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Verjaring en verjaringstermijnen Tsjechië 

Verjaringstermijnen zijn in Tsjechië ongeveer gelijk aan die in Nederland. Hieronder 
volgt een korte opsomming van de Tsjechische verjaringswetgeving. 

Verjaringstermijnen 

Burgerlijk wetboek (wet nr. 40/1964 Sb.), § 101 en volgende 

§ 101

Tenzij anders bepaald in de navolgende bepalingen beloopt de verjaringstermijn drie 
jaar en vangt deze aan op de dag waarop het recht voor de eerste maal kon worden 
uitgeoefend. 

§ 102

Waar het gaat om rechten die eerst moeten worden uitgeoefend bij een individu of 
een rechtspersoon, vangt de verjaringstermijn aan op de dag waarop het recht aldus 
is uitgeoefend. 

§ 103

Indien partijen zijn overeengekomen dat in termijnen aan de verplichtingen zal 
worden voldaan, dan vangt de verjaringstermijn van de afzonderlijke termijnen aan 
op de respectieve vervaldagen daarvan. Indien de gehele schuld opeisbaar wordt 
door de niet-nakoming van één termijn (§ 565), dan vangt de verjaringstermijn aan op 
de vervaldag van de niet nagekomen termijn. 

Bevrijdende verjaringstermijnen Tsjechië 

Burgerlijk wetboek (wet nr. 40/1964 Sb.), 

§ 134

1. Een rechtmatige bezitter wordt eigenaar van een zaak indien hij deze zaak
zonder onderbreking onder zich heeft gehad gedurende ten minste drie jaar
voor roerende zaken en gedurende ten minste tien jaar voor onroerend goed.
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2. De eigendom van zaken die niet in eigendom kunnen zijn of van zaken die 
alleen in eigendom kunnen zijn bij de staat of bij rechtspersonen die bij wet (§ 
125) zijn aangewezen, kunnen niet op deze wijze worden verworven. 

3. In de in lid 1 genoemde termijn is de termijn inbegrepen gedurende welke de 
rechtsvoorganger de zaak rechtmatig onder zich heeft gehad. 

4. Bepalingen houdende regeling van het verloop van de verjaringstermijn zijn 
overeenkomstig van toepassing op de aanvang en het verloop van de termijn 
als bedoeld in lid 1. 

 
 
Heeft u nog vragen over uw specifieke situatie, neemt u dan contact op 
via info@hartmanova.eu 

 

Hartmanova.eu 
Mail   info@hartmanova.eu 
Web    www.hartmanova.eu      
Tel   +31 13 214 0505 
 
of volg ons op: 
 
Linkedin:  linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 
Twitter:  twitter.com/tsjechischrecht 
Facebook:  facebook.com/tsjechischerepubliek 
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