Цифрови инструменти в ДЧ
Държава членка

Австрия

Мерки в областта на електронното правосъдие
Бяха предприети незабавни мерки, свързани с инфраструктурата и приложенията, с цел засилване на капацитета и осигуряване на
сигурността, особено по отношение на работата от къщи, видеоконферентните връзки, достатъчната ширина на честотната лента и
свързаността, както и с цел осигуряване на сигурното предаване на поверителна или чувствителна информация.
Нотариусите могат да предоставят всички свои услуги, като например удостоверяване истинността на документи и изготвяне на нотариални
актове, чрез средства за електронна комуникация. Нотариусът трябва да създаде стабилен канал за видеокомуникация със страната и да
съблюдава определени предпазни мерки за сигурност по време на процеса на идентификация. До този момент тази електронна процедура е
била допустима само за учредяването на дружество с ограничена отговорност.

Белгия
България

Висшият съдебен съвет (ВСС) е издал разпореждания документите до съдилищата и прокуратурата да се подават по пощата или по
електронен път, а справките да се извършват по телефона или по електронен път. Връчването на призовките и съобщенията за
посочените в решението на ВСС дела се извършва по телефона или по електронен път. Услугите, предоставяни от Търговския регистър и
другите регистри, са достъпни онлайн.

Хърватия

По правило комуникацията със страните и с всички участници в съдебното производство се извършва по електронен път. В производства, за
които се налага да бъдат проведени срещи или изслушвания лице в лице, се вземат всички предпазни мерки, въведени от здравните органи.
Следва да се използват техническите средства за дистанционна комуникация, с които разполагат съдиите и съдилищата, включително и в
рамките на съдебните сгради (електронна поща, видеоконферентни срещи и т.н.).
Всички адвокати, граждани и други ползватели на системата eKomunikacija могат да виждат съдържанието на всички документи, ако това
съдържание е налично в деловодната система.
Електронни комуникации се използват от всички търговски, общински и жупанийски съдилища, както и от Висшия търговски съд на
Република Хърватия. Адвокатите, синдиците, нотариусите, вещите лица, съветниците към съдебните състави и юридическите лица могат да
подават становища и приложения до съда, да получават съдебни документи, да следят от разстояние движението по делата, и други.
Понастоящем само адвокати, вещи лица, съветници към съдебни състави, синдици и юридически лица могат да подават становища
до съда.
Услугата ePredmet (eДело) предоставя на всички граждани информация за хода и динамиката на решаване на делата в обикновените и
касационните производства, но не дава представа за съдържанието на съдебните документи.
Техническите изисквания за услугата за електронна комуникация се определят от Министерство на правосъдието.

Кипър
Чешка република

Съдебните заседания, които не могат да бъдат отложени, се провеждат при строго спазване на ограниченията, наложени от
правителството, т.е. не се допуска публика, разпитите на свидетелите или обвиняемите се извършва чрез видеоконферентна връзка и т.н.

Дания
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Естония

Финландия

Франция

Съдилищата, прокуратурите, затворите и практикуващите юристи вече разполагат с необходимото оборудване за дистанционна работа.
Освен това всяко лице, притежаващо естонска лична карта, разполага с цифров достъп до услугите, предлагани от публичните органи,
като документите могат да бъдат подписвани и разменяни по цифров път по сигурен начин.
Първо, всички съдилища продължават да бъдат отворени, макар и с ограничено работно време. Съдиите и другите съдебни служители са в
състояние да провеждат по-голямата част от производството в писмена форма от домовете си благодарение на информационната система и
на цифровото приложение за съдебните досиета.
Второ, за да се увеличи капацитета за провеждане на видеоконференции, бяха създадени виртуални конферентни зали за министерството,
съдилищата, прокуратурите и затворите.
На трето място, съдебното сътрудничество както по гражданскоправни, така и по наказателноправни въпроси се осъществява във възможно
най-голяма степен по електронна поща.
Финландските съдебни органи (съдилища, прокуратури) осъществяват всички контакти главно чрез електронни услуги, а услугите за
клиенти на място са временно спрени или значително намалени. Съдилищата провеждат съдебни заседания дистанционно, доколкото това
е допустимо от закона. Неотложните и критичните казуси се ползват с приоритет.
С наредба от 25 март 2020 г. за адаптирането на реда и условията за разглеждане на делата по време на кризата беше предвидена
възможност за прехвърляне на компетентност от един съд, който не е в състояние да функционира, към друг, както и възможност за
провеждане на съдебните заседания чрез видеоконферентна връзка.

Германия
Гърция
Унгария
Ирландия

Италия

Разширено е приложното поле на писмената комуникация. Въведени са модерни средства за комуникация във връзка с процесуалните
действия, за които се изисква пряк устен принос, и се насърчава използването на тези средства.
Инсталирана е инфраструктурата за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), необходима за улесняване на дистанционното
провеждане на съдебни заседания, при които все пак се спазва конституционното задължение за публично правораздаване.
Що се отнася до съдебните заседания, всички висящи производства са отложени служебно до 15 април или по решение на ръководителите на
съдилищата — до 30 юни, с изключение на заседанията, за които след извършване на преценка на всеки отделен случай съдът е счел, че са
спешни, и на делата, които по закон се ползват с най-висок приоритет. В тези случаи ефективното участие на страните и защитата на
процесуалните им права, особено когато става дума за затворници, се гарантират чрез системи за видеоконферентна връзка със
симултантна аудио- и видеовръзка на всички присъстващи лица, както и чрез системи за поверително общуване между обвиняемия/ответника
и неговия защитник.

Латвия
Литва

Съдебните изпълнители вече са задължени да извършват и регистрират всички действия по принудително изпълнение по електронен път и
се правят опити за осигуряване на възможност на нотариусите да изповядват повечето сделки по електронен път.

Люксембург
Малта
Нидерландия

Предприети са мерки с цел улесняване на функционирането на правосъдието, например въвеждане на съдебни заседания, провеждани
чрез видеоконферентна връзка и провеждане на писмено съдебно производство.

Полша
Португалия
Румъния
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Словашка република

Адвокатските кантори могат да работят, въпреки че много адвокати работят от вкъщи. Отдава се предпочитание на електронните,
телефонните и другите средства за комуникация без физически контакт.
Работното време на нотариалните кантори е ограничено, като се препоръчва консултациите с тях да се провеждат по телефона или по
електронна поща.
Съдебните изпълнители са повишили капацитета си за общуване по телефона или по електронен път с обществеността.

Словения
Испания
Швеция

Осигурени са или са укрепени ИТ решенията и средствата за комуникация, за да се улесни дистанционната работа на съдиите, прокурорите
и другите участници в правната област.
Увеличено е използването на цифрови средства за комуникация и провеждането на видео- и телеконферентни срещи по
производствата.

Актуализирано на 28.4.2020 г.
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