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Producties in vreemde taal

3.4.2 Geen wettelijke regeling schrijft voor dat producties die worden overgelegd in een geding

bij de civiele rechter, dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal. Voor producties die zijn

gesteld in de Friese taal bevat art. 15 van de Wet gebruik Friese taal (Stb. 2013/382) een

voorziening. Voor producties die zijn gesteld in een vreemde taal ontbreekt een wettelijke

voorziening. Sommige procesreglementen van de gerechten in feitelijke instanties bevatten

voorschriften omtrent het in het geding brengen van producties in een vreemde taal (zie AG

onder 2.3).

3.4.3 De vraag in hoeverre de rechter acht dient te slaan op producties die in een vreemde taal

zijn gesteld, dient bij gebreke van een wettelijke regeling te worden beantwoord aan de hand

van de eisen van een behoorlijke rechtspleging. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten.

3.4.4 Bij de beoordeling van het geschil dient acht te worden geslagen op behoorlijk in het

geding gebrachte producties die in een vreemde taal zijn gesteld en waarop door een partij een

beroep is gedaan, als de rechter en de wederpartij een vertaling niet nodig hebben voor een

goede beoordeling van de inhoud van die producties. Het overleggen van een vertaling van

een productie is in beginsel niet noodzakelijk als die productie is gesteld in de Engelse, Duitse

of Franse taal. De rechter kan echter een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht

voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen van de wederpartij. Een vertaling

is in beginsel wel noodzakelijk als een productie is gesteld in een andere vreemde taal.

3.4.5 In gevallen waarin een vertaling ontbreekt, maar deze naar het – ambtshalve of op

verzoek van de wederpartij gegeven – oordeel van de rechter noodzakelijk of wenselijk is,

behoort de partij die de productie heeft overgelegd, gelegenheid te krijgen een vertaling

daarvan in het geding te brengen, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen

verzetten. De rechter kan bepalen dat die vertaling door een beëdigd vertaler moet zijn

opgemaakt en ondertekend.

tuchtrecht-updates.nl

https://tuchtrecht-updates.nl


Instantie: Hoge Raad
Datum uitspraak: 15-01-2016
ECLI: ECLI:NL:HR:2016:65
Zaaknummer:

tuchtrecht-updates.nl

https://tuchtrecht-updates.nl

