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Pers en Voorlichting

Het Hof van Justitie van de Europese Unie past zich aan om de continuïteit van de Europese
openbare dienst op het gebied van justitie te waarborgen
Het Hof zorgt voor de voortzetting van zijn rechtsprekende activiteiten in omstandigheden waarin al
zijn personeelsleden op afstand werken

Noodzaak om zich aan te passen aan de omstandigheden
In overeenstemming met de maatregelen die zijn genomen door de overheidsinstanties van het
Groothertogdom Luxemburg en de buurlanden, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie
besloten om vanaf 16 maart 2020 al zijn personeelsleden op afstand te laten werken.
Teneinde het personeel te beschermen en bij te dragen tot de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus, zijn de gebouwen van het Hof niet langer toegankelijk voor bezoekers en
personeelsleden, met uitzondering van personen die kritieke functies vervullen.
Wegens de beperkingen die zowel in Luxemburg als in de meeste andere lidstaten gelden voor
verplaatsingen, is het noodzakelijk gebleken de pleitzittingen van het Hof van Justitie en van
het Gerecht die waren gepland voor de periode tussen 16 maart en 30 april respectievelijk
15 mei uit te stellen. De griffies van beide rechterlijke instanties hebben contact opgenomen met
de vertegenwoordigers van de partijen om hen van dit uitstel in kennis te stellen en hun mee te
delen hoe de procedure zal worden voortgezet. Op een pagina van de internetsite van het Hof
wordt daarover up-to-date informatie verstrekt.
Met gebruikmaking van de structuren en procedures die uitgewerkt zijn voor crisissituaties, zijn
alle maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de rechterlijke
instanties en van de diensten worden voortgezet opdat de continuïteit van de Europese
openbare dienst op het gebied van justitie wordt gewaarborgd in omstandigheden die zoveel
mogelijk de omstandigheden in normale tijden benaderen en die noodzakelijkerwijs aangepast zijn
aan de uitzonderlijke situatie.
Met het oog op die situatie is vanaf begin februari versneld werk gemaakt van de uitrusting van het
personeel met informaticamateriaal dat het mogelijk maakt om op afstand te werken. Vandaag is
een zeer ruime meerderheid van de medewerkers van het Hof van Justitie van de Europese Unie
in staat om op afstand bij te dragen tot de werkzaamheden van de instelling.
Daarbij komt dat – met inachtneming van de toepasselijke procedures – verschillende werkwijzen
zijn ingevoerd om te voorkomen dat de behandeling van zaken wordt onderbroken: via de
schriftelijke procedure gewezen beslissingen, schriftelijke vragen aan de partijen, bijzondere
organisatie van zittingen voor het uitspreken van arresten en het nemen van conclusies,
versoepelde voorwaarden voor de opening van een e-Curia-account (app die het mogelijk maakt
om processtukken op elektronische wijze in te dienen en te betekenen).
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Het Hof van Justitie en het Gerecht hebben besloten om voorrang te verlenen aan de behandeling
van zaken die bijzonder spoedeisend zijn (zoals spoedprocedures, versnelde procedures en
procedures in kort geding), maar ook de behandeling van de overige zaken wordt voortgezet.
Zo zijn sinds 16 maart 2020 86 zaken afgehandeld door het Hof van Justitie en het Gerecht.
Om organisatorische redenen en uit voorzorg zijn arresten en conclusies op gegroepeerde wijze
uitgesproken respectievelijk genomen. Op die manier hebben de president van het Hof van Justitie
en een advocaat-generaal alsook de president van het Gerecht, naargelang van het geval,
arresten uitgesproken en conclusies genomen op 19 maart (6 arresten, 5 conclusies), 26 maart
(23 arresten, 4 conclusies) en 2 april (22 arresten, 9 conclusies). Deze arresten en conclusies zijn
op afstand vertaald, zijn verspreid, zijn bekendgemaakt en zijn ter kennis gebracht volgens de
gewone procedures die het Hof van Justitie en het Gerecht toepassen.
Voor de komende weken zijn nog uitspraakzittingen en zittingen voor het nemen van conclusies
gepland (op donderdagen voor het Hof van Justitie, op woensdagen voor het Gerecht). Al deze
zittingen worden vermeld op de kalender die gepubliceerd wordt op de internetsite van het Hof.
Voorts zijn in dezelfde periode 52 nieuwe zaken aanhangig gemaakt. Zij worden op afstand
behandeld door de griffies, die ter beschikking blijven van de vertegenwoordigers van de partijen.
Tevens worden die nieuwe zaken vertaald en wordt er een voorbereidende juridische analyse van
gemaakt door de bevoegde diensten, net zoals dat gebeurt voor processtukken in alle andere
zaken die bij het Hof van Justitie en het Gerecht aanhangig zijn.
Om te voorkomen dat de infunctietreding van advocaat-generaal Richard de la Tour vertraging
oploopt, heeft het Hof van Justitie ten slotte de aanvankelijk voor diens eedaflegging vastgestelde
datum van 23 maart gehandhaafd. De plechtigheid heeft bij wijze van uitzondering op afstand
plaatsgevonden in de vorm van een videoconferentie.
***
Door het treffen van al deze maatregelen en dankzij de inzet van zijn voltallige personeel schept
het Hof van Justitie van de Europese Unie de voorwaarden waaronder het – voor zover mogelijk,
rekening houdend met de huidige crisissituatie – ten dienste van de justitiabelen de taken kan
blijven vervullen waarmee het krachtens de Verdragen is belast.
U kunt de actualiteit van het Hof van Justitie en het Gerecht volgen op de site CVRIA
(https://curia.europa.eu) en via de Twitter- en LinkedIn-accounts van de instelling.
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