EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR
Direktorat A:s Civilrätt och handelsrätt
Enhet A.1: Civilrättsliga frågor
JÄMFÖRELSETABELL ÖVER EFFEKTERNA AV COVID-19 PÅ CIVILRÄTTSLIGA FÖRFARANDEN
(Informationen har samlats in av GD RÄTTSLIGA FRÅGOR)
ANSVARSFRISKRIVNING: Detta dokument innehåller en översikt över åtgärder i samband med hanteringen av covid-19 och vissa andra åtgärder som
vidtagits av medlemsstaterna fram till mars 2020. Dokumentet har tagits fram endast i informationssyfte. Eftersom dokumentet är översiktligt återges inte
alla de relevanta åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna i sin helhet med alla detaljer och undantag. Denna allmänna översikt är inte på något sätt
bindande för medlemsstaterna eller Europeiska kommissionen. Mer ingående information finns i de rättsligt bindande akter som har offentliggjorts av
medlemsstaterna. Denna ansvarsfriskrivning är ett tillägg till den allmänna ansvarsfriskrivning som finns tillgänglig på https://ejustice.europa.eu/content_legal_notice-365-sv.do?init=true.

MEDLEMSST
ATER
ÖSTERRIKE
(AT)

Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Rättslig organisation och rättsväsende

Lag av den 22 mars 2020
Tidsfrister rörande förfaranden som hade inletts den
22 mars eller tidsfrister som under normala
omständigheter skulle ha inletts efter detta datum
har avbrutits och skjutits fram till den 30 april 2020.
De kommer att börja gälla igen. Detta innebär att en
tidsfrist på 14 dagar kommer att löpa ut den 15 maj
och att en tidsfrist på fyra veckor kommer att löpa ut
den 29 maj.

Begränsning av kontakter mellan domstolar och Handläggare vid centralmyndigheter
parter.
arbetar
från
hemmet.
Kommunikation
via
e-post
Allmän nedstängning av särskilda domstolar rekommenderas.
vid behov, i kombination med möjligheten att
hänvisa brådskande fall till andra domstolar.

Undantag (bland andra): tidsfrister för betalningar,
psykiatrisk tvångsvård. Vid överhängande fara för
säkerheten eller den personliga friheten och vid risk
för oåterkalleliga skador kan domstolen avsluta
avbrottet tidigare.
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Rättsligt samarbete inom EU

Begränsningsperioder (t.ex. preskription) har skjutits
upp mellan den 22 mars och den 30 april.

BELGIEN (BE)

Verkställighetsförfaranden: Tvångsauktioner av lös
och fast egendom kan vilandeförklaras om gäldenären
har ekonomiska svårigheter på grund av covid-19pandemin. Vräkningar kan skjutas upp på begäran om
gäldenären riskerar att bli hemlös.
Begränsningsperioder och tidsfrister för införande av
rättsmedel som löper ut mellan den 8 april 2020 och
den 17 maj 2020 förlängs med en månad efter
utgången av denna period (dvs. skjuts upp till den 17
juni 2020). Vid behov kan regeringen skjuta fram
slutdatumet för denna period.

Domstolsförhandlingar i civilrättsliga frågor
som skulle ha ägt rum mellan den 10 april 2020
och den 17 juni 2020 (denna period kan
förlängas av regeringen) avbryts om alla parter
redan har skickat in sina skriftliga slutsatser.
Domaren ska fatta beslut utan förhandlingar,
och enbart på grundval av de skriftliga
Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden som löper ut slutsatserna, såvida inte parterna motsätter sig
mellan den 8 april 2020 och den 17 maj 2020 och vars detta. Om parterna motsätter sig kommer
upphörande skulle kunna leda till förverkande eller ärendet att skjutas upp.
annan skada förlängs med en månad efter
krisperiodens slut (dvs. skjuts fram till den Tvistemålsavdelningarna har börjat anordna
17 juni 2020). Vid behov kan regeringen skjuta fram videokonferenser för att kunna fortsätta
slutdatumet för krisperioden. Detta gäller inte hantera domstolsärenden.
brådskande ärenden.
Ed får avläggas på distans mellan den 4 maj och
Förlängning med sex månader av tidsfrister i samband den 3 juni 2020.
med exekutiva försäljningar av fast egendom som
löper ut mellan den 18 mars 2020 och den 3 juni Rättsliga tidsfrister avseende möten som
2020.
föreskrivs i notarielagstiftningen och som löper
ut mellan den 18 mars 2020 och den 4 augusti
Uppskjutning av vissa verkställighetsförfaranden mot 2020 förlängs med tre månader.
företag mellan den 24 april 2020 och den 17 maj
2020.
Attesterade fullmakter kan tas emot på distans
och på elektronisk väg (med elektroniskt stöd
och med elektronisk identifiering och signatur).
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Efter covid-19-utbrottet har de
belgiska
centralmyndigheternas
arbetssätt och organisation i
civilrättsliga ärenden inte förändrats,
med undantag för att de flesta av
handläggarna endast arbetar på
distans. Ett fåtal tjänstemän är på
plats en dag i veckan för att
kontrollera inkommande post och
säkerställa leveransen av utgående
post, till exempel när det gäller
delgivning av handlingar.
Ett meddelande har skickats till alla
kontaktpunkter via det europeiska
rättsliga nätverket för att klargöra
att
alla
meddelanden
till
handläggarna måste skickas via epost. Belgiens centralmyndigheter
kan fortfarande nås via telefon och
e-post. Det har rekommenderats att
skicka
nya
förfrågningar
till
funktionsbrevlådorna när det gäller
bortförande
av
barn,
bevisupptagning,
rättshjälp,
underhållsskyldigheter och skydd av
barn.

BULGARIEN
(BG)

Särskild lagstiftning:
– Lagen om åtgärder och insatser under det
undantagstillstånd som förklarades genom ett beslut i
nationalförsamlingen den 13 mars 2020 och om hur
konsekvenserna ska hanteras, nedan kallad lagen om
undantagstillstånd.
I detta sammanhang särskiljs två perioder, som
utmärks av olika typer av åtgärder och insatser: den
period då undantagstillstånd rådde (från den 13 mars
till den 13 maj 2020) och den period som omfattar de
två därpå följande månaderna (från och med den 14
maj 2020).
A. Åtgärder och insatser under undantagstillståndet:
13 mars–13 maj 2020
(Inledningsvis
fastställdes
undantagstillståndets
varaktighet till perioden mellan den 13 mars och den
13 april 2020. Perioden har sedan förlängts till den 13
maj 2020.)
Processuella tidsfrister:

Handläggningen av enskilda ärenden
Borttagande av kravet på vittnen och närvaron kan försenas på grund av lägre
av flera notarier för ett autentiskt testamente bemanning. Alla tjänstemän arbetar
aktivt än så länge, och ärendena
mellan den 4 maj 2020 och den 3 juni 2020.
hanteras dagligen på samma sätt
Attesterade fullmakter som tas emot mellan som före utbrottet av covid-19.
den 13 mars och den 30 juni 2020 och som
endast gäller mellan den 13 mars och den 30
juni 2020 kommer att vara kostnadsfria.
Domstolsförhandlingar
Internationell
rättshjälp
tillhandahålls
fortfarande
av
Fram till dess att undantagstillståndet upphävs justitieministeriet och domstolarna,
kan domstolsförhandlingar hållas på distans om men kan i vissa fall försenas.
direkt och virtuellt deltagande av parter och
deltagare i förhandlingarna kan säkerställas. Ett
mötesprotokoll ska upprättas och offentliggöras
utan dröjsmål, och protokollet ska bevaras tills
tidsfristen för ändring och komplettering av
protokollet löper ut. Domstolen ska informera
parterna när förhandlingarna ska hållas på
distans.

Högsta rättsliga rådet har fattat beslut om
nödvändiga försiktighetsåtgärder för att
förhindra
att
viruset
sprids
i
domstolsbyggnader, däribland genom att skicka
domstolshandlingar via post eller på elektronisk
väg och genom att genomföra samråd via
telefon eller elektroniskt. Kallelser till de
ovannämnda förhandlingarna skickas via
telefon eller elektroniskt.

- Upphävande av tidsfrister:
Registreringsförfaranden
Alla processuella tidsfrister i civilrätts-, skiljedoms- De
tjänster
som
tillhandahålls
av
och verkställighetsärenden har skjutits upp, förutom i handelsregistret,
registret
över
icke3

följande civilrättsliga och handelsrättsliga tvister:
1. Ärenden avseende utövande av föräldrars
rättigheter, när det gäller provisoriska åtgärder.
2. Ärenden som omfattas av lagen om skydd mot våld
i hemmet, när det gäller beslut om omedelbart skydd
eller en ändring därav, såväl som ärenden där
begäran om skydd har avvisats.
3. Tillstånd för uttag av medel från barns besparingar.
4. Interimistiska förfaranden.
5. Ärenden om bevarande av bevis.
6. Framställningar enligt lagen om elektronisk
kommunikation och i samband med avslutande av
registreringsförfaranden på grundval av en
domstolshandling enligt lagen om handelsregistret
och registret över icke-vinstdrivande juridiska
personer.
7. Ärenden enligt artikel 62.3 i lagen om kreditinstitut
avseende undertecknande av förklaringar om
förpliktelse att skydda banksekretessen.

vinstdrivande juridiska personer och andra
register finns tillgängliga online.

Notarieförfaranden
Notarieförfaranden har begränsats till de mest
akuta. Notarieförfaranden ska vara begränsade
till brådskande ärenden och samtidigt uppfylla
hygienkraven. Notariekammaren ska se till att
det finns minst en tjänstgörande notarie per
50 000
invånare
i
det
berörda
verksamhetsområdet.

De preskriptionstider som gäller för privata enheters
förlust eller förvärvande av rättigheter upphävs.
B. Åtgärder och insatser under de två månader som
följer efter hävandet av undantagstillståndet (från
och med den 14 maj 2020):
- Upphävande av tidsfrister:
Inom två månader efter det att undantagstillståndet
har hävts ska alla offentliga auktioner och alla
tvångsbeslag av egendom som meddelas enskilda
personer
av
offentliga
och
privata
exekutionstjänstemän skjutas upp och ges ett nytt
datum, utan att avgifter eller kostnader tillkommer.
Om den enskilda personen så begär före utgången av
den period som anges i första meningen ska den
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offentliga auktionen respektive tvångsbeslaget av
egendom förläggas till ett senare datum, utan att
avgifter eller kostnader tillkommer.
- Förlängning av tidsfrister:
Tidsfrister som fastställts enligt lag (bortsett från de
fall som anges ovan), som löper ut under perioden för
undantagstillståndet och som rör privatpersoners och
privata enheters utövande av rättigheter och
skyldigheter, förlängs med en månad från slutet av
undantagsperioden.
-

Specialfall:

Under undantagstillståndet och i upp till två månader
därefter medges undantag från säkerhets- och
skyddsåtgärder för bankkonton som tillhör enskilda
personer eller vårdinrättningar, löner och pensioner,
medicinska apparater och medicinsk utrustning. Ingen
inventering ska göras av lös eller fast egendom som
ägs av enskilda personer, med undantag för
underhållsansvar,
skada
till
följd
av
skadeståndsgrundande händelse eller anspråk
avseende
underhåll,
skada
till
följd
av
skadeståndsgrundande händelse och löneanspråk.
Inga beslag av bankmedel tillhörande kommuner ska
göras under de två månaderna efter det att
undantagstillståndet hävts.
Under upp till två månader från det att
undantagstillståndet hävts ska privata enheter och
gäldenärer som omfattas av kreditavtal och andra
former av finansiering som tillhandahålls av
finansinstitut enligt artikel 3 i lagen om kreditinstitut,
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med undantag av banksubventioner, inte debiteras
någon ränta eller straffavgift om de inte har uppfyllt
ett betalningskrav i tid, inbegripet om fordringarna
förvärvats av banker, finansinstitut eller tredje parter.
Förfallodagen får inte tidigareläggas, och avtalet får
inte hävas på grund av utebliven betalning.

KROATIEN
(HR)

Den 18 april 2020 trädde följande ändringar av lagen
om verkställighet över monetära tillgångar i kraft:
Verkställigheten för konton som tillhör fysiska
personer upphävdes under tre månader (med
möjlighet till förlängning med ytterligare tre
månader). Beräkningen av lagstadgad ränta avbröts
också tillfälligt under samma tidsperiod.
Från och med den 19 oktober 2020 har verkställighet
fortsatt att genomföras regelbundet. Justitie- och
förvaltningsministeriet
skickade
dock
rekommendationer till notarierna och uppmanade
dem att börja handlägga verkställighetsärenden som
inkommit under de senaste sex månaderna i tre faser,
med början i 19 oktober, 20 november och 20
januari.
I
den
första
fasen
meddelas
verkställighetsbeslut med anledning av ansökningar
inkomna senast den 30 juni, beslut med anledning av
ansökningar inkomna den 31 augusti meddelas i den
andra fasen, och i den tredje fasen meddelas beslut
med anledning av ansökningar inkomna den 18
oktober.

Alla rättsliga myndigheter arbetar som vanligt.
Dock genomförs endast de förfaranden som har
förklarats vara brådskande, och då med
iakttagande av lämpliga säkerhetsåtgärder.
Förhandlingar och andra icke-brådskande
ärenden har skjutits upp tills vidare.
I de fall där domarna kan fatta beslut som
ensamdomare eller där det inte krävs några
förhandlingar kan besluten fattas i hemmet och
därefter delges de berörda parterna. Cheferna
för de rättsliga myndigheterna har mandat att
om det är möjligt låta de anställda arbeta
hemifrån.
Kommunikationen
med
parterna
och
deltagarna i förhandlingarna sker elektroniskt i
alla ärenden där detta är möjligt. I ärenden som
kräver möten eller direkta förhandlingar bör alla
försiktighetsåtgärder
som
införts
av
hälsomyndigheterna iakttas. De tekniska
lösningar för distanskommunikation som finns
tillgängliga för domare och domstolar bör
användas i varje enskild situation, även inom
domstolen (e-post, videolänk etc.).
Det
rekommenderas
även
att
verkställighetsförfaranden,
särskilt
verkställande i samband med utrymning och
överlämning av fastigheter, skjuts upp.
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Parterna måste skicka in sina
förfrågningar, framställningar och
ansökningar till justitieministeriet
under normala kontorstider via epost, telefon eller konventionell
post.
Internationell rättshjälp erbjuds
fortfarande, men kan försenas.

På grund av utbrottet av covid-19-epidemin i
Kroatien har alla elektroniska offentliga
auktioner
i
verkställighetsoch
insolvensärenden skjutits upp, förutom de
ärenden där budgivning hade inletts senast den
24 mars 2020, vilka ska avslutas i enlighet med
offentliggjorda inbjudningar att delta i en
elektronisk offentlig auktion.
Alla framställningar om försäljning som tagits
emot efter den 13 mars 2020, och som inte har
behandlats, kommer att behandlas när de
särskilda omständigheterna i samband med
covid-19-epidemin
har
upphört.
Alla
inbjudningar att erlägga förhandsbetalning och
delta i elektroniska offentliga auktioner
kommer att upphävas och utfärdas på nytt med
samma försäljningsvillkor när de särskilda
omständigheterna i samband med covid-19epidemin har upphört.

CYPERN (CY)

De processuella tidsfristerna har skjutits upp till den Alla förhandlingar och andra förfaranden har
30 april 2020.
skjutits upp till den 30 april 2020. Undantag:
utfärdande
av
extremt
brådskande
interimistiska beslut, utlämningsförfaranden
och andra förfaranden som gäller begränsningar
av den personliga friheten (t.ex. olaga
frihetsberövande, kvarhållande på psykiatrisk
institution).
Justitiesekreteraren godtar registrering av en
åtgärd endast om den stöds av en ansökan om
ett interimistiskt beslut och under förutsättning
att
ärendet är brådskande. Ärendets brådskande
karaktär ska undersökas och fastställas av
domaren.
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TJECKIEN
(CZ)

Flera åtgärder har vidtagits för att lindra
medborgarnas mest akuta svårigheter när det gäller
domstolsförhandlingar, verkställighetsåtgärder och
insolvensförfaranden. Befintliga bestämmelser om
undantag för missade tidsfrister i samband med
domstolsförhandlingar används allmänt om en
tidsfrist inte har iakttagits på grund av begränsningar
till följd av extraordinära åtgärder (obligatorisk
karantän, begränsningar av rörelsefriheten och
mötesfriheten).

Justitieministeriet har rekommenderat att
skjuta upp alla domstolsförhandlingar. Om
förhandlingarna inte kan skjutas upp ska de
genomföras strikt i linje med regeringens
förordning om undantagstillstånd. Allmänheten
får inte delta i domstolsförhandlingarna, och
rörelsefriheten i domstolsbyggnaden är
begränsad.
Information lämnas av domstolarna via
telefon/e-post.

Byrån för internationellt rättsligt
skydd för barn (Bryssel IIaförordningen och förordningen om
underhållsskyldighet): Byråns agenda

kommer att genomföras i enlighet
med
bestämmelserna
för
undantagstillståndet. All personlig
kontakt med byrån ska ersättas med
skriftlig kontakt (via brev eller epost) eller telefonkontakt. Byråns
kontorstider har begränsats till
Om rättsliga förfaranden försenas till följd av måndagar och onsdagar mellan
tillämpningen av dessa rekommendationer klockan 09.00 och 12.00.
kommer justitieministeriet inte att betrakta
justitieministerium
dem som förseningar vid utövandet av sina Tjeckiens
(centralmyndighet
för delgivning av
tillsynsbefogenheter.
handlingar och bevisupptagning):
(inklusive
alla
Notarietjänster erbjuds fortfarande till Personalen
arbetar
för
allmänheten, men arbetet utförs med vissa kontaktpunkter)
närvarande huvudsakligen från
begränsningar.
hemmet.
Elektronisk
kommunikation/distanskommunikati
on rekommenderas starkt. Alla
tidsfrister bör hållas.
Den enda komplikationen är de
ökande begränsningarna inom vissa
staters postväsende, vilket vi
försöker
avhjälpa
i
överenskommelse
med
utrikesministeriet med hjälp av
diplomatiska kanaler för delgivning
av
rättsliga
handlingar.
Centralmyndigheterna i andra länder
bör uppmuntra domstolar/behöriga
myndigheter
att
skicka
alla
framställningar om delgivning av
handlingar och bevisupptagning
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DANMARK
(DK)

Inga åtgärder har hittills vidtagits när det gäller Danmarks
domstolar
har
inlett
ett
rättsliga förfaranden.
nödförfarande för att hantera vissa kritiska
områden. De kritiska områdena, vilka även
fortsättningsvis hanteras lokalt av domstolarna,
gäller främst ärenden som är tidsbundna enligt
lag eller särskilt integritetskränkande.
Det är upp till domstolarna att bedöma om
varje enskilt fall uppfyller villkoren för att
betraktas som ”kritiskt”, och det är även upp till
domstolarna att organisera arbetet med hänsyn
till omständigheterna.
Beslutet att prioritera kritiska ärenden innebär
att ett antal viktiga typer av ärenden, däribland
ärenden med fysiska domstolssammanträden,
inte kommer att prioriteras. Dessa ärenden har
skjutits upp tills vidare.
De danska domstolarna försöker hantera så
mycket arbete som möjligt från arbetsplatser i
hemmet under den akuta nödsituationen. Den
danska domstolsförvaltningen har sett till att
alla
anställda
kan
arbeta
hemifrån.
Domstolspersonalen kan dessutom (i begränsad
utsträckning) vara fysiskt närvarande i
domstolarna för att säkerställa att de själva och
andra kan utföra sina uppgifter från hemmet.
Så långt det är möjligt använder domstolarna
telefonkonferenser för att förbereda sina
ärenden inom olika rättsliga områden,
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direkt till de behöriga domstolarna
och inte via centralmyndigheten
(justitieministeriet), eftersom detta
medför betydligt kortare tidsfrister
för verkställandet av begäran.
Generellt sett försöker de danska
domstolarna hantera så mycket
arbete
som
möjligt
från
arbetsplatser i hemmet under den
akuta nödsituationen.

däribland
civila
ärenden
och
utmätningsärenden.
Familjedomstolarna
behandlar sina ärenden utan fysisk närvaro så
långt
det
är
möjligt.
Vissa
bouppteckningsärenden kan också handläggas
via telefon.

ESTLAND
(EE)

En särskild kriskommitté (bestående av den
danska domstolsförvaltningen och en grupp av
domstolsordförande) har även uppmanat
domstolarna att överväga om det är möjligt att
använda videokonferenser i de fall där det är
lämpligt ur ett rättsligt perspektiv.
Allmän information på engelska finns tillgänglig på Undantagstillstånd har utlysts från den 12 mars Estlands
centralmyndighet
har
regeringens webbplats.
till den 17 maj.
arbetat på distans sedan den 13
mars.
Kommunikation
De processuella tidsfristerna förlängs av domstolarna Virtuella mötesrum har skapats för att öka (meddelanden och handlingar) ska
från fall till fall. Domstolarna kommer att ta hänsyn till möjligheterna
för
justitieministeriet, ske via e-post (i civilrättsliga
de nya uppgifter och svårigheter som krisen medför domstolarna,
åklagarmyndigheterna
och ärenden
och
i
de
flesta
för parterna i domstolsförfarandena.
fängelserna att anordna videokonferenser. brottsärenden). Vid behov ska
Denna lösning kan även användas för att hålla originalhandlingarna skickas via
Förlängningen av tidsfristerna regleras inte i muntliga förhör med parterna i förfarandet. flygpost när nödsituationen har
lagstiftningen, utan domarna kan själva välja att Den
tillgängliga
utrustningen
för upphävts.
fastställa längre tidsfrister i framtiden eller förlänga videokonferenser har dessutom omfördelats för
befintliga tidsfrister.
att tillgodose den ökade efterfrågan hos
domstolar och fångvårdsanstalter.
För att förhindra spridningen av covid-19 genom
undvikande av fysisk kontakt på vårdinrättningar har Inga ändringar har gjorts av lagstiftningen när
emellertid de tidsperioder eller villkor som gäller för det gäller domstolsförfaranden. Rådet för
att lägga in psykiskt sjuka personer på ett sjukhus förvaltning av domstolar har utfärdat
eller en socialvårdsinstitution tillfälligt upphävts:
rekommendationer. Arbetet vid de estniska
— när det gäller utökat provisoriskt skydd, under hela domstolarna har omorganiserats: kanslierna är
nödsituationens varaktighet,
öppna
kl.
09.00–13.00,
och
— när det gäller inläggning, under hela domstolsbyggnaderna är öppna fram till kl.
nödsituationens varaktighet och upp till två månader 14.00 på vardagar.
efter att nödsituationen upphört.
Detta påverkar inte skyldigheten att avsluta en Om det är möjligt behandlas ärendena
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inläggning eller en tillämpning av provisoriskt rättsligt skriftligen med hjälp av domstolarnas
skydd när förutsättningarna för inläggningen har informationssystem
och
genom
digital
upphört att gälla eller om det blir uppenbart att inlämning av domstolshandlingar.
förutsättningarna inte längre uppfylls.
Brådskande förhandlingar och förfaranden
Inom området för obligationsrätt har för närvarande genomförs med hjälp av elektronisk
inga större förändringar gjorts. Justitieministeriet har kommunikation. Om detta inte är möjligt fattar
analyserat olika rättsliga alternativ som redan domstolen beslut om förhandlingen eller
föreskrivs enligt estnisk lag och som skulle kunna förfarandet från fall till fall. Följande ärenden
användas i denna svåra tid. Fokus har legat på att ge kan betraktas som brådskande: Placering av en
förklaringar och besvara förfrågningar om person i en stängd institution. Separering av ett
information. Det har även lämnats förslag om att barn från sin familj. Fastställande av
ändra vissa regler på området för obligationsrätt, men förmyndarskap för en vuxen person. I ickeden diskussionen pågår fortfarande.
brådskande
ärenden
kan
elektroniska
kommunikationsmetoder (eller någon annan
lämplig metod) användas av domstolen, men
det rekommenderas att domstolen i normala
fall skjuter upp förhandlingarna och/eller
förfarandet.
Enligt civilprocesslagen kan domstolen i
exceptionella och brådskande fall som rör barn
fatta ett preliminärt/skyddande beslut utan att
höra barnet – många domare har använt sig av
denna möjlighet.
Det rekommenderas att delgivning av
rättegångshandlingar sker via e-File och e-post.
De notarier i Notariekammaren som är
behöriga vidtar alla nödvändiga åtgärder,
däribland autentisering på distans med hjälp av
tjänsten e-Notar, som gör att notariella
handlingar kan utföras via videolänk. Fram till
den 6 april kunde endast vissa typer av
handlingar utföras på distans (utfärdande av
11

fullmakt, försäljning av andelar i privata
aktiebolag och några till), men från och med
den 6 april kan nästan alla handlingar
autentiseras på distans, med undantag för
ingående av äktenskap och skilsmässa. Detta
innebär att även fastigheter nu kan säljas och
överlåtas via autentisering online. Så kommer
även att vara fallet efter nödsituationens slut.
Estlands
advokatsamfund
har
också
uppmuntrat sina medlemmar att arbeta
hemifrån och använda alla tillgängliga tekniska
kommunikationsmetoder när de tillhandahåller
juridisk rådgivning. Samfundet har även betonat
behovet av att säkerställa sekretessen mellan
advokat och klient. Advokatsamfundet har
vidare betonat att begränsningar av rättigheter
som införts på grund av nödsituationen måste
motiveras och bör ifrågasättas om de åberopas i
ett enskilt ärende. Advokaterna är även skyldiga
att snabbt anpassa sig till ändrade
arbetsförhållanden, uppvisa ett flexibelt och
innovativt arbetssätt samt säkerställa att
möjligheterna att begära utökning av tidsfrister
inte missbrukas.
Kammaren för exekutionstjänstemän och
konkursförvaltare har också meddelat att
exekutionstjänstemän och konkursförvaltare
har omorganiserat sitt arbete för att kunna
arbeta på distans.
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FINLAND (FI)

De
lagstadgade
tidsfristerna
för Domstolarna bevarar sin oberoende ställning. Internationell rättshjälp erbjuds
domstolsförfaranden har inte ändrats trots Domstolsverket ger emellertid råd och riktlinjer fortfarande,
men
domstolarna
den pågående krisen.
till domstolarna om deras förvaltning.
prioriterar
ärendena
utifrån
tillgängliga resurser.
Domstolsverket har utfärdat riktlinjer med
rekommendationer till domstolarna att De
flesta
av
den
finska
fortsätta behandlingen av ärenden, med vissa centralmyndighetens handläggare
försiktighetsåtgärder, t.ex. att begränsa den (förordningarna 2201/2003, 4/2009,
fysiska närvaron till brådskande ärenden. 1393/2007 och 1206/2001) arbetar
Domstolsverket
rekommenderar
att för närvarande på distans. Personal
domstolarna
håller
förhandlingar
via finns tillgänglig på kontoret i
videokonferens eller med hjälp av andra begränsad
omfattning
för
tillgängliga och lämpliga tekniska metoder. brådskande
ärenden.
Domstolsverket har även publicerat råd för Kommunikation
via
e-post
samtliga domstolar om användning av rekommenderas så långt det är
fjärranslutning i samband med rättegångar. möjligt:
Råden har endast tagits fram med det rådande central.authority@om.fi
exceptionella läget i åtanke och är inte avsedda och
att ändra gällande politiska åtgärder, maintenance.ca@om.fi
(endast
anvisningar eller rekommendationer. Målet underhållsfrågor).
med den effektivare användningen av
fjärranslutningar är att minimera hälsoriskerna
genom
att
undvika
sammankomster.
Riktlinjerna finns här, där även framtida
riktlinjer kommer att publiceras.

Fram till den 10 maj 2020 hade tingsrätterna i
Finland skjutit upp förhandlingarna i 1 431
civilrättsliga ärenden. Uppdaterad information
finns här.

Alla kontakter med domstolarna ska främst ske
via telefon eller e-post.
FRANKRIKE

Tidsfrister

(processuella),

inklusive Mellan den 17 mars och den 10 maj har När det gäller rättsligt samarbete
13

(FR)

begränsningsperioder, som löper ut mellan den 12
mars och fram till en månad efter upphävandet av
undantagstillståndet har förlängts. I slutet av
ovannämnda period återgår alla tidsfrister till de
normala, men inom en period på två månader. Den
utökade perioden hindrar emellertid inte de berörda
parterna att söka hjälp eller utöva sin rätt till talan på
alla tillgängliga sätt och i all möjlig utsträckning under
undantagstillståndet.
I princip påverkas inte skyldigheter och tidsfrister som
fastställs i avtal, eftersom den nationella lagstiftning
som gäller vid särskilda omständigheter (force
majeure etc.) kommer att tillämpas. Avtalsenliga
sanktioner på grund av gäldenärens underlåtenhet
(straffklausul, uppsägningsklausul etc.) ska emellertid
upphävas tillfälligt av hänsyn till svårigheterna med
verkställandet.

domstolarna endast handlagt brådskande
ärenden (förhandlingar om medborgerlig frihet
och vårdnad i civila ärenden, verkställighet,
skydd av barn, brådskande ärenden i
familjedomstolar, däribland skyddsbeslut, och
brådskande interimistiska förfaranden).
Sedan den 11 maj har domstolarna
återupptagit verksamheten avseende alla
ärenden.
Om en domstol inte är tillgänglig kan en annan
domstol utses att hantera brådskande fall.
Parterna informeras om domstolens beslut
genom tillgängliga metoder, främst via e-post
eller telefon (besluten kommer inte att
betraktas som delgivna mottagaren).

De perioder för påföljder, förlängningar och De skyddsåtgärder för barn och vuxna som
uppsägningar som föreskrivs enligt lag har också löper ut under undantagstillståndet förlängs
upphävts tillfälligt eller förlängts.
automatiskt, såvida inte domaren fattar ett
annat beslut.

hanteras
vanligt.

förfrågningarna

som

Familjesamarbete
(förordning
2201/2003): Inom området för
internationella bortföranden av barn
och skydd av barn arbetar den
franska
centralmyndighetens
handläggare till största delen på
distans, men kommer in till kontoret
minst en dag i veckan. Detta innebär
att nya begäranden kan skickas in via
post, fax eller e-post.
Bevisupptagning
(förordning
1206/2001): Begärandena hanteras
på
normalt
sätt.
Handläggningstiderna kan bli något
längre då handläggarna arbetar på
distans och kommer in till kontoret
en dag i veckan för att hantera de
begäranden som kommit in via post
eller fax.

Delgivning av handlingar (förordning
Tidsfristerna
för
förfrågningar
och 1393/2007):
Under
rådande
medlingsåtgärder upphävs och förlängs med omständigheter kan delgivningen av
ytterligare tre månader från den 23 juni 2020.
handlingar fördröjas. Elektronisk
delgivning
kan
erbjudas
om
Domstolarnas chefer kommer att kunna reglera mottagaren har gett sitt samtycke.
inflödet av människor till jurisdiktionen och
fastställa hur många personer som får komma Den franska centralmyndigheten
in i rättssalarna, så att reglerna om fysiskt enligt dessa tre förordningar
avstånd kan upprätthållas.
(2201/2003, 1206/2001, 1393/2007)
kommunicerar även fortsatt via eDe kan även kontaktas, via vilken kanal som post:
(entraide-civilehelst, av personer som vill närvara vid internationale@justice.gouv.fr) men
förhandlingar
där
tillgängligheten
har även via brev eller fax.
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begränsats.
Om audiovisuella eller andra elektroniska
kommunikationsmedel används för att hålla en
förhandling behöver förhandlingen inte hållas
på en enda plats.

Den franska centralmyndigheten
enligt förordning (EG) 4/2009 om
underhållsskyldigheter
kommunicerar
via
e-post:
obligation.alimentaire@diplomatie.g
ouv.fr

Slutligen
erinras
det
om
att
de
kommunikationsmedel som används måste
garantera att förhandlingarnas konfidentialitet
upprätthålls.
TYSKLAND
(DE)

Hittills har några civilrättsliga tidsfrister inte antagits.
De enda bestämmelserna avser långvariga avbrott i
straffrättsliga förfaranden. (Tysklands civilprocesslag
innehåller flexibla bestämmelser om förlängning av
tidsfrister, vilandeförklaring av förfaranden och
återställande av försutten tid som hjälp i tvister under
covid-19-krisen.)
Ytterligare information om lagstiftningsåtgärder finns
på det federala justitie- och
konsumentskyddsministeriets webbplats:
https://urldefense.com/v3/__https://www.bmjv.de/D
E/Themen/FokusThemen/Corona/Corona_node.html
__;!!DOxrgLBm!TATBtWwEG61BcpaIML88izGI51W1B
h35at7PPZ1vK42isxFAjUQaavSeTNYDSENe1TjDnVXgg$

De
lagstadgade
bestämmelserna
om
civilrättsliga förfaranden ger domstolarna redan
nu stora möjligheter till flexibelt agerande i
denna exceptionella situation. Det kommer an
på de berörda domstolarna och domarna att
besluta vilka åtgärder som ska vidtas från fall till
fall, t.ex. skriftligt förfarande, befrielse från
bevisupptagning och bevisupptagning via
videokonferens.
Domstolarnas
rättsliga
oberoende har upprätthållits.

Familjesamarbete
(förordning
2201/2003):
Förbundsjustitieministeriet
har
begränsat sina tjänstemäns fysiska
närvaro
med
hänvisning
till
hälsoläget. Centralmyndigheten är
dock fullt operativ i enlighet med
förordning
(EG)
nr 2201/2003.
Ansökningar kan lämnas in i
pappersform.
Underhållssamarbete
(förordning
4/2009):
Samarbete i frågor som rör
underhållsskyldighet (förordning
(EG) nr 4/2009):
Förbundsjustitieministeriet har
begränsat sina tjänstemäns fysiska
närvaro med hänvisning till
hälsoläget. Centralmyndigheten är
fullt operativ i enlighet med
förordning (EG) nr 2201/2003, även
om förseningar i handläggningen av
ärenden fortfarande är möjliga.
Ansökningar kan lämnas in i

15

pappersform.

GREKLAND
(EL)

Genom ett ministerbeslut har alla förfaranden
som utförs av de grekiska domstolarna och
deras avdelningar avbrutits fram till den 15 maj
2020, med undantag av brådskande och
betydande verksamheter och ärenden.
De
förfaranden
som
utförs
av
tvistemålsdomstolarna och deras avdelningar
avbröts fram till den 10 maj 2020.
De rättsliga tjänsterna begränsas till de
verksamheter som behövs för att hantera
nödvändiga arbetsuppgifter och brådskande
ärenden.
Sammanträden och andra verksamheter i
samband med domstolarnas arbete utförs om
möjligt på distans med hjälp av tekniska
lösningar. It-kommunikationshjälpmedel och verktyg har tillhandahållits för att domare,
åklagare och andra rättsliga aktörer ska kunna
hålla videokonferenser och arbeta på distans.
16

Bevisupptagning
(förordning
1206/2001) och delgivning av
handlingar (förordning 1393/2007):
Rättsväsendets funktion i Tyskland
håller gradvis på att breddas för att
ta hänsyn till infektioner och lokala
särdrag.
Förseningar
i
handläggningen av ansökningar om
delgivning och bevisupptagning kan
därför inte uteslutas. Domstolarna
tar i synnerhet hänsyn till lokala
förhållanden
när
de
fattar
oberoende beslut om verkställandet
av ansökningar om bevisupptagning.
Skydds- och begränsningsåtgärder
har vidtagits av den grekiska
regeringen för att hantera farorna
med spridningen av coronaviruset
och
dess
socioekonomiska
konsekvenser, och för att säkerställa
att marknaden och den offentliga
sektorn fungerar som vanligt.
Justitieministeriet har, i egenskap av
centralmyndighet enligt civilrättsliga
konventioner/fördrag
och
i
överensstämmelse
med
EU:s
förordningar om rättsligt samarbete
på privaträttens område, inrättat ett
roterande system med distansarbete
och fysisk närvaro på arbetsplatsen.
Hittills har centralmyndigheten varit
verksam med nästan full kapacitet,
även om tillfälliga förseningar i
behandlingen
av
vissa
framställningar är ofrånkomliga till

I vissa större domstolar går det att lämna in följd av den långvariga hälsokrisen.
elektroniska ansökningar om intyg. I detta fall
har medborgare och advokater möjlighet att ta
emot dem elektroniskt via en webbportal.
UNGERN
(HU)

Tidsfristerna har i allmänhet fortsatt att löpa som
vanligt under hälsokrisen. De enda undantagen är de
ärenden där rättegångsförfarandet inte kan
genomföras skriftligen eller på elektronisk väg (dvs.
ärenden som kräver personligt deltagande för att
kunna
genomföras),
vilket
leder
till
att
förhandlingarna avbryts. I sådana fall ska perioden
fram till dess att hindret avlägsnas eller hälsokrisen
upphör inte räknas in i tidsfristen.

Tillgången till rättsväsendet och kontinuiteten När det gäller det rättsliga
i pågående förfaranden har säkerställts, och samarbetet i civilrättsliga frågor
ingen av de ungerska domstolarna har stängt.
finns det vissa begränsningar i
verkställighetsförfarandena under
Rättegångsförfaranden som kräver fysisk hälsokrisen.
Vad
gäller
kontakt genomförs inte i domstolarna. verkställighetsåtgärder
kan
till
Särskilda förfaranderegler underlättar skriftlig exempel inte förhandlingar på plats
kommunikation, förhandling på distans och eller
exekutiva
auktioner
förhandling med elektroniska metoder för genomföras. Verkställighetsåtgärder
personlig identifiering.
får inte beslutas om när det gäller
omhändertaganden av barn i
ärenden
som
rör
illegala
bortföranden eller på grundval av
Bryssel IIa-förordningen.
Centralmyndigheterna bedriver sin
verksamhet som vanligt.

IRLAND (IE)

Ingen särskild lagstiftning gäller för tidsfrister.
Förfaranden där den lagstadgade tidsfristen kommer
att löpa ut innan ”begränsningsperioden” upphör
betraktas som nödvändig verksamhet (se den andra
kolumnen).

Domstolskontoren kommer att vara öppna och
ta emot brådskande handlingar. Brevlådor
tillhandahålls för inlämning av handlingar, vilket
minskar behovet av kontakt med personalen i
receptionen. Domstolskontoren kan även i
fortsättningen kontaktas via e-post eller brev.
Civilrättsliga ärenden kan skjutas upp efter
samtycke via e-post. Endast brådskande
ärenden kommer att behandlas under de
17

Genomförandet av framställningar
om rättsligt stöd kan försenas
jämfört
med
normala
omständigheter.
Personalen
vid
justitieoch
jämställdhetsministeriet
och
centralmyndigheterna
arbetar
huvudsakligen
från
hemmet.
Kommunikation sker företrädesvis
via e-post.

kommande veckorna.
Ansökningar
gällande
brådskande
familjeärenden
är
tillåtna,
däribland
skyddsbeslut, tillfälliga och akuta besöksförbud
och förlängning av beslut.
Ansökningar kan även lämnas in för nödvändiga
verksamheter, såsom brådskande ärenden om
förmyndarskap eller brådskande ansökningar
om rättslig omprövning.
Kommunikation via videolänk för alla personer
som för närvarande är i polisförvar har
underlättats
genom
ett
beslut
av
överdomstolens ordförande.
Ett pilotprojekt håller på att genomföras för att
underlätta domstolsförhandlingar på distans
och via videolänk med parternas samtycke.

ITALIEN (IT)

Tidsfristerna för utövande av rättsliga handlingar i
civilrättsliga förfaranden avbröts inledningsvis under
perioden mellan den 9 och 22 mars (och sköts sedan
upp till den 15 april).
Genom lagdekret nr 23 av den 8 april 2020 förlängdes
senareläggningen av förhandlingar och upphävandet
av processuella tidsfrister till den 11 maj 2020.

De flesta civilrättsliga förhandlingar som
planerats mellan dagen efter ikraftträdandet av
dekretet (9 mars 2020) och den 22 mars
(därefter den 15 april och slutligen den 11 maj)
kommer inte att äga rum på grund av en
obligatorisk senareläggning.

En
betydande
andel
av
justitieministeriets personal arbetar
från hemmet.

Det
rättsliga
samarbetet
i
civilrättsliga frågor kommer att
påverkas
under
obestämd
Alla förhandlingar som planerats under tid. Framställningar om rättsligt
krisperioden kommer att senareläggas (förutom samarbete
(inbegripet
Om en tidsfrist i normala fall skulle ha börjat under brådskande ärenden).
framställningar om information om
den inledande perioden kommer startpunkten att
utländsk rätt enligt 1968 års
senareläggas till slutet av den senare perioden.
De lokala domstolarna kan vidta egna Londonkonvention) kommer att ske
organisatoriska åtgärder (begränsat tillträde till via elektronisk kommunikation.
Undantag: adoption av barn, ensamkommande barn, byggnader, stängning av kontor).
Behandling av handlingar som
18

familjehemsvård, förfaranden avseende skydd av
minderåriga och underhållsförfaranden om en
fördröjning inverkar menligt på skyddet av
grundläggande behov, obligatorisk sjukvård, abort,
provisorisk verkställighet, valförfaranden och alla
ärenden som innebär en risk för allvarlig skada för
parterna.

LETTLAND
(LV)

Civilrättsliga förfaranden ska genomföras skriftligen
så länge parternas rättigheter inte åsidosätts och om
domstolen anser att det är möjligt. I stället för att
senarelägga domstolsförhandlingar har Lettland
övergått till skriftliga förfaranden, om det inte är
absolut nödvändigt att hålla en konventionell

skickas in som papperskopior kan
försenas avsevärt.
I ärenden som inte har skjutits upp (sådana som
förklarats vara brådskande från fall till fall eller
ansetts ha högsta juridiska prioritet) kan
civilrättsliga förhandlingar som endast kräver
att advokater eller berörda parter är
närvarande anordnas på distans, med förbehåll
för respekten för kontradiktoriska förfaranden
och parternas effektiva deltagande. I sådana fall
måste cheferna för domstolarna fatta ett
sådant
beslut
efter
samråd
med
advokatsamfundet.
Under perioden mellan den 11 maj och den 31
juli 2020 förväntas cheferna för domstolarna
vidta ett antal organisatoriska åtgärder för att
undvika folksamlingar och täta kontakter mellan
personer i varje kontorsutrymme.
Dessa åtgärder får inbegripa
– genomförande av civilrättsliga förhandlingar
på distans om ärendet endast kräver att
advokater eller parter eller domarens biträden
finns
närvarande,
förutsatt
att
det
kontradiktoriska förfarandet respekteras och att
parterna kan delta på ett effektivt sätt samt att
domaren är fysiskt närvarande i rätten,
– senareläggning av förhandlingar till efter den
31 juli 2020,
— genomförande av civilrättsliga förhandlingar
som endast kräver deltagande av svaranden
genom ett skriftligt förfarande.
Republiken Lettland har utfärdat riktlinjer för
organisation av arbetet inom distrikt (städer)
och regionala domstolar under nödsituationen.
I dessa riktlinjer rekommenderas att
förhandlingar i brådskande ärenden, i händelse
av en nödsituation, om möjligt organiseras
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Alla

meddelanden

ska

skickas

till

ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it.

I händelse av en nödsituation ska
alla framställningar och bifogade
handlingar som godtas skickas
elektroniskt (via e-post) för att
upprätthålla
trovärdigheten.
Framställningar
om
ömsesidig

LITAUEN (LT)

domstolsförhandling, om det är mycket brådskande genom en videokonferens.
att gå igenom ärendet eller om det finns en hög risk
för allvarlig kränkning av rättigheter.
Om förhandlingar hålls med fysiska personer
närvarande
måste
nödvändig
distans
Begränsningsperioderna (t.ex. preskription) har upprätthållas mellan de personer som deltar i
skjutits upp mellan den 12 mars och den 1 juli.
förhandlingarna,
och
andra
försiktighetsåtgärder ska vidtas (rummen ska
Verkställighetsförfaranden:
Den längsta perioden ventileras etc.).
för frivilligt fullgörande av skyldigheter enligt domar
avseende återlämning av varor, indrivning av skuld Från och med den 12 maj 2020 får domstolarna
eller vräkning har förlängts från 10 dagar till 60 dagar, återuppta domstolsförhandlingar med fysiskt
förutom i ärenden där domen bör verkställas närvarande personer, förutsatt att de regler för
omedelbart.
sammankomster inomhus som fastställts av
ministerrådet beaktas när ärendena behandlas.
Pantsättning: Tidsfristen för beslut om uppfyllande av
krav på pantsättning har förlängts från 30 dagar till 60
dagar.

rättshjälp skannas, omvandlas till
PDF-format och vidarebefordras till
andra länder från justitieministeriets
officiella
e-postadress.
Samma
förfarande godtas av andra länder.
Det rättsliga samarbetet upprätthålls
fortfarande, t.ex. genomförandet av
framställningar om delgivning av
handlingar eller förhandlingar via
videokonferens.

Litauen har inte antagit någon officiell rättsakt om
tillfälligt upphävande eller förlängning av processuella
tidsfrister för civilrättsliga ärenden. Beslut om
eventuella förnyelser eller utökningar av de
processuella tidsfristerna fattas från fall till fall av den
domstol som behandlar ärendet.

Domstolsrådet har utfärdat rekommendationer
till domstolarnas ordförande när det gäller
organisationen av arbetet i deras respektive
domstolar under karantänperioden, och
ordförandena
kan
själva
specificera
rekommendationerna efter egna beslut.

De flesta av de anställda vid
offentliga myndigheter arbetar på
distans. Internationell rättshjälp
erbjuds fortfarande, men vissa
förfaranden kan ta längre tid.

Domstolsrådet har skickat ut rekommendationer till
Litauens domstolar med uppmaningen att ”göra
flexibla bedömningar av enskilda personers
framställningar om förlängning av en missad tidsfrist
för inlämning av en rättegångshandling eller
vidtagande av en rättslig åtgärd” under och efter
karantänperioden, om de nämnda åtgärderna
hindrats av det undantagstillstånd som utlysts Litauen
och som lett till ändrade arbetssätt inom de statliga
institutionerna. Den person som begär förlängning av
en missad tidsfrist ska tillhandahålla domstolen

Civilrättsliga förfaranden, företrädesvis med
skriftliga metoder, äger rum på vanligt sätt. I
civilrättsliga ärenden där en muntlig förhandling
är obligatorisk och där parterna har förklarat att
de vill delta i förhandlingen ska den planerade
muntliga förhandlingen skjutas upp på
obestämd tid, varefter deltagarna i förfarandet
ska komma överens om möjliga preliminära
datum för förhandlingen.
Muntliga domstolsförhandlingar är begränsade
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uppgifter som styrker sådana
tillsammans med framställningen.

omständigheter till civilrättsliga ärenden som måste behandlas
omedelbart, däribland ärenden som gäller
domstolens möjlighet att förlänga en ofrivillig
sjukhusvistelse
och/eller
en
ofrivillig
behandling, omplacering av ett barn från en
otrygg miljö och ärenden som föreskrivs enligt
civilprocesslagen. Muntliga förhandlingar på
distans ska prioriteras om domstolen har
resurser för detta.
I
brådskande
ärenden
ska
säkerhetsrekommendationerna följas under
den muntliga förhandlingen (social distansering,
desinficering av lokalen).
Beslut om rättsliga förfaranden skickas ut
elektroniskt med prioritering av det rättsliga
informationssystemet. I undantagsfall skickas
handlingarna med e-post och vanlig post till
personer som inte har tillgång till det rättsliga
informationssystemet. Rättsliga handlingar och
annan korrespondens skickas till berörda parter
som inte deltar i förhandlingarna (t.ex.
exekutionstjänstemän, notarier) via det statliga
systemet för e-leverans eller via e-post, och
endast i exceptionella fall med vanlig post.
Kommunikation/samarbete sker med hjälp av
elektroniska metoder, däribland telefon.
Om rättsliga handlingar inte kan delges direkt
till personer i domstolarna tas de emot
elektroniskt eller skickas med post.
Exekutionstjänstemän:
De
rättsliga
tjänstemännen började arbeta på distans den
16 mars, och de fortsätter att tillhandahålla de
flesta av sina vanliga tjänster till borgenärer och
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gäldenärer under karantänperioden. Eftersom
direkta kontakter är begränsade kommunicerar de
rättsliga tjänstemännen och deras anställda med
förhandlingsdeltagarna
via
telefon,
e-post,
webbplatsen www.antstoliai.lt eller reguljär post.

Karantänen utgör för närvarande inte något
hinder
för
inlämning
av
nya
verkställighetsbeslut.
Skriftliga
verkställighetsbeslut kan skickas till tjänstemännen
via vanlig post, och elektroniska verkställighetsbeslut
kan skickas via e-post eller via de rättsliga
tjänstemännens
informationssystem
på
webbadressen http://www.antstoliai.lt/. Under

karantänperioden
ska
de
rättsliga
tjänstemännen även avstå från att tillkännage
nya auktioner.
När det gäller organisationen av notariernas
arbete håller utkast till ändringar av lagen om
notarieyrket och civilrätten på att utarbetas.
Genom ändringarna föreskrivs att de flesta av
de notarietjänsterna ska flyttas till internet och
tillhandahållas på distans. I utkastet till
ändringar ingår även förslag om att notarier ska
ha rätt att utföra notarietjänster på distans och
genomföra dem som elektroniska notariella
handlingar.
Informationen
kommer
att
överföras till öppna statliga register och
informationssystem. Besök vid notariekontor
kommer att begränsas till direkt identifiering av
en person eller en uttryckt önskan. Det ska även
vara möjligt att godkänna vissa enklare
fullmakter utan att en notarie är närvarande
och att registrera fullmakter som inte kräver ett
notarieformulär
på
elektronisk
väg.
Notarietjänster som erbjuds på distans kommer
inte att omfatta certifiering av testamenten,
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godkännande av vårdnad eller bestyrkande av
det faktum att en person lever. Notarier bör
inte heller tillhandahålla tjänster på distans om
de tror att de hade kunnat säkerställa ett bättre
skydd för en klients legitima intressen vid ett
personligt möte, eller om de behöver
dokumentera en persons önskemål, förklara
konsekvenserna av den notarietjänsten eller
fastställa en persons identitet.
När det gäller tillhandahållandet av statligt
garanterad rättshjälp har rekommendationer
offentliggjorts på webbplatsen för statligt
garanterad rättshjälp. Det rekommenderas
starkt att undvika personlig kontakt och att
organisera tillhandahållandet av rättshjälp med
verktyg för distansarbete, dvs. skicka alla
framställningar via e-post och erbjuda samråd
via telefon, internet eller någon annan metod
för telekommunikation. I brådskande ärenden
där en advokat måste vara närvarande vid vissa
undersökningar eller förhandlingar före
rättegången ska de berörda parterna följa de
nationella riktlinjerna för att förhindra spridning
av covid-19 (säkert avstånd, hygien etc.) och
vägra att delta i förfarandena om lämpliga
skyddsåtgärder inte har vidtagits (t.ex. om
rummet
inte
är
ventilerat,
om
desinfektionsmedel saknas eller om det uppstår
misstankar om andra personers hälsa).
Litauens advokatsamfund har även utfärdat
liknande
rekommendationer
till
alla
praktiserande advokater i Litauen.
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LUXEMBURG
(LU)

Den krissituation som tillkännagavs genom en förordning
av den 18 mars 2020, och som medförde att ett antal
åtgärder vidtogs i kampen mot covid-19, har förlängts med
tre månader genom en lag av den 24 mars 2020.

Parlamentet kan inte upplösas under krissituationen.
Det har kvar all sin lagstiftande makt och kan när som
helst, under den tre månader långa perioden, anta en
lag för att upphäva krissituationen. De dekret som
antas under denna period upphör att existera i laglig
mening den dag då krissituationen upphör.
Vid regeringens sammanträde den 25 mars 2020 antogs
en förordning som utarbetats av justitieministeriet om
tillfälligt upphävande av tidsfrister i juridiska ärenden och
om anpassning av vissa andra förfaringssätt.

Rättsförvaltningen har vidtagit nödvändiga
åtgärder i detta skede av pandemin för att å ena
sidan garantera ett begränsat tillhandahållande
av tjänster och å andra sidan skydda alla
anställdas hälsa i största möjliga utsträckning.
Dessa bestämmelser har införts i strikt
överensstämmelse med konstitutionen och
Luxemburgs internationella åtaganden, i
synnerhet när det gäller grundläggande
rättigheter. De tillämpas i enlighet med
kriterierna
för
nödvändighet
och
proportionalitet.

Som en del av kampen mot coronaviruset har
många medlemsstater infört begränsningar av
rörelsefriheten. Det har även Luxemburg gjort,
men samtidigt har ett antal undantag från dessa
Genom en allmän bestämmelse upphävs alla
begränsningar införts (t.ex. för personal inom
tidsfrister som föreskrivs för förfarandena vid de
sjukvården och andra sektorer som är viktiga i
rättsliga, administrativa, militära och konstitutionella
den pågående krisen).
domstolarna. Vissa undantag medges när det gäller
ärenden om frihetsberövande som kräver snabba
Ett av dessa undantag innebär att
beslut.
ensamstående föräldrar fortfarande får lämna
hemmet för att kunna utöva sitt ansvar som
Tidsfrister i civilrättsliga och handelsrättsliga
förälder, särskilt när det gäller rätten att umgås
ärenden
med sitt barn.
Luxemburg har tillfälligt upphävt tidsfristerna för
Domstolarna i Luxemburg bedriver en begränsad
rättsliga förfaranden och förlängt vissa tidsfrister i
verksamhet, men upprätthåller en tillräcklig nivå för
särskilda förfaranden.

att kunna behandla viktiga och brådskande ärenden.

Under krisperioden bedöms framställningar
Luxemburg har även infört vissa undantag, i synnerhet
som
riktats
åtalsavdelningarna
i
för brådskande ärenden där tidsfristerna inte kan
distriktsdomstolarna
och
upphävas.
appellationsdomstolen på grundval av ett
Tidsfristerna för överklagande eller omprövning har skriftligt förfarande.
upphävts.
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Alla instrument på området för
rättsligt samarbete i tviste- och
brottmål verkställs och delges av
centralmyndigheten, den allmänna
åklagaren.
Arbetstakten
har
minskats en aning för att så många
anställda som möjligt ska kunna
arbeta från hemmet.





MALTA (MT)

Notarierna bedriver sin verksamhet som vanligt.
I hyresärenden har verkställandet av vräkningar Åtgärder har vidtagits för att bevilja undantag
tillfälligt upphävts. Genom bestämmelsen från vissa rättsliga förfaranden för att minska
föreskrivs att vräkningar inom ramen för behovet av fysisk kontakt.
hyresavtal tillfälligt ska upphävas. Tidsfristerna för
genomförande av vräkningar inom ramen för Advokaterna fortsätter också sin verksamhet och
köpeavtal har också upphävts, liksom tidsfristerna uppmuntras under krisen att använda elektroniska
metoder för kommunikation med domstolarna.
för utmätning och tvångsförsäljning.
När det gäller ärenden om civil status har den
period på fem dagar inom vilken ett födelsebevis
ska
utfärdas
tillfälligt
upphävts.
För
äktenskapsbevis innebär möjligheten att avstå
från
offentliggörandet
av
lysning
att
tidsbegränsningarna elimineras.



En särskild bestämmelse innebär att tidsfrister för
ärenden i samband med arv kan upphävas
utanför ett rättsligt förfarande. Det är viktigt att
medborgarnas rättigheter säkerställs, eftersom
likvidation av arv är ett mycket formellt
förfarande med många förseningar.



Vidare planeras en förlängning av tidsfristerna för
registrering
och
offentliggörande
av
årsredovisningar, koncernredovisningar och
liknande rapporter från företag med tre
månader. Detta gäller endast räkenskapsår som
avslutats vid den tidpunkt då krissituationen
upphör och för vilka tidsfristerna för registrering
och offentliggörande inte hade löpt ut den 18
mars 2020.

För

att

undvika

fysisk

kontakt

delger

exekutionstjänstemännen inte sina handlingar till
mottagaren personligen, utan i brevlådan på
mottagarens adress.

Från och med den 16 mars 2020 har alla juridiska och Med verkan från och med den 16 mars stängdes Det
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gränsöverskridande

rättsliga

rättsliga tidsfrister, däribland preskriptionstiden i
civilrättsliga ärenden och alla bindande tidsfrister,
tillfälligt upphävts fram till sju dagar efter att beslutet
om stängning av domstolarna upphävs.
Vid sidan av detta har alla tidsfrister som införs enligt
lag för notarier också upphävts under den period då
domstolarna är stängda. Upphävandet av tidsfristerna
för notarier ska gälla fram till tjugo dagar efter att
beslutet om stängning av domstolarna upphävs.
Den förlängning av tidsfristerna för slutförande av en
försäljning enligt ett registrerat säljlöfte som gällt
sedan den 16 mars 2020 upphävdes den 22 maj 2020.
För säljlöftesavtal infördes en tillfällig förlängning av
tidsfristens löptid på 20 dagar, varefter den
resterande delen av tidsfristen fortsätter att löpa.
Åtgärden är tillämplig från den 22 maj 2020.
Den 5 juni 2020 upphävdes beslut 2020 om stängning
av domstolar. Således kommer alla rättsliga
tidsfrister, bl.a. preskription i civilrättsliga ärenden
och eventuella tvingande tidsfrister, att fortsätta att
löpa. För att skydda de rättigheter som tillkommer de
personer som vänder sig till domstol infördes en kort
uppskjutning med början den 5 juni 2020: i) en tjugo
dagars uppskjutning av tidsfrister vad gäller
tribunaler, nämnder, kommissioner, kommittéer eller
enheter som inte är verksamma i en
domstolsbyggnad, och ii) sju dagars uppskjutning av
tidsfrister vad gäller domstolar, tribunaler, nämnder,
kommissioner, kommittéer eller andra enheter som är
verksamma i en domstolsbyggnad.

alla domstolar och kanslier, däribland
överrätterna,
underrätterna
och
appellationsdomstolarna, alla genom lag
inrättade tribunaler som verkar från
domstolsbyggnaderna, liksom alla styrelser,
kommissioner, kommittéer och andra enheter
som också bedriver sin verksamhet från samma
domstolsbyggnader
och
inför
vilka
förhandlingar genomförs.
Trots denna stängning har domstolarna
befogenhet att besluta om förhandlingar i
brådskande fall eller fall där domstolen gör
bedömningen att ärendet bör behandlas mot
bakgrund av det allmänna intresset. Detta gäller
förstås under förutsättning att domstolen vidtar
särskilda åtgärder för att hindra spridningen av
viruset.
Den 4 maj 2020 öppnade domstolarnas kanslier
för registrering av alla typer av rättsliga
handlingar (inte bara brådskande ärenden och
ärenden av allmänt intresse).
Med verkan från och med den 5 juni 2020
upphävdes beslut 2020 om stängning av
domstolar. Således har alla domstolar ånyo
öppnats, däribland överrätter och underrätter,
appellationsdomstolar,
oavsett
vilken
kompetens eller behörighet, alla genom lag
inrättade tribunaler och alla nämnder,
kommissioner, kommittéer eller övriga enheter
som gör prövningar eller handlägger
förfaranden som omfattas av rättsliga eller
administrativa tidsfrister avseende anspråk,
svaromål eller andra handlingar.
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samarbetet fortsätter som vanligt i
den mån det är möjligt med tanke på
de rådande omständigheterna, i
synnerhet domstolarnas begränsade
verksamhet och minskningen av
internationella resor.

NEDERLÄND
ERNA (NL)

Parlamentet (första och andra kammaren) enades om
tillfällig nödlagstiftning. Med denna lagstiftning är det
möjligt att avhjälpa de mest akuta problemen i
rättssystemets funktion.
Lagstiftningen gäller sedan den 24 april 2020.
Förhandlingar i civil- och förvaltningsrättsliga
ärenden
Införande
av
förhandlingar via elektronisk
kommunikation i de ärenden där det på grund av
covid-19 inte går att hålla förhandlingarna fysiskt. I
samtliga ärenden avgör domarna hur förhandlingen
ska genomföras.

Mellan den 17 mars 2020 och den 11 maj 2020
hölls samtliga domstolar stängda, med
undantag för extremt brådskande ärenden. Alla
övriga ärenden handlades genom skriftliga
förfaranden
alternativt
telefoneller
videokonferens.
Från den 11 maj 2020 öppnades domstolarna
igen för samtliga ärenden som rör straffrätt,
ungdomsrätt och familjerätt. Rättsväsendet har
vidtagit säkerhetsåtgärder och anpassat sin
organisation i enlighet med de nationella
hälsovårdsmyndigheternas råd.
Så långt det är möjligt kommer även andra
De rättsliga tidsfristerna har inte ändrats, vare sig för ärenden att hanteras fysiskt vid domstolarna.
civilrättsliga, förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga Om det inte går kan videokonferens eller andra
ärenden.
elektroniska medel användas.
Domstolarna kommer dock att vara stängda för
allmänheten, med undantag för ärenden av
stort allmänintresse. Domstolarna kan även
begära att rättsrådet ska ordna en professionell
direktsändning om det bedöms som nödvändigt
med tanke på allmänintresset. Vid samtliga
förhandlingar får upp till tre representanter för
medierna närvara. Domstolsorganisationen
strävar dessutom efter att publicera fler
skriftliga beslut online.
Domstolsorganisationen
utforskar
möjligheterna att uppfylla kravet på offentliga
och öppna förhandlingar och samtidigt skydda
de berörda parternas integritet.
Domstolsorganisationen har genomfört en
tillfällig anpassning av förfarandereglerna för
alla jurisdiktioner och skapat en sida på sin
webbplats med uppdaterade riktlinjer för
arbetet
under
covid-19-krisen,
www.rechtspraak.nl
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Centralmyndigheterna
Nederländerna
huvudsakligen
från
Kommunikation
via
rekommenderas.

i
arbetar
hemmet.
e-post

POLEN (PL)

I Polens särskilda lagstiftning föreskrivs att en tidsfrist
som inte har påbörjats kan upphävas och att en
tidsfrist som har påbörjats kan förlängas när det gäller
• preskriptionstider för verkställande av domar,
• tidsfrister för förfaranden och domstolens
åtgärder
i
rättsliga
förfaranden,
inklusive
verkställighetsförfaranden.

Särskilda åtgärder har vidtagits för att minska De anställda vid justitieministeriet
de negativa konsekvenserna av covid-19- som arbetar för centralmyndigheten
pandemin, däribland
arbetar på distans.
överföring av ärenden mellan de polska
domstolarna (genom beslut av en rättslig
myndighet och under en definierad period i
brådskande fall i enlighet med den särskilda
lagstiftningen om begränsning av covid-19pandemins konsekvenser för det polska
rättssystemet).

All kommunikation till Polens
justitieministerium i dess funktion
som centralmyndighet (däribland
delgivning av handlingar och
bevisupptagning) eller till Polens
kontaktpunkt i det europeiska
rättsliga nätverket måste skickas
elektroniskt med nödvändiga bilagor
Kategorin av brådskande ärenden definieras i form av skannade kopior.
enligt följande:
1. Förfaranden som rör minderåriga, däribland
— förfaranden för omplacering av minderåriga
från föräldraansvar eller vårdnad,
— förfaranden avseende placering av utländska
minderåriga
på
vårdoch
utbildningsinstitutioner,
—
förfaranden
för
utnämning
av
vårdnadshavare som ska företräda minderårigas
intressen i rättsliga förfaranden,
— förfaranden avseende placering eller
förlängning av ungdomars vistelse på
ungdomsvårdsinstitutioner,
— verkställighetsförfaranden som omfattar
minderåriga.
2. Förfaranden som rör psykiskt sjuka eller
funktionshindrade personer.
Ordföranden för varje behörig polsk domstol får
beordra att ett ärende ska betraktas som
brådskande om underlåtenhet att avgöra ett
sådant ärende — kan orsaka fara för
människors eller djurs liv eller hälsa,
— kan orsaka allvarlig skada för det allmänna
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intresset,
— kan orsaka överhängande och irreparabla
materiella skador, eller
— om ett snabbt avgörande av ärendet ligger i
rättvisans intresse.
Omplaceringen av domare till andra domstolar
har förenklats. Beslut i detta avseende fattas av
de rättsliga myndigheterna i enlighet med
principen om domares oberoende och under en
i förväg fastställd tidsperiod. Sådana
förfaranden gör det möjligt att tillhandahålla
stöd till domstolar med hög arbetsbelastning.
I vissa ärenden är det även möjligt att upphäva
och senarelägga domstolens förhandlingar.

PORTUGAL
(PT)

Undantagstillstånd utlystes mellan den 19 mars 2020 Under undantagstillståndet
Under undantagstillståndet:
och den 17 april 2020:
De viktigaste verktyg som antagits för den
 Kontaktpunkterna
i
det
rättsliga organisationen är följande:
 Dekret nr 14-A/2020
europeiska
rättsliga
 Dekret nr 17-A/2020
nätverket arbetar hemifrån
 Beredskapsplaner som upprättats av
 Dekret nr 2-A/20
och
behandlar
alla
ordföranden för varje domstol
 Dekret nr 2-B/20
förfrågningar om samarbete
 Lag nr 1-A/20 med ändringar
och information så snabbt
 Ramar för tjänsterna vid fysiska möten
 Lagdekret nr 10-A/20 med ändringar
som möjligt, trots det
avseende brådskande förfaranden,
tillfälliga upphävande av de
fastställda av domstolarnas ordförande
rättsliga tidsfristerna som
Katastroftillstånd utlystes mellan den 18 april 2020
tillämpas i domstolarna.
 Virtuella rättssalar vid alla domstolar
och den 17 maj 2020:
(första instans, andra instans och
 Teamet har tillgång till
Högsta domstolen), som gör det möjligt
 Resolution nr 33-A/20
relevanta filer via VPN
att hålla förhandlingar på distans
 Resolution nr 33-C/20
(Virtual Private Network).
 Lag nr 1-A/20 med ändringar
 Digitalt undertecknande av domar via
 Lagdekret nr 10-A/20 med ändringar
 Samtliga
medlemmar
i
ärendehanteringssystemet
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Under
såväl
undantagstillståndet
som
katastroftillståndet gäller, i enlighet med artikel 7 i
lag nr 1-A/20 i dess konsoliderade version, de regler
för rättsliga tidsfrister och slutdatum som följer
nedan.












För de rättsliga förfaranden som inte är
brådskande har tidsfristerna upphävts under
en period som kommer att avbrytas genom
ett lagdekret.





När det gäller domar som avkunnas av
kollegiala
domstolar
kan
den
rapporterande domaren ersätta övriga
domares namnteckningar med en
förklaring där han eller hon intygar att
övriga domare röstat i linje med
beslutet (artikel 15-A i lagdekret nr 10A/20)

kontaktpunktsteamet är hela
tiden beredda att komma in
till arbetet om det skulle
behövas
i
brådskande
ärenden.
 All kommunikation i ärenden som
gäller rättsligt samarbete bör
ske
via
e-post
till
correio@redecivil.mj.pt.

Tillgång till ärendehanteringssystemet
via VPN (Virtual Private Network)
Under katastroftillståndet:

Brådskande
rättsliga förfaranden
ska
genomföras utan upphävande av tidsfrister Alla rättegångsförfaranden
eller handlingar.
telefon-/videokonferens.

är

tillåtna

via

 Kontaktpunktsteamet arbetar
i nuläget delvis på distans
med ändrad schemaläggning
som säkerställer att minst en
teammedlem alltid är fysiskt
närvarande på arbetet.

Begränsningsperioder och preskriptionstider Användning av e-post i stället för telefon
rekommenderas
vid
förfrågningar
om
har upphävts.
information från domstolarna.
Vräkning av hyresgäster och utmätning av
Distansarbete är obligatoriskt om arbetets
privata bostäder har tillfälligt avbrutits.
 Kontaktpunkterna ingår under
karaktär gör det möjligt.
domarkårens högsta råds
De tidsfrister som fastställs för gäldenärer för
tjänsteskala och följer de
ansökan om insolvensförfaranden har Domarna fortsätter sitt vanliga arbete från
hemmet
om
de
har
tillgång
till
åtgärder för att minska
upphävts.
ärendehanteringssystemet. De kan infinna sig i
risken för virusöverföring i
domstolen
när
så
behövs.
domstolarna som antogs
Handlingar
i
samband
med
verkställighetsförfaranden,
däribland
under
det
gradvisa
verkställighetsåtgärder, upphävs såvida inte Distribueringen av förfaranden, brådskande
öppningen av samhället.
detta orsakar irreparabel skada eller eller ej, till förstainstansdomstolarna avbröts
aldrig.
äventyrar borgenärens försörjning.
Kort beskrivning av de ärenden som
behandlats av kontaktpunkterna
Enligt bestämmelserna i artikel 15 i lagdekret När det gäller andra instans och Högsta under både undantags- och
nr 10-A/20 ska de processuella tidsfristerna domstolen distribuerades endast brådskande katastroftillståndet:
tillfälligt upphävas om myndigheterna förfaranden fram till den 15 april 2020. Från och
beslutat att stänga domstolen i ett visst med den 16 april 2020 har alla förfaranden, Teamet
behandlade
alla
brådskande eller ej, distribuerats.
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område till följd av pandemin. (Detta har
förekommit i ett fåtal fall och under en Brådskande ärenden och förfaranden där
begränsad tidsperiod.)
grundläggande rättigheter står på spel får
utföras med parterna närvarande (brådskande
 Uppskjutningen av rättsliga villkor och skydd av barn, ärenden och rättegångar med
tidsfrister upphörde den 3 juni 2020 (artikel 8 svarande i polisförvar) eller på distans via
i lag 16/2020 som upphäver artikel 7 i lag 1- virtuella rättssalar.
A/2020).
Rättegångar och ärenden som inte är
 I fråga om delgivning av handlingar brådskande har skjutits upp, förutom i de fall
upphävdes införskaffandet av adressatens där domaren anser det vara nödvändigt att
underskrift och ersattes med andra lämpliga hålla förhandlingar för att undvika irreparabel
sätt att fastställa vilket datum en delgivning skada, eller i ärenden där parterna har kommit
överens
om
att
använda
telefonhar genomförts (lag 10/2020).
/videokonferens/virtuella rättssalar.
Avslutande kommentar:
Även om denna information har sammanställts Domar i icke-brådskande ärenden kan avkunnas
noggrant hänvisas till gällande rättsliga texter och om alla parter är överens om att ytterligare
deras senare ändringar. I enlighet med artikel 5.2 c i domstolsförhandlingar inte är nödvändiga.
beslut 2001/470/EG är denna information inte bindande
för Portugals rättsliga råd, de nationella domstolarna eller
kontaktpunkten.

Åtgärder och förfaranden som genomförs med
parterna närvarande ska äga rum i lämpliga
lokaler
med
skyddsoch
Avslutande kommentar:
desinficeringsutrustning som har inrättats av
Även om denna information har sammanställts varje distriktsdomstol. Antalet deltagare ska
noggrant hänvisas till gällande rättsliga texter och anpassas av domaren till de nivåer som
deras senare ändringar. I enlighet med artikel 5.2 c i rekommenderas av hälsomyndigheterna.
beslut 2001/470/EG är denna information inte
bindande för Portugals rättsliga råd, de nationella Endast de personer som har kallats bör närvara
domstolarna eller kontaktpunkten.
i domstolen. För personer som kallats gäller,
enligt artikel 14 i lag 10-A/20, att uppvisande av
läkarintyg om karantän anses innebära att force
majeure föreligger
Domarkårens högsta råd i Portugal understryker
att domstolarna måste fortsätta att vara garant
för de grundläggande rättigheterna.
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framställningar om stöd, brådskande
och
icke-brådskande,
under
undantagstillståndet (på distans via
e-post och telefon) och under
katastroftillståndet (på distans och
fysiskt på plats), avseende de tre
nätverk för rättsligt samarbete där
Portugal deltar, dvs. det europeiska
rättsliga
nätverket,
IberRede
(latinamerikanska länder) och CPLP:s
rättsliga nätverk (portugisisktalande
länder).
Teamet
hanterade
exempelvis
begäranden om gränsöverskridande
indrivning av underhåll, begäranden
om överförande av behörighet
avseende
föräldraansvar,
begäranden om information om
utländsk
lagstiftning
avseende
egendomsordning
inom
äktenskapet, skydd av utsatta vuxna
och
utomobligatoriskt
ansvar,
begäranden om bevisupptagning
som behövde underlättas eller
senareläggas på grund av de
begränsningar av rörelsefriheten
som införts.

Praktisk information om de nationella
domstolarnas
funktionssätt
under
nödsituationen finns tillgänglig på webbplatsen
för domarkårens högsta råd,
https://www.csm.org.pt/.
Under katastroftillståndet:
De viktigaste verktyg som antagits för den
rättsliga organisationen är följande:
 Ett
gradvis
avskaffande
av
begränsningarna av rörelsefriheten i
enlighet med ministerrådets resolution
33-C/20.
 Antagande av åtgärder för att minska
risken för virusöverföring i domstolarna
genom ett dokument som upprättats
gemensamt av domarkårens högsta råd,
generaldirektoratet för rättsskipning,
riksåklagarämbetet, högsta rådet för
förvaltnings- och skattedomstolarnas
samt generaldirektoratet för hälso- och
sjukvård. Dokumentet kan laddas ner
på följande webbadress:
https://www.csm.org.pt/2020/05/07/medidaspara-reduzir-o-risco-de-transmissao-do-virusnos-tribunais/
 Utan att det påverkar vare sig de
familjestödsåtgärder som omfattar
vissa anställda eller regeln att anställda
som tillhör riskgrupper måste arbeta på
distans har var och en av domstolarna i
första och andra instans, Högsta
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domstolen samt domarkårens högsta
råd
infört
arbetsramar
för
spegelgrupper för arbete med berörda
parter närvarande respektive delvis på
distans med tanke på att befintliga
scheman förmodligen inte kommer att
kunna hållas.
Domarkårens högsta råd godkände följande
resolutioner för att säkra tillgången till
personal vid förstainstansdomstolarna och
förbereda för den arbetstopp som kommer att
följa när den tillfälliga förlängningen av
tidsfristerna i icke-brådskande ärenden
upphävs:
 Förlängning av den period som
domstolarnas ordförande innehar sin
post till den 31 december 2020.
 Begränsning av årliga förflyttningar av
domare till förstainstansdomstolar till
provtjänstgörande domare så att de kan
garanteras en tjänst vid den första
utnämningen, och till domare som är
placerade efter en första tillsättning så
att de kan garanteras en plats i en
slutlig domstol,
 Tillfälligt upphävande av omflyttningen av
förstainstansdomare till domstolar i
andra instans utan att detta påverkar
deras möjlighet att fortsätta med sin
examen.
I väntan på det lagstiftningsförfarande genom
vilket förlängningen av rättsliga tidsfrister i ickebrådskande
förfaranden
ska
upphävas
godkände domarkårens högsta råd de
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resolutioner som anges ovan för att skapa
stabilitet
avseende
bemanningen
och
förvaltningsorganen
vid
förstainstansdomstolarna (resolutionerna av
den 28 april 2020 och den 5 maj 2020).
Syftet är att underlätta för dem att ta sig an den
arbetstopp som väntas följa när det tillfälliga
upphävandet av rättsliga tidsfrister i ickebrådskande ärenden lyfts.

Läget avseende förfaranden för indrivning av
underhållsbidrag under både undantags- och
katastroftillståndet
Även om det inte följer av den nationella
lagstiftningen att dessa förfaranden är
brådskande (förutom när det finns ett beslut
som förklarar förfarandet brådskande eller när
det
finns
en
tillfällig
brådskande
underhållsåtgärd) fortsatte man vid många
domstolar att handlägga dem, avkunna domar
och besluta om verkställighetsåtgärder. Man
prioriterade de ärenden där den ekonomiska
sårbarheten var mer påtaglig och där
garantifonden för underhåll, i gäldenärens
ställe, betalar ut underhållet för barnen.
Handläggningen av överträdelseärenden där en
eller flera parter ännu inte hörts avbröts
emellertid tillfälligt såvida inte ärendet
förklarats brådskande genom domstolsbeslut,
med stöd av det tillfälliga upphävandet av
tidsfristerna i icke-brådskande fall.
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De privata exekutionstjänstemännen avbröt
inte
på
eget
initiativ
pågående
verkställighetsåtgärder för indrivning av
underhåll.
Istället
avbröts
pågående
verkställighetsåtgärder endast på begäran från
gäldenärer som åberopade förlorad inkomst,
arbetslöshet eller uppsägning till följd av
pandemin.
Läget avseende förfaranden som rör
bortförande av barn under både undantagsoch katastroftillståndet
De flesta ärenden behandlades som brådskande
på grundval av de tidsfrister som fastställs i
1980 års Haag-konvention, men antalet fall
torde vara begränsat med tanke på
gränsstängningar och/eller resebegränsningar.

RUMÄNIEN
(RO)

Enligt dekret nr 195/2020 om undantagstillstånd och
dekret
nr 250/2020
om
förlängning
av
undantagstillståndet kommer inga tidsfrister för
begränsning eller preskription att påbörjas, och
påbörjade tidsfrister kommer att upphävas tillfälligt
under undantagstillståndet.
Avbrott i tidsfrister för överklagande.
Undantagstillståndet upphörde den 15 maj 2020.

Undantagstillstånd utlystes den 16 mars, med Delar av justitieministeriets personal
följande särskilda åtgärder för rättssystemets har tillåtelse att arbeta från hemmet.
organisation:
Det
rättsliga
samarbetet
i
civilrättsliga frågor kommer att
Arbetet med civilrättsliga ärenden har tillfälligt påverkas under obestämd tid. För att
avbrutits, med undantag för brådskande minimera förseningarna uppmuntras
ärenden i enlighet med domstolsrådets beslut elektronisk kommunikation vid
nr 417/24.3.2020.
förfrågningar
om
rättsligt
Utarbetande av beslut pågår som vanligt, liksom samarbete till centralmyndigheten.
registrering av handlingar från parterna.
Handlingar som skickas in som
papperskopior
kommer
att
Användning av videokonferenser uppmuntras, behandlas
med
betydande
även vid framställning om rättslig hjälp, och förseningar.
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om situationen tillåter är förhandlingarna
stängda för allmänheten.
Justitieministeriet
agerar
i
undantagsfall
som
Alla handlingar från parterna skickas till sändande/mottagande myndighet på
domstolarna på elektronisk väg, men undantag grundval
av
artikel
3c
i
medges om de berörda personerna inte har förordningarna om delgivning av
tillgång till sådana hjälpmedel.
handlingar och bevisupptagning.
Alla framställningar (delgivning av
Överföring av filer från en domstol till en annan handlingar,
bevisupptagning,
sker elektroniskt, liksom meddelande om underhållsärenden,
ärenden
rättsliga handlingar till parterna.
gällande bortförande av barn etc.)
hanteras för närvarande som vanligt
Om sammansättningen av domare inte är av justitieministeriet, utan någon
komplett är det tillåtet att delegera domare prioritering.
från en annan av domstolens avdelningar.
Följande
e-postadresser
kan
Efter den 15 maj 2020 (då undantagstillståndet användas:
upphör) återupptas samtliga förfaranden i dreptinternational@just.ro,
civilrättsliga ärenden ex officio. Inom 10 dagar ddit@just.ro.
efter det att undantagstillståndet upphört ska
domstolarna vidta lämpliga åtgärder för att Efter det att undantagstillståndet
fastställa nya datum för förhandlingarna och upphört (den 15 maj 2020) kommer
kalla parterna.
justitieministeriet, i egenskap av
centralmyndighet, allmänt sett att
verka på samma sätt som under
undantagstillståndet.
SLOVAKIEN
(SK)

Rättsliga tidsfrister,
lagstadgade räntor:

verkställighetsförfaranden, Enligt artikel 3 i covidlagen ska allmänhetens
deltagande i domstolsförhandlingar begränsas
Den 27 mars trädde lag nr 62/2020 Coll. om vissa om sådana förhandlingar äger rum under
extraordinära åtgärder i samband med covid-19-utbrottet nödsituationen. Om domstolsförhandlingar
och om åtgärder inom det rättsliga området (nedan kallad genomförs utan allmänhetens deltagande är
covidlagen)
(https://www.slov-lex.sk/pravne- det en juridisk skyldighet att spela in
predpisy/SK/ZZ/2020/62/) i kraft. Genom lagen införs ett förhandlingarna i en ljudfil som bör finnas
antal begränsande och andra åtgärder som krävde en tillgänglig så snart som möjligt efter
rättslig grund.
förhandlingarna.
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När det gäller gränsöverskridande
rättsligt samarbete i civilrättsliga
ärenden införs inte några särskilda
begränsningar genom covidlagen,
utan de allmänna restriktionerna
gäller.
Centralmyndigheterna
arbetar
huvudsakligen från hemmet.

Genom 1 § i covidlagen införs bestämmelser om att
tillfälligt
upphäva
begränsningsoch
preskriptionstiderna i civilrättsliga ärenden (fram till
den 30 april 2020) eller att bevilja undantag från
sådana tidsfrister i särskilda fall.
Enligt 2 § i covidlagen gäller samma bestämmelser för
processuella tidsfrister för de berörda parterna i
förfarandet. Om det inte är möjligt att förlänga
tidsfristerna på grund av hot mot liv, hälsa, säkerhet,
frihet eller möjlig betydande skada kan domstolen
själv bestämma att inte tillämpa denna bestämmelse
utan fortsätta inom den fastställda tidsfristen.
Inga förändringar har (ännu) gjorts av lagstadgade
räntor.
De restriktiva bestämmelserna i covidlagen är
tidsbegränsade (till den 30 april 2020). En möjlig
förlängning kommer att övervägas längre fram (för att
kunna ändra lagen krävs medgivande från regeringen
och parlamentet).

Lagen kompletterades med riktlinjer som
utfärdades
av
justitieministeriet
med
anvisningar till domstolarna om att
- begränsa
allmänhetens
rörlighet
i
domstolsbyggnaderna,
- införa förebyggande åtgärder för att
uppfylla hygienkraven,
- lämna information via telefon/e-post,
- begränsa allmänhetens deltagande i
domstolsförhandlingar,
- begränsa domstolsförhandlingar till att
endast gälla
o vårdnadsärenden, villkorlig frigivning,
o förfaranden rörande minderåriga, och
o ärenden där underlåtenhet att agera kan
orsaka irreparabel skada.

I slutet av april uppstod problem
med postleveranserna, i och med att
domstolshandlingar
som
var
adresserade
till
andra
medlemsstater returnerades.
Eftersom säker elektronisk leverans
inte kan garanteras är användning av
e-post endast rättsligt godtagbar i
vissa fall. Vid användning av e-post
finns det dessutom risk för brott mot
säkerheten och spridning av känsliga
personuppgifter.
Det finns även problem med bevis på
leverans/delgivning av handlingar.
Slovakien skulle välkomna en
enhetlig EU-strategi som uppfyller de
kriterier som krävs för det
gränsöverskridande
rättsliga
Domstolarna har begränsat arbetstiden och samarbetet.
tillåter hemarbete.
Allmänna
framställningar/förfrågningar
till
centralmyndigheten kan skickas via
e-post:
- Centralmyndighet för förordning
(EG) nr 1393/2007 och rådets
förordning (EG) nr 1206/2001
(justitieministeriet):

civil.inter.coop@justice.sk
-
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Centralmyndighet för rådets
förordning (EG) nr 2201/2003
och rådets förordning (EG)
nr 4/2009
(Centret
för
internationellt rättsligt skydd för
barn
och
ungdomar):

info@cipc.gov.sk
SLOVENIEN
(SI)

Genom ett dekret från Högsta domstolens ordförande
av den 13 mars på grundval av ett förslag från
justitieministeriet fastställs att alla processuella
tidsfrister ska upphävas tillfälligt, förutom i
brådskande fall.
En lag om tillfälliga åtgärder för rättsliga,
administrativa och andra offentliga ärenden i syfte att
begränsa spridningen av SARS-CoV-2 (covid-19)
antogs den 20 mars 2020 och trädde i kraft den 29
mars 2020. Alla åtgärder som införs genom denna lag,
och andra åtgärder som vidtas på grundval av lagen,
gäller tills det fastställs genom ett beslut av
regeringen att skälen till åtgärderna inte längre
föreligger, men inte längre än till den 1 juli 2020.
Genom lagen införs bestämmelser för alla tidsfrister
(materiella och förfarandemässiga). Tidsfristerna för
att väcka talan i rättsliga förfaranden, som fastställs i
lag, upphävs tillfälligt från och med den 29 mars 2020.
Tidsfristerna i rättsliga förfaranden (processuella
tidsfrister) upphävs också tillfälligt från och med den
29 mars 2020, med undantag för rättsliga ärenden
som bedöms vara brådskande.
Dessutom upphävs tidsfristen för att lämna in
klagomål om oförenlighet med författningen.
Tidsfristerna kommer att återupptas när de åtgärder
som fastställs i lagen har upphört att gälla.
Lagen om ändring av lagen om tillfälliga åtgärder för
rättsliga, administrativa och andra offentliga
ärenden i syfte att begränsa spridningen av SARSCoV-2 (covid-19)

förordning
Lagen om ändring av lagen om tillfälliga (EG) nr 1393/2007 och rådets
åtgärder för rättsliga, administrativa och andra förordning
(EG)
nr 1206/2001
(justitieministeriet)
har
inrättat ett
offentliga ärenden i syfte att begränsa
för
distansarbete.
All
spridningen av SARS-CoV-2 (covid-19) ger system
organ inom rättsväsendet och förvaltningen och kommunikation bör därför, i stället
andra offentliga myndigheter en rättslig grund för via vanlig post, ske via e-post till
e-postadress:
att hålla muntliga förhandlingar och att besluta följande
och delge i icke-brådskande ärenden, dock gp.mp@gov.si. På grund av dessa
omständigheter
kan
fortfarande på villkor att säkerheten hela tiden särskilda
överföringen av framställningar till
upprätthålls för personal och klienter.
de behöriga domstolarna bli
Domstolar och andra organ inom rättsväsendet försenad om den sker via vanlig post.
som under denna tid även har fattat beslut i
ärenden som inte definierats som brådskande Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor,
kommer att delge dessa beslut till berörda familjefrågor och sociala frågor samt
parter som är bekanta med ärendena, men lika möjligheter, centralmyndighet
lagens ikraftträdande innebär ingen tvingande enligt rådets förordning (EG)
skyldighet att agera, eftersom upphävandet av nr 2201/2003, har inrättat ett system
för distansarbete för att minimera den
såväl förfarandefrister som materiella frister
fysiska närvaron på arbetsplatserna.
fortfarande gäller. Om de vill kan de emellertid
Mot bakgrund av den nuvarande
vidta enskilda åtgärder som gör det möjligt för
situationen, och så länge denna
institutionerna att fungera smidigt och
situation
kvarstår,
kan
därigenom få sina rättigheter tillgodosedda
centralmyndigheten inte garantera
snabbare.
att alla inkommande framställningar
behandlas på vanligt sätt. Behandling
När
det
gäller
verkställighet
har av inkommande ansökningar kan endast
verkställigheten tillfälligt upphävts. När garanteras om de tas emot via e-post till
ändringen trätt i kraft kommer domstolarna gp.mddsz@gov.si.
Myndigheten
även att kunna utfärda verkställighets- och rekommenderar
starkt
att
försäkringsbeslut och delge klienterna dessa i elektroniska metoder används för all
icke-brådskande ärenden som började löpa före kommunikation.
Utgående
införandet av åtgärder till följd av pandemin. I förfrågningar kommer endast att
dessa ärenden är parterna inte skyldiga att skickas elektroniskt.
svara omedelbart, eftersom tidsfristerna i icke38
Centralmyndigheten

för

antogs den 29 april.

brådskande fall inte löper och den rättsliga
lösning som innebär att verkställigheten
Tidsfristerna (materiella frister och förfarandefrister) kvarstår (med undantag för brådskande
har fortfarande inte börjat löpa, och åtgärderna ärenden, så som indrivning av underhåll)
möjliggör en gradvis återgång till normal verksamhet fortfarande kommer att vara i kraft avseende
samtidigt som de mest sårbara individerna skyddas.
verkställighetsförfaranden som avbrutits eller
skjutits upp under epidemin. Den part som
önskar svara är naturligtvis helt fri att göra det.
Inom området för klassiska civilrättsliga
ärenden
eller
tvisteärenden
kommer
domstolarna att kunna avkunna domar och
även delge parterna dessa om det rör sig om
icke-brådskande mål där huvudförhandlingen
inte hållits före införandet av åtgärderna.
Parterna kommer därför att delges domen, men
tidsfristerna kommer inte att löpa. Denna
lösning kommer att vara en del i domstolarnas
återgång till normal verksamhet efter det
dödläge som rått.
Även när det gäller förfaranden som rör
fastighetsregistret gör ministeriets förslag att
det blir möjligt att gradvis börja slutföra
ärenden. Det beslut som fattats med stöd av
förslaget avseende fastighetsregistret kan bli
slutgiltigt, trots att tidsfristerna inte löper, men
bara, exempelvis, om alla parter avstår sin rätt
att överklaga. Detsamma gäller registrering i
fastighetsregistret. Parterna har hittills kunnat
lämna in ett förslag till registrering och
därigenom skydda beslutet.
Enligt de regler som nu föreslås får parterna i
insolvensförfaranden, så länge epidemin pågår,
lämna in ansökningar, utlåtanden eller
handlingar efter tidsfristens slutdatum om
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Republiken Sloveniens fond för
offentliga stipendier, utveckling,
funktionsnedsättning och underhåll,
centralmyndighet enligt rådets
förordning (EG) nr 4/2009 arbetar
för
närvarande
hemifrån.
Centralmyndigheten skulle därför
uppskatta om all kommunikation
kunde ske via e-post till följande epostadress:
jpsklad@jps-rs.si.
Centralmyndigheten kommer också
att kommunicera och skicka
förfrågningar via e-post.

anledningen till förseningen är covid-19epidemin och om domstolen ännu inte fattat
beslut. En sådan sen ansökan behandlas trots
förseningen, och avvisas inte efter slutdatumet.
Införandet av denna rättsliga grund, som gör
åtgärderna i insolvensförfarandet mindre
allvarliga och mindre oåterkalleliga, kommer
också att vara en viktig faktor vid den
bedömning som senare ska genomföras av
ordföranden för Sloveniens högsta domstol för
att fastställa om insolvensförfarandet ska
betraktas som brådskande.
Dekretet av den 5 maj från Högsta domstolens
ordförande, vilket ersätter de tidigare
dekreten:
Domstolarna kommer att fortsätta att fatta
beslut och hålla förhandlingar i brådskande
ärenden, i enlighet med bestämmelserna i
artikel 83 i domstolslagen och beslutet från
ordföranden för Högsta domstolen. I och med
det nya beslutet från ordföranden för Högsta
domstolen har omfattningen av kategorin
brådskande ärenden utökats sedan den 5 maj
2020. Häri ingår även ärenden avseende
obligatorisk förlikning och konkurs, där ett
beslut om inledande av ett förfarande hade
utfärdats före den 30 mars 2020.
Under den period då särskilda åtgärder vidtas
måste parterna, deras representanter och
andra personer som önskar upplysningar om ett
särskilt förfarande och som inte fått någon
kallelse att inställa sig vid domstol meddela sig i
förväg under kontorstid via de offentliga epostadresserna och telefonnumren.
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1. Domstolarnas beslutsfattande i brådskande
och icke-brådskande ärenden
Med anledning av en extraordinär händelse,
dvs. epidemin av infektionssjukdomen SARSCoV-2 (covid-19), som kan försvåra en smidigt
och normalt fungerande rättsskipning, och för
att förhindra vidare spridning av viruset, skydda
människors liv och hälsa och säkerställa att
rättsväsendet fungerar, ska samtliga domstolar
från
och
med
den 5 maj 2020
hålla
förhandlingar, fatta beslut och delge handlingar
a) i ärenden som inte är brådskande enligt
artikel 83 i domstolslagen och som inte anses
brådskande enligt detta beslut, i den mån
domstolarna kan säkerställa att åtgärderna
utförs i enlighet med de villkor som fastställs i
detta beslut och andra åtgärder, vilka fastställs
på grundval av detta beslut från ordföranden
för Högsta domstolen i Republiken Slovenien,
och på ett sådant sätt att viruset inte sprids och
människors liv och hälsa kan garanteras, samt
b) i ärenden som enligt artikel 83 i
domstolslagen är brådskande, av vilka följande
dock inte betraktas som brådskande:
b.1 Åtgärder i försäkringsärenden som kräver
personlig kontakt med exekutionstjänstemän,
berörda parter och andra personer och som
inte är nödvändiga för att avvärja fara för liv och
hälsa eller skydda egendom av större värde.
b.2 Protester mot växlar och checkar samt
stämningar avseende växlar.
41

b.3 Bouppteckningar.
b.4 Ärenden avseende obligatorisk förlikning
eller konkurs där inget beslut om att inleda ett
förfarande hade utfärdats före den 30 mars
2020.
2. Grundläggande åtgärder för ett smidigt
utövande av den rättsliga makten i angivna
ärenden
2.1 Tillträde till domstol
Domstolarna beslutar vilken ingång till
domstolsbyggnaden som ska användas av
parterna, deras företrädare och andra personer
samt vilken ingång som ska användas av
domare och domstolspersonal, efter vad de
rumsliga förutsättningarna medger. Vid
samtliga ingångar ska alla nödvändiga
förebyggande åtgärder för att förhindra
smittspridning vidtas, och samtliga besökare ska
informeras skriftligen om de förebyggande
åtgärder som används i domstolens lokaler.
Under den period då särskilda åtgärder vidtas,
med undantag för brådskande ärenden, ska
parterna, deras representanter och andra
personer 1. lämna in ansökningar per post eller
via den nationella e-juridikportalen vid
förfaranden där detta är möjligt, 2.
kommunicera
med
domstolarna
under
kontorstid via offentliga e-postadresser och
telefonnummer.
Under den tid då särskilda åtgärder vidtas
måste parterna, deras representanter och
andra personer som begär information om
förfarandena och som inte fått någon kallelse
att inställa sig vid domstolen i förväg meddela
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sig under kontorstid via de e-postadresser och
telefonnummer som offentliggjorts.
2.2 Förhandlingar, sammanträden och förhör
vid domstolarna
Förhandlingar, sammanträden och förhör ska,
om de tekniska och utrymmesmässiga villkoren
är uppfyllda, hållas via videokonferens.
I samband med förhandlingar, sammanträden
och förhör som inte hålls via videokonferens ska
avståndet mellan deltagarna vara minst två
meter.
Alla
deltagare
måste
bära
skyddsutrustning och rummet ska desinficeras.
2.3
Allmänhetens
huvudförhandling

närvaro

vid

I syfte att förhindra vidare smittspridning,
skydda människors liv och hälsa, säkerställa att
rättsväsendet kan fungera samt att rättigheter
och skyldigheter kan uppfyllas får en domare
eller domstolens ordförande tillfälligt utestänga
allmänheten från hela eller delar av
huvudförhandlingen.
2.4 Andra åtgärder
Ytterligare åtgärder fastställs för samtliga
domstolar av Högsta domstolens ordförande
och för enskilda domstolar av respektive
domstols ordförande.
Beslutets och andra åtgärders giltighet
Detta beslut, och andra åtgärder som grundar
43

sig på beslutet, förblir i kraft till dess att ett
återkallande
från
Högsta
domstolens
ordförande offentliggörs.

SPANIEN (ES)

Alla löptider har avbrutits, och de processrättsliga
tidsfristerna för alla rättsliga beslut har upphävts och
avbrutits. Beräkningen av tidsfristerna kommer att
återupptas när förlängningarna av det kungliga
dekretet 463/2020 upphör att gälla.

Arbetet i domstolslokalerna har begränsats
avsevärt.
It-lösningar
och
kommunikationshjälpmedel har tillhandahållits
eller förbättrats för att göra det lättare för
domare, åklagare och andra rättsliga aktörer att
arbeta på distans.

Spaniens centralmyndighet kan inte
garantera normal behandling av
inkommande
framställningar
(särskilt framställningar via brev).
Framställningar
måste
skickas
elektroniskt.

Upphävandet av de processuella tidsfristerna gäller
inte ett antal särskilda förfaranden, däribland för Notarier och registratorer anses vara — Bevisupptagning (artikel 3 i
skydd av barn.
nödvändiga offentliga tjänster, och deras förordning 1206/2001): Allvarliga och
brådskande ärenden kommer att
verksamhet är garanterad.
behandlas. Framställningar ska skickas
Domaren eller domstolen kan besluta att genomföra
till
rogatoriascivil@mjusticia.es.
rättsliga förfaranden som är nödvändiga för att
Övriga
framställningar
ska följa det
undvika irreparabla skador när det gäller parternas
vanliga förfarandet och skickas
rättigheter och berättigade intressen.
direkt till behörig spansk domstol
som papperskopia med brev.
De spanska domstolarnas allmänna råd har inrättat en
särskild avdelning på sin webbplats där de publicerar
uppdateringar om de åtgärder som vidtas av spanska
— Bortförande av barn och
myndigheter för att hindra smittspridningen.
indrivning av
underhållsbidrag:
Avdelningen har rubriken General information COVIDBehandling
av
framställningar
kan
19 och kan nås via följande länk:
endast garanteras om de tas emot
via e-post. Verkställigheten bedöms
http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Inform
mot
bakgrund
av
ärendets
ation-COVID-19/General-information-/
brådskande karaktär och med
hänsyn till begränsningarna av
medborgarnas
rörlighet. (sustraccionmenores@mju
Via denna webbplats tillhandahålls fullständig
sticia.es)
information, inklusive allmänna upplysningar, guider
(SGCJIAlimentos@mjusticia.es)
och protokoll, överenskommelser från den
permanenta kommittén (från den 11 mars 2020 till
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den 5 maj 2020), rättspraxis, information från
justitieministeriet och riksåklagarämbetet, hälso- och
sjukvårdsministeriet,
statschefen
och
överdomstolarnas övervakningskommitté.

SVERIGE (SE)

Inga åtgärder har hittills vidtagits när det gäller
rättsliga förfaranden.
De svenska domstolarna, som är oberoende av
regeringen, har vidtagit olika åtgärder för att
möta den nuvarande situationen. Fler
förhandlingar än vanligt har ställts in, främst på
grund av sjukdom bland berörda parter,
advokater och vittnen. Domstolarna har ökat
användningen
av
videooch
telefonkonferenser. De befintliga reglerna
tillämpas för att verksamheten ska bedrivas så
säkert och effektivt som möjligt.

Uppdaterad 2020-06-10
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