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Država članica

Avstrija

Ukrepi na področju e-pravosodja
Sprejeti so bili takojšnji ukrepi v zvezi z infrastrukturo in njeno uporabo, da bi okrepili in varnostno zaščitili zlasti domače pisarne,
videokonference, zadostno pasovno širino in povezljivost ter varen prenos zaupnih ali občutljivih informacij.
Notarji lahko opravljajo vse svoje storitve, kot je overjanje listin in sestavljanje notarskih listin, in sicer z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi.
Notar mora s stranko vzpostaviti stabilen videokomunikacijski kanal in med postopkom ugotavljanja istovetnosti upoštevati nekatere varnostne
ukrepe. Do zdaj je bil tak elektronski postopek dopusten le za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo.

Belgija
Bolgarija

Hrvaška

Vrhovni pravosodni svet je izdal odredbe za predložitev listin sodiščem in tožilstvu po pošti ali v elektronski obliki ter za posvetovanje prek
telefona ali elektronsko. Pri navedenih obravnavah se vabilo vroči prek telefona ali elektronsko. Storitve, ki jih opravljajo register gospodarskih
družb in drugi registri, so na voljo prek spleta.
Komunikacija s strankami in vsemi udeleženci v sodnih postopkih praviloma poteka elektronsko. V zadevah, v katerih sta potrebna zasedanje ali
obravnava z osebno prisotnostjo, se sprejmejo vsi previdnostni ukrepi, ki so jih določili zdravstveni organi. Uporabljati je treba tehnična sredstva za
komunikacijo na daljavo, ki so na voljo sodnikom in sodiščem, tudi znotraj sodišča (e-pošta, videokonference itd.).
Vsi odvetniki, državljani in drugi uporabniki sistema eKomunikacija si lahko ogledajo vsebino vseh dokumentov, če je vsebina na voljo v sistemu
vodenja zadev.
Elektronska komunikacija se uporablja na vseh gospodarskih, občinskih in županijskih sodiščih ter na vrhovnem gospodarskem sodišču
Republike Hrvaške. Odvetniki, stečajni upravitelji, notarji, sodni izvedenci, ocenjevalci in pravni subjekti lahko sodišču pošljejo svoje vloge in
priloge, prejmejo sodne listine, dobijo vpogled v sodne zadeve na daljavo in drugo.
Trenutno lahko sodišču vloge pošljejo samo odvetniki, sodni izvedenci in ocenjevalci, stečajni upravitelji in pravni subjekti.
ePredmet (eDatoteka) vsem državljanom zagotavlja informacije o poteku in dinamiki reševanja zadev v rednih in sodnih postopkih, ne pa tudi
vpogleda v vsebino sodnih listin.
Tehnične predpogoje za storitve e-komunikacije zagotavlja ministrstvo za pravosodje.

Ciper
Češka

Obravnave, ki jih ni mogoče preložiti, se izvajajo strogo v skladu z omejitvami, ki jih je določila vlada, kar pomeni, da je javnost izključena,
zaslišanje prič ali obdolžencev poteka prek videokonference itd.

Danska

Estonija

Finska
Francija

Sodišča, tožilstva, zapori in delavci v pravni stroki že imajo potrebno opremo za delo na daljavo. Poleg tega ima vsakdo z estonskim osebnim
dokumentom digitalni dostop do vladnih storitev. Dokumente je mogoče podpisati in digitalno izmenjati na varen način.
Prvič, vsa sodišča so ostala odprta, čeprav z omejenim poslovnim časom. Sodniki in drugo sodno osebje lahko večino postopkov opravijo v pisni
obliki od doma s pomočjo informacijskega sistema in aplikacije za digitalne sodne vloge.
Drugič, za ministrstvo, sodišča, tožilstva in zapore so bile vzpostavljene virtualne sejne dvorane, da bi se tako povečale zmogljivosti za
videokonference.
Tretjič, pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah poteka po elektronski pošti, kolikor je to mogoče.
Finski sodni organi (sodišča, tožilci) vse stike izvajajo primarno prek elektronskih storitev, storitve za stranke na kraju samem pa so bile bodisi
ustavljene bodisi so se bistveno skrčile. Sodišča obravnave na daljavo izvajajo v največjem možnem obsegu, ki ga dopušča zakon. Prednostno se
obravnavajo nujni in kritični primeri.
V odloku z dne 25. marca 2020 o organizaciji postopkovnih ureditev med krizo je predvidena možnost prenosa pristojnosti sodišča, ki ne more
delovati, na drugo sodišče, oziroma izvajanje obravnav prek videokonference.
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Nemčija
Grčija
Madžarska
Irska

Italija

Obseg pisne komunikacije je bil razširjen. Omogočena in spodbujana je bila uporaba sodobnih komunikacijskih orodij za procesna dejanja, pri
katerih je potreben neposredni ustni prispevek.
Vzpostavljena je bila infrastruktura IKT, potrebna za olajšanje sodnih obravnav na daljavo, ki pa kljub temu izpolnjujejo ustavno obveznost, da
morajo biti sodne obravnave javne.
Kar zadeva obravnave, so bili vsi tekoči postopki preloženi po uradni dolžnosti, in sicer do 15. aprila oziroma do 30. junija, če so tako odločili vodje
uradov, razen tistih, ki jih je sodnik posamič označil kot nujne, in tistih, ki se po zakonu obravnavajo kot glavna prednostna naloga. V teh primerih je
učinkovito sodelovanje strank in varstvo njihovih procesnih pravic, zlasti v zvezi z zaporniki, zagotovljeno z videokonferenčnimi sistemi, s
simultanim zvokom in videom vseh prisotnih oseb ter s sistemi za zaupno komuniciranje med obdolžencem in njegovim zagovornikom.

Latvija
Litva

Sodni izvršitelji morajo elektronsko izvajati in beležiti vsa dejanja v postopku izvršbe, potekajo pa tudi prizadevanja, da bi se notarjem omogočilo,
da bi večino transakcij lahko odobrili z elektronskimi sredstvi.

Luksemburg
Malta
Nizozemska

Sprejeti so bili ukrepi za olajšanje delovanja pravosodja, na primer z uvedbo obravnav prek videokonference in sodnimi postopki v pisni obliki.

Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška

Odvetniške pisarne so lahko odprte, vendar mnogi odvetniki delajo od doma. Prednost ima uporaba elektronskih, telefonskih in drugih
komunikacijskih sredstev brez fizičnega stika.
Delovni čas notarskih pisarn je omejen. Iskanje njihovega nasveta se priporoča po telefonu ali elektronski pošti.
Sodni izvršitelji so okrepili svoje zmogljivosti za telefonske in elektronske stike z javnostjo.

Slovenija
Španija
Švedska

Zagotovile ali dodatno okrepile so se rešitve informacijske tehnologije in komunikacijska orodja, da bi se olajšalo delo na daljavo za sodnike,
tožilce in druge pravne akterje.
Povečala se je uporaba digitalnih komunikacijskih orodij ter videokonferenc in telefonskih konferenc v postopkih.
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