E-redskaber i medlemsstaterne
Medlemsstat

Østrig

E-justice-foranstaltninger
Der er blevet taget umiddelbare skridt inden for infrastruktur og applikationer for især at styrke og sikre hjemmekontorer, videokonferencer,
tilstrækkelig båndbredde og konnektivitet samt sikker udveksling af fortrolige eller følsomme oplysninger.
Notarer kan fortsat yde deres tjenester, som f. eks. at autentificere dokumenter og udarbejde notarialdokumenter, ved hjælp af elektronisk
kommunikation. Notaren skal oprette en stabil videokommunikationsforbindelse med den pågældende part og træffe visse nødvendige
forholdsregler i forbindelse med identifikationsprocessen. Hidtil har denne elektroniske procedure kun været tilladt ved etableringen af et selskab
med begrænset ansvar.

Belgien
Bulgarien

Kroatien

Det øverste retsråd har besluttet at tillade indlevering af akter til domstolene og anklagemyndigheden pr. post eller elektronisk samt
konsultationer pr. telefon eller elektronisk. Stævninger til ovenstående retsmøder forkyndes pr. telefon eller elektronisk. Handelsregistrets og
andre registres tjenester er tilgængelige online.
Kommunikation med parterne og alle deltagere i retssager foregår som hovedregel elektronisk. I sager, der kræver et fysisk retsmøde, træffes alle
de forebyggende foranstaltninger, som sundhedsmyndighederne kræver. Der bør stilles fjernkommunikationsmidler til rådighed for dommere og
retter, herunder også i retssalene (e-mail, videoforbindelse osv.).
Alle advokater, borgere og andre brugere af eKomunikacija (e-kommunikation) kan se indholdet af alle dokumenter, hvis indholdet er tilgængeligt i
sagsstyringssystemet.
Elektronisk kommunikation anvendes i alle handelsretter, byretter, regionale retter samt i appelhandelsretten i Republikken Kroatien.
Advokater/sagførere, kuratorer, notarer, sagkyndige, vurderingsmænd og andre retsinstanser er i stand til at sende indlæg og bilag til retten modtage
processkrifter få elektronisk adgang til sagens akter andet.
På nuværende tidspunkt advokater, sagkyndige og vurderingsmænd, kuratorer og andre retsinstanser sende indlæg til retten.
ePredmet (e-fil) giver alle borgere oplysninger om forløbet og status quo i almindelige retssager, men ingen adgang til sagensa akter.
Justitsministeriet stiller det fornødne tekniske udstyr til rådighed.

Cypern
Tjekkiet

Retsmøder, der ikke kan udsættes, gennemføres i overensstemmelse med de begrænsninger, regeringen har indført, dvs. offentligheden
udelukkes fra at deltage, afhøring af vidner eller den tiltalte foregår via videokonference osv.

Danmark

Estland

Finland

Domstolene, anklagemyndigheden, fængsler og andre retlige aktører har allerede modtaget det nødvendige udstyr til at kunne arbejde hjemme.
Derudover har alle med et estisk id digital adgang til statslige tjenester, da dokumenter kan underskrives og udveksles digitalt på en sikker måde.
For det første er alle retsbygningerne forblevet åbne, dog med begrænset åbningstid. Dommere og andet personale ved domstolene er i stand til at
gennemføre de fleste sager skriftligt hjemmefra takket være informationssystemet og den digitale sagsaktsapplikation.
For det andet er der for at øge kapaciteten til at holde videokonferencer blevet oprettet virtuelle mødelokaler til ministeriet, domstolene,
anklagemyndigheden og fængslerne.
For det tredje foregår det retlige samarbejde i både civilretlige og strafferetlige sager så meget som muligt via e-mail.
De finske retlige myndigheder (domstole, anklagemyndighed) kommunikerer primært via elektroniske tjenester, og betjening på stedet er enten
blevet suspenderet eller reduceret væsentligt. Domstolene afholder retsmøder på afstand i så stort et omfang, det er muligt i henhold til
lovgivningen. Uopsættelige og kritiske sager får højere prioritet.
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Frankrig

I henhold til bekendtgørelse af 25. marts 2020 om en tilpasning af retsplejeloven under krisen kan kompetencerne ved en domstol, som ikke er i
stand til at gennemføre sine opgaver, overføres til en anden, eller man kan gennemføre retsmøderne via videokonference.

Tyskland
Grækenland
Ungarn
Irland

Italien

Anvendelsen af skriftlig kommunikation er blevet udvidet. Moderne kommunikationsværktøjer til retsmøder, der kræver direkte mundtlige bidrag,
er blevet installeret, og man opfordres til at bruge dem.
Den nødvendige IKT-infrastruktur til at gennemføre fjernretsmøder er blevet udrullet, så der leves op til den forfatningsmæssige forpligtelse til, at
retlige tvister skal afgøres ved domstolene.
Retsmøder i alle verserende sager blevet udsat frem til den 15. april, eller frem til den 30. juni, hvis kontorchefen har besluttet det, undtaget
individuelle sager, som dommeren har anset for hastende, og sager som i henhold til loven har topprioritet. I disse sager er parternes deltagelse og
beskyttelsen af deres proceduremæssige rettigheder, navnlig indsattes, sikret ved videokonferencesystemer med samtidig lyd og billede hos alle
de deltagende, og ved systemer til fortrolig kommunikation mellem den tiltalte og dennes forsvarsadvokat.

Letland
Litauen

Fogederne skal allerede udføre og registrere alle trin i håndhævelsesprocessen elektronisk, og der foretages forsøg med at lade notarer godkende
de fleste transaktioner elektronisk.

Luxembourg
Malta
Nederlandene

Der er truffet foranstaltninger, der har til formål at sikre retsvæsenets funktion, f.eks. er der indført mulighed for at foretage retsmøder via
videokonference og gennemføre retssager på skrift.

Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet

Advokatfirmaer må forblive åbne, selv om mange advokater arbejder hjemmefra. Elektronisk og telefonisk kontakt såvel som kontakt via andre
kommunikationsmidler uden fysisk kontakt er at foretrække.
Notarers kontortider er begrænset, og man opfordres til at kontakte kontorerne via telefon eller e-mail.
Fogeder har øget deres evne til at være i telefonisk og elektronisk kontakt med offentligheden.

Slovenien
Spanien
Sverige

IT-løsninger og kommunikationsværktøjer er blevet stillet til rådighed og styrket for at gøre det muligt for dommere, anklagemyndigheden og
andre retlige aktører at arbejde hjemme.
Brugen af digitale kommunikationsværktøjer og video- og telefonkonferencer i retssager er steget.
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