische communicatiemiddelen voor het
blijven verlenen van rechtsbijstand te benutten.
Zij heeft ook benadrukt dat het noodzakelijk is
de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt
te waarborgen. De orde van advocaten heeft
voorts onderstreept dat vanwege de
noodsituatie opgelegde beperkingen van
rechten gerechtvaardigd moeten zijn en ter
discussie gesteld moeten worden als een
bepaalde zaak daartoe noopt. Advocaten
hebben ook de plicht zich snel aan
veranderingen in hun werkomgeving aan te
passen, flexibel en innovatief te zijn en ervoor
te zorgen dat de mogelijkheden voor verzoeken
tot verlenging van termijnen niet worden
misbruikt.
Ook de kamer van gerechtsdeurwaarders en
curatoren
heeft
gemeld
dat
gerechtsdeurwaarders en curatoren hun
werkzaamheden hebben gereorganiseerd om
op afstand te kunnen werken.

FINLAND (FI)

Ondanks de aanhoudende crisis zijn de De
rechtbanken
behouden
hun
wettelijke termijnen voor gerechtelijke onafhankelijkheid. Niettemin biedt de Raad
procedures ongewijzigd gebleven.
voor de rechtspraak rechtbanken richtlijnen en
advies op het vlak van beheer.

Er wordt nog steeds internationale
rechtsbijstand geboden, maar de
rechtbanken bepalen aan de hand
van de beschikbare middelen welke
zaken prioriteit krijgen.

De raad heeft richtlijnen verstrekt waarin
rechtbanken wordt geadviseerd om zaken te De meeste zaakbehandelaars van de
blijven behandelen, gecombineerd met Finse
centrale autoriteit (de
voorzorgsmaatregelen zoals het beperken van Verordeningen 2201/2003, 4/2009,
13

lijfelijke aanwezigheid tot dringende zaken. De
raad adviseert rechtbanken om zittingen met
behulp van videoconferenties of andere
beschikbare en geschikte technologie te
organiseren. De Raad voor de rechtspraak heeft
ten behoeve van alle rechtbanken ook een
advies gepubliceerd over het gebruik van
verbindingen op afstand tijdens processen. Het
advies is uitsluitend met het oog op de huidige
uitzonderingssituatie opgesteld en heeft niet
tot doel om wijzigingen aan te brengen in
bestaande
beleidslijnen,
instructies
of
aanbevelingen. Doeltreffender gebruik van
verbindingen op afstand dient ertoe de
gezondheidsrisico’s te minimaliseren door
bijeenkomsten met meerdere personen te
vermijden. Deze en toekomstige adviezen zijn
hier te raadplegen.

1393/2007 en 1206/2001) werken
momenteel op afstand. Voor
dringende zaken is er beperkte
aanwezigheid
op
kantoor.
Communicatie per e-mail wordt
waar mogelijk aanbevolen:
central.authority@om.fi
en
maintenance.ca@om.fi (uitsluitend
alimentatiezaken).

Op 10 mei 2020 was door de Finse
districtsrechtbanken de behandeling van 1 431
civiele zaken opgeschort. Actuele informatie is
hier te vinden.

Het contact met de rechtbanken geschiedt bij
voorkeur telefonisch en per e-mail.
FRANKRIJK
(FR)

Termijnen
(procestermijnen),
waaronder
verjaringstermijnen, die tussen 12 maart en één
maand na het einde van de noodtoestand verstrijken,
worden verlengd. Na beëindiging van die
noodtoestand gaan alle termijnen weer normaal
lopen, doch niet langer dan twee maanden. De
verlengde termijn hoeft partijen er echter niet van te
weerhouden om, voor zover mogelijk, gedurende de
noodtoestand zich op enigerlei wijze van

Van 17 maart tot 10 mei hebben de
rechtbanken alleen spoedeisende zaken
behandeld (zittingen inzake burgerlijke
vrijheden en voogdijzaken, tenuitvoerlegging,
kinderbescherming, spoedeisende zaken bij
familierechtbanken,
waaronder
beschermingsbevelen, en spoedprocedures).

Op het vlak van justitiële
samenwerking worden verzoeken op
de gebruikelijke wijze afgehandeld.

Brussel II bis
(Verordening
2201/2003):
De
Franse
zaakbehandelaars van de centrale
autoriteit werken op het terrein van
Vanaf 11 mei hebben de rechtbanken hun internationale
ontvoering
van
14

rechtsmiddelen te bedienen of een rechtsvordering in werkzaamheden in alle zaken geleidelijk weer kinderen en kinderbescherming
te stellen.
opgepakt.
merendeels op afstand en gaan ten
minste één dag per week naar
In beginsel gelden prestatieverplichtingen en Indien een rechtbank niet kan functioneren, kan kantoor. Dit betekent dat alle
termijnen die voortvloeien uit overeenkomsten voor de behandeling van spoedeisende zaken nieuwe verzoeken per post, fax of eonverminderd en geldt de nationale wetgeving die een andere rechtbank worden aangewezen.
mail kunnen worden verstuurd.
van toepassing is op specifieke omstandigheden (zoals
Bewijsverkrijging
(Verordening
onder meer overmacht). Contractuele sancties op Partijen worden op alle mogelijke manieren op 1206/2001): De verzoeken worden
verzuim
van
schuldenaren
(boetebeding, de hoogte gesteld van rechterlijke uitspraken, op
de
gebruikelijke
wijze
ontbindingsclausule enz.) zijn echter tijdelijk in het bijzonder per e-mail of telefonisch afgehandeld. De verwerkingstijd kan
opgeheven met het oog op problemen bij de (uitspraken worden niet als aan de ontvanger iets langer bedragen, aangezien de
tenuitvoerlegging.
betekend geacht).
zaakbehandelaar op afstand werkt
en één dag in de week naar kantoor
Wettelijk
vastgelegde
contractuele
boeten, Met betrekking tot beschermende maatregelen komt voor het afhandelen van
verlengingen en opzegtermijnen zijn ook opgeschort voor kinderen en volwassenen geldt dat de verzoeken die per post of fax zijn
of verlengd.
maatregelen die tijdens de noodtoestand binnengekomen.
vervallen automatisch worden verlengd, tenzij
de rechter anders beslist.
Betekening
van
stukken
(Verordening 1393/2007): Onder de
Termijnen
voor
onderzoeksen huidige omstandigheden kan de
bemiddelingsmaatregelen zijn opgeschort en betekening van stukken vertraagd
worden vanaf 23 juni 2020 met drie extra zijn. De betekening kan elektronisch
maanden verlengd.
geschieden op voorwaarde dat de
ontvanger
voorafgaande
Met het oog op de naleving van de regels voor toestemming heeft gegeven.
onderling
afstand
houden,
kan
de
rechtbankleiding de toestroom van mensen De Franse centrale autoriteit in het
naar de rechter reguleren en bepalen hoeveel kader van deze drie verordeningen
mensen de rechtszaal mogen betreden.
(2201/2003,
1206/2001
en
1393/2007)
blijft
per
e-mail
Mensen met een verzoek tot het bijwonen van communiceren
(entraide-civileeen rechtszitting die beperkt toegankelijk is, internationale@justice.gouv.fr),
kunnen zich via alle middelen tot de maar communiceert tevens per brief
rechtbankleiding wenden.
of fax.
Bij gebruik van audiovisuele of andere De Franse centrale autoriteit in het
elektronische communicatiemiddelen wordt de kader
van
Verordening
(EG)
rechtszitting mogelijk niet op één locatie nr. 4/2009
inzake
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gehouden.

onderhoudsverplichtingen
communiceert
per
e-mail:
Ten slotte wordt erop gewezen dat de gebruikte obligation.alimentaire@diplomatie.g
communicatiemiddelen het geheim der ouv.fr
beraadslagingen moeten waarborgen.
DUITSLAND
(DE)

Tot dusverre zijn geen maatregelen ten aanzien van
termijnen in civiele zaken vastgesteld, maar alleen
bepalingen met betrekking tot langduriger oponthoud
in strafzaken.

Wettelijke bepalingen voor civiele procedures
bieden rechtbanken reeds aanzienlijke ruimte
om soepel op de huidige uitzonderingssituatie
te reageren. Het is aan de desbetreffende
rechtbanken en rechters om te besluiten welke
De Duitse wet inzake de burgerlijke rechtsvordering maatregelen in afzonderlijke gevallen moeten
bevat bepalingen met betrekking tot de verlenging worden
genomen.
De
rechterlijke
van termijnen, aanhouding procedures en herstel in onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.
de vorige toestand die van pas komen bij rechtszaken
tijdens de Covid-19-crisis.
Voor meer informatie over wetgevende maatregelen
kan de website van het federale ministerie van Justitie
en Consumentenbescherming worden geraadpleegd
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Cor
ona/Corona_node.html

Brussel II bis
(Verordening
2201/2003):
De federale Raad voor de
rechtspraak, zijnde de Duitse
centrale autoriteit in het kader van
Verordening 2201/2003 (Brussel II
bis) kent om gezondheidsredenen
verminderde lijfelijke aanwezigheid
van personeel, maar is met
verlaagde
capaciteit
volledig
functioneel.
Samenwerking
onderhoudsverplichtingen
(Verordening 4/2009):

inzake

De werkzaamheden van de centrale
autoriteit
voor
het
grensoverschrijdend
innen
van
onderhoudsbijdragen
zijn
teruggebracht; de afdoening van
zaken is beperkt en partijen wordt
verzocht niet te vragen om
statusupdates van lopende zaken.
Binnen de beperkte mogelijkheden
van nu zal de centrale autoriteit zo
spoedig mogelijk een vervolg aan
alle zaken geven.
Bewijsverkrijging
(Verordening
1206/2001) en betekening van
stukken (Verordening 1393/2007):
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Opgemerkt moet worden dat aan
het de rechter blijft om te besluiten
of uitvoering wordt gegeven aan
verzoeken om bewijsverkrijging. In
het algemeen kan worden gezegd
dat de capaciteit van de rechtbanken
door de afwezigheid van justitieel
personeel ernstig wordt beperkt.
GRIEKENLAN
D (EL)

HONGARIJE

Bij ministerieel besluit zijn alle procedures die
bij de Griekse rechtbanken en hun diensten
werden gevoerd tot 15 mei 2020 geschorst, met
uitzondering van dringende en belangrijke
handelingen, vorderingen en zaken. De
procedures
die
bij
de
civiele
districtsrechtbanken en hun diensten werden
gevoerd, waren tot 10 mei 2020 geschorst. De
werkzaamheden van de justitiële diensten
beperken zich uitsluitend tot handelingen die
nodig zijn voor de uitvoering van noodzakelijke
werkzaamheden en spoedeisende zaken.
Vergaderingen en andere werkzaamheden in
het kader van het functioneren van de
rechterlijke macht worden zo mogelijk op
afstand uitgevoerd, met gebruikmaking van
technische middelen.
Er is voor IT-communicatiemiddelen en toepassingen gezorgd zodat videoconferenties
mogelijk zijn en rechters, openbare aanklagers
en andere juridische actoren thuis kunnen
werken.

De Griekse overheid heeft voorzorgsen
beheersingsmaatregelen
getroffen om de verspreiding van
het virus en de sociaaleconomische
gevolgen ervan te bestrijden en om
ervoor te zorgen dat de particuliere
en de publieke sector naar behoren
werken.
Het ministerie van Justitie heeft, in
zijn hoedanigheid als centrale
autoriteit in het kader van
civielrechtelijke overeenkomsten en
verdragen en in overeenstemming
met
EU-verordeningen
inzake
justitiële
samenwerking
in
burgerlijke en handelszaken, een
gemengd systeem opgezet voor
werken op afstand en bij toerbeurt
lijfelijke aanwezigheid op de
werkplek.
Tot op heden is de centrale
autoriteit
nagenoeg
geheel
operationeel, hoewel door de
aanhoudende
gezondheidscrisis
incidentele
vertraging
in
de
verwerking van sommige verzoeken
onvermijdelijk is.

Het elektronisch indienen van een verzoek tot
afgifte van certificaten is mogelijk in sommige
grotere rechtbanken. In dat geval kunnen
burgers en advocaten deze elektronisch
ontvangen via een webportaal.
De algemene regel is dat termijnen tijdens de “staat Toegang tot de rechter en de continuïteit van Wat
17

justitiële

samenwerking

in

(HU)

van gevaar” blijven lopen. De enige uitzondering
hierop is wanneer de betreffende procedurele
handeling niet schriftelijk of op elektronische wijze
kan worden uitgevoerd (d.w.z. procedurele
handelingen waarvoor een bijdrage in persoon in
vereist en die niet op andere wijze kunnen worden
verricht), waardoor de procedure staakt. In dat geval
wordt de periode totdat de belemmering is
weggenomen of de periode tot het einde van de staat
van gevaar niet tot de termijn gerekend.

de lopende procedures zijn gewaarborgd en de civiele zaken betreft is er tijdens de
rechtbanken in Hongarije zijn niet met reces.
staat van gevaar sprake van
beperkingen ten aanzien van
In de rechtbanken worden geen procedurele tenuitvoerleggingsprocedures. Voor
handelingen verricht waarvoor fysiek contact tenuitvoerleggingsmaatregelen geldt
vereist is. Speciale procedureregels moeten dat bijvoorbeeld geen gerechtelijke
zorgen voor een soepel verloop van de plaatsopnemingen en geen veilingen
schriftelijke communicatie, zittingen op afstand van onroerende zaken mogen
en hoorzittingen waarbij elektronische vormen worden gehouden. En mogen geen
van persoonlijke identificatie worden gebruikt.
tenuitvoerleggingsmaatregelen
worden gelast ten aanzien van
overdrachten van kinderen in
gevallen
van
wederrechtelijke
ontvoering van kinderen en op basis
van Brussel II bis.
De centrale
operationeel.

IERLAND (IE)

Geen specifieke wetgeving inzake termijnen. Het
instellen van vorderingen waarbij de wettelijke
termijn daarvoor verstrijkt vóór het einde van de
“periode van beperkingen” wordt als een dringende
zaak beschouwd (zie de tweede kolom).

De rechtbanken blijven open en nemen
spoedeisende stukken in ontvangst. Er komen
bussen beschikbaar waarin stukken kunnen
worden gedeponeerd, waardoor de noodzaak
tot interactie met medewerkers bij de
publieksbalie wordt verkleind. De rechtbanken
zijn nog steeds per e-mail en post bereikbaar.
Dankzij toestemming per e-mail kunnen civiele
zaken worden verdaagd. De komende weken
zullen alleen spoedeisende zaken doorgang
vinden.
Verzoekschriften
met
betrekking
tot
spoedeisende familiezaken zijn toegestaan,
18

autoriteiten

zijn

Vergeleken
met
normale
omstandigheden kan de uitvoering
van verzoeken om rechtsbijstand
vertraging oplopen.
Personeel van het ministerie van
Justitie en Gelijkheid en de centrale
autoriteiten werkt hoofdzakelijk
vanuit huis. De voorkeur gaat uit
naar uitsluitend communicatie per email.

met inbegrip van beschermingsbevelen,
voorlopige contactverboden, onmiddellijke
contactverboden en verlenging van bevelen.
Ook
voor
dringende
zaken
kunnen
verzoekschriften worden ingediend, zoals
spoedeisende voogdijzaken en verzoeken om
rechterlijke toetsing.
Na de beschikking van de president van het
Hooggerechtshof worden voor alle mensen die
momenteel
in
hechtenis
zitten
videoverbindingen geregeld.
Er lopen proeven om rechtszittingen, met
toestemming van de partijen, op afstand en per
video mogelijk te maken.

ITALIË (IT)

In eerste instantie werden termijnen voor het
uitoefenen van gerechtelijke handelingen in civiele
procedures opgeschort voor de periode 9 maart tot
22 maart (en vervolgens uitgesteld tot 15 april).
Bij Wetsbesluit nr. 23 van 8 april 2020 is het uitstel
van zittingen en de opschorting van procedurele
termijnen verlengd tot 11 mei 2020.

De meeste zittingen in civiele zaken die
gepland stonden voor de periode tussen de
eerste dag na de inwerkingtreding van het
besluit (9 maart 2020) en 22 maart (vervolgens
15 april en uiteindelijk 11 mei) zullen vanwege
verplicht uitstel geen doorgang vinden.

Een groot deel van het personeel
van het ministerie van Justitie werkt
vanuit huis.
De justitiële samenwerking in civiele
zaken zal voor nog onbekende tijd
negatief
worden
beïnvloed.
Verzoeken
om
justitiële
samenwerking (inclusief verzoeken
om inlichtingen over buitenlands
recht in het kader van de
Overeenkomst van Londen uit 1968)
moeten bij voorkeur elektronisch
worden ingediend. De verwerking
van papieren stukken loopt mogelijk
aanzienlijke vertraging op.

Alle tijdens de crisisperiode geplande zittingen
zullen worden opgeschort (spoedeisende zaken
Voor termijnen die normaal gesproken tijdens de uitgezonderd).
schorsingsperiode
zouden
ingaan,
is
de
aanvangsdatum uitgesteld tot na het einde van de Lokale rechtbanken mogen hun eigen
schorsingsperiode.
organisatorische maatregelen vaststellen
(beperkte
toegang
tot
gebouwen,
Uitzonderingen: adoptie van kinderen, niet-begeleide kantoorsluitingen).
minderjarigen, pleegzorg, procedures met betrekking
tot de bescherming van minderjarigen, en
alimentatieprocedures waarbij sprake is van inbreuk In het bijzonder kunnen bij niet-opgeschorte Alle mededelingen moeten worden
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op de bescherming van essentiële behoeften;
verplichte
medische
behandeling,
vrijwillige
zwangerschapsafbreking,
uitvoerbaarheid
bij
voorraad, verkiezingsprocedures en alle zaken die
ernstig nadeel voor de partijen tot gevolg hebben.

LETLAND
(LV)

Schriftelijke civiele procedures indien de rechten van
de partijen niet worden geschonden en de rechtbank
die mogelijk acht. In plaats van rechtszittingen uit te
stellen, is Letland overgestapt op schriftelijke civiele
procedures, tenzij het absoluut noodzakelijk is om
een echte rechtszitting te houden, een zaak met
spoed bekeken moet worden, of er een hoog risico op
ernstige schending van rechten bestaat.

zaken (die spoedeisend zijn verklaard of die bij
wet als zaken met de hoogste voorrang worden
beschouwd) via verbindingen op afstand civiele
zittingen worden gehouden indien alleen de
aanwezigheid van advocaten of partijen is
vereist, mits wordt voldaan aan hoor en
wederhoor en er sprake is van effectieve
deelname van de partijen. Hiervoor is, nadat
advies is verkregen van de orde van advocaten,
een besluit van de hoofden van de gerechtelijke
diensten benodigd.
Ten aanzien van de periode van 11 mei tot
31 juli 2020 is de verwachting dat de hoofden
van de gerechtelijke diensten een reeks
organisatorische maatregelen zullen nemen om
drukke bijeenkomsten en nauw contact tussen
mensen in kantoorruimtes te voorkomen.
Dit kan de volgende maatregelen omvatten:
- het houden van civiele zittingen via
verbindingen op afstand waarbij alleen de
aanwezigheid van advocaten of de partijen of
personen die de rechter bijstaan is vereist, mits
wordt voldaan aan hoor en wederhoor en er
sprake is van effectieve deelname van de
partijen, op voorwaarde dat de rechter lijfelijk
ter zitting aanwezig is;
- uitstel van zittingen tot na 31 juli 2020;
- het houden van civiele zittingen waarbij
deelname van de verweerders alleen in de vorm
van een schriftelijke procedure is vereist.
De Republiek Letland heeft richtlijnen voor het
regelen van de werkzaamheden van
districtsrechtbanken (stad) en regionale
rechtbanken
tijdens
de
noodtoestand
uitgevaardigd. In die richtlijnen wordt
aanbevolen om zittingen in spoedeisende zaken
waar mogelijk in de vorm van een
videoconferentie te houden.
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gestuurd
naar
ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

In een noodsituatie geschiedt de
verzending en ontvangst van alle
verzoeken en bijgaande stukken
elektronisch (per e-mail) en blijft de
vertrouwelijkheid
gewaarborgd.
Verzoeken
om
wederzijdse
rechtshulp
worden
gescand,
omgezet in pdf-formaat en vanaf het

Verjaringstermijnen (bv. vervaltermijnen) zijn van Indien de zitting in fysieke aanwezigheid van
12 maart tot 1 juli opgeschort.
personen wordt gehouden, moet tussen de op
de zitting aanwezige personen de noodzakelijke
Tenuitvoerleggingsprocedures: de maximumtermijn afstand worden aangebracht en moeten overige
voor vrijwillige nakoming van verplichtingen op grond voorzorgsmaatregelen
worden
genomen
van het vonnis met betrekking tot teruggave van (ventilatie van ruimten enz.).
goederen, invordering van schulden en ontruiming
van gebouwen is verlengd van 10 tot 60 dagen, met Vanaf 12 mei 2020 kunnen de rechtbanken de
uitzondering van gevallen waarin het vonnis rechtszittingen in aanwezigheid van personen
onmiddellijk ten uitvoer moet worden gelegd.
hervatten, met dien verstande dat bij het
beoordelen van zaken rekening wordt
Commerciële zekerheidstelling. Termijnen voor het gehouden met de door het kabinet bepaalde
nemen van een besluit over commerciële voorschriften
inzake
bijeenkomsten
in
zekerheidstelling zijn verlengd van 30 tot 60 dagen.
binnenruimten.

LITOUWEN
(LT)

Litouwen heeft geen officiële rechtshandelingen
vastgesteld voor het opschorten of verlengen van
procedurele termijnen in civiele zaken. De rechtbank
waarbij de zaak aanhangig is, besluit per geval over
vernieuwing of verlenging van de procestermijnen.
De raad voor de rechterlijke macht heeft de
rechtbanken aanbevelingen doen toekomen waarin
de rechtbanken in Litouwen worden aangespoord tot
“een soepele beoordeling van verzoeken van personen
om vernieuwing van een overschreden termijn voor
het indienen van een processtuk of het uitvoeren van
een
proceshandeling”
tijdens
en
na
de
quarantaineperiode indien de genoemde handelingen
door de in de Republiek Litouwen uitgeroepen
noodtoestand en de daaropvolgende gewijzigde
regeling
van
werkzaamheden
van
overheidsinstellingen werden belemmerd. Samen met
het verzoek moet degene die om vernieuwing van een

De raad voor de rechterlijke macht heeft
rechtbankvoorzitters aanbevelingen gedaan ten
aanzien van de regeling van werkzaamheden in
hun rechtbank tijdens de quarantaineperiode,
maar laat de uitwerking van de aanbevelingen
aan de voorzitters zelf.
Civiele procedures (waar mogelijk in de vorm
van een schriftelijke procedure) vinden op de
gebruikelijke wijze plaats. Bij civiele zaken
waarin een mondelinge behandeling verplicht is
en de partijen kenbaar hebben gemaakt dat zij
aan de zitting willen deelnemen, wordt de
geplande mondelinge behandeling zonder
nieuwe datum verdaagd, worden de
procespartijen in kennis gesteld en worden met
de partijen mogelijke voorlopige data voor
zittingen afgesproken.
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officiële e-mailadres van het
ministerie van Justitie doorgestuurd
naar de andere landen. Deze
werkwijze wordt ook van andere
landen aanvaard.
De justitiële samenwerking is nog
steeds gegarandeerd, bijvoorbeeld
wat betreft de uitvoering van
verzoeken om betekening van
stukken of hoorzittingen per
videoconferentie.

De meeste werknemers van
overheidsinstanties
werken
op
afstand. Er wordt nog steeds
internationale
rechtsbijstand
geboden, maar sommige procedures
kunnen langer duren.

overschreden termijn vraagt de rechtbank de Mondelinge behandelingen in rechtbanken
informatie ter staving van dergelijke omstandigheden blijven beperkt tot civiele zaken die geen uitstel
overleggen.
dulden, zoals civiele zaken met betrekking tot
rechterlijke toestemming voor verlenging van
onvrijwillige
ziekenhuisopname
en/of
onvrijwillige behandeling, het weghalen van
kinderen uit een onveilige omgeving en in het
wetboek van burgerlijke rechtsvordering
bedoelde gevallen.
Hierbij wordt prioriteit gegeven aan het houden
van hoorzittingen op afstand indien de
rechtbank over de daarvoor benodigde
middelen beschikt.
Gerechtelijke vonnissen worden met behulp
van elektronische communicatiemiddelen
verstuurd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan
het gerechtelijke informatiesysteem. In
uitzonderlijke gevallen worden stukken per email en gewone post verstuurd aan personen
die geen toegang tot het gerechtelijke
informatiesysteem hebben. Processtukken en
andere correspondentie worden via het
overheidssysteem voor elektronische bezorging
of per e-mail aan niet-procespartijen (zoals
gerechtsdeurwaarders en notarissen) gestuurd,
en slechts bij uitzondering per post. De
communicatie/samenwerking verloopt via
elektronische
communicatiemiddelen
en
telefonisch.
Zodra de rechtstreekse betekening aan
personen in rechtbanken wordt opgeschort,
worden
processtukken
elektronisch
in
ontvangst genomen of per post verstuurd.
Gerechtsdeurwaarders: Na de overgang naar
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werken op afstand sinds 16 maart bieden
gerechtsambtenaren
tijdens
de
quarantaineperiode
schuldeisers
en
schuldenaren nog altijd het merendeel van hun
diensten aan. Hoewel het directe contact
beperkt is, zullen gerechtsambtenaren en hun
medewerkers telefonisch, per e-mail, via de
website www.antstoliai.lt dan wel per gewone
post met de procespartijen communiceren. De
huidige quarantaine vormt evenmin een
beletsel voor het indienen van nieuwe
executoriale titels: schriftelijke executoriale
titels kunnen per post bij gerechtsambtenaren
worden ingediend en elektronische executoriale
titels per e-mail of via het internet door in te
loggen op het informatiesysteem van de
gerechtsambtenaren
op
http://www.antstoliai.lt/
Tijdens
de
quarantaineperiode
zien
de
gerechtsambtenaren tevens af van de
bekendmaking van nieuwe veilingen.
Wat de regeling van werkzaamheden van
notarissen betreft, zijn amendementen op de
wet op het notariaat en het burgerlijk wetboek
in voorbereiding. Daarin wordt bepaald dat het
merendeel van de notariële diensten online zal
plaatsvinden en op afstand zal worden
verleend. In de ontwerpamendementen wordt
voorgesteld om notarissen het recht te verlenen
op afstand notariële handelingen te verrichten
en deze als elektronische notariële akte te laten
passeren.
De
informatie
zal
worden
doorgezonden
aan
functionerende
overheidsregisters en informatiesystemen.
Bezoeken aan notariskantoren zijn dan nog
uitsluitend bestemd voor de rechtstreekse
identificatie
van
personen
en
voor
23

wilsbeschikkingen. Naar verwachting wordt de
rol van notarissen bij het goedkeuren van
bepaalde
eenvoudige
typen
volmacht
opgeheven en elektronische registratie van
volmachten mogelijk gemaakt als daarvoor
geen notariële akte is vereist. Onder de
notariële diensten op afstand vallen niet het
legaliseren van testamenten en het in bewaring
geven daarvan, evenmin als legalisatie van
verklaringen van in leven zijn. Notarissen
mogen evenmin diensten op afstand verlenen
als zij menen dat de gerechtvaardigde belangen
van een cliënt alleen door een ontmoeting in
persoon het beste beschermd kunnen worden
of indien zij iemands testament moeten
opstellen, de consequenties van notariële akten
moeten toelichten of iemands identiteit
moeten vaststellen.
Op de website van de dienst voor door de staat
gegarandeerde
rechtsbijstand
zijn
aanbevelingen gepubliceerd inzake door de
staat gegarandeerde rechtsbijstand. Het wordt
dringend aanbevolen om persoonlijk contact te
vermijden en het verlenen van rechtsbijstand
met behulp van middelen voor werken op
afstand te organiseren, dat wil zeggen: verstuur
alle verzoeken per e-mail en geef advies per
telefoon, online of gebruik andere vormen van
telecommunicatie. In dringende gevallen waarin
de deelname van een advocaat nodig is bij
bepaalde vooronderzoeken of gerechtelijke
procedures, wordt u gevraagd zorgvuldig te
handelen, de nationale richtlijnen ter
voorkoming van de verspreiding van Covid-19 te
volgen (veilige afstand, hygiëne enz.) en te
weigeren zittingen bij te wonen als er geen
adequate beschermende maatregelen zijn
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genomen (de ruimte wordt niet geventileerd,
ontsmettingsmiddelen ontbreken, er bestaan
twijfels over de gezondheid van anderen in
dezelfde ruimte enz.).
De Litouwse orde van advocaten heeft alle
praktiserende advocaten in Litouwen eveneens
soortgelijke aanbevelingen gedaan.

LUXEMBURG
(LU)

De crisistoestand, die is gebaseerd op een
groothertogelijke verordening van 18 maart 2020
waarmee een reeks maatregelen in de strijd tegen
Covid-19 werd ingevoerd, is op 24 maart 2020 bij wet
met drie maanden verlengd.
Het parlement kan tijdens de crisistoestand niet
worden ontbonden, behoudt al zijn wetgevende
bevoegdheden en op kan op ieder moment tijdens de
drie maanden durende periode een wet aannemen
om de crisistoestand te beëindigen. Op de dag
waarop de crisistoestand afloopt, verliezen de tijdens
deze periode vastgestelde besluiten hun rechtskracht.
De regering heeft tijdens de Conseil de
gouvernement
op
25 maart
2020
een
groothertogelijke verordening aangenomen die door
het ministerie van Justitie was opgesteld en
waarmee termijnen in rechtszaken worden
opgeschort en bepaalde procedurele voorschriften
worden aangepast.
Alle termijnen die voor procedures bij rechtbanken en
administratieve, militaire en grondwettelijke hoven
zijn voorgeschreven, worden opgeschort door een
algemene bepaling. De tekst bevat enkele
uitzonderingen met betrekking tot vrijheidsbeneming

De gerechtelijke administratie heeft in deze fase
van de pandemie de nodige maatregelen
getroffen om enerzijds een verminderde
functionele
dienstverlening
te
kunnen
garanderen en anderzijds de gezondheid van
alle werknemers zoveel als mogelijk te
beschermen.
Deze voorzorgen zijn met strikte inachtneming
van de grondwet en de internationale
verplichtingen van Luxemburg genomen, met
name die welke verband houden met
grondrechten. De toepassing ervan geschiedt
volgens
de
criteria
“noodzaak”
en
“evenredigheid”.
Veel lidstaten hebben als onderdeel van de
strijd tegen het coronavirus beperkingen inzake
verplaatsingen opgelegd. Ook Luxemburg heeft
dat gedaan, maar heeft voorzien in een aantal
uitzonderingen
op
deze
beperkingen
(bijvoorbeeld voor personeel in de zorg en
andere sectoren die in deze crisis cruciaal zijn).
Een van die uitzonderingen bepaalt dat
gescheiden ouders nog altijd hun woning
mogen verlaten voor de uitoefening van hun
ouderlijke verantwoordelijkheid, met name
25

Alle instrumenten op het terrein van
justitiële
samenwerking
in
burgerlijke en strafzaken worden
uitgevoerd en afgegeven door de
centrale autoriteit, de openbare
aanklager. Het werkritme is enigszins
teruggeschroefd
zodat
zoveel
mogelijk mensen vanuit huis kunnen
werken.

waarover snelle besluiten moeten worden genomen.

voor de uitoefening van hun omgangsrecht ten
aanzien van hun kind.

Termijnen in civiele en handelszaken
Luxemburg heeft de termijnen in gerechtelijke
procedures opgeschort en bepaalde termijnen in
specifieke procedures verlengd.
Luxemburg heeft ook een aantal uitzonderingen
vastgesteld, met name voor spoedeisende zaken die
geen opschorting van termijnen kunnen velen.
De termijnen voor hoger beroep of verzet zijn
opgeschort.




De rechtbanken in Luxemburg functioneren in
een lager tempo, maar houden hun activiteiten
op voldoende hoog peil om essentiële en
spoedeisende zaken te kunnen verwerken.
Gedurende de periode van de crisistoestand
worden verzoeken en verzoeken die aan de
kamers van de raad van de districtsrechtbanken
en het hof van beroep zijn gericht, in een
schriftelijke procedure beoordeeld.
Het notariaat zet zijn werkzaamheden voort. Er
zijn maatregelen genomen om in bepaalde
juridische procedures afwijkingen toe te staan
teneinde de noodzaak van fysiek contact te
verminderen.

In huurzaken is de tenuitvoerlegging van bevelen
tot uitzetting opgeschort. De bepaling voorziet in
de
opschorting
van
uitzettingen
uit
huurwoningen.
De
termijnen
voor
de
tenuitvoerlegging van uitzettingen met betrekking
tot bedrijfshuur zijn ook opgeschort, evenals voor Ook advocaten zetten hun werkzaamheden
voort en worden aangemoedigd om –
executie en gedwongen verkoop.
gedurende de crisis – in hun contact met de
gebruik
te
maken
van
Voor zaken betreffende de burgerlijke staat geldt rechtbanken
dat de periode van vijf dagen waarin een elektronische communicatiemiddelen.
geboorte moet zijn aangegeven is opgeschort. Bij
huwelijksakten zijn termijnen niet langer relevant Om fysiek contact te vermijden, betekenen
dankzij de mogelijkheid om af te zien van gerechtsdeurwaarders stukken niet aan de
geadresseerde in persoon maar alleen op het
huwelijksafkondigingen.
adres van de geadresseerde in diens postbus.



Een speciale bepaling voorziet in de opschorting
van termijnen in erfrechtzaken buiten elke
gerechtelijke procedure om. Het is belangrijk om
de rechten van burgers te beschermen, aangezien
de vereffening van een nalatenschap een uiterst
formalistische procedure met talrijke vertragingen
is.
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MALTA (MT)

Naar verwachting zullen de termijnen voor het
indienen en publiceren van de jaarrekeningen,
geconsolideerde rekeningen en bijbehorende
verslagen van ondernemingen met drie maanden
worden verlengd. Dit geldt alleen voor boekjaren
die op de dag waarop de crisistoestand afloopt
waren afgesloten en waarvoor de termijnen voor
indiening en publicatie op 18 maart 2020 nog niet
waren verstreken.

Vanaf 16 maart 2020 zijn alle juridische en justitiële
termijnen, waaronder verjaring in civiele zaken en alle
peremptoire termijnen opgeschort tot zeven dagen
na intrekking van het besluit tot sluiting van de
rechtbanken.

Met ingang van 16 maart zijn rechtbanken en
registers gesloten, waaronder hogere en lagere
rechters en hoven van beroep; alle bij wet
ingestelde rechtbanken die vanuit het gebouw
van het gerechtelijke apparaat werken; en ook
alle raden, commissies, comités en andere
Daarnaast zijn tijdens de sluitingsperiode van de instanties die vanuit hetzelfde gerechtsgebouw
rechtbanken ook alle van rechtswege aan notarissen werken en waarbij zaken aanhangig zijn.
opgelegde termijnen opgeschort. De opschorting van
termijnen met betrekking tot notarissen duurt tot Ondanks de sluiting hebben de rechtbanken de
twintig dagen na intrekking van het besluit tot sluiting bevoegdheid gekregen te besluiten tot zittingen
van de rechtbanken.
in spoedeisende zaken of in zaken waarin de
rechtbank meent dat het openbaar belang zo
Ook de op 16 maart 2020 ingevoerde opschorting van zwaar weegt dat de zaak behandeld moet
termijnen voor het sluiten van een verkoop die zijn worden. Deze zijn uiteraard onderworpen aan
vastgelegd in een ingeschreven intentieovereenkomst door de rechtbank vast te stellen specifieke
voor verkoop is op 22 mei 2020 opgeheven. Er werd regelingen voor de bescherming tegen de
een opschorting van twintig dagen, geldend vanaf verspreiding van het virus.
22 mei 2020, ingevoerd ten aanzien van
intentieovereenkomsten voor verkoop, waarna het Met ingang van 4 mei 2020 zijn de griffies van
restant van de opgeschorte termijn verder loopt.
alle rechtbanken geopend voor indiening van
alle gerechtelijke stukken (niet uitsluitend voor
spoedeisende zaken en zaken van openbaar
belang).
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Grensoverschrijdende
justitiële
samenwerking is op de gebruikelijke
wijze voortgezet, uiteraard voor
zover dat onder de huidige
omstandigheden mogelijk is, vooral
gezien
de
verminderde
werkzaamheden in de rechtbanken
en het beperkte internationale
reisverkeer.

NEDERLAND
(NL)

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met
tijdelijke noodwetgeving. Met deze wetgeving kunnen
de meest dringende problemen rond het functioneren
van de rechterlijke macht worden verholpen.
Deze wetgeving is sinds 24 april 2020 van kracht.
Rechtszittingen in civiele en bestuurszaken
Invoering van rechtszittingen met gebruik van volledig
elektronische communicatiemiddelen indien zittingen
in persoon vanwege Covid-19 niet mogelijk zijn. In alle
zaken besluit de rechter op welke wijze de zitting zal
worden gehouden.

Alle gerechtsgebouwen waren tussen 17 maart
2020 en 11 mei 2020 gesloten, behalve voor
zeer spoedeisende zaken. Alle andere zaken zijn
via schriftelijke procedures of met behulp van
audio- of videoconferenties afgehandeld.
Vanaf 11 mei 2020 zijn de rechtbanken weer
geopend voor alle zaken op het vlak van het
straf-, jeugd- en familierecht. De rechterlijke
macht heeft overeenkomstig de adviezen van
de
nationale
gezondheidsdiensten
organisatorische en veiligheidsmaatregelen
getroffen.
Er is geen sprake van veranderingen in wettelijke Voor
zover
mogelijk
zullen
in
de
termijnen in civiele, bestuursrechtelijke en gerechtsgebouwen ook andere zaken in
strafrechtelijke zaken.
persoon worden behandeld. Mocht dat niet
kunnen,
dan
is
het
mogelijk
om
videoconferenties of andere elektronische
middelen te gebruiken.
De rechtbanken blijven echter gesloten voor het
publiek, met uitzondering van zaken van groot
openbaar belang. Als een rechtbank dat met het
oog op het openbaar belang noodzakelijk acht,
kan zij de Raad voor de rechtspraak ook vragen
om een professionele livestream op te zetten.
Bij alle zaken mag de zitting door hooguit drie
vertegenwoordigers van de media worden
bijgewoond. Verder streeft de rechterlijke
macht ernaar meer schriftelijke uitspraken
online toegankelijk te maken.
De rechterlijke macht onderzoekt de
mogelijkheden om de eis tot openbare en
toegankelijke hoorzittingen na te leven en
tegelijkertijd de privacy van de betrokkenen te
eerbiedigen.
De rechterlijke macht heeft gezorgd voor een
tijdelijke aanpassing van de procesreglementen
voor alle rechtsgebieden en heeft op haar
website een pagina aangemaakt met een
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De
centrale
autoriteiten
in
Nederland werken hoofdzakelijk
vanuit huis. Communicatie per email wordt aanbevolen.

compleet actueel overzicht en aanwijzingen
voor de manier van werken tijdens de Covid-19crisis. www.rechtspraak.nl
POLEN (PL)

Bijzondere Poolse wetgeving voorziet in onder meer
de opschorting van nog niet ingegane en het uitstel
van reeds ingegane:
• verjaringstermijnen van tenuitvoerleggingen van
vonnissen;
• termijnen in procedures en voor handelingen van
de rechter in gerechtelijke procedures, waaronder in
tenuitvoerleggingsprocedures.

Er zijn specifieke maatregelen getroffen om de De medewerkers van het ministerie
negatieve gevolgen van de Covid-19-pandemie van Justitie die binnen de centrale
te verlichten.
autoriteit werkzaam zijn, werken op
afstand.
Zo is de mogelijkheid geschapen voor de
overdracht van zaken tussen Poolse Alle
communicatie
(inclusief
rechtbanken (door rechterlijke instanties en betekening
van
stukken
en
voor bepaalde tijd in spoedeisende zaken, zoals bewijsverkrijging) met het Poolse
vastgelegd in de bijzondere wetgeving ter ministerie van Justitie in zijn
verlichting van de gevolgen van de Covid-19- hoedanigheid van centrale autoriteit
pandemie voor de Poolse justitie).
of met het Poolse EJN-contactpunt
moet elektronisch plaatsvinden, met
De categorie spoedeisende zaken is als volgt de benodigde bijlagen in de vorm
gedefinieerd:
van gescande kopieën.
1. Procedures
betreffende
minderjarigen,
waaronder:
- procedures voor de onttrekking van
minderjarigen aan het ouderlijke gezag of aan
voogdij;
- procedures betreffende de plaatsing van
buitenlandse minderjarigen in zorg- en
onderwijsinstellingen;
- procedures voor het aanstellen van een voogd
om de belangen van een minderjarige in een
gerechtelijke procedure te vertegenwoordigen;
- procedures betreffende de plaatsing van
jongeren in een jeugdverblijf of verlenging van
verblijf daarin;
tenuitvoerleggingsprocedures
waarbij
minderjarigen betrokken zijn.
2. Procedures betreffende personen met een
geestesziekte
en
handelingsonbekwame
personen
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Presidenten van alle bevoegde Poolse
rechtbanken kunnen besluiten dat een zaak als
spoedeisend moet worden beschouwd indien
het uitblijven van een uitspraak in zo’n zaak: gevaar kan opleveren voor het leven of de
gezondheid van mens of dier;
- het openbaar belang ernstig kan schaden;
- onmiddellijke en onherstelbare materiële
schade kan veroorzaken;
- of indien de belangen van een behoorlijke
rechtspleging nopen tot een onverwijlde
uitspraak in zo’n zaak.
De detachering van rechters naar andere
rechtbanken is vereenvoudigd. De besluiten
hieromtrent worden door rechterlijke instanties
genomen, overeenkomstig het beginsel van de
onafhankelijkheid van de rechter en voor een
vooraf vastgestelde periode. Dergelijke
procedures
maken
het
mogelijk
om
ondersteuning te bieden aan rechtbanken die
met een zwaardere werkbelasting te maken
hebben.
Opschorting en uitstel van gerechtelijke
procedures is in sommige gevallen ook een
optie.

PORTUGAL
(PT)

Van 19 maart 2020 tot en met 17 april 2020 gold de Tijdens de noodtoestand
Tijdens de noodtoestand:
noodtoestand:
De belangrijkste instrumenten die ten aanzien
 Het team van contactpunten
van de rechterlijke organisatie werden
 Decreet 14-A/2020
van EJN-civiel werkt vanuit
ingevoerd waren:
 Decreet 17-A/2020
huis en verwerkt zo snel als
 Decreet 2-A/20
mogelijk alle verzoeken om
 Noodplannen, opgesteld door iedere
 Decreet 2-B/20
samenwerking
en
rechtbankpresident.
 Wet 1-A/20 en wijzigingen
informatie, ondanks de door
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Wetsbesluit 10-A/20 en wijzigingen

Van 18 april 2020 tot en met 17 mei 2020 gold de
calamiteitentoestand:





Resolutie 33-A/20
Resolutie 33-C/20
Wet 1-A/20 en wijzigingen
Wetsbesluit 10-A/20 en wijzigingen

Zowel tijdens de nood- als de calamiteitentoestand
is overeenkomstig artikel 7 van wet 1-A/20
(geconsolideerde versie) de wettelijke regeling ten
aanzien van wettelijke termijnen als volgt:






De
termijnen
in
niet-spoedeisende
gerechtelijke procedures zijn opgeschort voor
een periode die bij wetsbesluit zal worden
beëindigd.
Dringende gerechtelijke procedures verlopen
zonder opschorting van termijnen of
rechtshandelingen.



Pakket aan persoonlijke diensten bij
spoedeisende procedures, vastgesteld
door iedere rechtbankpresident.

de rechtbanken gehanteerde
schorsing van wettelijke
termijnen.



Virtuele rechtszalen in alle rechtbanken
(van eerste en tweede aanleg en het
Hooggerechtshof), waardoor zittingen
op afstand konden worden gehouden.

 Het team heeft via een VPN
(virtual private network) op
afstand toegang tot de
dossiers.



Digitale ondertekening van vonnissen
via het casemanagementsysteem.



Bij rechtspraak door een collectief
gerecht kan de ondertekening door
andere rechters worden vervangen
door een verklaring van de rechterrapporteur waarin de instemming van
de overige rechters wordt bevestigd
(artikel 15-A van wetsbesluit 10-A/20).

 Alle teamleden zijn gereed om
als dat nodig is, alsook in
dringende gevallen, naar
hun werkplek te gaan.



Toegang
tot
casemanagementsysteem
(virtual private network).

via

het
VPN

Alle procedurele handelingen mogen met
Verjaringstermijnen en vervaltermijnen zijn behulp van tele- of videoconferenties worden
verricht.
opgeschort.



De uitzetting van huurders en hypothecaire Voor het verkrijgen van informatie van
executie van particuliere woningen zijn rechtbanken wordt het gebruik van e-mail in
plaats van telefonisch contact geadviseerd.
opgeschort.



De termijnen waarbinnen schuldenaren Telewerk is verplicht indien de aard van de
verzoeken
tot
het
openen
van werkzaamheden dat toelaat.
insolventieprocedures kunnen indienen, zijn
Rechters blijven hun normale werkzaamheden
opgeschort.
uitoefenen vanuit huis, vanwaaruit zij toegang
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 In
kwesties
betreffende
justitiële
samenwerking
verdient communicatie per
e-mail
(correio@redecivil.mj.pt) de
voorkeur.
Tijdens de calamiteitentoestand:
 Volgens het werkschema van
het team van contactpunten
wordt
momenteel
gedeeltelijk
op
afstand
gewerkt en zorgen oude
roosters ervoor dat ten
minste één teamlid lijfelijk
op het werk aanwezig is.
 Het contactpunt valt onder
het dienstenpakket van de
Hoge Raad voor de Justitie
en volgt de “Maatregelen ter





Handelingen in tenuitvoerleggingsprocedures,
waaronder tenuitvoerleggingsmaatregelen,
worden opgeschort tenzij dit onherstelbare
schade veroorzaakt of een bedreiging vormt
voor het levensonderhoud van de schuldeiser.

tot het casemanagementsysteem hebben. Zij
zijn gereed om indien nodig naar de rechtbank
te gaan.

Spoedeisende en niet-spoedeisende procedures
bij de rechtbanken van eerste aanleg zijn
In artikel 15 van wetsbesluit 10-A/20 is nimmer onderbroken.
bepaald dat in geval van sluiting van een
rechtbank in een bepaalde regio vanwege de Bij rechtbanken van tweede aanleg en bij het
pandemie bij overheidsbesluit de procedurele Hooggerechtshof dienden tot 15 april 2020
termijnen worden opgeschort (dit is met alleen spoedeisende procedures. Vanaf 16 april
betrekking tot enkele zaken en voor beperkte 2020 worden alle spoedeisende en nietspoedeisende procedures weer gevoerd.
duur gebeurd).

Slotopmerking:
Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld,
doet dat niet af aan de noodzaak om de toepasselijke
wetgeving en verdere wijzigingen daarop te
raadplegen. Gelet op artikel 5, lid 2, onder c), van
Beschikking 2001/470/EG is deze informatie niet
bindend voor de Portugese Hoge Raad voor de
Justitie, voor nationale rechtbanken of voor het
contactpunt.

Spoedeisende handelingen en procedures
waarbij grondrechten in het geding zijn kunnen
in
persoon
uitgevoerd
(spoedeisende
bescherming van kinderen, procedurele
handelingen en berechting van verdachten die
in hechtenis zitten) of op afstand met behulp
van een virtuele rechtszaal.

beperking van het risico op
virusoverdracht
in
de
rechtbanken” op die tijdens
de geleidelijke afbouw van
de
beperkingen
zijn
vastgesteld.
Overzicht van de door het
contactpunt
verrichte
werkzaamheden tijdens zowel de
nood- als de calamiteitentoestand:
Het team heeft tijdens de
noodtoestand (op afstand, per post
en telefoon) en tijdens de
calamiteitentoestand (op afstand en
persoonlijk) alle verzoeken om
spoedeisende en niet-spoedeisende
bijstand afgehandeld die betrekking
hadden op de drie netwerken voor
justitiële samenwerking waarbij
Portugal is aangesloten: EJN-civiel,
IberRede
(Latijns-Amerikaanse
landen) en het juridisch netwerk van
CPLP (Portugeessprekende landen).

Niet-spoedeisende processen en procedurele
handelingen zijn verdaagd, behalve wanneer
rechters het noodzakelijk achten om een zitting
te houden, namelijk om onherstelbare schade
te voorkomen of in zaken waarin alle partijen Het team zorgde bijvoorbeeld voor
instemmen met het gebruik van tele- of afhandeling
van
videoconferenties of een virtuele rechtszaal.
grensoverschrijdende verzoeken om
invordering
van
alimentatie;
Vonnissen in niet-spoedeisende zaken kunnen verzoeken om de overdracht van
worden uitgesproken als alle partijen het erover bevoegdheden op het vlak van de
eens zijn dat nader onderzoek door de rechter ouderlijke
verantwoordelijkheid;
niet nodig is.
verzoeken om inlichtingen over
buitenlands recht met betrekking tot
In persoon uitgevoerde handelingen en huwelijksregelingen, de bescherming
procedures vinden plaats in passende ruimten van kwetsbare volwassenen en nietdie in elke districtsrechtbank ter beschikking
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zijn gesteld, in combinatie met beschermende
en desinfecterende middelen. Het aantal
aanwezigen wordt door de rechter afgestemd
op de door de gezondheidsdiensten aanbevolen
plafonds.
Het wordt afgeraden om naar de rechtbank te
komen, tenzij iemand wordt opgeroepen. In dat
geval wordt volgens artikel 14 van wet 10-A/20
overlegging van een medische verklaring van
quarantaine als overmacht beschouwd.
De Portugese Hoge Raad voor de Justitie
benadrukt dat rechtbanken te allen tijde de
grondrechten moeten waarborgen.
Op de website van de Hoge Raad voor de
Justitie staat praktische informatie over het
functioneren van de nationale rechtbanken
tijdens de noodsituatie
https://www.csm.org.pt/
Tijdens de calamiteitentoestand:
De belangrijkste instrumenten die ten aanzien
van de rechterlijke organisatie werden
ingevoerd waren:
 Geleidelijke afbouw van de beperkingen,
conform besluit 33-C/20 van de Raad
van ministers.
 Vaststelling van “Maatregelen ter
beperking
van
het
risico
op
virusoverdracht in de rechtbanken”, een
gezamenlijk document van de Hoge
Raad voor de Justitie, het DirectoraatGeneraal Rechtspleging, het bureau van
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contractuele
civielrechtelijke
aansprakelijkheid; verzoeken om
bewijsverkrijging
die
werden
ingewilligd
of
vanwege
de
beperkende maatregelen opnieuw
ingepland moesten worden.

de procureur-generaal, de Hoge raad
van de bestuurs- en fiscale gerechten,
en
het
Directoraat-Generaal
Gezondheid, te raadplegen op
https://www.csm.org.pt/2020/05/07/medidaspara-reduzir-o-risco-de-transmissao-do-virusnos-tribunais/
 Door alle rechtbanken van eerste en
tweede
aanleg,
door
het
Hooggerechtshof en door de Hoge Raad
voor de Justitie is een werkpakket
opgesteld met het oog op oude
roosters of schaduwteams voor
werkzaamheden in persoon en ten dele
op
afstand,
onverminderd
de
gezinsondersteunende maatregelen ten
behoeve van bepaalde werknemers en
onverminderd
het
verplichte
telewerken door rechters en justitiële
medewerkers die tot de risicogroepen
behoren.
Met het oog op de stabiliteit van personele
middelen bij rechtbanken van eerste aanleg en
ter voorbereiding op de werklast die volgt op
het einde van de schorsing van termijnen in
niet-spoedeisende procedures, heeft de Hoge
Raad voor de Justitie de volgende besluiten
goedgekeurd:
 Verlenging van de ambtstermijn van de
presidenten van de rechtbanken van
eerste aanleg tot 31 december 2020;
 Beperking van de jaarlijkse overplaatsing
van rechters tot nieuwe rechters in
opleiding die bij rechtbanken van eerste
aanleg zullen worden aangesteld, plus
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toestemming om in eerste instantie
rechters bij voorzieningenrechtbanken
over te plaatsen naar rechtbanken voor
bodemprocedures.
 Opschorting van de overplaatsing van
rechters in eerste aanleg naar
rechtbanken van tweede aanleg, zonder
af
te
doen
aan
hun
loopbaanontwikkeling.
In afwachting van het wetgevingsproces voor de
beëindiging van de schorsing van wettelijke
termijnen in niet-spoedeisende procedures
heeft de Hoge Raad voor de Justitie
goedkeuring gegeven aan de bovengenoemde
besluiten ten behoeve van de stabiliteit van de
personele middelen en de bestuurslichamen in
de rechtbanken van eerste aanleg (besluiten
van 28 april 2020 en 5 mei 2020).
Daardoor zijn zij toegerust op de werklast die
naar verwachting volgt op het einde van de
schorsing van termijnen in niet-spoedeisende
procedures.

Stand van zaken in procedures voor de
invorderingen van alimentatie tijdens zowel de
nood- als de calamiteitentoestand
Ook als er volgens het nationale recht geen
sprake is van spoedeisende procedures
(behalve wanneer er een besluit ligt waarin zij
spoedeisend zijn verklaard of er een voorlopige
urgente alimentatiemaatregel is getroffen)
worden zij in de meeste rechtbanken toch
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gevoerd en worden door rechters vonnissen
gewezen en tenuitvoerleggingsmaatregelen
gelast, waarbij prioriteit wordt gegeven aan in
economisch opzicht kwetsbare gevallen waarin
het alimentatiewaarborgfonds in plaats van de
schuldenaar instaat voor de betaling van
alimentatie aan kinderen.
De door de rechtbank als niet-spoedeisend
bestempelde gevallen van niet-naleving
hangende het verhoor van één of meer partijen
werden niettemin dankzij de schorsing van
termijnen
in
niet-spoedeisende
zaken
opgeschort.
De particuliere deurwaarders hebben niet op
eigen
initiatief
de
lopende
tenuitvoerleggingsmaatregelen
voor
de
invordering van alimentatie opgeschort;
lopende tenuitvoerleggingsmaatregelen werden
slechts
opgeschort
op
verzoek
van
schuldenaren die zich beriepen op verlies van
inkomen of werk of op ontslag ten gevolge van
de pandemie.
Stand van zaken in procedures voor de
herplaatsing van kinderen tijdens zowel de
nood- als de calamiteitentoestand
Op grond van de termijnen in het Haags
Verdrag van 1980 werden de meeste zaken als
spoedeisende procedure behandeld, hoewel
het vanwege de sluiting van de grenzen en/of
de reisbeperkingen waarschijnlijk om een
beperkt aantal zaken gaat.
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ROEMENIË
(RO)

Volgens besluit nr. 195/2020 inzake de noodtoestand
en besluit nr. 250/2020 tot verlenging van de
noodtoestand
gaan
verjaringstermijnen
en
vervaltermijnen tijdens de noodtoestand niet in of
worden zij opgeschort als zij al zijn ingegaan.
Onderbreking van termijnen voor het instellen van
beroep.
De noodtoestand is op 15 mei 2020 opgeheven.

Op 16 maart werd de noodtoestand
uitgeroepen, met speciale maatregelen
aangaande de organisatie van het gerechtelijk
apparaat.
Gerechtelijke activiteiten in civiele zaken zijn
opgeschort,
met
uitzondering
van
spoedeisende zaken zoals bepaald bij Besluit
nr. 417/24.3.2020 van de Raad voor de
rechtspraak.
Er worden nog altijd besluiten opgesteld en
stukken van de procespartijen geregistreerd.

Een deel van het personeel van het
ministerie van Justitie mag vanuit
huis
werken.
De
justitiële
samenwerking in civiele zaken zal
voor nog onbekende tijd negatief
worden beïnvloed. Om de vertraging
tot een minimum te beperken,
wordt sterk aanbevolen om
verzoeken
om
justitiële
samenwerking elektronisch bij de
centrale autoriteit in te dienen. De
verwerking van papieren stukken
gebeurt met aanzienlijke vertraging.

Het gebruik van videoconferenties wordt
aanbevolen, onder meer via rogatoire Het ministerie van Justitie fungeert
commissies evenals voor zittingen achter op basis van artikel 3, onder c), van
gesloten deuren indien de situatie dat toelaat.
de verordeningen inzake de
betekening
van
stukken
en
Alle stukken van de partijen worden bewijsverkrijging
in
elektronisch naar de rechtbank gestuurd, uitzonderingsgevallen
als
waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor zendende/ontvangende autoriteit.
personen die niet over de daartoe geëigende Alle verzoeken (betekening van
middelen beschikken.
stukken,
bewijsverkrijging,
alimentatiezaken, kinderontvoering
De overdracht van dossiers van de ene naar de enz.) worden momenteel zoals te
andere rechtbank geschiedt langs elektronische doen gebruikelijk door het ministerie
weg; hetzelfde geldt voor kennisgeving van van Justitie behandeld, zonder
gerechtelijke stukken bij de partijen.
rangorde.
Indien een college van rechters niet voltallig kan
worden gemaakt, is een rechterlijke
afvaardiging uit een andere afdeling van de
rechtbank toegestaan.

De volgende e-mailadressen kunnen
worden
gebruikt:
dreptinternational@just.ro,
ddit@just.ro.

Na 15 mei 2020 (het einde van de Na het einde van de noodtoestand
noodtoestand) worden alle procedures in (15 mei 2020) voert het ministerie
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SLOWAKIJE
(SK)

civiele zaken ambtshalve hervat. Binnen tien
dagen na beëindiging van de noodtoestand
treffen de rechtbanken passende maatregelen
voor het verzetten van de zittingen en het
oproepen van partijen.

van Justitie, in zijn hoedanigheid als
centrale
autoriteit,
globaal
gesproken alle werkzaamheden op
dezelfde manier uit als tijdens de
noodtoestand.

Artikel 3 van de Covidwet beperkt de
verplichting tot het houden van zittingen in
rechtbanken en de aanwezigheid van publiek
indien deze zittingen tijdens een noodsituatie
worden gehouden. Als de rechtszitting achter
gesloten deuren wordt gehouden, bestaat er de
wettelijke verplichting om een audio-opname
van de zitting te maken. Deze moet zo snel
mogelijk na de zitting ter beschikking worden
gesteld.

De Covidwet houdt geen specifieke
beperkingen in op het gebied van
grensoverschrijdende
justitiële
samenwerking in burgerlijke zaken,
maar er zijn wel algemene
beperkingen van toepassing.

Volgens artikel 1 van de Covidwet zijn verjarings- en
vervaltermijnen in het privaatrecht tijdelijk (tot De wet is aangevuld met richtlijnen voor
30 april 2020) opgeschort of zijn die termijnen in rechtbanken van het ministerie van Justitie.
specifieke gevallen opgeheven.
Hierin wordt de rechtbanken opgedragen om:
- de bewegingsvrijheid van belangstellenden
Overeenkomstig artikel 2 van deze wet geldt
in de rechtbank te beperken;
hetzelfde voor procedurele termijnen met betrekking - ervoor te zorgen dat de preventieve
tot de procespartijen. Als een verlenging van de
maatregelen op het vlak van hygiëne
termijn niet mogelijk is vanwege een bedreiging voor
worden nageleefd;
leven, gezondheid, veiligheid, vrijheid of vanwege - telefonisch of per e-mail informatie te
eventuele aanmerkelijke schade heeft de rechtbank
verschaffen;
de vrijheid om deze bepaling niet toe te passen en de
- de aanwezigheid van belangstellenden bij
gestelde termijn te handhaven.
rechtszittingen te beperken;
de zittingen te beperken tot uitsluitend:
Er zijn (nog) geen wijzigingen aangebracht in de
o hechteniszaken,
voorwaardelijke
wettelijke rente.
invrijheidstellingen;
o procedures die betrekking hebben op
De beperkende bepalingen in de Covidwet zijn van
minderjarigen; en
beperkte duur (30 april 2020). Over een eventuele
o zaken
waarin
niet-handelen
tot
verlenging zal nader overleg plaatsvinden (voor een
wetswijziging is toestemming van de regering en het
onherstelbare schade zou leiden.
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Eind april werden wij met de eerste
problemen rond postbezorging
geconfronteerd: zelfs aan EUlidstaten geadresseerde brieven van
rechters kwamen onbestelbaar
retour.
Bij
ontstentenis
van
veilige
elektronische bezorging is het
gebruik van e-mails slechts in
bepaalde
gevallen
juridisch
aanvaardbaar. Aan het gebruik van
e-mail kleven bovendien risico’s op
inbreuken op de beveiliging en
risico’s op het lekken van gevoelige
persoonsgegevens.
Daarnaast bestaat er een probleem
met bewijs van levering/betekening
van stukken.
Slowakije zou een uniforme EUaanpak die voldoet aan de criteria
voor grensoverschrijdende justitiële

Wettelijke termijnen, tenuitvoerleggingsprocedures,
wettelijke rente:
Op 27 maart is Wet nr. 62/2020 Coll. betreffende
bepaalde buitengewone maatregelen in verband met
de Covid-19-uitbraak en maatregelen op justitieel vlak
(de “Covidwet”) (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2020/62/) in werking getreden,
waarmee beperkende en andere maatregelen zijn
ingevoerd waarvoor een rechtsgrondslag was vereist.

De centrale autoriteiten werken
hoofdzakelijk vanuit huis.

parlement vereist).

samenwerking toejuichen.
De rechtbanken hebben hun werktijden verkort
en toestemming gegeven om vanuit huis te Algemene verzoeken en vragen aan
werken.
de centrale autoriteit kunnen per email worden gestuurd naar:
- de centrale autoriteit in het
kader van Verordening (EG)
nr. 1393/2007 en Verordening
(EG) nr. 1206/2001 van de Raad
(ministerie
van
Justitie):
civil.inter.coop@justice.sk
-

SLOVENIË
(SI)

Het besluit van de president van het Hooggerechtshof
van 13 maart over de grondslag van een voorstel van
de minister van Justitie bepaalt dat procedurele
termijnen
worden
opgeschort,
behalve
in
spoedeisende zaken.

De Wet tot wijziging van de wet tijdelijke
maatregelen inzake justitiële, bestuurlijke en
andere publiekrechtelijke kwesties ter
bestrijding van de verspreiding van de
infectieziekte SARS-CoV-2 (Covid-19) biedt
rechterlijke instanties, bestuursorganen en
andere overheidsinstanties een rechtsgrondslag
voor het houden van hoorzittingen, zittingen,
voor vonnissen en betekeningen in nietspoedeisende zaken, maar toch onder
onverminderd veilige omstandigheden te
werken voor werknemers en cliënten.

De centrale autoriteit in het kader
van Verordening (EG) nr. 1393/2007
en Verordening (EG) nr. 1206/2001
van de Raad (ministerie van Justitie)
heeft een telewerksysteem opgezet.
Berichten enz. moeten daarom
zoveel mogelijk per e-mail in plaats
van per post worden doorgegeven,
en wel op het volgende e-mailadres:
gp.mp@gov.si.
Vanwege
deze
bijzondere omstandigheden kan de
doorgifte van per post gedane
verzoeken aan de bevoegde
rechtbank vertraging oplopen.

Op 20 maart 2020 is een wet goedgekeurd
betreffende tijdelijke maatregelen in justitiële,
bestuurlijke en andere openbare kwesties ter
beperking van de schade door de verspreiding van
SARS-CoV-2 (Covid-19), die op 29 maart 2020 van
kracht is geworden. Alle in deze wet vastgestelde
maatregelen en andere maatregelen die op basis van
deze wet zijn genomen, gelden totdat bij
regeringsbesluit is vastgesteld dat de oorzaken van Rechtbanken en andere rechterlijke instanties,
deze maatregelen zijn weggenomen, doch uiterlijk tot die tijdens deze periode ook veel besluiten Het
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de centrale autoriteit in het
kader van Verordening (EG)
nr. 2201/2003 van de Raad en
van Verordening (EG) nr. 4/2009
van de Raad (het Centrum voor
de
internationale
rechtsbescherming van kinderen
en jongeren): info@cipc.gov.sk

ministerie

van

1 juli 2020.
De wet voorziet in bepalingen voor alle termijnen
(materiële en procedurele). De termijnen voor het
indienen van een vordering in gerechtelijke
procedures, die wettelijk zijn vastgesteld, zijn met
ingang van 29 maart 2020 opgeschort. Ook termijnen
in gerechtelijke procedures (procedurele termijnen)
zijn met ingang van 29 maart 2020 opgeschort,
behalve in gerechtelijke zaken die als spoedeisend zijn
aangemerkt.

hebben genomen in zaken die niet spoedeisend
waren verklaard, sturen of betekenen deze
besluiten aan partijen die daar anderszins
kennis van hebben genomen, maar die niet
gehouden zijn aan de inwerkingtreding van
deze wet en niets tegen hun zin hoeven te
doen, aangezien noch procedurele noch
materiële termijnen zijn begonnen te lopen. Zij
kunnen echter, indien zij dat wensen,
individuele maatregelen treffen waardoor de
instanties soepel kunnen functioneren en op die
manier hun recht sneller kunnen doen gelden.

Tevens is de termijn voor het indienen van klachten
de grondwet betreffende opgeschort.
Op het gebied van handhaving is de
tenuitvoerlegging opgeschort. Nadat de
De termijnen worden hervat nadat de bij wet wijziging van kracht wordt, kunnen de
bepaalde maatregelen zijn vervallen.
rechtbanken ook executoriale titels en
zekerheidsstellingen uitvaardigen en die
De Wet tot wijziging van de wet tijdelijke betekenen aan cliënten in niet-spoedeisende
maatregelen inzake justitiële, bestuurlijke en andere zaken die reeds voor de maatregelen ten
publiekrechtelijke kwesties ter bestrijding van de gevolge van de epidemie waren aangevangen.
verspreiding van de infectieziekte SARS-CoV-2 In die gevallen zijn de partijen niet verplicht om
(Covid-19)
onmiddellijk te reageren, aangezien de
is op 29 april goedgekeurd.
termijnen in niet-spoedeisende zaken niet
lopen en de wettelijke oplossing op basis
Procedurele en materiële termijnen zijn nog niet waarvan de tenuitvoerlegging nog steeds van
ingegaan en de maatregelen voorzien in een kracht is (met uitzondering van spoedeisende
geleidelijke overgang naar de normale gang van zaken zaken, zoals de invordering van alimentatie) nog
en tegelijkertijd in de bescherming van de zwaksten.
steeds geldt voor tenuitvoerleggingsprocedures
die tijdens de epidemie zijn stopgezet of
uitgesteld. Dit betekent uiteraard niet dat de
partij die wel wil reageren zich daarin beperkt
moet voelen.
In niet-spoedeisende processen van voor de
invoering van de maatregelen (vóór de
hoofdzitting) kunnen rechtbanken op het
klassieke terrein van het (civiel)recht uitspraak
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Werkgelegenheid, Gezin, Sociale
Zaken en Gelijke Kansen, zijnde de
centrale autoriteit in het kader van
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van
de Raad, heeft een telewerksysteem
opgezet, waardoor de fysieke
aanwezigheid op de werkplek tot
een minimum beperkt blijft. In het
licht van de huidige situatie, en
zolang die situatie aanhoudt, kan de
centrale autoriteit niet garanderen
dat alle inkomende verzoeken op de
gebruikelijke wijze worden verwerkt.
De verwerking van inkomende
verzoekschriften kan alleen worden
gegarandeerd als deze per e-mail
worden
ontvangen
op
gp.mddsz@gov.si. Zij beveelt sterk
aan om alle communicatie langs
elektronische weg te laten verlopen.
Uitgaande
verzoeken
worden
uitsluitend elektronisch verzonden.
De
werkzaamheden
van
medewerkers van het Fonds voor
studiebeurzen,
ontwikkeling,
invaliditeit en onderhoud van de
Republiek Slovenië, zijnde de
centrale autoriteit in het kader van
Verordening (EG) nr. 4/2009 van de
Raad, vinden momenteel vanuit huis
plaats. De centrale autoriteit stelt
het daarom op prijs indien berichten
enz.
per
e-mail
naar
het
onderstaande
adres
worden
gestuurd:
jpsklad@jps-rs.si.
De
centrale autoriteit communiceert en
stuurt zelf ook verzoeken via e-mail.

doen en die ook betekenen aan de partijen. Het
vonnis wordt dus aan de partijen betekent,
maar de termijnen lopen niet. Op die manier
leveren wij een belangrijke bijdrage aan het
geleidelijk doorbreken van de impasse in het
functioneren van de rechtbanken.
Ook met betrekking tot kadastrale kwesties
biedt het voorstel van het ministerie de
mogelijkheid om zaken geleidelijk vrij te geven.
Het besluit over aanvragen tot inschrijving in
het kadaster kan definitief worden – hoewel de
termijnen niet lopen – maar alleen als
bijvoorbeeld alle partijen afzien van het recht
op beroep. Dit geldt ook voor inschrijvingen in
het kadaster. Tot dusverre hadden de partijen
de mogelijkheid om aanvragen tot inschrijving
in het kadaster in te dienen en konden langs die
weg het stelsel beschermen.
De nieuw voorgestelde regeling geeft
betrokkenen bij een faillissement voor de duur
van de epidemie de mogelijkheid hun
verzoekschriften, verklaringen of documenten
na het verstrijken van de termijn in te dienen.
Deze verlate verzoekschriften worden, als de
oorzaak van de vertraging in de Covid-19epidemie is gelegen en de rechtbank nog geen
uitspraak heeft gedaan, nog in aanmerking
genomen en worden na het verstrijken van de
termijn niet afgewezen. De rechtsgrondslag
voor dergelijke interventies, die het strikte en
onherroepelijke karakter van handelingen in
insolventieprocedures verzacht, zal ook een
belangrijke factor zijn in de uiteindelijke
afweging van de president van het
Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië of
insolventieprocedures
als
spoedeisende
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procedures worden aangemerkt.
Bij het decreet van 5 mei van de president van
het Hooggerechtshof komen de voorgaande
decreten te vervallen:
De rechtbanken blijven in spoedeisende zaken
uitspraak doen en zittingen houden,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 83
van de wet op de rechterlijke organisatie en de
beschikking van de president van het
Hooggerechtshof. Op basis van de nieuwe
beschikking heeft de president van het
Hooggerechtshof vanaf 5 mei 2020 de categorie
spoedeisende zaken uitgebreid. Daartoe
behoren ook verplichte afwikkelingsprocedures
en faillissementen waarin uiterlijk 30 maart
2020 een besluit over het instellen van de
procedure is genomen.
Tijdens de looptijd van de bijzondere
maatregelen
moeten
partijen,
hun
vertegenwoordigers en andere personen die
informatie over een bepaalde procedure willen
en geen oproep hebben ontvangen om voor de
rechtbank te verschijnen, van tevoren tijdens
kantooruren in kennis worden gesteld via de
openbaar gemaakte e-mailadressen en
telefoonnummers.
1. Besluitvorming bij rechtbanken
spoedeisende en niet-spoedeisende zaken

in

Vanwege een uitzonderlijke gebeurtenis,
namelijk een epidemie van de infectieziekte
SARS-CoV (Covid-19) – het coronavirus, dat
ernstige hinder kan opleveren voor de soepele
of reguliere uitoefening van de rechtsmacht –
en ter voorkoming van de verspreiding van
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virale besmetting met deze infectieziekte en de
bescherming van de gezondheid en het leven
van mensen [...] en het functioneren van de
rechterlijke macht te waarborgen, worden in
alle rechtbanken vanaf 5 mei 2020 zittingen
gehouden, vonnissen gewezen en gerechtelijke
stukken betekend
a) in zaken die volgens artikel 83 van de wet op
de rechterlijke organisatie niet spoedeisend zijn
en die overeenkomstig deze beschikking niet als
zodanig aangemerkt worden, indien de
rechtbank kan waarborgen dat deze
handelingen overeenkomstig de in deze
beschikking en bij andere maatregelen
bepaalde voorwaarden uitgevoerd worden, te
bepalen aan de hand van deze beschikking van
de president van het Hooggerechtshof van de
Republiek Slovenië, en op zodanige wijze dat de
virusinfectie zich niet kan verspreiden en de
levens en gezondheid van mensen beschermd
worden, en;
b) in spoedeisende zaken, zoals als bedoeld in
artikel 83 van de wet op de rechterlijke
organisatie; waarvan de onderstaande gevallen
overigens niet als spoedeisend worden
beschouwd:
b.1.
in
verzekeringszaken,
handelingen
waarvoor
persoonlijk
contact
met
gerechtsdeurwaarders, belanghebbenden en
andere procespartijen nodig is en dergelijke
handelingen niet nodig zijn om gevaar voor het
leven of de gezondheid van mensen of voor
waardevolle eigendommen af te wenden;
b.2. wisselbrieven en geweigerde cheques en
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rechtsvorderingen
wisselbrieven;
b.3. inventaris
overledenen;

met

van

de

betrekking

tot

bezittingen

van

b.4. verplichte afwikkelingsprocedures en
faillissementszaken waarin uiterlijk 30 maart
2020 geen besluit tot instelling van een
procedure is genomen;
2. Basismaatregelen voor de soepele
uitoefening van de rechtsmacht in de
genoemde kwesties:
2.1. Toegang tot de rechter
De rechtbanken wijzen een ingang tot de
rechtbank
aan
voor
partijen,
hun
vertegenwoordigers en andere personen,
alsook een ingang tot de rechtbank voor
rechters en rechtbankmedewerkers, indien de
ruimte dat toelaat. Bij de ingangen worden alle
noodzakelijke
preventieve
maatregelen
genomen ter voorkoming van een virusinfectie
en ten behoeve van alle bezoekers wordt er een
schriftelijke mededeling gepubliceerd over de
preventieve
maatregelen
die
in
de
gerechtsgebouwen van kracht zijn.
Uitzonderingsgevallen daargelaten, dienen
partijen, hun vertegenwoordigers en andere
personen in de periode waarin de bijzondere
maatregelen van kracht zijn: 1. indien de
procedure dat toelaat alleen verzoekschriften
per post of via het nationale e-Justice-portaal in
te dienen; 2. voor de communicatie met de
rechtbanken tijdens kantooruren gebruik te
maken van de gepubliceerde e-mailadressen en
telefoonnummers.
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Tijdens de looptijd van de bijzondere
maatregelen
moeten
partijen,
hun
vertegenwoordigers en andere personen die
om informatie over de behandeling van hun
zaak vragen en niet zijn opgeroepen om voor de
rechtbank te verschijnen zich tijdens
kantooruren
melden
via
de
eerder
gepubliceerde
e-mailadressen
en
telefoonnummers.
2.2. Rechtszittingen,
rechtbank en verhoren

zittingen

van

de

Alle rechtszittingen, zittingen en verhoren,
worden
normaal
gesproken
per
videoconferentie gehouden, indien qua
techniek en ruimte aan de voorwaarden is
voldaan.
Tijdens rechtszittingen, zittingen en verhoren
die niet per videoconferentie worden
gehouden, moet de onderlinge afstand ten
minste twee meter bedragen, moet iedereen
beschermingsmiddelen dragen en moet de
rechtszaal worden ontsmet.
2.3. Aanwezigheid van belangstellenden bij de
hoofdzitting
Om de verspreiding van de virusinfectie te
voorkomen, de gezondheid en het leven van
mensen te beschermen, en het functioneren
van de rechtbanken en de uitoefening van
rechten en plichten te waarborgen, kan de
rechter
of
de
president
tijdelijk
belangstellenden weren van de gehele
hoofdzitting of een deel daarvan.
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2.4. Andere maatregelen
Ter aanvulling worden voor alle rechtbanken
andere maatregelen vastgesteld door de
president van het Hooggerechtshof van de
Republiek Slovenië en voor elke rechtbank
afzonderlijk door de president van die
rechtbank.
Geldigheid van de beschikking en andere
maatregelen
Deze beschikking en andere maatregelen die op
grond daarvan worden vastgesteld blijven van
kracht totdat de intrekking ervan door de
president van het Hooggerechtshof van de
Republiek
Slovenië
publiekelijk
wordt
bekendgemaakt.

SPANJE (ES)

Alle zittingen zijn geschorst en de in het procesrecht
voor alle rechtsgebieden vastgelegde termijnen zijn
opgeschort en beëindigd. De termijnen zullen weer
gaan lopen zodra de verlengingen krachtens
Koninklijk Besluit 463/2020 niet langer gelden.

De
werkzaamheden
binnen
de
gerechtsgebouwen
zijn
aanzienlijk
teruggeschroefd.
IT-oplossingen
en
communicatiemiddelen zijn ter beschikking
gesteld of opgeschaald om het voor rechters,
aanklagers en andere rechtsbeoefenaars
De opschorting van procedurele termijnen geldt niet gemakkelijker te maken vanuit huis te werken.
voor een aantal specifieke procedures, waaronder die
voor de bescherming van kinderen.
Omdat notarissen en openbare registers als
essentiële
publieke
diensten
worden
De rechter of de rechtbank kan instemmen met het beschouwd, zijn deze gewaarborgd.
houden van iedere gerechtelijke procedure die nodig
is om onherstelbare schade aan de rechten en
gerechtvaardigde belangen van de procespartijen te
voorkomen.
De Spaanse Algemene Raad voor Justitie heeft op
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De Spaanse centrale autoriteit kan
de
normale
verwerking
van
inkomende verzoeken (met name in
papieren vorm) niet garanderen.
Verzoeken moeten elektronisch
worden verzonden.
- Bewijsverkrijging (artikel 3 van
Verordening 1206/2001): ernstige en
spoedeisende verzoeken zullen
worden verwerkt en moeten naar
rogatoriascivil@mjusticia.es worden
gestuurd. Alle andere verzoeken
moeten de gebruikelijke procedure
volgen en in papieren vorm
rechtstreeks naar de Spaanse
bevoegde
rechtbank
worden

haar website een speciaal gedeelte aangemaakt voor
updates over de maatregelen die de Spaanse
autoriteiten tegen de verspreiding van het virus
hebben getroffen, onder het kopje “General
information COVID-19”, te raadplegen via de volgende
link:

gestuurd.

- Kinderontvoering en invorderingen
van alimentatie: de verwerking van
verzoeken kan alleen worden
gegarandeerd als deze per e-mail
worden
ontvangen.
De
spoedeisendheid is bepalend voor de
tenuitvoerlegging, waarbij rekening
wordt gehouden met de beperkte
bewegingsvrijheid die aan burgers is
opgelegd. (sustraccionmenores@mj
usticia.es)
(SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

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

Deze website biedt volledige informatie, waaronder
informatie van algemene aard, gidsen en protocollen,
overeenkomsten van het permanent comité (van
11 maart 2020 tot 5 mei 2020), jurisprudentie,
informatie van het ministerie van Justitie en het
kantoor van de procureur-generaal, informatie van
het ministerie van Gezondheid, het staatshoofd, en
het toezichtcomité van de hooggerechtshoven.

ZWEDEN (SE)

Tot op heden zijn geen maatregelen ten aanzien van
gerechtelijke procedures getroffen.
De Zweedse rechtbanken, die onafhankelijk zijn
van de regering, hebben diverse maatregelen
genomen om de huidige situatie het hoofd te
kunnen bieden. Globaal gezien zijn meer
zittingen dan normaal geschrapt, hoofdzakelijk
vanwege ziekte bij partijen, advocaten en
getuigen. De rechtbanken hebben het gebruik
van video- en telefonische conferenties
opgevoerd. De bestaande regels worden
gehanteerd om de werkzaamheden zo veilig en
doeltreffend mogelijk uit te voeren.
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Laatste update: 10/6/2020
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