Digital Tools in Member States
Państwo członkowskie

Austria

Środki z zakresu e-sprawiedliwości
Podjęto natychmiastowe działania w zakresie infrastruktury i aplikacji, aby wzmocnić i zapewnić w szczególności możliwości pracy
zdalnej i wideokonferencji, wystarczającą szerokość pasma i łączności oraz bezpieczne przekazywanie informacji poufnych lub szczególnie
chronionych.
Notariusze mogą świadczyć wszystkie usługi, takie jak uwierzytelnianie dokumentów i sporządzanie aktów notarialnych, drogą elektroniczną.
Notariusz musi ustanowić stabilne połączenie wideo ze stroną i przestrzegać określonych środków ostrożności w trakcie procesu
potwierdzenia tożsamości. Do tej pory ta elektroniczna procedura była dopuszczalna wyłącznie w przypadku zakładania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Belgia
Bułgaria

Chorwacja

Najwyższa Rada Sądownictwa wydała nakazy składania dokumentów w sądach i prokuraturze drogą pocztową lub elektroniczną, a
także prowadzenia konsultacji telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku rozpraw wezwanie odbywa się telefonicznie lub
drogą elektroniczną. Usługi związane z rejestrem handlowym i innymi rejestrami są dostępne online.
Komunikacja ze stronami i wszystkimi uczestnikami postępowania sądowego odbywa się z reguły drogą elektroniczną. W przypadkach
wymagających osobistego spotkania lub przesłuchania stosuje się wszelkie środki ostrożności nałożone przez organy ochrony zdrowia.
Sędziowie i sądy powinni korzystać z dostępnych im środków technicznych służących do porozumiewania się na odległość, również do
komunikacji wewnątrz sądu (e-mail, wideokonferencja itp.).
Wszyscy adwokaci, obywatele i inni użytkownicy systemu eKomunikacija są w stanie zobaczyć treść wszystkich dokumentów, jeżeli ich treść
jest dostępna w systemie zarządzania sprawami.
Łączność elektroniczna jest wykorzystywana we wszystkich sądach handlowych, miejskich i okręgowych oraz w Apelacyjnym
Sądzie Gospodarczym Republiki Chorwacji. Adwokaci/radcy prawni, zarządcy w postępowaniach w związku z niewypłacalnością,
notariusze, biegli sądowi, rzeczoznawcy i osoby prawne mogą przesyłać pisma i załączniki do sądu; przyjmować dokumenty sądowe; mieć
zdalny wgląd w sprawy sądowe itp.
Obecnie pisma do sądu mogą przesyłać jedynie adwokaci, biegli sądowi i rzeczoznawcy, zarządcy w postępowaniach w związku z
niewypłacalnością i osoby prawne.
System ePremet (eAkta) zapewnia wszystkim obywatelom informacje na temat przebiegu i dynamiki rozstrzygania spraw w postępowaniu
zwykłym i sądowym, ale nie pozwala na wgląd w treść dokumentów sądowych.
Warunki techniczne usługi łączności elektronicznej zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Cypr
Republika Czeska

Rozprawy, których nie można odroczyć, odbywają się w sposób ściśle zgodny z ograniczeniami nałożonymi przez rząd, tzn. bez udziału
publiczności, z przesłuchaniem świadków lub oskarżonych przez wideokonferencję itp.

Dania
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Estonia

Finlandia
Francja

Sądy, prokuratury, więzienia i osoby wykonujące zawody prawnicze są już wyposażone w sprzęt niezbędny do telepracy. Ponadto
wszystkie osoby posiadające estoński dowód osobisty mają dostęp cyfrowy do usług rządowych i mogą podpisywać i wymieniać
dokumenty w sposób bezpieczny drogą elektroniczną.
Po pierwsze, wszystkie sądy pozostały otwarte, choć w ograniczonych godzinach. Dzięki systemowi informacyjnemu i aplikacji cyfrowych akt
sądowych sędziowie i inni pracownicy sądów mogą prowadzić większość postępowań w formie pisemnej z domu.
Po drugie, aby zwiększyć zdolność do organizowania wideokonferencji, stworzono wirtualne sale posiedzeń dla ministerstw, sądów,
prokuratur i więzień.
Po trzecie, współpraca sądowa zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych jest prowadzona, na ile to możliwe, za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Fińskie organy sądowe (sądy, prokuratorzy) kontaktują się głównie elektronicznie, a usługi dla obywateli na miejscu zostały albo
wstrzymane, albo znacznie ograniczone. Sądy prowadzą rozprawy zdalnie, na ile to możliwe zgodnie z przepisami prawa. Priorytet mają
sprawy niezbędne i sprawy o zasadniczym znaczeniu.
Rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie dostosowania procedur podczas kryzysu przewiduje możliwość przekazania uprawnień
sądu, który nie jest w stanie funkcjonować, innemu sądowi lub przeprowadzenie przesłuchania w drodze wideokonferencji.

Niemcy
Grecja
Węgry

Rozszerzono zakres komunikacji na piśmie. W przypadku czynności procesowych wymagających bezpośredniego wkładu ustnego
umożliwia się korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji i zachęca się do ich wykorzystywania.

Irlandia

Wdrożono infrastrukturę informatyczną ułatwiającą prowadzenie rozpraw na odległość przy jednoczesnym spełnieniu konstytucyjnego
wymogu, by sprawiedliwość wymierzać publicznie.

Włochy

Jeśli chodzi o rozprawy, wszystkie toczące się postępowania zostały odroczone z urzędu do dnia 15 kwietnia lub do dnia 30 czerwca, jeżeli
tak postanowił kierownik danego organu, z wyjątkiem konkretnych spraw, które sędzia uznał za pilne lub które zgodnie z prawem mają
najwyższy priorytet. W takich przypadkach skuteczne uczestnictwo stron i ochronę ich praw procesowych, w szczególności w odniesieniu do
więźniów, gwarantują systemy do wideokonferencji, z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu od wszystkich obecnych osób, oraz
systemy komunikacji poufnej między oskarżonym a jego obrońcą.

Łotwa
Litwa

Komornicy są już zobowiązani do wykonywania i rejestrowania wszystkich czynności egzekucyjnych elektronicznie; trwają też próby
umożliwienia notariuszom zatwierdzania większości transakcji drogą elektroniczną.

Luksemburg
Malta
Niderlandy

Podjęto działania mające na celu ułatwienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, na przykład wprowadzono przesłuchania za
pośrednictwem wideokonferencji oraz pisemne postępowania sądowe.

Polska
Portugalia
Rumunia
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Słowacja

Firmy prawnicze mogą pozostać otwarte, mimo że wielu prawników pracuje z domu. Preferuje się komunikację elektroniczną, telefoniczną i
inne środki komunikacji bez kontaktu fizycznego.
Godziny urzędowania notariuszy są ograniczone; zaleca się konsultacje telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Komornicy zwiększyli możliwości obsługi telefonicznej i kontaktów drogą elektroniczną.

Słowenia
Hiszpania
Szwecja

Zapewniono lub wzmocniono informatyczne rozwiązania i narzędzia komunikacji w celu ułatwienia telepracy sędziom, prokuratorom i
innym organom.
Wzrosło wykorzystanie narzędzi komunikacji cyfrowej oraz wideokonferencji i telekonferencji w postępowaniach sądowych.
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