EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA PRAVOSODJE IN POTROŠNIKE
Direktorat A: Civilno in gospodarsko pravosodje
Enota A.1: Civilno pravosodje

PRIMERJALNA PREGLEDNICA UKREPOV V ZVEZI Z INSOLVENTNOSTJO, KI SO BILI SPREJETI ALI KATERIH SPREJETJE SE
NAČRTUJE V DRŽAVAH ČLANICAH (KOT SO BILI SPOROČENI DO 16. APRILA 2020)
(v zvezi s SI, BG, EL, EE, RO in AT POSODOBLJENO 25. maja)
(v zvezi s HR in SK POSODOBLJENO 15. maja 2020)
(v zvezi z AT, HU in MT POSODOBLJENO 29. aprila 2020)
(v zvezi z EE in RO POSODOBLJENO 24. aprila 2020)
(Informacije je zbral Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike)
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Ta dokument vsebuje pregled ukrepov, povezanih s COVID-19, in nekaterih drugih ukrepov, ki so jih države članice
sprejele od marca 2020, ter se uporablja le za informativne namene. Ker je to dokument o pregledu, v njem ni mogoče v celoti z vsemi podrobnostmi in
izjemami navesti zadevnih ukrepov, ki so jih sprejele države članice. Ta splošni dokument o pregledu nikakor ne zavezuje držav članic ali Evropske
komisije. Podrobnejše informacije so na voljo v pravno zavezujočih besedilih, ki so jih objavile države članice. Ta izjava o omejitvi odgovornosti dopolnjuje
splošno izjavo o omejitvi odgovornosti, ki je na voljo na spletnem naslovu: https://e-justice.europa.eu/content_legal_notice-365-sl.do?init=true.
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3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,

A. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
predloga za začetek
postopka zaradi
insolventnosti (dolžniki)

AT
Avstrija

(novo
besedilo v
krepkem tisku
dodano
29. aprila
2020)

Obveznost dolžnika, da vloži
predlog za začetek postopka
zaradi
insolventnosti
na
podlagi prezadolženosti, se
začasno odloži do 30. junija
2020.
Obveznost dolžnika, da vloži
predlog za začetek postopka
zaradi
insolventnosti
v
60 dneh po tistem, ko ni več
zmožen poravnati svojih
obveznosti, se podaljša na
120 dni, če je plačilna
nesposobnost
posledica
COVID-19.
Obveznost dolžnika, da vloži
predlog za začetek postopka
zaradi insolventnosti, se
začasno odloži do 30. junija
2020.
Po splošnem pravu je treba
predlog za začetek postopka
zaradi insolventnosti vložiti v
60 dneh po nastopu plačilne
nesposobnosti
oziroma
prezadolženosti (kar nastopi

B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
predloga za
izvršbo
pogodb)
začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
Pravica upnika,
da vloži predlog
za
začetek
postopka zaradi
insolventnosti
dolžnika
na
podlagi
prezadolženosti,
se
začasno
odloži
do
30. junija 2020.

Sodni izvršitelji ne
izvršujejo sklepov o
izvršbi (razen če so
ogroženi
življenje,
telo,
svoboda
ali
varnost ali če bi lahko
nastala znatna in
nepopravljiva škoda).
Zahteva se lahko
odložitev
prisilnih
dražb premičnega in
nepremičnega
premoženja, če ima
dolžnik gospodarske
težave zaradi trenutne
pandemije COVID-19
in se je izvršilni
postopek začel zaradi
teh težav.

Stečajno sodišče lahko
podaljša
rok,
v
katerem tretje osebe
ne smejo prekiniti
pogodb ali uveljavljati
izločitvenih
oziroma
ločitvenih pravic.
Najemne
pogodbe
(pravo o najemnih
razmerjih) se ne smejo
odpovedati
zaradi
neplačanih najemnin
za mesece od aprila do
junija 2020, ki so
posledica znatno slabše
gospodarske
uspešnosti
zaradi
COVID-19.
Najemodajalci lahko s
tožbo
zahtevajo
neplačane najemnine
šele po 31. decembru
2020, vendar je zgornja
meja za obresti na
neplačane najemnine 4
odstotke letno., če ima
najemnik od aprila do
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VKLJUČNO S
STEČAJNIMI
SODIŠČI,
TER PROCESNA
ZADRŽANJA

izpodbijanje
pravnih dejanj,
načrti
reorganizacije,
neformalnimi
dogovori itd.)

bančna posojila, socialna
varnost, zdravstveno
zavarovanje, subvencije
za podjetja)

Procesni roki, ki se
22. marca 2020 še niso
iztekli, ali roki, ki bi v
običajnih
okoliščinah
začeli
teči
po
navedenem datumu, so
bili
prekinjeni
in
odloženi do 30. aprila
2020. Ti roki so začeli
teči na novo. To
pomeni, da se bo 14dnevni
rok
iztekel
15. maja
2020,
štiritedenski rok pa
29. maja 2020.
Izjeme so (med drugim):
plačilni roki; v primerih
neposredne ogroženosti
varnosti ali osebne
svobode ter v primerih
nepopravljive
škode
lahko sodišče prekinitev
odpravi prej.
Prekinitev
procesnih
rokov
v
postopkih
zaradi insolventnosti se
je končala že 4. aprila
2020. Sodišče lahko

Če dolžnik zamuja s
plačilom na podlagi
načrta
prestrukturiranja,
lahko prosi za
moratorij za največ
9 mesecev.

Plačilo obrokov posojil
potrošnikov
ali
mikropodjetij, ki zapadejo
od aprila do junija 2020,
med aprilom in junijem
2020 se odloži, če je
posojilojemalec
utrpel
izpad
dohodka
zaradi
COVID-19, zaradi česar bi
bilo nerazumno pričakovati,
do bo pravočasno plačal
obroke posojila. Obdobje
veljavnosti pogodb pa se
samodejno podaljša za 3
mesece, razen če želi
posojilojemalec posojilo še
naprej odplačevati kot
običajno.
Na zaostala plačila, zapadla
med aprilom in junijem, ni
zamudnih obresti.
Pogodbene kazni se ne
plačajo, če je bila pogodba
sklenjena pred 1. aprilom in
dolžnik
ni
poravnal
obveznosti zaradi znatno

Država
članica

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
pozneje). Če je plačilna
nesposobnost
posledica
COVID-19, se rok podaljša na
120 dni.

BE
Belgija

Začasna odložitev obveznosti
vložitve predloga za začetek
postopka
zaradi

junija finančne težave
zaradi
COVID-19.
Lastniki nepremičnin
do leta 2021 ne morejo
s
tožbo
zahtevati
neplačanih najemnin;
izjema od tega so
zamudne obresti.

Splošni moratorij
na
insolventnost.

Odložitev
postopkov
podjetja.

izvršilnih
zoper

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

procesne
roke
v
postopkih
zaradi
insolventnosti podaljša
do 90 dni.

nižje
gospodarske
uspešnosti, ki je posledica
COVID-19, ali nezmožnosti
opravljanja
dejavnosti
zaradi omejitev v zvezi s
COVID-19.je
razlog
za
obveznost plačila kazni
znatno nižja gospodarska
uspešnost zaradi COVID-19.

Vsi procesni roki, ki se
22. marca še niso iztekli,
se začasno ustavijo do
30. aprila
(možno
nadaljnje podaljšanje).
Izjeme,
določene v
zakonu
(neposredna
nevarnost za življenje,
telo itd.) in za postopke
zaradi insolventnosti, pri
katerih lahko sodišče
določene procesne roke
podaljša za največ 90
dni.
Odložitev
prekinitve Sprejeti ukrepi (8. april Podaljšanje plačilnih Vlada in banke so skupaj
pogodb v primeru 2020):
obdobij, vključenih v sprejele zavezo, da se
neplačila.
(1) Zastaralni roki in roki načrte
lahko
osebam
s
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1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
insolventnosti.

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

za
vložitev
pravnih
sredstev, ki se iztečejo
med 8. aprilom 2020 in
3. majem
2020,
se
podaljšajo za en mesec
po izteku tega obdobja
(tj. preloženi so na
3. junij 2020). Vlada lahko
po
potrebi
podaljša
končni
datum
tega
obdobja.
(2)
Roki
v
sodnih
postopkih
v
civilnih
zadevah, ki se iztečejo
med 8. aprilom 2020 in
3. majem 2020 ter katerih
iztek bi lahko privedel do
zasega premoženja ali
kakršne koli druge škode,
se podaljšajo za en mesec
po
izteku
kriznega
obdobja (tj. preloženi so
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reorganizacije.
Pri nekaterih sodiščih
se stečaji zaenkrat
ne
razglašajo;
običajni upniki (kot
so organi socialne
varnosti in davčni
organi) bi morali
odložiti
vložitev
predlogov za začetek
stečajnih postopkov,
kadar je to mogoče.

hipotekarnim kreditom,
ki lahko dokažejo, da so
se zaradi krize zaradi
koronavirusa znašle v
težkem
finančnem
položaju, odplačevanje
tega kredita odloži do
30. septembra 2020.
Podjetja,
ki
zaradi
zajezitvenih ukrepov niso
smela delovati, bodo
upravičena
do
subvencije s strani regij.

Država
članica

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

na 3. junij 2020). Vlada
lahko po potrebi podaljša
končni
datum
tega
kriznega obdobja. To se
ne nanaša na nujne
zadeve.
(3) V civilnih zadevah se
sodne obravnave, ki bi
morale potekati med
10. aprilom
2020
in
30. junijem 2020 (vlada
lahko
to
obdobje
podaljša), odpovejo, če so
vse stranke že predložile
pisna stališča. Sodnik
odloči o zadevi brez
obravnave,
zgolj
na
podlagi pisnih stališč,
razen če stranke temu
nasprotujejo. Če stranke
temu nasprotujejo, se
zadeva preloži.
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Bolgarija

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
Bolgarska
nacionalna
zakonodaja določa obveznost,
da mora dolžnik (njegovo
poslovodstvo) vložiti predlog
za začetek postopka zaradi
insolventnosti v 30 dneh po
nastopu
insolventnosti/prezadolženosti
(člen 626(1) gospodarskega
zakona).
Parlament je 23. marca 2020
sprejel zakon o ukrepih med
izrednimi razmerami, ki so bile
od 13. marca 2020 razglašene
s sklepom narodne skupščine
(zakon o izrednih razmerah).
Zakon je bil spremenjen in
dopolnjen 6. aprila 2020.
Obdobje izrednega stanja je
bilo najprej določeno od
13. marca 2020 do 13. aprila
2020. Nato je bilo podaljšano

Za
te
vrste
terjatev
ni
posebnega
moratorija.
Hkrati velja, da
postopki zaradi
insolventnosti
spadajo v okvir
začasne
ustavitve
procesnih rokov
(glej informacije
v oddelku 2 te
preglednice).

Vse javne prodaje in
zasegi lastnine, ki so
jih razglasili javni in
zasebni izvršitelji, se
odložijo. Po odpravi
izrednih razmer se
datumi javnih prodaj
in zasegov lastnine
določijo na novo, in
sicer brez ponovnega
plačila taks in stroškov
(člen 5(1) in (2) zakona
o izrednih razmerah).
V skladu z zakonom o
izrednih
razmerah,
kakor
je
bil
spremenjen
in
dopolnjen 13. maja
2020, se za obdobje
dveh mesecev po
odpravi
izrednih
razmer
začasno

–

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

V zakonu o izrednih
razmerah (kakor je bil
spremenjen
in
dopolnjen
6. aprila
2020) je predvidena
začasna prekinitev:
– vseh procesnih rokov v
civilnih
sodnih
postopkih, arbitražnih
postopkih in izvršilnih
postopkih; izjeme, za
katere
začasna
prekinitev ne velja, so
izrecno navedene v
Prilogi k točki 1 člena 3;
– zastaralnih rokov.
Začasna prekinitev je
veljala v času izrednih
razmer, ki so bile
odpravljene 13. maja
2020.
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–

V primeru neplačila
obveznosti iz bančnih
posojil in drugih oblik
financiranja (faktoring,
forfetiranje itd.), ki jih
zagotavljajo banke in
finančne institucije, ter iz
najemnih pogodb se
obresti in pogodbene
kazni
do
odprave
izrednih
razmer
ne
naložijo. Poleg tega
izpolnitve
obveznosti/plačila
ni
mogoče zahtevati prej
niti ni mogoče razdreti
pogodbe
zaradi
neizpolnitve obveznosti
(člen 6 zakona o izrednih
razmerah, kakor je bil
spremenjen in dopolnjen
6. aprila 2020).

Država
članica

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
do 13. maja 2020, ko je bilo
izredno stanje odpravljeno.
V skladu s členom 4(1) zakona
o izrednih razmerah se
zakonski roki, ki se iztečejo
med izrednimi razmerami in ki
vključujejo uveljavljanje pravic
ali izpolnjevanje obveznosti,
podaljšajo, tako da se iztečejo
en mesec po odpravi izrednih
razmer.
Zakon o izrednih razmerah je
bil drugič spremenjen in
dopolnjen 13. maja 2020.

ustavijo vse javne
prodaje in zasegi
lastnine, ki so jih
razglasili
javni
in
zasebni izvršitelji in
zadevajo
samo
posameznike
(člen
5(1)).

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

Zgornji ukrep je bil
spremenjen z zadnjimi
spremembami zakona o
izrednih razmerah:
V obdobju dveh mesecev
po odpravi izrednih
razmer se v primeru
zamude
pri
plačilu
obveznosti
posameznikov, dolžnikov
na podlagi kreditnih
pogodb in drugih oblik
financiranja,
ki
ga
zagotovijo
finančne
institucije, z izjemo
hčerinskih družb bank,
tudi kadar so terjatve
pridobljene od bank,
finančnih institucij ali
tretjih
oseb,
ne
zaračunavajo obresti in
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CY
Ciper
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1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

–

–

–

Postopki v zvezi s
prisilno izselitvijo ter
izvrševanje odločb o
prisilni izselitvi zaradi
neplačila najemnine v
trenutnem obdobju se
začasno ustavijo do
31. maja 2020.
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3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

Obravnava
–
sodnih zadev se med
16. marcem 2020 in
30. aprilom
2020
začasno
ustavi,
pri
čemer veljajo naslednje
izjeme:
v civilnih zadevah:
(i) vloge za izdajo
začasne
odredbe
v
izredno nujnih primerih;
(ii)
pritožbe
zoper
postopke
dražb
nepremičnin (itd.).
- Do 30. aprila 2020 se

kazni, obveznosti ni
mogoče razglasiti za
predčasno
zapadlo,
pogodbe pa ni mogoče
razveljaviti
zaradi
neizpolnjevanja
obveznosti.
–

Država
članica

CZ
Češka

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

Začasna odložitev obveznosti
dolžnika, da vloži predlog za
začetek
postopka
zaradi
insolventnosti (v primeru
stečaja, povezanega s COVID19, v šestih mesecih po koncu
izrednih ukrepov).

Pravica upnika, da
vloži predlog za
začetek postopka
zaradi
insolventnosti
dolžnika,
se
začasno odloži do
31. avgusta 2020.

Z
izrednim
moratorijem
se
začasno
ustavi
izvrševanje sklepov o
izvršbi
in
odloži
uveljavljanje pravic iz
zavarovanja
s
premoženjem.
Dolžnikom
je
ta
moratorij na voljo brez
težav, saj se zanj za
prve tri mesece ne
zahteva
soglasje
upnikov;
za
podaljšanje
za
nadaljnje tri mesece

Izredni moratorij prav
tako varuje dolžnika
pred
prekinitvijo
pogodbe za oskrbo z
električno
energijo,
dobavo surovin, blaga
in storitev ter dolžniku
omogoča
plačilo
obveznosti,
ki
so
neposredno povezane
z
ohranjanjem
delovanja podjetja, in
sicer prednostno pred
starejšimi dolgovi.
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3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

začasno
prekinejo
vsi
procesni roki, predvideni v
pravilniku
o
civilnem
postopku, ter drugi roki,
določeni v sodnih odločbah
in odredbah.
Ministrstvo
za Dokler velja začasna
pravosodje
je odložitev obveznosti
priporočilo odlog vseh dolžnika, da vloži
sodnih obravnav, kadar predlog za začetek
je to mogoče. Oprostitev postopka
zaradi
zamujenih
rokov
v insolventnosti,
so
sodnih postopkih, če je začasno ustavljeni
bil rok zamujen zaradi tudi roki za vračilo
trenutnih omejitev (kot sredstev,
ki
se
so obvezne karantene ali nanašajo na tožbe za
omejitve gibanja).
razveljavitev
predhodnih
transakcij.

Obroki posojil, ki
zapadejo med aprilom in
oktobrom 2020, se lahko
odložijo, obdobje
veljavnosti pogodb pa se
samodejno podaljša. V
obdobju varovanja se ne
smejo naložiti kazni ali
zamudne obresti.

Država
članica

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

pa je soglasje upnikov
potrebno.

DE
Nemčija

DK
Danska

Začasna odložitev obveznosti
dolžnika, da vloži predlog za
začetek
postopka
zaradi
insolventnosti
(do
30. septembra 2020), če:
– je insolventnost izključno
posledica COVID-19 in
– je verjetno, da je pomanjkanje
likvidnosti mogoče odpraviti.
Domneva se, da dolžnik
izpolnjuje oba pogoja, če je
imel
31. decembra
2019
zadostno
likvidnost.
Ministrstvo za pravosodje
lahko
začasno
odložitev
podaljša do 31. marca 2021
(člen 8).
N. r.

–

N. r.

–

Možnost
prekinitve
glavne obravnave do
treh mesecev in 10 dni.

N. r.

N. r.
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Danska sodišča so
uvedla nujni postopek za

Tveganje
zavarovanja
odgovornosti
je
bilo odpravljeno za
poslovodje, upnike
in
pogodbene
partnerje
insolventnih družb,
da bi se preprečil
nenaden
velik
porast vlog za
razglasitev
insolventnosti pri
stečajnih sodiščih.

N. r.

Obveznosti potrošnikov
glede kreditov se od
1. aprila 2020 za tri
mesece začasno odložijo
(pod določenimi pogoji).
Roki iz prava družb glede
sklicevanja skupščin se
podaljšajo.

Danski
sprejel

parlament je
več svežnjev

Država
članica
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insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
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3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
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ZADRŽANJA
neformalnimi
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urejanje nekaterih
kritičnih področij.
Kritična področja, ki jih
sodišča še naprej
obravnavajo lokalno, so
zlasti zadeve z zakonsko
opredeljenimi roki ali
posebno občutljive
zadeve.
EE
Estonija

(Predlog
ministrstva
za
pravosodje):
začasna
odložitev obveznosti dolžnika,
(novo
besedilo – da vloži predlog za začetek
zaradi
posodobljeno postopka
insolventnosti,
v
dveh
mesecih
24. aprila
po koncu izrednih razmer.

–

–

–

Za spoprijemanje z
izrednimi
razmerami
zakonodajne
spremembe
niso
predvidene. Kljub temu
pa je svet za upravljanje
sodišč
pripravil
priporočila za izvajanje
sodne
oblasti
med
izrednimi razmerami.

2020 v
krepkem
tisku)
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gospodarskih spodbud.

(Predlog
ministrstva
za
pravosodje):
Začasna prekinitev
rokov
glede
poslov, pri katerih
se
lahko
z
izpodbojno tožbo
zahteva vračanje
sredstev, v dveh
mesecihza obdobje
dveh mesecev po

Delavcem,
katerih
delodajalci so znatno
prizadeti
zaradi
trenutnih
izrednih
razmer,
se
bodo
izplačale
začasne
subvencije. S subvencijo
bo delavcem zagotovljen
dohodek, delodajalcem
pa bo v pomoč pri
premagovanju začasnih
težav, ne da bi jim bilo

Država
članica
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z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
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koncu
razmer.

izrednih

(Predlog
ministrstva
za
pravosodje):
Možnost
spremembe
potrjenih načrtov
reorganizacije
in
poenostavljen
postopek
za
spremembo
potrjenih načrtov v
predinsolvenčnem
postopku
za
posameznike
do
31.
decembra
2020.

Trenutno
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se

treba odpuščati osebje
ali
predlagati
začetekvložiti predlog za
začetek
stečajnega
postopka.
Več informacij je na voljo
tukaj.

Država
članica

EL
Grčija

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

Vsi zadevni postopki
začasno
ustavljeni
27. aprila 15. maja 2020.

so
do

Vsi
zadevni
postopki
so
začasno
ustavljeni
do
27. aprila
15.
maja 2020.

Vsi zadevni postopki
so začasno ustavljeni
do 15. maja 27. aprila
2020.

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

Vsi postopki sodnih
obravnav so bili zaradi
varovanja
javnega
zdravja
začasno
ustavljeni, in sicer do 15.
maja 2020, z izjemo
postopkov
pred
okrožnimi
civilnimi
sodišči, ki so bili
ustavljeni do 10. maja
2020. 27. aprila 2020.
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proučuje, ali so
potrebne nadaljnje
spremembe
na
področju
insolventnosti (npr.
glede
načrtov
reorganizacije), ki
bi
lahko
pripomogle
k
premagovanju
krize.
Zveza grških bank in
minister za finance sta
se dogovorila, da se
bodo
banke
na
podlagi vloge dolžnika
do
letošnjega
septembra
odrekle
vračilom kapitala iz
posojilnih pogodb s
podjetji, ki jih je
prizadela pandemija

Za subjekte, ki jih je
prizadela
pandemija
koronavirusa, in njihove
zaposlene
(ter
posameznike, ki takim
prizadetim
subjektom
oddajajo prostore), velja:
– podaljšanje roka za
plačilo
davka
brez
obresti ali kazni;
– podaljšanje roka za

Država
članica

ES
Španija

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

Začasna odložitev obveznosti,
da se vloži predlog za začetek
postopka zaradi
insolventnosti, dokler veljajo
izredne razmere (tudi če je
dolžnik vložil predlog v okviru
mehanizma pred nastopom
insolventnosti iz člena 5 bis
španskega zakona o
insolventnosti).

Še dva meseca
po
odpravi
izrednih razmer
stečajna sodišča
ne
bodo
dopuščala
predlogov
v
zvezi
s
potrebnimi
postopki zaradi
insolventnosti, ki
jih bodo med
izrednimi
razmerami ali v
navedenem
dvomesečnem
obdobju vložili
upniki/tretje

–

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

Postopki
zaradi koronavirusa.
insolventnosti
so
začasno ustavljeni do
27. aprila 2020.
Splošna
začasna Poleg tega kraljevi
ustavitev
procesnih zakonski odlok z
rokov. Sodne obravnave dne 31. marca, s
lahko potekajo v nujnih katerim so bili
primerih.
sprejeti nujni
dopolnilni ukrepi za
spoprijemanje s
COVID-19 na
socialnem in
gospodarskem
področju,
omogoča, da
insolventne družbe
začnejo postopke
za začasno
prekinitev pogodb
o zaposlitvi (ERTE)
na podlagi višje sile

–
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plačilo prispevkov
socialno varnost.

za

Španska vlada je
odobrila ukrepe za
začasno odložitev
pogodbenih obveznosti,
ki izhajajo iz katerega
koli hipotekarnega
kredita posameznika, ki
se je znašel v
gospodarsko ranljivem
položaju.
Moratorij na
hipotekarne dolgove se
nanaša le na:
• običajna prebivališča
(tj. počitniške hiše ali
vikendi niso vključeni);
• nepremičnine,
povezane z gospodarsko

Država
članica
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osebe.
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4. POVEZANI UKREPI, KI
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ali iz
organizacijskih,
tehničnih,
gospodarskih in
proizvodnih
razlogov zaradi
krize zaradi COVID19:
– namen tega
ukrepa
je
preprečiti, da bi
gospodarska kriza
zaradi
COVID-19
postala
dodatna
ovira za sposobnost
preživetja
insolventnih
subjektov, kar bi jih
lahko oviralo pri
uresničevanju ali
izpolnjevanju
sporazumov
z

V dvomesečnem
obdobju po
odpravi izrednih
razmer bodo
sodišča
prednostno
obravnavala
predloge
dolžnikov za
začetek
postopka zaradi
insolventnosti.
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dejavnostjo podjetnikov
in strokovnjakov, in
• prebivališča, ki niso
običajna prebivališča in
so oddana v najem,
vendar zanje hipotekarni
dolžnik, fizična oseba,
lastnik in najemodajalec
ne prejema več
najemnine od uvedbe
izrednih razmer oziroma
najemnine ne prejme v
enem mesecu po
odpravi izrednih razmer.
Odobritev moratorija
vključuje začasen odlog
plačila obrokov
hipotekarnega dolga
(glavnice in obresti) za tri
mesece; klavzula o
predčasnem odplačilu iz
hipotekarnega kredita se
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upniki in povzročilo
likvidacijo
takih
insolventnih
subjektov
ali
otežilo
prodajo
poslovne enote, ki
je
sposobna
preživetja;
–
vlogo
ali
obvestilo z zahtevo
mora
vložiti
insolventna družba
na
podlagi
odobritve
upravitelja zaradi
insolventnosti
(stečajnega
upravitelja)
ali
neposredno
upravitelj
zaradi
insolventnosti,
odvisno od tega, ali
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prav tako ne uporablja.
Zamudne obresti ne
tečejo.
Gospodarsko ranljivi
dolžniki so tisti, za katere
velja naslednje:
• izgubijo zaposlitev
oziroma (v primeru
podjetnika ali
strokovnjaka) utrpijo
znatno izgubo dohodka
ali zmanjšanje prodaje
(za več kot 40 %);
• skupni prihodek
družinske enote v
mesecu pred vložitvijo
vloge za moratorij ne
presega trikratnika
mesečnega
večnamenskega javnega
indeksa dohodkov
(IPREM) (ta znaša
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dolžnik
sam
nadaljuje vodenje
poslov ali ne;
– upravitelj zaradi
insolventnosti
sodeluje tudi v
obdobju
posvetovanja. Če v
tem obdobju ni
sklenjen
noben
dogovor,
mora
odločitev o uporabi
postopka
za
začasno prekinitev
pogodb o zaposlitvi
odobriti upravitelj
zaradi
insolventnosti ali jo
sam neposredno
sprejeti, odvisno od
tega, ali dolžnik
sam
nadaljuje
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537,84 EUR). Ta izračun
se zviša v primeru otrok,
oseb, starejših od 65 let,
invalidnosti, vzdrževanih
oseb ali bolezni;
• obroki hipotekarnega
kredita, izdatki in
osnovne potrebščine
presegajo 35 % neto
prihodkov celotne
družinske enote in
• zaradi krize zaradi
COVID-19 se je
gospodarski položaj
družinske enote znatno
spremenil, kar zadeva
prizadevanja, ki so
potrebna za dostop do
stanovanja (stroški
hipoteke so se glede na
družinske prihodke
povečali za 30 %).
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vodenje poslov ali
ne;
– v vsakem primeru
mora biti stečajno
sodišče
po
telematskih
sredstvih
takoj
obveščeno
o
zahtevi, odločitvi in
sprejetih ukrepih;
– če delovnopravni
organ ne ugotovi
obstoja višje sile,
lahko družba tako
odločitev izpodbija
pred
socialnim
sodiščem.
Stečajno
sodišče
obravnava pritožbe
zoper odločitve iz
razlogov goljufije,
preslepitve, prisile
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Dolžniki lahko zaprosijo
za moratorij v 15 dneh
po koncu enega meseca
po odpravi izrednih
razmer (trenutni rok je
27. maj). Posojilodajalci
bodo morali tak
moratorij upoštevati v
največ 15 dneh po
vložitvi vloge in o tem
poročati Banki Španije.
Za uporabo odloga ne bo
potreben sporazum med
strankami niti novacija
pogodbe; podaljšanje
obdobja veljavnosti
hipotekarnega kredita pa
je treba formalizirati v
javni listini in vpisati v
zemljiško knjigo.
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ali zlorabe prava ali
če
delavci
izpodbijajo
odločitev družbe ali
delovnopravnega
organa
glede
postopka
za
začasno prekinitev
pogodb o zaposlitvi
iz
razloga
pridobitve
neupravičene
koristi. Za take
pritožbe se v zadevi
zaradi
insolventnosti
uporablja postopek
z delovnopravnega
področja,
zoper
sodno odločbo pa
je mogoče vložiti
pravno
sredstvo
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(suplicación).

FI
Finska

FR
Francija

–

Začasna prekinitev obveznosti
dolžnika, da vloži predlog za
začetek
postopka
zaradi
insolventnosti (45 dni po
nastanku). V obdobju izrednih
zdravstvenih razmer in še tri
mesece
po
tem
se
insolventnost (état de cessation
des paiements) dolžnika presoja

Priprava
predloga
za
začasno
omejitev
možnosti
razglasitve
stečaja dolžnika
na podlagi vloge
upnika.

Upniki ne bodo
mogli zahtevati
začetka
postopka zaradi
insolventnosti
(prisilne
poravnave
ali
sodne
likvidacije) zoper

Predlaga se začasna
sprememba zakona o
izvršbi, da bi se olajšal
položaj
dolžnika.
Spremenili se bodo
plačilno obdobje in
merila za odobritev
mesecev, v katerih
zaseg ni mogoč. Pred
izvršitvijo
prisilnih
izselitev bo na voljo
več časa.
Klavzule o odpovedi
pogodbe
zaradi
neizpolnjevanja
obveznosti se začasno
ne uporabljajo, če se
rok
klavzule
o
odpovedi izteče med
izrednimi razmerami
ali v enem mesecu po

–

–

Če je sporazum
mogoče odpovedati le
v določenem roku ali
če se njegova
veljavnost samodejno
podaljša, če se v
določenem roku ne
odpove, se v primeru,
da se tak rok izteče
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Vse pravice je mogoče
veljavno uveljavljati v
prvotno
zakonsko
določenem roku po koncu
izrednih razmer in v enem
mesecu po njihovi odpravi,
dodatno pa sta bila
odobrena še dva meseca
(tega obdobja ni mogoče

Poziv k splošni
odgovornosti
upnikov.
Finska
si
tudi
prizadeva
preprečiti
prezadolženost
fizičnih oseb in
gospodinjstev.

Predlagana je začasna
10-odstotna
obrestna
kapica na potrošniška
posojila, velja pa tudi
začasna
prepoved
neposrednega
oglaševanja potrošniških
posojil.

Podaljšanje
spravnih
postopkov, obdobij
opazovanja
(mirovanja)
in
načrtov
reorganizacije
(postopkov
reševanja
ali

Pospešeno in razširjeno
kritje
združenja
za
upravljanje jamstvenega
sistema
za
terjatve
zaposlenih (AGS).
Glej: zakon 2020-290 in
odlok 2020-341.
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zaradi
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strani upnikov
glede na njegov položaj
12. marca 2020, razen v
primeru goljufije. Vendar pa
lahko dolžnik še vedno vloži
vlogo za začetek prisilne
poravnave in sodne likvidacije.
V navedenem obdobju lahko
dolžnik tudi vloži predlog za
začetek spravnega postopka ali
postopka reševanja, ne glede
na svoj položaj 12. marca 2020.
Glej: zakon 2020-290 in odlok
2020-341.

dolžnika, razen
če bo mogoče
dokazati, da je
bil
dolžnik
insolventen že
12. marca 2020
(ali pred tem
datumom), ali v
primeru
goljufije.

njihovi odpravi, torej v
tako
imenovanem
pravno zavarovanem
obdobju. Klavzula se
začne
ponovno
uporabljati
dva
meseca po koncu
pravno zavarovanega
obdobja
(tj. čas
izrednih razmer in še
en mesec po njihovi
odpravi), torej dva
meseca po koncu
obdobja
izrednih
zdravstvenih razmer.
Ti ukrepi se lahko v
prihodnosti
še
spremenijo.
Nekateri ukrepi pa so
izrecno izključeni iz
področja
uporabe
režima zaradi izrednih

med izrednimi
zdravstvenimi
razmerami ali v enem
mesecu po njihovi
odpravi, navedeni rok
podaljša za dva (2)
meseca.
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podaljšati na več kot dva (prisilne)
dodatna meseca).
poravnave).
Opomba: Sprejeti so bili Glej: zakon 2020tudi drugi ukrepi na 290 in odlok 2020področju pravosodja, na 341.
primer
za
olajšanje
komunikacije med sodišči,
stečajnimi upravitelji in
izvajalci prestrukturiranja.
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Stečajnega postopka ni
mogoče začeti na podlagi
razlogov, ki nastanejo v
posebnih razmerah. Stečajni
postopek je mogoče začeti
zaradi insolventnosti in

–

zdravstvenih razmer.
Režim zaradi izrednih
zdravstvenih razmer
se na primer ne
uporablja za ukrepe, ki
izhajajo iz uporabe
kazenskega prava ali
kazenskega postopka,
ter
za
finančne
obveznosti
in
premoženje,
zastavljeno
kot
zavarovanje, iz člena L.
211-36 in naslednjih
monetarnega
in
finančnega zakonika.
1. maja 2020 je začel
veljati zakon o
interventnih ukrepih v
izvršilnih postopkih in
postopkih zaradi
insolventnosti.

Priporoča se odložitev
izvršilnih postopkov,
zlasti kadar se nanašajo
na prisilno izselitev.
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Zaradi izbruha epidemije
COVID-19 na Hrvaškem so
vse elektronske javne
dražbe v izvršilnih zadevah
in zadevah zaradi
insolventnosti odložene,

–

–
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nobenega od teh dveh
dejavnikov ni mogoče
uporabiti, če se pojavita v
posebnih razmerah. Izjema
določa, da lahko dolžnik,
finančna agencija ali upnik
vložijo predlog za začetek
stečajnega postopka, vendar
le zaradi zaščite interesov in
varnosti Republike Hrvaške,
narave, človeškega okolja in
zdravja ljudi.

V skladu z zakonom se
izvršilni postopki
odložijo za tri mesece
(z mogočim
podaljšanjem za
dodatne tri mesece). V
posebnih razmerah
delodajalci in državni
pokojninski sklad ne
zadržijo izplačila
plač/pokojnin v korist
dolžnikov (izjema od
tega pravila so
preživnina za otroke,
terjatve delavcev in
začasni ukrepi na
podlagi zakona o
kazenskem
postopku).
Za isto obdobje se
ustavi zaračunavanje
zakonskih obresti.
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razen tistih, v katerih se je
licitacija začela najpozneje
24. marca 2020 – te se
zaključijo v skladu z
objavljenim pozivom k
sodelovanju na
elektronski javni dražbi.
Vsi zahtevki za prodajo,
prejeti po 13. marcu 2020,
ki niso bili obdelani, bodo
obdelani po končanju
posebnih razmer zaradi
epidemije COVID-19. Vsi
objavljeni pozivi k plačilu
predujma za kritje
stroškov in pozivi k
sodelovanju na
elektronski javni dražbi
prenehajo veljati ter bodo
po koncu posebnih razmer
zaradi izbruha epidemije
COVID-19 ponovno
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objavljeni z enakimi pogoji
prodaje.
Zagotoviti je treba
dostop do sodnega
varstva in nadaljevanje
postopkov
v
teku.
Sodišča na Madžarskem
torej ne prekinejo dela.
Uvedejo se posebna
procesna pravila za
olajšanje
izvajanja
njihovih dejavnosti. Vsa
sodišča poslujejo.

Uvede se zakonski
moratorij na plačila
dolžnikov na podlagi
kreditnih in posojilnih
pogodb ter pogodb o
finančnem
zakupu;
moratorij
velja
do
31. decembra 2020.
V skladu s tem je
dolžnik na podlagi
katere koli še veljavne
pogodbe, ki je bila
podpisana in izplačana
pred 19. marcem 2020,
upravičen
do
moratorija na odplačilo
glavnice, obresti in
provizij.
Moratorij velja do

Roki
v
obdobju
nevarnosti praviloma še
vedno tečejo. Edina
izjema
je,
kadar
zadevnega procesnega
dejanja ni mogoče
izvesti pisno ali z
elektronskimi sredstvi
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(tj. procesna dejanja, ki
zahtevajo
osebni
prispevek in jih ni
mogoče
izvesti
drugače), zaradi česar je
treba postopek ustaviti.
V tem primeru se čas,
dokler
ovira
ni
odpravljena, ali čas do
konca
obdobja
nevarnosti ne všteva v
rok.
Sodišča na Madžarskem
ne
prekinejo
dela;
uvedejo se posebna
procesna pravila za
olajšanje
izvajanja
njihovih dejavnosti. Vsa
sodišča delujejo.

Rok za odplačilo se
podaljša za čas trajanja
moratorija,
same
pogodbe
pa
se
podaljšajo, če bi se
kreditne pogodbe v
normalnih
razmerah
iztekle med veljavnostjo
moratorija. Za enako
obdobje (9 mesecev) se
podaljšajo tudi jamstva.
Moratorij na odplačila
dolgov se uporablja le
za oblike posojil, ki jih
zagotavljajo
domače
finančne družbe; ta
ukrep se torej ne
uporablja za kredite, ki
jih
zagotavljajo
mednarodne finančne
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institucije.
Moratorij na odplačila
se uporablja za posojila
delavcem. Moratorij na
odplačila se uporablja
tudi
pri
osebnih
stečajih
dolžnikov
(pravdni in izvensodni
postopki) in pri načrtih
odplačil
dolga,
ki
temeljijo
na
izvensodnih dogovorih
o poravnavah, sodnih
sporazumih
o
poravnavi dolgov ali
sodnih odločbah.
Moratorij na dolgove bi
se moral uporabljati
tudi
za
posojila
delavcem
in
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postopka zaradi
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izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
udeležence v osebnih
stečajih.
Obresti in provizije, ki
se med moratorijem ne
plačujejo,
se
ne
kapitalizirajo, ampak se
plačajo
po
izteku
moratorija v enakih
zneskih in pod enakimi
pogoji, tako da se
njihovo breme zaradi
moratorija ne sme
povečati.
Obdobje
odplačevanja
se
ustrezno podaljša.
Najpomembnejši
ukrepi
za
zaščito
zdravja in dolžnikov v
obdobju
nevarnosti,
povezani z izvršilnimi
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(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
postopki, so:
– izvršilni postopki, ki
tečejo pred davčnimi
organi, se začasno
ustavijo do 15. dne po
koncu
obdobja
nevarnosti;
– sodni izvršitelji ne
vročajo listin, prav tako
začasno ne sprejemajo
strank na osebnih
srečanjih (zagotovijo
pa, da so zadevnim
osebam na voljo po
elektronskih sredstvih
ali pisno);
– po začetku izvršilnega
postopka lahko dolžnik
zahteva
plačilo
v
obrokih, ki ga lahko
sodni izvršitelj odobri
tudi brez predhodnega
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soglasja osebe, ki je
zahtevala izvršbo;
– postopki na terenu se
ne izvajajo (prav tako
ne redne dražbe);
– prisilne izselitve iz
nepremičnin se ne
smejo izvajati;
– sodni izvršitelj ne
sme organizirati dražbe
stanovanjske
nepremičnine dolžnika,
ki je fizična oseba;
–
ne
smejo
se
sprejemati ukrepi za
izvršitev posameznega
dejanja niti ukrepi
glede odločb v zvezi s
sprejemom
otroka
zaradi
ohranjanja
stikov.
Dogovorjeni

IE
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ukrepi
v
podporo
nemotenemu delovanju
sistema insolventnosti,
vključno z razrahljanjem
nekaterih pravil sodnega
reda
in
nekaterimi
odlogi plačila, kjer je
ustrezno.

Irska
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deležniki
so
napovedali usklajene
prilagoditvene ukrepe
prestrukturiranja
s
trimesečnim odlogom
plačila hipotek in
drugih
posojil.
Stranke, ki so bile
prizadete
zaradi
COVID-19. Prav tako
podpora
bančnim
strankam v primeru
poslov
nakupa
z
namenom oddaje, če
so
bili
najemniki
prizadeti
zaradi
COVID-19
–
tj. stranke, ki oddajajo
nepremičnine v najem
najemnikom, ki so
utrpeli škodo zaradi
COVID-19, bodo prav

nadomestila plače z dne
24. marca, ki
začne
veljati 26. marca in traja
12 tednov, v podporo
delodajalcem
iz
zasebnega sektorja, ki se
spoprijemajo z znatnimi
gospodarskimi
motnjami.
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A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
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insolventnosti s
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Stečaj in na splošno tudi
postopki zaradi insolventnosti
so vključeni v splošne določbe
o odlogu, brez poseganja v
možnost, da se v vsakem
posameznem primeru ugotovi,
česa ni mogoče odložiti zaradi
izpolnitve zahtev po varstvu
strank.
V členu 10 uredbe z zakonsko
močjo št. 23 z dne 8. aprila
2020 so bili sprejeti posebni
ukrepi zaradi insolventnosti:
– vsa pravna sredstva v
postopkih
zaradi
insolventnosti, vložena med

Glej levo, stolpec
1.1.A.

Roki
za
izvedbo
katerega koli dejanja v
zvezi s civilnimi in
kazenskimi postopki,
vključno z izvršbo
civilnih odločb, so bili
sprva
začasno
prekinjeni
med
9. marcem
in
15. aprilom, nato pa je
bila
prekinitev
podaljšana
do
11. maja 2020.
V tem obdobju se
obravnave v civilnih
postopkih (s tem pa

V skladu s splošno
določbo odstavka 6a
člena 3 zakona št. 6 iz
leta 2020 se skladnost
z zajezitvenimi ukrepi
vedno
presoja
z
namenom izključitve
odgovornosti dolžnika,
kar velja tudi glede
uporabe zaplembe ali
kazni, povezanih z
zamudo pri izpolnitvi
ali z neizpolnitvijo.
V zvezi s posebnimi
pogodbami točki (b) in
(c) odstavka 2 člena 56
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Vsi postopki (vključno s
postopki
zaradi
insolventnosti) so bili
sprva po uradni dolžnosti
začasno ustavljeni do
15. aprila oziroma do
30. junija, če je tako
odločil vodja pisarne,
razen tistih, za katere je
sodnik
po
proučitvi
vsakega
posameznega
primera odločil, da so
nujni, ali tistih, ki se po
zakonu štejejo za najbolj
prednostne.
Procesni roki (tudi v

tako upravičene do
prilagoditev, vključno
z
možnostjo,
da
zahtevajo
največ
trimesečni
odlog
plačila.
V obdobju, ko
razglasitve
insolventnosti niso
dopustne, roki za
ničnostne tožbe ne
začnejo teči.
Člen 9 uredbe z
zakonsko
močjo
št. 23 iz leta 2020
tudi določa, da se
za šest mesecev
podaljšajo roki za
izpolnitev
predhodnih
dogovorov
in
odobrenih

Uredba
z
zakonsko
močjo št. 18 iz leta 2020
določa vrsto ukrepov,
izrecno
namenjenih
podpori likvidnosti prek
bančnega
sistema
(naslov III) ter podpori
likvidnosti gospodinjstev
in podjetij (naslov IV).
Med prvimi je treba
omeniti ukrepe finančne
podpore za mikro, mala
in srednja podjetja, ki so
določeni v členu 56,
vključno s prepovedjo
preklica
zneskov,
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9. marcem in 30. junijem
2020, so nedopustna, razen
tistih, ki jih vloži javni tožilec,
če se zahtevajo preventivni ali
ohranitveni ukrepi za zaščito
premoženja ali družbe;
– če razglasitvi nedopustnosti
sledi razglasitev stečaja, se
obdobje nedopustnosti ne
všteje v roke iz členov 10 in 69
bis zakona o stečaju, ki se
nanašata na letno obdobje, v
katerem je treba objaviti
stečaj družbe, izbrisane iz
registra družb, oziroma rok za
tožbe zaradi preklica.

tudi tiste, ki se
nanašajo na izvršilne
postopke) samodejno
preložijo na datum po
11. maju 2020, do
navedenega datuma
pa se začasno odloži
tudi iztek rokov za
izvedbo vseh dejanj v
civilnih postopkih.
Glede izvršb je treba
opozoriti, da je v
obdobju
izrednih
razmer
mogoče
obravnavati zahteve
za začasno ustavitev
izvršljivosti ali izvršbe
sodne odločbe, zoper
katero je vloženo
pravno sredstvo (člen
283
italijanskega
zakonika o civilnem

uredbe z zakonsko
močjo št. 18 iz leta
2020 določata, da se
zapadlost posojil, ki se
ne
izplačujejo
v
obrokih, brez posebnih
formalnosti
podaljša
do
30. septembra
2020; prav tako se do
30. septembra
2020
začasno ustavi plačilo
obrokov posojil ali
plačil po zakupu; načrt
odplačil obrokov ali
plačil po zakupu, za
katere se uporablja
začasni odlog, pa se
ustrezno prilagodi.
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izvršilnih postopkih) so
bili
sprva
začasno
prekinjeni od 9. marca do
15. aprila, nato pa do
11. maja.
V primeru neodloženih
dejavnosti velja, da je
obravnave
v
civilnih
postopkih, pri katerih je
potrebna samo prisotnost
odvetnikov ali strank,
mogoče
izvesti
prek
povezave na daljavo, če
se pri tem zagotavljata
kontradiktornost
postopka in učinkovito
sodelovanje strank.
V obdobju od 11. maja do
30. junija
2020
se
pričakuje, da bodo vodje
sodnih pisarn sprejeli
vrsto
organizacijskih

sporazumov
o
prestrukturiranju,
ki se iztečejo med
23. februarjem
2020
in
31. decembrom
2021.
V
trenutnih
postopkih
za
odobritev
sporazumov
o
poravnavi
je
dolžniku
do
obravnave
za
odobritev
dovoljeno
predložiti vlogo za
določitev
največ
90-dnevnega roka,
v
katerem
se
predložita
nov
načrt
in
nov

odobrenih za oblike
posojil, ki jih je mogoče
preklicati, ter za posojila,
odobrena na podlagi
predujmov
posojil;
podaljšanje pogodb za
neobročna posojila, ki
zapadejo
do
30. septembra 2020, do
navedenega datuma, in
sicer brez formalnosti;
začasno
ustavitev
odplačil obrokov posojil
in
drugih
obročnih
posojil
ali
obrokov
zakupov
do
30. septembra 2020 ter
ustrezno
podaljšanje
načrta odplačil za obroke
ali
obroke,
katerih
odplačilo je mogoče
začasno ustaviti.
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zaradi
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strani upnikov
postopku), in zahteve
za začasno ustavitev
izvršbe sodne odločbe,
zoper katero je bila
vložena
kasacijska
pritožba (člen 373
italijanskega zakonika
o civilnem postopku),
ter postopke, pri
katerih bi lahko odlog
obravnave strankam
povzročil resno škodo.
V slednjem primeru o
nujnosti odloči vodja
sodne pisarne ali
oseba, ki jo vodja za to
pooblasti, v primeru
zadev, ki so se že
začele, pa se odloči z
odredbo sodnika ali
predsednika senata.
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ukrepov, da bi preprečili
zbiranja
oseb
brez
primerne razdalje in tesne
stike med osebami v
pisarniških prostorih.
Ti
ukrepi
lahko
vključujejo:
– izvajanje obravnav v
civilnih postopkih, pri
katerih je potrebna samo
prisotnost odvetnikov ali
strank, prek povezave na
daljavo, če se pri tem
zagotavljata
kontradiktornost
postopka in učinkovito
sodelovanje strank;
– preložitev obravnav na
obdobje po 30. juniju
2020;
– izvajanje obravnav v
civilnih postopkih, pri
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predlog ali nov
sporazum
o
prestrukturiranju.
Člen 9 določa tudi,
da lahko dolžnik
predloži zahtevo za
določitev
novih
rokov ali nadaljnje
podaljšanje
že
določenih rokov.

Med zadnjimi je treba
omeniti nakazilo v smislu
plačila javnim organom,
vključno s tistimi, ki se
ukvarjajo s socialno
varnostjo in prispevki za
socialno varstvo ter
prispevki za obvezno
zavarovanje,
odlog
plačila
davčnih
odtegljajev, prispevkov
za socialno varnost in
socialno varstvo ter
prispevke za obvezno
zavarovanje, pa tudi
pogoje glede obveznosti
in plačil davkov in
prispevkov.
Člen 11 uredbe z
zakonsko močjo št. 23 iz
leta 2020 določa začasno
zadržanje rokov za iztek
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katerih je potrebna samo
prisotnost tožencev, na
podlagi pisnega postopka.

LT
Litva

Osnutek zakona, ki je bil
predložen
parlamentu,
vsebuje:
začasno zadržanje obveznosti
dolžnika, da vloži predlog za
začetek stečajnega postopka
ali postopka prestrukturiranja,
za tri mesece po koncu
obdobja karantene.
Vlada lahko to obdobje
podaljša do konca leta 2020.

Osnutek zakona,
ki
je
bil
predložen
parlamentu,
vsebuje:
pravica upnika,
da vloži predlog
za
začetek
postopka zaradi
insolventnosti,
se v obdobju
karantene omeji.

–

–

Sodišča v Litvi so začela
uporabljati
pisni
postopek, kadar je to
mogoče; nenujne ustne
obravnave
so
bile
preložene.
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Osnutek zakona, ki
je bil predložen
parlamentu,
vsebuje:
začasno zadržanje
izračunavanja
obdobja, v katerem
dolžnik ne zmore
izvajati odobrenega
načrta
prestrukturiranja,
zaradi česar bi bilo
mogoče
prestrukturiranje
končati – za tri
mesece po koncu
obdobja karantene.
Vlada lahko to

dolžniških vrednostnih
papirjev, ki se iztečejo
med
9. marcem
in
30. aprilom 2020.
Ukrepi, ki jih uporabljajo
davčni organi:
1. Odlog plačila davkov
ali ureditev njihovega
obročnega odplačevanja
v skladu z dogovorjenim
načrtom, in sicer brez
plačila obresti.
2. Ustavitev dejanj za
izterjavo neplačanih
davkov v skladu z
merilom razumnosti.
3. Oprostitev plačila glob
in zamudnih obresti
davkoplačevalcem, ki
davčnih obveznosti ne
plačajo pravočasno.
4. Odlog predložitve (in
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obdobje podaljša
do konca leta 2020.
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plačila) napovedi za
odmero dohodnine in
napovedi akontacije
davka od dohodkov
pravnih oseb.
V skladu z zakonom o
posojilih za
nepremičnine in
zakonom o potrošniških
kreditih velja, da mora
posojilodajalec v
nekaterih okoliščinah
(npr. če posojilojemalec
izgubi zaposlitev ali vsaj
tretjino svojega
dohodka) na zahtevo
posojilojemalca za
največ tri mesece
odložiti plačilo obrokov
posojila, razen obresti.
Ta obveznost
posojilodajalcev
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potrošniških kreditov je
bila uvedena s
spremembami zakona o
potrošniških kreditih z
dne 19. marca 2020.

Z zakonom je bila začasno Splošen
LU
Luksemburg odložena obveznost, da mora moratorij
podjetje v primeru prenehanja
izplačil v enem mesecu pri
sodišču vložiti uradno izjavo, ki
bi
pomenila
začetek
stečajnega postopka.

Luksemburška stečajna
sodišča bodo
obravnavala le nujne
zadeve.

na
vložitev predloga
za
začetek
stečajnega
postopka
ne
obstaja,
kar
pomeni, da ima

Luksemburg je
začasno prekinil roke
v sodnih postopkih in
podaljšal nekatere
36

Parlamentarni
nadzor
nad
izvajanjem
Direktive
2019/1023 je bil
začasno ustavljen.
Vendar
pa
ministrstvo
za

Litovska vlada je sprejela
tudi obsežen sveženj
gospodarskih ukrepov za
podjetja (programi
državne pomoči, različna
nadomestila in
subvencije, odlogi plačil
davkov in posojil itd.).
V zadevah v zvezi z
najemom
je
bilo
izvrševanje odločb o
prisilni izselitvi iz očitnih
razlogov
začasno
ustavljeno.
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začetek
stečajnega
postopka,
podjetje pa ima
še vedno pravico
razglasiti stečaj.

LV
Latvija

Do 1. septembra
tega leta upniki v
nekaterih
primerih
ne
smejo
vložiti
predloga
za
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roke v posebnih
postopkih.

Vsi izvršilni postopki
upravnih
odločb,
začeti pred izrednimi
razmerami
(12. marca),
so
začasno ustavljeni od

–

Latvija se je namesto za
preložitev
sodnih
obravnav odločila za
pisni sodni postopek,
razen kadar je nujna
izvedba dejanske sodne
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pravosodje
trenutno proučuje,
ali bi bili nekateri
elementi Direktive
v
trenutnih
razmerah
lahko
uporabni in bi jih
bilo mogoče hitro
uvesti
(npr.
poenostavljena
prekinitev
izvršilnega
mehanizma
ali
določba
glede
varstva
novega
financiranja).
Izvajanje
načrta
odplačila dolga (ki
je del postopka
zaradi
insolventnosti
fizične osebe) se

Glede začasne prekinitve
zakonskih rokov posebni
zakon med drugim določa,
da lahko davkoplačevalci
iz sektorjev, ki jih je
prizadela kriza, zaprosijo
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5. aprila do konca
trajanja
izrednih
razmer
(kar
je
trenutno do 12. maja).
Moratorij na izterjavo
dolga se ne uporablja
za upravne odločbe,
za katere velja, da se
lahko izvršijo že od
začetka
njihove
veljavnosti in ne šele,
ko jih ni več mogoče
izpodbijati.
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obravnave.
Poleg tega je mogoče
med
izrednimi
razmerami vloge za
pravnovarstvene
postopke ter predloge
za začetek postopkov
zaradi
insolventnosti
pravne
osebe
in
postopkov
zaradi
insolventnosti
fizične
osebe
vložiti
elektronsko.
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lahko
odloži; za podaljšanje roka za
obdobje izvajanja plačilo davkov.
načrta se podaljša
za čas trajanja
obdobja odloga.
Sestanki upniških
odborov
lahko
potekajo
na
daljavo.
Rok za izvedbo
načrta ukrepov iz
pravnovarstvenih
postopkov se lahko
določi na največ
štiri leta (za nove
načrte in tiste, ki še
niso
bili
podaljšani), če se s
tem strinja večina
upnikov, navedenih
v
zakonu
o
insolventnosti.
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Malteška sodišča so zaprta od
16. marca 2020; dovoljeno je

S prenehanjem
delovanja sodišč

Podobno so bili s
prenehanjem

Ker zaradi prenehanja
delovanja sodišč tudi
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Načrti, ki so bili
enkrat
že
podaljšani, se lahko
podaljšajo
za
dodatno leto, če se
s tem strinja večina
upnikov, navedenih
v
zakonu
o
insolventnosti.
Pri odločanju o
poplačilu terjatev
delavcev, za katere
jamči država, se
bodo upoštevale
tudi
omejitve
upnikov
glede
vložitve predloga
za
začetek
postopka
zaradi
insolventnosti.
Od vključno 16. marca Glede direktive o Vlada je že sprejela tri
2020 so sodišča in insolventnosti vlada še svežnje finančne pomoči
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(novo
besedilo v
krepkem tisku
dodano
29. aprila
2020)

obravnavati le nujne zadeve,
pri katerih sodišče odloči, da
bi bila obravnava v javnem
interesu. S tem se je začasno
poskrbelo za nujne primere v
zvezi z nekaterimi tožbami
(neupravičeno trgovanje), ki
jih je mogoče vložiti zoper
direktorje, če ne vložijo
predloga za začetek postopka
zaradi insolventnosti. Ne
glede na to in glede na
dejstvo, da bo s ponovnim
začetkom delovanja sodišč ta
tihi moratorij odpravljen,
Malta trenutno sprejema
spremembe zakonodaje, da bi
se začasno odložila obveznost
direktorjev, da vložijo predlog
za začetek postopka zaradi
insolventnosti, dokler se bo
vladi to zdelo potrebno.

se je samodejno
začasno odložilo
izvajanje pravic
upnikov,
da
vložijo predlog
za
začetek
postopka zaradi
insolventnosti
dolžnikov.
Ne
glede na to in
ker
bo
s
ponovnim
začetkom
delovanja sodišč
ta tihi moratorij
odpravljen,
Malta trenutno
sprejema
spremembe
zakonodaje, da
bi se začasno
odložila pravica

delovanja
sodišč
samodejno začasno
odloženi
izvršilni
ukrepi
upnikov.
Nadalje, vlada je za
šest mesecev odredila
začasno
zadržanje
oblik posojil, ki jih
izdajajo
licencirane
kreditne ali finančne
institucije,
kar
vključuje
posojilo
vsote denarja v obliki
predujma,
negativnega stanja na
računu, posojila ali
katere koli druge
kreditne
linije,
vključno
z
diskontiranjem menic
in zadolžnic, jamstev,
odškodnin, odobritev

dolžniki ne morejo
zahtevati
izvršitve
pogodbenih
obveznosti, je vlada do
preklica
odredila
začasno
prekinitev
vseh zakonskih in
sodnih
rokov,
določenih v katerem
koli
sporazumu,
vključno z vsemi roki
za izpolnitev katere
koli obveznosti iz
takega sporazuma. To
med drugim vključuje
vse zakonske roke, ki
jih notarjem nalaga
zakon v zvezi z vpisom
vseh listin, oporok,
dejanj ali zasebnih
zapisov; vse roke, v
katerih morajo notarji
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zadevna sodna tajništva
zaprta. Kljub temu pa
lahko sodišča odredijo
obravnave nujnih zadev
ali zadev, v katerih
sodišče meni, da bi
moral prevladati javni
interes za obravnavo
zadeve. Posledično so
bili vsi zakonski in sodni
roki,
vključno
z
zastaralnimi roki in
vsemi
prekluzivnimi
roki, začasno prekinjeni
in bodo spet začeli teči
sedem dni po odpravi
sklepa o zaprtju sodišč.
Taki ukrepi že sami po
sebi
delujejo
kot
samodejni moratorij ali
prenehanje
izvajanja
izvršilnih dejanj; glede

vedno
proučuje
razmere in njihov vpliv
na družbe. V tej fazi se
ne zdi, da v zvezi s
tem obstaja nujnost.

na mesečni osnovi,
namenjene ohranjanju
likvidnosti podjetij ter
zagotavljanju finančne
pomoči v več sektorjih.
Vlada je ne le uvedla
odlog plačila davkov,
ampak je tudi obljubila
državna poroštva za
ugodna posojila ter
neposredno
nakazala
denar podjetjem, da bi
zagotovila
njihovo
preživetje in dobro
stanje ter da bi si
podjetja
lahko
opomogla, ko se bo
gospodarstvo
znova
zagnalo. Poleg tega je
bilo
sprejetih
več
socialnih
ukrepov,
vključno z nadomestili
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Na področju insolventnosti
niso bili sprejeti nobeni
ukrepi,
vendar
možnost
sprejetja takih ukrepov ni
izključena.

upnikov,
da
vložijo predlog
za
začetek
postopka zaradi
insolventnosti
dolžnikov,
dokler se bo
vladi to zdelo
potrebno.

in meničnih poroštev,
ne pa tudi kreditnih
kartic.

na podlagi katerega
koli zakona, ki se
uporablja,
plačati
davke, ki so jih zbrali
pri opravljanju svojega
poklica; vse roke, ki se
nanašajo na davčne
ugodnosti, spodbude
ali izjeme; vse roke, v
katerih morajo notarji
predložiti katero koli
informacijo
ali
dokumentacijo
kateremu koli organu
ali
regulativnemu
organu na podlagi
zadevne
notarske
dejavnosti, ter roke v
zvezi z izpolnitvijo
katere koli obveznosti
iz katere koli listine ali
zasebnega
zapisa,
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insolventnosti družb ter
takojšnje
obveznosti
direktorjev, da vložijo
predlog za začetek
postopka
zaradi
insolventnosti, pa se
trenutno sprejemajo ad
hoc zakoni.

plač. Vse to je bilo
izvedeno z namenom,
da
se
prepreči
insolventnost, ohranijo
podjetja, ki so sposobna
preživeti,
zaščitijo
delovna mesta in kar
najbolj omejijo slaba
posojila.
Zlasti je vlada za šest
mesecev
odredila
začasno zadržanje oblik
posojil, ki jih izdajajo
licencirane kreditne ali
finančne institucije, kar
vključuje posojilo vsote
denarja
v
obliki
predujma, negativnega
stanja
na
računu,
posojila ali katere koli
druge kreditne linije,
vključno
z
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vključno s pogodbo o
prodaji, ki se vpiše v
register, ter roke v
zvezi z iztekom katere
koli
pogodbe
o
prodaji, ki se vpiše v
register.

NL
Nizozemska

Nizozemska prav tako ni
naklonjena začasnemu odlogu
obveznosti, da se vloži predlog
za začetek postopka zaradi
insolventnosti, saj se s tem
ustvarja tveganje, da se
podjetja, ki niso sposobna
preživeti, ohranijo delujoča
dlje, kot bi bilo odgovorno. To
škodi upnikom. Nizozemska
zato
daje
prednost
spodbujanju
hitrega
in

–

Trenutno
se
ne
proučuje
možnost
začasnega
odloga
obveznosti plačila, saj
bi to lahko povzročilo
verižno reakcijo.

–

diskontiranjem menic in
zadolžnic,
jamstev,
odškodnin, odobritev in
meničnih poroštev, ne
pa tudi kreditnih kartic.

–

Vlada je že sprejela tri
svežnje
finančne
pomoči, da bi preprečila
insolventnost družb.
Napovedani
so
bili
Več bank se je
splošni
nujni
ukrepi,
prostovoljno
strinjalo z začasno katerih cilj je omogočiti
in
ustavitvijo odpovedi državljanom
podjetnikom, da bodo
oblik posojil in
lahko
še
naprej
izvršilnih ukrepov
izpolnjevali
svoje
(pod določenimi
plačilne obveznosti.

pogoji). Na
Nizozemskem se
banke tudi sicer
redko odločajo za
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Ta sveženj vključuje
ukrepe,
kot
so
takojšnje prenehanje
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zgodnjega prestrukturiranja.

PL
Poljska

Poljska v zvezi s stečajnimi
postopki trenutno pripravlja
osnutek zakona, na podlagi
katerega v obdobju tveganja
pandemije ne bo tekel rok za
vložitev predloga za začetek
stečajnega postopka. Če je že
začel teči, pa se ta rok prekine.

–

–

–

Sodni
postopki
se
začasno
ustavijo
v
skladu z zakonom, ki ga
je
26. marca
2020
sprejel svet ministrov
(tj. zakon, ki je trenutno
v
parlamentarni
obravnavi). Instrumenti,
ki jih je vlada pripravila
za omejitev negativnih
učinkov COVID-19, so
namenjeni
preprečevanju stečajev
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vložitev predloga za
začetek postopka
zaradi
insolventnosti.

pobiranja
nekaterih
davkov (davek od
dohodkov fizičnih in
pravnih oseb, DDV) ter
sproščen režim odloga
plačila več drugih
davkov in prispevkov
za pokojnine.

Postopki
prestrukturiranja iz
zakona
o
prestrukturiranju
vsebujejo rešitve,
pri
katerih
se
tehtajo
interesi
dolžnika
in
upnikov,
njihov
namen
pa
je
ohraniti
obstoj
dolžnika in kar se
da
učinkovito

Na podlagi nove zaščite
pred krizo lahko državno
pomoč prejme podjetnik
v težkem gospodarskem
položaju
(tveganje
insolventnosti),
ki
izpolnjuje merila za
podjetnika, ki mu grozi
insolventnost (odstavek
2 člena 141 zakona o
prestrukturiranju),
ali
podjetnik,
ki
je
insolventen (člen 11

Država
članica

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov

3. DRUGI UKREPI
2. ZAČASNA
ZARADI
4. POVEZANI UKREPI, KI
ODLOŽITEV
INSOLVENTNOSTI SE NE NANAŠAJO NA
OPRAVLJANJA DEJANJ
(npr. v zvezi z
INSOLVENTNOST
PRI CIVILNIH SODIŠČIH,
zahtevki za
(odlogi plačil,
VKLJUČNO S
izpodbijanje
bančna posojila, socialna
STEČAJNIMI
pravnih dejanj,
varnost, zdravstveno
SODIŠČI,
načrti
zavarovanje, subvencije
TER PROCESNA
reorganizacije,
za podjetja)
ZADRŽANJA
neformalnimi
dogovori itd.)

in zaščiti trga dela.

PT
Portugalska

Čeprav je bil režim glede
insolventnosti pred kratkim
spremenjen, je bilo odločeno,
da
ga
znova
prouči
medministrska
delovna
skupina.

Za
postopke
zaradi
insolventnosti v času izrednih
razmer se uporabljajo splošne
določbe, v skladu s katerimi
(novo
se po uradni dolžnosti
besedilo –
začasno prekinejo vse sodne
posodobljeno dejavnosti v civilnih zadevah,
24. aprila
razen v izredno nujnih
2020 v
zadevah, ki jih ni mogoče

RO
Romunija

–

Začasna
prekinitev
zastaralnih rokov in
končnih rokov v zvezi z
vsemi vrstami zadev
(npr. postopki za
prisilno izselitev).

Začasni odlog odpovedi
najemnih pogodb.

V tem obdobju izrednih
razmer
velja
režim
sodnih počitnic, kar
pomeni, da roki in
procesna dejanja ne
tečejo.

Upnik
ohrani
pravico
do
vložitve
predloga
za
začetek
postopka zaradi
insolventnosti,
vendar se ta
lahko začne šele

Proračunskih terjatev
(davčnih in drugih
terjatev,
razen
terjatev, ki izhajajo iz
odločb v kazenskih
zadevah), ki zapadejo
med
izrednimi
razmerami, v tem
času
ni
mogoče

Da bi se ohranila
pogodbena razmerja
malih in srednjih
podjetij, ki so bila med
izrednimi razmerami
(na podlagi odredbe
organov) zaprta ali
katerih delovanje je
bilo začasno

V izrednih razmerah se
bilten
o
postopkih
zaradi
insolventnosti
objavlja le elektronsko
(spletni portal).
Med
izrednimi
razmerami
materialnopravni
in
procesni
roki
ne
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poplačati upnike.
Zato se ne bi smeli
samodejno šteti za
škodljive
za
dolžnike.
–

zakona o stečaju) in ki
izpolnjuje tudi druga
merila.

–

Do zdaj so bili sprejeti
dopolnilni ukrepi za
zmanjšanje
pritiska
finančne likvidnosti, kot
je možnost odložitve
nekaterih
plačilnih
obveznosti
(obrokov
posojil
ali
davčnih
obveznosti), ki zapadejo

Evropska komisija je na
predlog potrdila sveženj
v vrednosti 13 milijard
EUR
za
pomoč
gospodarstvu
in
poslovnemu sektorju.
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preložiti.
Dolžnikova
obveznost, da vloži predlog za
začetek
postopka
zaradi
insolventnosti, se začasno
odloži,
saj
v
izrednih
razmerah za vse roke v
civilnih zadevah velja splošni
moratorij, vključno s 30dnevnim rokom, v katerem
mora dolžnik vložiti predlog
za začetek postopka zaradi
insolventnosti.

po
odpravi
izrednih razmer.

izvršiti, enako pa velja
še 30 dni po njihovi
odpravi. Tudi izvršilni
ukrepi v zvezi s
proračunskimi
terjatvami so bili po
uvedbi
izrednih
razmer
začasno
ustavljeni oziroma se
niso uporabljali, razen
terjatev,
ki
se
nanašajo na kazenski
postopek.
Izvršilni
postopki/prisilna
izvršba
v
civilnih
zadevah se nadaljujejo
le, če je mogoče
zagotoviti upoštevanje
zdravstvenih
disciplinskih pravil.

ustavljeno (na primer
restavracije in hoteli),
obstaja posebna
obveznost, da si je
treba prizadevati za
ponovno sklenitev
pogodbe, preden se
prekine/odpove zaradi
višje sile.
Pod določenimi pogoji
imajo mala in srednja
podjetja, ki so bila
med izrednimi
razmerami na podlagi
odredbe organov
zaprta ali katerih
delovanje je bilo
začasno ustavljeno, v
svojih pogodbenih
razmerjih korist od
domneve višje sile. To
domnevo je mogoče
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tečejo/so
začasno
prekinjeni.
Sodne
dejavnosti v tekočih
zadevah se nadaljujejo
le v izredno nujnih
zadevah, ki jih ni
mogoče
preložiti
(pritožbena
sodišča
pripravijo seznam takih
zadev za vsa sodišča na
območju
svoje
pristojnosti).
Sodišča
lahko določijo kratke
roke in po možnosti
obravnave vodijo prek
videokonference.
V postopkih zaradi
insolventnosti, ki so
16. marca
tekli,
se
sodne
dejavnosti
začasno ustavijo po

med
izrednimi
razmerami; pričakuje se,
da bodo ti ukrepi
zmanjšali
nekatere
negativne
učinke
pandemije
na
solventnost
podjetnikov.
Sprejeti so bili tudi drugi
gospodarski ukrepi, kot
so prednostna posojila
za MSP, vključno s
posojili z 90-odstotnim
jamstvom države, in
drugi ukrepi socialne
zaščite.
MSP, ki so na podlagi
odredbe organa zaprta
ali katerih delovanje je
začasno
ustavljeno,
lahko med izrednimi
razmerami
odložijo
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uradni
dolžnosti,
obravnavajo
se
le
izredno nujne zadeve
(začasna
ustavitev
izvršilnih ukrepov zoper
dolžnika, dokler ni na
zahtevo
dolžnika
sprejeta odločitev o
začetku postopka zaradi
insolventnosti, pa tudi
drugi ukrepi, ki jih je
mogoče
izvesti
v
nenavzočnosti strank).
V pritožbenih postopkih
zoper
odločitve
stečajnega sodnika je
mogoče začasno ustaviti
nekatere
izvršljive
odločbe (odločbo o
začetku postopka zaradi
insolventnosti
zoper
dolžnika ali o začetku

plačilo najemnine in
obratovalnih stroškov za
svoj sedež.
Kmalu bodo sprejete
tudi posebne začasne
določbe
glede
sklicevanja
skupščin
delničarjev/družbenikov
družb med izrednimi
razmerami.
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poenostavljenega
stečaja/stečajnega
postopka lahko začasno
ustavi tudi pritožbeno
sodišče).
Dejavnosti
sodnih
upraviteljev/stečajnih
upraviteljev v tekočih
postopkih
se
nadaljujejo, če je to
mogoče, in sicer v
skladu z zdravstvenimi
zahtevami.
Izredne razmere so bile
odpravljene 15. maja
2020. Zato se bodo po
uradni
dolžnosti
ponovno začeli postopki
v vseh civilnih zadevah.
V 10 dneh po odpravi
izrednih razmer bodo
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sodišča
sprejela
ustrezne ukrepe, da bi
preložila obravnave in
vročila pozive strankam.
Kot
v
primeru
ministrstva
za
pravosodje, ki deluje
kot osrednji organ, se
bodo vse dejavnosti
izvajale
v
splošnih
okvirih, tako kot v
izrednih razmerah.

SE
Švedska

SI
Slovenija

–

Zakon, sprejet 2. aprila: odlog
obveznosti, da se vloži predlog
za začetek postopka zaradi
insolventnosti
in
začetek

–

–

–

Brez posebnih ukrepov v
pravnem sistemu.

–

Če
se
insolventnost
družbe razglasi
zaradi epidemije

Na
izvršilnem
področju so izvršbe
preložene.
Po
uveljavitvi
novele

–

Zadeve
s
področja
insolventnosti
(razen
dražb) so bile sprva
opredeljene kot nujne

Uvedena je
dodatna
neizpodbojna
domneva:
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bila

če

Osredotočanje
na
gospodarske ukrepe, da
bi se zmanjšalo tveganje
dodatnih
izvršilnih
postopkov.
Odplačilo posojil se
odloži (posebna
določba).
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postopka prisilne poravnave, če
je insolventnost posledica
COVID-19.
Velja izpodbojna domneva, da je
razlog za insolventnost COVID19, če vlada ali lokalni organi
dejavnost
zadevne
družbe
vključijo na seznam. Brez te
domneve je treba dokazati, da je
insolventnost
posledica
epidemije.

(od 13. marca), nato pa
kot
nenujne
(od
31. marca), kar pomeni,
da
so
obravnave
odpovedane.
Med epidemijo stečajno
sodišče ne bo začelo
obravnave zadeve zaradi
insolventnosti (možne
so nekatere izjeme glede
delavcev,
katerih
pogodba
je
bila
prekinjena
zaradi
epidemije).

in
če
tako
zahtevajo upniki,
se
rok
za
prestrukturiranje
(ali
zaključek
postopka zaradi
insolventnosti)
podaljša za 4
mesece.

bodo sodišča lahko
tudi
v
nenujnih
zadevah, ki so se
začele pred uvedbo
ukrepov
zaradi
epidemije,
izdajala
sklepe o izvršbi in
zavarovanju ter jih
vročala
strankam.
Stranke se v teh
primerih ne bodo
zavezane
odzvati
takoj, saj roki v
nenujnih zadevah ne
tečejo, poleg tega bo
še vedno v veljavi
zakonska rešitev, po
kateri
so
izvršbe
(razen
v primeru
nujnih
zadev,
na
primer ko gre za
izterjavo preživnine) v

Nova
predlagana
ureditev v skladu z
zakonom o COVID-19,
sprejetim 29. aprila, za
čas trajanja epidemije,
strankam v insolvenčnih
postopkih omogoča, da
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delodajalec izkoristi
posebne ukrepe v
zvezi s COVID-19, ki
so
namenjeni
varstvu
plač
delavcev, mora biti
denar
izplačan
najpozneje v enem
mesecu.
V
nasprotnem
primeru
se
delodajalec šteje za
insolventnega.
Ukrep velja še štiri
mesece
po
prenehanju
posebnih ukrepov.

Vsi prihodki, prejeti na
podlagi
posebne
zakonodaje
zaradi
COVID-19, so izvzeti iz
davčnih in civilnih izvršb
(vključno z osebnim
stečajem).
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želela odzvati, v tem
omejena.
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tudi če svojo vlogo,
izjavo
ali
listino
predložijo po roku, pa je
razlog
za
zamudo
epidemija COVID-19 in
sodišče o tem še ni
odločilo, sodišče takšno
prepozno
vlogo
še
vedno obravnava in jo
kljub vložitvi po roku ne
zavrže.
Takšna
interventna
pravna
podlaga,
ki
rahlja
strogost
in
nepopravljivost dejanj v
insolvenčnem postopku,
bo
pomembna
okoliščina
tudi
pri
morebitni
presoji
predsednika Vrhovnega
sodišča RS, da postopke
zaradi
insolventnosti
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določi
za
postopke.

SK
Slovaška

Zakon št. 62/2020 Z. z. o
nekaterih izrednih ukrepih v
zvezi z izbruhom COVID-19 in
ukrepih na področju
pravosodja (v nadaljnjem
besedilu: zakon o COVID-19) je
začel veljati 27. marca. V
skladu s členom 4 navedenega
zakona je bil rok, v katerem
dolžnik vloži predlog za
začetek stečajnega postopka,
podaljšan s 30 na 60 dni.
Nanaša se le na preskus
bilance stanja, saj mora
dolžnik vložiti predlog za
začetek stečajnega postopka
le na tej podlagi.
Omejevalne določbe v zakonu o

Ne.

nujne

Izvršbe na podlagi Ne.
zastavne pravice ali
hipoteke in sodne
prodaje so začasno
prepovedane
(do
31. maja) (člena 6 in
7 zakona o COVID19).

Člen 1 zakona o COVID19 določa, da začasno
nehajo teči zastaralni in
prekluzivni
roki
v
zasebnem
pravu
oziroma da se v
posameznih
primerih
uvede odlog takih rokov.

Slovaški podjetniki,
katerih poslovanje je
ogroženo zaradi
ukrepov v zvezi s
COVID-19, lahko
zaprosijo za odločitev
sodišča, ki ima
podobne učinke kot
začasni moratorij v

V skladu s členom 2
zakona o COVID-19
enako velja za procesne
roke strank v postopku.
Če podaljšanje roka ni
mogoče
zaradi
nevarnosti za življenje,
zdravje,
varnost,
svobodo
in
zaradi
morebitne
znatne
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Ne.

– Finančna pomoč
podjetnikom, ki so
fizične osebe, ter malim
in srednjim podjetjem
(morebitna jamstva za
posojila ali plačila obresti
na posojila), zakon
št. 75/2020.
– Odlog odplačil
hipoteke za potrošnike
(9 mesecev) na podlagi
zakona št. 75/2020.
– Odlog odplačil posojil
za mala in srednja
podjetja ter podjetnike,
ki so fizične osebe (9
mesecev), na podlagi
zakona št. 75/2020.
– Odlog plačil za
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COVID-19 so časovno omejene
(30. april 2020). Morebitno
podaljšanje teh določb bo po
potrebi obravnavano pozneje
(za spremembo zakona bo
potrebno soglasje vlade in
parlamenta).

škode, ima
sodišče
diskrecijsko pravico, da
ne uporabi te določbe in
še naprej ukrepa v
okviru določenega roka.
Oba ukrepa sta se
uporabljala samo do 30.
aprila.

postopku
prestrukturiranja
(podroben seznam
učinkov je v
nadaljevanju).
Podjetniki (fizične ali
pravne osebe s
prebivališčem ali
sedežem na
Slovaškem), ki niso
insolventni ali goljufivi
in proti njim do 12.
marca 2020 ni bil
začet izvršilni
postopek), lahko
zaprosijo za začasen
moratorij z uporabo
obrazca (podjetja
morajo vloge oddati
elektronsko, za
posameznike pa to ni
obvezno). Moratorij

Zakonske obrestne mere
(še) niso bile
spremenjene.
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zdravstveno, socialno in
pokojninsko zavarovanje
za nekatere delodajalce
in podjetnike, ki so
fizične osebe (povezano
z zmanjšanjem prometa
zaradi ukrepov v zvezi s
COVID-19), na podlagi
zakona št. 68/2020.
– Odlog obveznosti
predložitve davčne
napovedi na podlagi
zakona št. 67/2020.
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dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
velja po objavi
odločitve sodišča o
odobritvi moratorija.
Ta odločitev se lahko
(s strani kogar koli)
izpodbija na sodišču in
moratorij se lahko
odpravi. Moratorij je
časovno omejen –
lahko traja (največ) do
1. oktobra 2020 (če se
ne odpravi prej).
Nova vrsta moratorija
ima primerljive učinke
kot moratorij pri
prestrukturiranju:
– začasna prekinitev
obveznosti dolžnika ali
njegovega
poslovodstva, da vloži
predlog za začetek
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Država
članica

1. MATERIALNOPRAVNI UKREPI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN S TEM POVEZANI UKREPI, KI
VPLIVAJO NA POGODBE
1.1. Začasna odložitev insolventnosti
1.2 Začasna odložitev izvrševanja
zahtevkov in začasna odložitev prekinitve
pogodb
A. Začasna odložitev
B. Varstvo
A. Splošni/posebni B. Začasna odložitev
obveznosti vložitve
dolžnikov v zvezi moratoriji na izvršbo prekinitve pogodb
predloga za začetek
z vložitvijo
terjatev /
(splošnih/posebnih
postopka zaradi
predloga za
izvršbo
pogodb)
insolventnosti (dolžniki) začetek postopka nekaterih vrst terjatev
zaradi
insolventnosti s
strani upnikov
postopka zaradi
insolventnosti, če je
insolventen;
– upniki ne morejo
vložiti predloga za
začetek postopka
zaradi insolventnosti
za dolžnika;
– izvršilni postopki, ki
so se začeli po 13.
marcu, se začasno
ustavijo;
– ni možnosti izvršbe
na podlagi zastavne
pravice, ki vključuje
podjetje ali del
podjetja;
– omejitev pobotov;
– odložitev prekinitve
pogodb.
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