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Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi
Informácie o aktuálnom stave elektronickej komunikácie s vnútroštátnymi súdmi.
V posledných rokoch čoraz viac členských štátov zavádza zmeny právnych predpisov, ktoré umožňujú používanie moderných komunikačných a
informačných technológií v občianskoprávnych súdnych konaniach. Tieto zmeny umožňujú komunikáciu medzi súdnymi orgánmi a účastníkmi konaní
prostredníctvom nových kanálov, akým je napríklad internet.
V niektorých prípadoch je možné začať konanie na základe elektronického návrhu, ktorý navrhovateľ pošle súdu prostredníctvom internetu. V iných
prípadoch majú súdy oprávnenie elektronickou formou doručovať súdne písomnosti jednotlivým stranám a v ďalších prípadoch prebieha celá komunikácia
elektronicky. V niektorých členských štátoch je používanie internetu na účely komunikácie akceptované takmer vo všetkých druhoch občianskoprávnych
konaní, zatiaľ čo v iných štátoch je obmedzené len na určité osobitné druhy konania.
Používanie moderných komunikačných technológií v občianskoprávnych konaniach nesmie ohroziť základné práva zainteresovaných strán. Prístupu k
spravodlivosti sa nesmie brániť tým, že určitý prostriedok komunikačnej technológie nie je pre niektorú stranu k dispozícii. Okrem toho by sa vnútroštátnymi
právnymi predpismi malo zabezpečiť, aby sa v dôsledku komunikácie prostredníctvom internetu neohrozila náležitá ochrana citlivých údajov používaných v
priebehu konania.
Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.
Posledná aktualizácia: 08/10/2020
Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia
nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v
oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Automatické spracovanie - Belgicko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Túto oblasť upravujú tzv. zákony Phenix, konkrétnejšie:
zákon z 10. júla 2006 o elektronickom konaní (Moniteur belge zo 7. septembra 2006),
zákon z 5. augusta 2006, ktorým sa menia určité ustanovenia súdneho poriadku, pokiaľ ide o elektronické konanie (Moniteur belge zo 7. septembra 2006).
Zákony Phenix sú pomenované podľa rovnomenného informačného projektu zameraného na informatizáciu všetkých súdov našej krajiny takým spôsobom,
aby v primeranom čase mohli všetky súdne konania prebiehať elektronicky.
Okrem uvedených zákonov Phenix nadobudli od 31. decembra 2012 postupne platnosť dva zákony. Ide o:
zákon z 31. decembra 2012, ktorým sa stanovujú rôzne ustanovenia, najmä v oblasti súdnictva,
zákon z 31. decembra 2012, ktorým sa stanovujú rôzne ustanovenia v oblasti súdnictva.
Postupné nadobudnutie platnosti však ešte neznamená informatizáciu konaní, keďže ide v zásade o ustanovenia, ktoré sa môžu rovnako vzťahovať aj na
písomné konanie. V súčasnosti teda zostáva pravidlom „normálne“ neelektronické konanie.
Medzičasom boli podateľne a sekretariáty prokuratúr vybavené aplikáciou na riadenie spisov, ktorá im umožňuje spracúvať všetky údaje a dokumenty.
Okrem toho sa skúmajú viaceré možnosti, pokiaľ ide o elektronické podávanie dokumentov týkajúcich sa konania a dôkazných predmetov na podateľňu.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Neuplatňuje sa.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Neuplatňuje sa.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Neuplatňuje sa.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Neuplatňuje sa.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Neuplatňuje sa.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Neuplatňuje sa.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Neuplatňuje sa.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Neuplatňuje sa.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Neuplatňuje sa.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neuplatňuje sa.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
V článku 32b súdneho poriadku sa stanovuje, že akékoľvek doručenie alebo oznámenie súdom, prokuratúre alebo útvarom, ktoré závisia od súdnych
orgánov, vrátane podateľní a sekretariátov prokuratúry a akékoľvek podanie na ne alebo akékoľvek doručenie alebo oznámenie advokátovi, súdnemu
úradníkovi alebo notárovi zo strany súdov, prokuratúry alebo útvarov, ktoré závisia od súdnych orgánov, vrátane podateľní a sekretariátov prokuratúry alebo
zo strany advokáta, súdneho úradníka alebo notára sa môže uskutočniť prostredníctvom informačného systému súdnictva.
Na základe tohto ustanovenia bola zavedená sieť e-Box pre doručenia alebo oznámenia a pre podania a systém e-Deposit, konkrétne pre predkladanie
návrhov, vyjadrení a dôkazov v občianskych a trestných veciach.
Tieto nástroje možno použiť len na súdoch uvedených v ministerskej vyhláške.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Neuplatňuje sa.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Neuplatňuje sa.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Neuplatňuje sa.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Neuplatňuje sa.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Neuplatňuje sa.
Posledná aktualizácia: 04/09/2019
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Bulharsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Bulharské právo neustanovuje takúto možnosť. Návrhy sa podávajú v písomnej forme v podateľni súdu a mali by byť napísané v bulharčine. Návrhy sa môžu
zaslať prostredníctvom pošty, ale nie faxom alebo e-mailom.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Podľa bulharského práva sa procesné úkony účastníkov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktoré sú vykonané elektronicky a podpísané
elektronickým podpisom považujú za neplatné. Strany predložia vec súdu prostredníctvom podpísaného návrhu napísaného v bulharčine. Návrh sa môže
podať v kancelárii príslušného súdu alebo zaslať poštou na adresu súdu.
Článok 184 Občianskeho súdneho poriadku (GPK) umožňuje predložiť elektronické dokumenty ako aj dokumenty v tlačenej podobe ako dôkazy
v občianskoprávnych a obchodných veciach. Elektronický dokument je možné predložiť súdu v tlačenej podobe. Ak protistrana namieta, dokument by sa mal
predložiť na elektronickom médiu. V prípade neexistencie vybavenia a personálu potrebného na reprodukciu elektronického dokumentu na súdnom
pojednávaní môže súd požiadať účastníka, ktorý predložil elektronický dokument, aby poskytol ostatným účastníkom elektronickú kópiu.
Postup napadnutia elektronického dokumentu a najmä elektronického podpisu, ktorý je povinným prvkom elektronického dokumentu, je stanovený v zákone
o elektronickom dokumente a elektronickom podpise.
V občianskom súdnom poriadku je jediné ustanovenie týkajúce sa online procesného úkonu, ktorým je zablokovanie pohľadávok dlžníka v exekučnom
konaní. Tento právny rámec je súčasťou exekučného konania a úkon vykonáva súdny exekútor.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Článok 42 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku umožňuje doručovať oznámenia účastníkom v občianskoprávnej alebo obchodnej veci prostredníctvom emailu. Oznámenia sa považujú za doručené, keď sú zaznamenané v uvedenom informačnom systéme a doručenie je potvrdené kópiou príslušného
elektronického záznamu v súlade s článkom 44 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Pozri odpoveď na otázku č. 13.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Pozri odpoveď na otázku č. 13.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Bulharské právo neustanovuje takúto možnosť. Pozri posledný pododsek odpovede na otázku č. 12.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam je k dispozícii (bez nutnosti registrácie) prostredníctvom webového sídla Najvyššej súdnej rady Bulharskej
republiky:
http://legalacts.justice.bg/. Súdne rozhodnutia je možné vyhľadávať pomocou niekoľkých kritérií, konkrétne „súdu“, „typu veci“, „roku“, „čísla
prípadu“ a „kľúčových slov“. Rozšírené vyhľadávania pomocou konkrétnych kritérií sú takisto možné. Ako výsledok vyhľadávania si môže účastník konania
alebo jeho zástupca stiahnuť súdne rozhodnutie v „.doc“ formáte. Rozhodnutia sa zverejňujú ihneď po ich vydaní v súlade s požiadavkami zákona o ochrane
osobných údajov a zákona o ochrane utajovaných skutočností. Rozhodnutia sa zverejňujú takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať fyzické
a právnické osoby, ktoré sú v nich uvedené. Rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa osobného alebo zdravotného stavu osôb sa zverejňujú bez ich
odôvodnení.

Okrem toho je možné na webovom sídle každého súdu monitorovať priebeh konaní a súvisiace súdne rozhodnutia. Súdne rozhodnutia a informácie
o priebehu konaní možno nájsť pomocou uvedených vyhľadávacích kritérií. Rozhodnutia sa zverejňujú opísaným spôsobom. Po dokončení vyhľadávania si
môže účastník konania alebo jeho zástupca stiahnuť súdne rozhodnutie v „.doc“ formáte.
Posledná aktualizácia: 25/06/2018
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku
bola nedávno
zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Automatické spracovanie - Česká republika
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, v Českej republike je možné podať akúkoľvek žalobu elektronicky.
Je možné použiť a) elektronickú poštu s uznávaným elektronickým podpisom alebo b) elektronickú schránku (datová schránka), t. j. špeciálne elektronické
úložisko, ktoré je určené na doručovanie a vykonávanie úkonov voči orgánu verejnej moci. Tieto postupy sú rovnocenné s klasickou písomnou formou.
Žalobu je možné podať aj obyčajnou elektronickou poštou bez overeného elektronického podpisu, avšak podanie sa musí do troch dní doplniť o podanie
zhodného znenia dodaného v klasickej písomnej podobe alebo spôsobmi uvedenými vyššie v písm. a) a b). Pre podrobnosti k všetkým týmto postupom pozri
otázku 6.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Elektronickou cestou je možné podať žalobu v akejkoľvek veci. Iba elektronicky je možné podať návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu.
Konanie o elektronickom platobnom rozkaze je zvláštne skrátené konanie. Žalobca podáva žalobu cez elektronický formulár, ktorý vyplní na internetových
stránkach ePodateľna (ePodatelna)
http://epodatelna.justice.cz/ a podpíše overeným elektronickým podpisom. Žalobca môže vymáhať čiastku až do
výšky 1 miliónu CZK, pričom medzi podmienky na vydanie elektronického platobného rozkazu patrí napr. bezchybné vyplnenie formuláru a zaplatenie
súdneho poplatku. Ak budú splnené všetky náležitosti, môže súd vydať elektronický platobný rozkaz. V ňom žalovaného zaviaže, aby do 15 dní od jeho
doručenia zaplatil žalobcovi uplatnenú pohľadávku a súdne trovy, alebo aby v rovnakej lehote podal odvolanie na súde, ktorý rozkaz vydal. Elektronický
platobný rozkaz, proti ktorému sa nepodá odvolanie, má účinky právoplatného rozsudku. Ak čo i len jedna zo žalovaných osôb podá včas odvolanie, ruší sa
tým elektronický platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi konanie.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Elektronické podania sa môžu podávať nepretržite.
Na podávanie elektronickou poštou s overeným elektronickým podpisom sa odporúča internetová stránka ePodateľňa (ePodatelna)
http://epodatelna.
justice.cz/ (dostupná je však iba v češtine). Podanie je tiež možné doručiť aj na e-mailovú adresu podateľne príslušného súdu. E-mailové adresy podateľní
sú uvedené na stránke
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.
Ak ide o podanie do elektronickej schránky (datová schránka) súdu, záujemcovia nájdu identifikačné údaje elektronických schránok (datová schránka)
príslušného súdu na Portáli verejnej správy v zozname držiteľov elektronických schránok (datová schránka) ( http://seznam.gov.cz/) – v časti „Orgány
štátnej správy“, prípadne na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti
https://www.justice.cz/ v kontaktoch jednotlivých súdov.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Vo všeobecnosti platí, že účastníci môžu vykonávať svoje úkony akoukoľvek formou, ak zákon pre niektoré úkony nepredpisuje presne stanovenú formu.
Podanie musí byť v prvom rade zrozumiteľné a určité.
Žalobcu môžu pri využívaní niektorých elektronických postupov obmedzovať technické parametre jednotlivých komunikačných prostriedkov. Napríklad pri
využití portálu ePodateľňa (ePodatelna)
http://epodatelna.justice.cz/ (pozri otázky 2, 3, 6) je maximálna veľkosť všetkých príloh obmedzená na 10 MB
a prijateľné formáty dokumentov sú pdf, rtf, doc a txt. Podobne aj pri komunikácii prostredníctvom elektronických schránok (datová schránka) je veľkosť
správy obmedzená na 10 MB a prípustné formáty elektronickej správy (datová zpráva) podávanej do elektronickej schránky (datová schránka) sú pdf, PDF
/A, xml (ak zodpovedá verejne dostupnej schéme publikovanej príjemcom elektronickej správy (datová zpráva)), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc
/docx, xls/xlsx, ppt/ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn a gml/gfs/xsd.
Podanie na e-mailovú adresu by malo byť vykonané vo formáte HTML, PLAIN TEXT s kódovaním textu kódovanie textu – ISO-8559-2, ISO-8559-1 (LATIN1), Unicode alebo UTF-8. Veľkosť e-mailu vrátane príloh je obmedzená na 5 MB. Podporované operačné systémy sú: Windows 98, Windows 2000, Windows
2003, Windows XP, Windows Vista (v prípade Windows Vista bol zistený problém s niektorými HW úložiskami elektronických kvalifikovaných certifikátov
(napr. Smart card reader SCR3320), touto čítačkou nie je zatiaľ možné podpísať a odoslať elektronické podanie – podanie je možné podpísať a odoslať
v prípade, že je v Java Applete uvedený súbor pfx (p12) a zadané heslo k privátnemu kľúču). Žalobcu, ktorý chce využiť portál ePodateľňa (ePodatelna)
alebo elektronickú schránku (datová schránka), je možné v podrobnostiach odkázať na pokyny a používateľskú príručku na príslušných stránkach.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Súdy ako aj súdni exekútori postupujú podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov (najmä zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane
osobných údajov) a ďalších relevantných právnych predpisoch.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Na podanie žaloby v bežnom občianskoprávnom konaní je možné využiť tri rôzne elektronické postupy:
Po prvé, podanie je možné vykonať elektronickou poštou s overeným elektronickým podpisom. Overený elektronický podpis je definovaný v čl. 11 zákona
č. 227/2000 Zb. o elektronickom podpise; Ide o a) zaručený podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal český akreditovaný poskytovateľ
certifikačných služieb a ktorý obsahuje údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu podpisujúcej osoby (zoznam akreditovaných podpisovateľov v Českej
republike je dostupný na internetových stránkach Ministerstva vnútra ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) alebo b) zaručený
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb so sídlom mimo územia Českej republiky, ak bol
kvalifikovaný certifikát vydaný v rámci služby vedenej v zozname dôveryhodných certifikačných služieb ako služba, na poskytovanie ktorej má poskytovateľ
certifikovaných služieb akreditáciu alebo ako služba, nad poskytovaním ktorej sa vykonáva dohľad podľa príslušného predpisu EÚ. Takéto podanie je
rovnocenné s klasickou písomnou formou. Žalobcovi, ktorý má v úmysle predložiť podanie týmto spôsobom, sa odporúča internetová stránka ePodateľňa
/ePodatelna)
http://epodatelna.justice.cz/. Podanie je tiež možné doručiť aj na e-mailovú adresu podateľne príslušného súdu. E-mailové adresy podateľní
sú uvedené na stránke
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx v kontaktoch jednotlivých súdov.

Po druhé, je možné použiť tzv. elektronické schránky (datové schránky), ktoré sú špeciálnymi úložiskami určenými na doručovanie a vykonávanie úkonov
voči orgánom verejnej moci v Českej republike. Elektronické schránky (datové schránky) upravuje najmä zákon č. 300/2008 Zb. o elektronických úkonoch
a autorizovanej konverzii dokumentov. Takéto podanie je rovnocenné s klasickou písomnou formou. Podrobnosti o systéme elektronických schránok (datové

schránky) je uvedený na stránkach
http://www.datoveschranky.info/, prístup používateľa k účtu je na stránke
https://www.mojedatovaschranka.cz/
. Všetky súdy sú elektronickými schránkami (datové schránky) vybavené. Identifikátory elektronických schránok (datové schránky) jednotlivých súdov sú
uvedené na Portáli verejnej správy v zozname držiteľov elektronických schránok (datové schránky) ( http://seznam.gov.cz/) – v časti „Orgány štátnej správy
“, prípadne na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti
https://www.justice.cz/ v kontaktoch jednotlivých súdov.
Po tretie, podanie je možné vykonať aj bežnou elektronickou poštou bez overeného podpisu. Takéto podanie však musí byť do troch dní doplnené o podanie
v rovnakom znení dodané v klasickej písomnej podobe alebo vyššie uvedenými spôsobmi, inak ho súd nebude brať do úvahy (čl. 42 občianskeho súdneho
poriadku).
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Áno, súdne konanie je spoplatnené. Žalobca uhradí poplatok podľa sadzobníku buď na účet príslušného súdu, ktorý je vedený v Českej národnej banke
alebo, ak nepresahuje sumu 5 000 CZK, kolkovými známkami. Ak poplatok nebude uhradený už pri podaní návrhu, súd poplatníka vyzve na jeho zaplatenie,
stanoví mu na to určitú lehotu a poučí ho o následkoch nezaplatenia. Po márnom uplynutí lehoty sa dané konanie zastaví.
Poplatky a spôsob zaplatenia pre konania začaté na základe elektronického podania sa nelíšia od poplatkov a spôsobu zaplatenia za konania začaté
klasickým spôsobom. Výnimkou je konanie o elektronickom platobnom rozkaze, kde je súdny poplatok o niečo nižší ako pri bežnom občianskoprávnom
konaní.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Áno. Podanie, ktoré bolo vykonané cez internet, je možné stiahnuť rovnako ako podanie vykonané klasickým spôsobom. Stiahnutie je možné vykonať
elektronicky alebo tiež klasickým spôsobom.
Pokiaľ ide o žalobu, žalobca ju môže stiahnuť úplne alebo čiastočne do chvíle, kedy rozhodnutie súdu v danej veci nadobudne právoplatnosť. V prípade
stiahnutia návrhu súd konanie zastaví úplne alebo v rozsahu stiahnutia návrhu. V prípade stiahnutia návrhu na začatie konania až po vydaní rozhodnutia
súdom, ktoré však ešte nevstúpilo do platnosti, súd rozhodne v rozsahu stiahnutia návrhu aj o zrušení rozhodnutia. Ak ostatní účastníci so stiahnutím návrhu
z vážnych dôvodov nesúhlasia, súd s výnimkou niektorých vybraných konaní rozhodne, že stiahnutie návrhu nie je účinné. (čl. 96 občianskeho súdneho
poriadku)
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Odporca môže komunikovať cez internet, nie je to však povinné.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Ak odporca podá proti elektronickému platobnému rozkazu v zákonnej lehote odpor, elektronický platobný rozkaz sa tým v plnom rozsahu ruší, súd nariadi
konanie a súdne konanie už potom prebieha štandardným spôsobom, t. j. ako klasické občianske súdne konanie v prvej inštancii.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Ak odporca nepodá proti elektronickému platobnému rozkazu odpor v zákonnej lehote, platobný rozkaz nadobúda účinok právoplatného rozsudku.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Dokumenty je možné súdu predkladať v elektronickej podobe pri ktoromkoľvek konaní. Pre technické náležitosti pozri otázku č. 4.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Súd doručuje dokumenty do elektronickej schránky (datová schránka) tým subjektom, ktoré ju majú zriadenú. Pre elektronické schránky (datové schránky)
pozri otázku č. 6.
Taktiež môže súd dokumenty a súdne rozhodnutia doručovať elektronickou poštou s overeným podpisom na elektronickú adresu, ktorú adresát poskytol
súdu, ak adresát o takýto spôsob doručovania súd požiadal, alebo s ním súhlasil a ak uviedol akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb, ktorý
vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vedie jeho evidenciu, alebo predložil svoj platný kvalifikovaný certifikát. Pre kvalifikované certifikáty pozri otázku č. 6. Aby
bolo doručenie účinné, adresát musí do 3 dní od odoslania dokumentu potvrdiť jeho doručenie elektronickou správou (datová zpráva) (napr. na e-mailovú
adresu príslušného súdu) podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Súdne rozhodnutie sa doručuje do elektronickej schránky (datová schránka) tým subjektom, ktoré ju majú zriadenú. Pre elektronické schránky (datové
schránky) pozri otázku č. 6.
Taktiež je súdne rozhodnutia možné doručovať elektronickou poštou s overeným podpisom na elektronickú adresu, ktorú adresát poskytol súdu, ak adresát
o takýto spôsob doručovania súd požiadal, alebo s ním súhlasil a ak uviedol akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb, ktorý vydal jeho
kvalifikovaný certifikát a vedie jeho evidenciu, alebo predložil svoj platný kvalifikovaný certifikát. Pre kvalifikované certifikáty pozri otázku č. 6. Aby bolo
doručenie účinné, adresát musí do 3 dní od odoslania dokumentu potvrdiť jeho doručenie elektronickou správou (datová zpráva) (napr. na e-mailovú adresu
príslušného súdu) podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Áno, opravný prostriedok je možné podať elektronicky, takisto ako aj žalobu. Pozri otázku č. 6.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Áno, návrh na výkon rozhodnutia je možné podať elektronicky, takisto ako aj žalobu.
Ak navrhovateľ zvolí výkon pomocou súdneho exekútora, platí výklad k otázke č. 6 primerane. Zoznam exekútorov a ich e-mailové adresy a identifikátory
elektronických schránok (datové schránky) sú uvedené na stránkach
http://www.ekcr.cz/.
V prípade súdneho výkonu rozhodnutia je možné odkázať na výklad k otázke č. 6.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Kancelárie českých súdov štandardne komunikujú s účastníkmi a ich právnymi zástupcami cez elektronickú poštu alebo telefonicky a vybavujú ich otázky
týkajúce sa postupu konaní.
Základné informácie o udalostiach, ktoré nastali počas konania (bez uvedenia osobných údajov), sú dostupné aj on-line na internetových stránkach
InfoSoud:
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (dostupné iba v českom jazyku). Informácie o nariadených konaniach sú dostupné na
internetových stránkach InfoJednání:
http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Pre vstup do systému je potrebné zadať názov súdu
a spisovú značku veci.
Posledná aktualizácia: 25/03/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Nemecko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Zákon to v zásade umožňuje. V praxi to však zatiaľ nie je možné všade, teda vo všetkých spolkových krajinách ani vo všetkých druhoch konaní. Odpoveď na
otázku, či to je povolené, závisí od toho, či a do akej miery sa spolková krajina rozhodla zaviesť právne predpisy, ktoré to umožňujú. Ďalšie informácie vám
poskytnú úrady súdov príslušných spolkových krajín.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Odpoveď na otázku, či to je povolené, závisí od toho, či a do akej miery sa spolková krajina rozhodla zaviesť právne predpisy, ktoré to umožňujú. Ďalšie
informácie vám poskytnú úrady súdov príslušných spolkových krajín. Niektoré konania možno viesť výlučne elektronicky. Medzi príklady patria registračné
konania, konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) a v niektorých prípadoch konania o prečine (Ordnungswiedrigkeiten).
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Ak spolkové krajiny zaviedli právne predpisy umožňujúce elektronické právne postupy (pozri otázku 1), elektronické dokumenty možno podať kedykoľvek.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Technické požiadavky sú uvedené v právnych predpisoch spolkových krajín (pozri otázku 1).
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Technické požiadavky sú uvedené v právnych predpisoch spolkových krajín (pozri otázku 1). Vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby sa dokumenty posielali vo
formáte OSCI (online services computer interface – počítačové rozhranie pre on-line služby), ktorý je súčasťou používaného softvérového riešenia známeho
ako EGVP (elektronická poštová schránka pre súdy a štátnu správu).
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Samotná správa nemusí byť nevyhnutne podpísaná. Jednotlivé predložené návrhy si vyžadujú druh podpisu, ktorý je stanovený v príslušných procesných
pravidlách. Vo všeobecnosti to je zaručený elektronický podpis.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Môžu sa platiť súdne poplatky v závislosti od druhu veci. Existujú rôzne spôsoby platby: faktúra, inkaso a elektronická platba.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Je to možné. Platia bežné pravidlá.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Použitie internetu nie je povinné. Platia bežné pravidlá.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Platia bežné pravidlá.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Platia bežné pravidlá.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Zákon to v zásade umožňuje. V praxi to však zatiaľ nie je možné všade, teda vo všetkých spolkových krajinách ani vo všetkých druhoch konaní. Odpoveď na
otázku, či to je povolené, závisí od toho, či a do akej miery sa spolková krajina rozhodla zaviesť právne predpisy, ktoré to umožňujú. Ďalšie informácie vám
poskytnú úrady súdov príslušných spolkových krajín.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
V oddiele 174 ods. 3 prvej vete Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung) sa stanovuje, že rozhodnutia sa môžu doručovať advokátom, notárom,
súdnym úradníkom a daňovým poradcom v elektronicky. Druhému účastníkovi konania sa rozhodnutia môžu doručovať elektronicky len v prípade, že
výslovne súhlasil s prijímaním elektronických dokumentov.
V praxi sa to deje najmä v registračných konaniach.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Áno, vo všeobecnosti je možné zaslať rozsudok súdu v elektronicky. V praxi sa to deje najmä v registračných konaniach.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Odvolanie je možné podať týmto spôsobom, ak právne predpisy spolkovej krajiny umožňujú používať na danom súde elektronické právne postupy. V oddiele
174 ods. 3 prvej vete Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že rozhodnutia sa môžu doručovať advokátom, notárom, súdnym úradníkom a daňovým
poradcom v elektronicky. Druhému účastníkovi konania sa rozhodnutia môžu doručovať elektronicky len v prípade, že výslovne súhlasil s prijímaním
elektronických dokumentov.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie, nie je to možné.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Vo všeobecnosti to nie je možné. Niektoré spolkové krajiny to umožňujú aspoň vo veciach pred správnymi a finančnými súdmi ( Verwaltungsgerichte,

Finanzgerichte). Niektoré spolkové krajiny to umožňujú aj vo veciach týkajúcich sa katastra nehnuteľností a iných registrov. V niektorých prípadoch môžete
dátumy občianskych súdnych konaní konzultovať elektronicky.
Posledná aktualizácia: 04/05/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Estónsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, súdne konanie sa môže iniciovať pomocou procesného informačného systému e-File (ďalej len „systém e-File“).
Systém je dostupný na lokalite
https://www-e-toimik.ee/.
Návod, ako používať systém e-File, nájdete vo videu na tejto lokalite:
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Systém e-File môžu využiť účastníci v občianskoprávnom a správnom súdnom konaní, ako aj v trestnom konaní a konaní o prečinoch. Pokiaľ ide
o občianskoprávne a správne súdne konanie, je možné iniciovať súdne konanie, predkladať dokumenty a podávať odvolania. V trestnom konaní a konaní
o prečinoch je možné predkladať obmedzený počet dokumentov v rámci prebiehajúceho súdneho konania.
Návrh na začatie zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade žalobného nároku alebo pohľadávky na výživné je možné podať
iba prostredníctvom internetu.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Áno, systém je dostupný nepretržite.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Pri podávaní návrhu na začatie súdneho konania budete musieť uviesť podrobné informácie v pripravených formulároch, do ktorých zadáte text a údaje.
Formuláre sa líšia podľa druhu konania a návrhu, ale všetky majú podobný formát: budete musieť poskytnúť všeobecné informácie o veci, podrobné
informácie o jednotlivých účastníkoch konania, všetky dokumenty priložené k návrhu a všetky podrobnosti týkajúce sa zaplatenia štátneho poplatku.
Formulár žiadosti o začatie zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu je podrobnejší a celá žiadosť by mala byť zadaná vo forme
metaúdajov.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Na to, aby systém e-File rozoznal osobu, ktorá sa prihlasuje, je potrebné prihlásiť sa doň pomocou preukazu totožnosti alebo identifikačného čísla mobilného
telefónu. Portál je zabezpečený. Po prihlásení sa do portálu (pomocou preukazu totožnosti alebo identifikačného čísla mobilného telefónu) budú mať
používatelia prístup iba ku konaniam a k údajom, ktoré sa ich týkajú. K súdnym konaniam nemajú prístup osoby, ktoré nie sú do daného konania zapojené.
Údaje sa prenášajú prostredníctvom vrstvy X-Road, ktorá slúži na výmenu údajov medzi štátnymi informačnými systémami. Ide o technické a organizačné
prostredie, ktoré umožňuje bezpečnú výmenu údajov cez internet medzi štátnymi informačnými systémami.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Ak sa podľa zákona vyžaduje podpis určitých druhov dokumentov, podpíšu sa elektronicky pomocou preukazu totožnosti. Procesné dokumenty sa môžu
predkladať prostredníctvom systému e-File s použitím digitálneho podpisu. Ak sa prípad predkladá súdu, systém e-File automaticky uloží do pamäte dátum,
keď sa súdne konanie iniciovalo. Osoba, ktorá prostredníctvom systému e-File predkladá súdu dokument, ktorým iniciuje súdne konanie, alebo iný procesný
dokument, automaticky dostane potvrdenie prijatia e-mailom s uvedeným dátumom a časom, keď súd dokument prijal.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Štátny poplatok je potrebné uhradiť za vykonanie všetkých úkonov, na ktoré sa podľa zákona poplatok vzťahuje. Vo všeobecnosti je štátny poplatok
potrebné uhradiť pred podaním návrhu na vykonanie úkonu. Štátny poplatok je možné uhradiť bankovým spojením v rámci systému e-File, ako aj mimo
systému prostredníctvom služby internetbanking alebo v pobočke banky.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Navrhovateľ môže stiahnuť žalobný nárok pred koncom predprocesného konania tak, že podá súdu návrh na späťvzatie žaloby. So súhlasom odporcu sa
môže žaloba vziať späť do chvíle, kým nenadobudne platnosť rozhodnutie súdu týkajúce sa žaloby. Súd by mal byť o späťvzatí žaloby informovaný písomne
alebo by sa mal o tom urobiť záznam v zápisnici. Návrh možno podať aj prostredníctvom systému e-File.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Nie je povinnosťou odpovedať prostredníctvom internetu. Odporca môže odpovedať prostredníctvom internetu, elektronicky alebo písomne.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Nie je žiadny rozdiel medzi konaním, ktoré sa iniciuje prostredníctvom internetu a akýmkoľvek iným spôsobom. Spôsob, akým konanie prebieha, závisí od
následného postupu konajúceho orgánu a môže sa líšiť v závislosti od druhu konania, ako aj od druhu žaloby.
Ak v rámci zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu dlžník vznesie námietku, súd bude buď pokračovať v pojednávaní veci, alebo
konanie zastaví. Závisí to od požiadavky navrhovateľa.
Občianskoprávne veci sa môžu riešiť písomným konaním, ak účastníci konania v tomto zmysle predložia návrh, alebo súd môže rozhodnúť, že vec sa bude
pojednávať v súdnom konaní. Ďalší postup bude závisieť od toho, o akú vec ide a aké námietky predložil odporca.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
V prípade zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu platí, že ak odporca na návrh na vydanie platobného rozkazu nereaguje, t. j.
nepredloží námietku, súd vydá platobný rozkaz na príslušnú sumu. Takýto rozkaz je vykonateľný s okamžitou platnosťou, preto musí mať súd istotu, že
odporca návrh na vydanie platobného rozkazu prijal.
V ostatných občianskoprávnych konaniach platí, že ak súd nariadil odporcovi reagovať do určitej lehoty, no odporca tak neurobil, súd môže v niektorých
prípadoch na žiadosť navrhovateľa vydať rozsudok pre zmeškanie. Ak to súd nepovažuje za možné, môže stanoviť odporcovi novú lehotu na odpoveď alebo
nový termín súdneho konania. Návrh na vydanie rozsudku pre zmeškanie je možné podať spoločne so žalobným nárokom. Súd nevydáva rozsudky pre
zmeškanie v prípadoch stanovených zákonom.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Podávať na súd návrhy a predkladať súdu dokumenty je možné elektronicky pomocou e-mailu alebo prostredníctvom informačného systému (systému eFile), ktorý je na tieto účely určený.
Prostredníctvom systému e-File možno predkladať všetky dokumenty týkajúce sa občianskoprávneho a správneho súdneho konania a obmedzený počet
dokumentov v trestnom konaní a konaní o prečinoch. Procesné dokumenty sa môžu predkladať prostredníctvom systému e-File s použitím digitálneho
podpisu.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Rozsudky, rozhodnutia a predvolania súdu môžu byť účastníkom konania doručené elektronicky prostredníctvom systému e-File alebo na hlavnú e-mailovú
adresu účastníka, prípadne na inú e-mailovú adresu, ktorú účastník oznámil súdu. Ak sa dokument posielal prostredníctvom e-mailu, príjemca dokumentu
musí prijatie oznámiť súdu. Ak je však dokument doručený prostredníctvom systému e-File, dátum, keď ho príjemca dostane a otvorí, sa automaticky
zaznamená.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
V občianskoprávnom a správnom súdnom konaní môže súd vydať rozhodnutie elektronicky, pričom ochrana je zabezpečená prostredníctvom digitálneho
podpisu sudcu alebo iným podobným spôsobom technického zabezpečenia.
Pri zrýchlenom konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa všetky súdne dokumenty vrátane rozhodnutí vytvoria automaticky v informačnom
systéme.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Prostredníctvom systému e-File je možné podať odvolanie a doručiť príslušné rozhodnutia vydané v občianskoprávnom a správnom súdnom konaní.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Súdne konanie sa môže iniciovať prostredníctvom systému e-File. V systéme e-File je možné vyhľadávať doplňujúce dokumenty uvedené v oddiele 2 ods. 1
bodoch 1 – 4 zákona o presadzovaní práva, následne vyplniť návrh na začatie konania o výkon a v prípade potreby pridať ďalšie súbory. Návrh na začatie
konania o výkon musí byť podpísaný digitálnym podpisom navrhovateľa. Návrh sa potom spolu s vybratým doplňujúcim dokumentom a ďalšími súbormi
odošle na e-mailovú adresu súdneho úradníka.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Prostredníctvom systému e-File je možné sledovať konanie online. Používateľ sa na tento účel musí prihlásiť pomocou preukazu totožnosti alebo aplikácie
identifikačného čísla mobilného telefónu, aby sa overila jeho totožnosť. Pri občianskoprávnom a správnom súdnom konaní sa účastníkom konania v systéme
zobrazujú všetky dokumenty, ktoré nie sú označené ako dôverné z dôvodu informácií o totožnosti osôb a ktoré boli sprístupnené.
Zrýchlené konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu je možné sledovať prostredníctvom systému e-File v plnom rozsahu.
V trestnom konaní a konaní o prečinoch sa v systéme e-File zobrazujú iba obmedzené informácie.
Súvisiace odkazy
Systém e-File
https://www.e-toimik.ee/
Portál Jurist Aitab – podávanie žalobných nárokov na súdy
https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine
Estónsky súdny systém
http://www.kohus.ee/2434
Riigi Teataja [štátny vestník]
https://www.riigiteataja.ee/
Posledná aktualizácia: 19/04/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Írsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno. Určité konania je možné začať cez internet, konkrétne konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Navrhovatelia, ktorí si uplatňujú nárok s nízkou hodnotou sporu (t. j. určité nároky v maximálnej výške 2 000 EUR) sa môžu rozhodnúť, že svoj nárok
spracujú elektronicky.
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je alternatívnou metódou začatia a riešenia občianskoprávneho konania v súvislosti
s nárokom s nízkou hodnotou sporu. Ide o službu, ktorú poskytujú kancelárie okresných súdov, a ktorá je určená na lacné riešenie sporov spotrebiteľov bez
právneho zástupcu.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Táto možnosť je dostupná nepretržite.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Nie. Jedinou podmienkou je, že podrobnosti nároku by nemali presiahnuť 1 500 slov.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Informácie sú zabezpečené prostredníctvom brán firewall, protokolom SSL (Secure Socket Layer), ktorý sa používa v komunikácii, systémom odhalenia
neoprávneného prieniku na hostiteľskej lokalite, zabezpečením používateľského konta atď.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Nie.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Súdne poplatky za konania vo veci s nízkou hodnotou sporu sa platia kreditnou alebo debetnou kartou a poplatok (25 EUR v roku 2012) je rovnaký v prípade
konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu podaných elektronicky, aj v prípade tých, ktoré neboli podané elektronicky.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Áno. Ak nárok ešte nebol zaradený na súd, môže byť stiahnutý odoslaním elektronickej žiadosti o stiahnutie nároku súdnemu úradníkovi pre konania vo
veciach s nízkou hodnotou sporu.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Áno, odporca môže odpovedať prostredníctvom internetu.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Súdny úradník pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie nároku ešte predtým, ako sa zaradí na
prerokovanie pred sudcom.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Nárok sa považuje za nesporný a navrhovateľ môže požiadať o rozsudok pre zmeškanie.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Nie. Nie je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Nie.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Nie.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Nie.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Sporné strany môžu sledovať stav svojho konania online.
Súvisiace odkazy
https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Posledná aktualizácia: 17/12/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Grécko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Existuje aplikácia, ktorá je v prevádzke na elektronické podania právnych dokumentov Štátnej rade Helénskej republiky a Súdu prvého stupňa v Aténach.
Stále poskytuje: a) sledovanie informácií o právnych dokumentoch podaných elektronickou a konvenčnou formou na Súde prvého stupňa v Aténach; b)
možnosť sledovať spracovanie právneho dokumentu elektronicky, aj keď sa predkladá konvenčným postupom, na webových sídlach súdov prvého stupňa
v mestách Pireus a Solún. Okrem toho sa vytvorila aplikácia na elektronické podania právnych dokumentov správnym súdom ( dioikitika dikastiria) a podobná
aplikácia sa má vytvoriť aj pre Dvor audítorov (Elenktiko Synedrio).
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Právne dokumenty sa môžu podať elektronicky v prípadoch, ktoré sa týkajú všetkých občianskoprávnych konaní, ktoré sa postupne začleňujú do online
prevádzky. Spracovanie dokumentov vo všetkých konaniach je možné monitorovať elektronicky. V súčasnosti neexistujú žiadne konania, ktoré sa môžu
začať iba cez internet.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Spracovanie právnych dokumentov je možné monitorovať elektronicky 24 hodín denne. Právne dokumenty je možné v súčasnosti podávať elektronicky na
Súde prvého stupňa v Aténach počas pracovných dní a pracovnej doby, avšak táto možnosť bude čoskoro k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Pri elektronickom podaní právneho dokumentu používateľ systému (advokát) vyplní elektronický formulár, ktorý odošle súdu spolu s úplným textom žaloby
v súbore WORD. Po dokončení odosielania sa odosielateľovi vráti späť v rovnakom „uzamknutom“ formáte označenom ako „odoslaný“.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Na prístup do systému sa používajú špeciálne heslá a elektronické podpisy, tak v súčasnosti, ako aj, keď bude systém plne funkčný.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Systém zahŕňa používanie elektronických podpisov.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Súdne poplatky sa zvyčajne platia elektronicky, čo je krok zahrnutý v aplikácii na elektronické podanie právneho dokumentu. Poplatky sú rovnaké ako
poplatky za konvenčné podanie.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Nie. Stiahnutie právneho dokumentu je možné iba v súlade s ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na právne dokumenty podané konvenčne na základe
pravidiel občianskeho súdneho poriadku.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Prezidentským dekrétom 142/2013 sa stanovilo elektronické podávanie návrhov a súvisiacich dokumentov občianskym súdom. Táto možnosť ešte nie je
technicky dostupná. Pracovná skupina v súčasnosti pracuje na vytvorení vhodného technického rámca. Žalovaní nemajú povinnosť odpovedať výlučne cez
internet.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Všetky právne a iné dokumenty týkajúce sa prípadu sú k dispozícii súdu počas pojednávania.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Ak žalovaný akýmkoľvek spôsobom nepredloží žiadne návrhy, bude súdený v neprítomnosti.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
V prezidentskom dekréte 142/2013 sa stanovuje (okrem elektronického podávania návrhov) aj elektronické podávanie súvisiacich dokumentov občianskym
súdom.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Ešte nie. Skúma sa to.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Ešte nie. Skúma sa to.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Ešte nie. Skúma sa to.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Pozri odpoveď na otázku č. 1.
Posledná aktualizácia: 03/05/2018
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku
bola nedávno
zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Automatické spracovanie - Španielsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, sčasti.
V prípade zástupcov v súdnom konaní (procuradores) a iných právnych zástupcov je to povinné. Výnimka platí v miestnych príslušnostiach, v ktorých to pre
právnych zástupcov ešte nie je možné.

V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja,
zatiaľ nie je možné začať všetky konania cez internet, v prípade určitých konaní však tento postup môže byť dostupný/povinný.
Hoci v prípade súkromných osôb je od 1 januára 2017 možné začať konanie aj cez internet, v niektorých miestnych príslušnostiach, kde sa systém stále ešte
vyvíja, táto možnosť k dispozícii zatiaľ nie je.
Ministerstvo spravodlivosti vedie register, ktorý je dostupný v elektronickej forme a obsahuje údaje o relevantných zdrojoch a adresách.
Na zabezpečenie pravosti obsahu a na poskytnutie dôkazu o odoslaní a prijatí sa vyžaduje registrovaný elektronický podpis.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Tento postup je dostupný pre všetky občianskoprávne konania, hoci v niektorých oblastiach a pre niektoré konania len obmedzene.
Dokument, na základe ktorého sa má začať európske konanie o platobnom rozkaze a konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, možno v niektorých
oblastiach podať online; v iných oblastiach sa systémy práve aktualizujú.
Prístup k nemu pre súkromné osoby sa stále ešte len zavádza a v niektorých miestnych príslušnostiach môže byť dočasne obmedzený na platobné príkazy
alebo ústne konania, či žaloby predkladané v rámci sociálneho práva. Nezahŕňa to prekladanie procesných dokumentov.
Požiadavka začať každé konanie cez internet sa vzťahuje na zástupcov v súdnom konaní a iných právnych zástupcov, pričom vo všeobecnosti je tento
systém zavedený na celoštátnej úrovni, okrem niekoľkých výnimiek.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Vo všeobecnosti je táto možnosť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Keďže niektoré dni sú dni pracovného pokoja, postup, ktorý sa začne v deň
pracovného pokoja, sa dokončí až nasledujúci pracovný deň.
Okrem toho môže byť prevádzka systému príležitostne prerušená v dňoch pracovného pokoja z technických dôvodov alebo na účely údržby, a to najmä
v mesiaci august.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Odporúčajú sa tieto formáty: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Komprimované („zozipované“) súbory môžu obsahovať iba tieto formáty dokumentov: .pdf, .
rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. Prostredníctvom systému LexNET nie je v žiadnom prípade možné predložiť audiosúbory, videosúbory alebo komprimované
(„zozipované“) súbory obsahujúce dokumenty v iných ako uvedených formátoch.
Ak je elektronický dokument príliš veľký, aby ho systém spracoval, bude sa musieť predložiť v papierovej forme. Nie je dovolené umelo spájať viaceré
dokumenty do jediného elektronického dokumentu.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Príslušné subjekty verejného sektora sú zodpovedné za zriadenie vhodných elektronických systémov. Bezpečnosť je zaistená pomocou systému
predchádzajúceho overenia elektronického podpisu právnych zástupcov a súkromných osôb, zatiaľ čo prístup oprávnených úradníkov je zabezpečený
pomocou kryptografických kariet a digitálnych certifikátov. Systém musí zaručiť pravosť obsahu a poskytnúť dôkaz o odoslaní a prijatí.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Áno, pomocou systému predchádzajúceho overenia.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Súdne poplatky za žaloby platia len právnické osoby, ale nie súkromné osoby.
Platba sa musí vykonať elektronicky cez internet a k žalobe je potrebné priložiť doklad o zaplatení (nedodržanie tejto požiadavky sa môže napraviť neskôr).
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Po podaní žaloby ju nemožno zrušiť.
Je však možné ju vziať späť, a to podaním oznámenia o oficiálnom späťvzatí v elektronickej forme.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Nie. Každý účastník konania odpovie postupom zodpovedajúcim jeho osobitným okolnostiam, ako už bolo vysvetlené.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Nič. Elektronický postup sa vzťahuje iba na predloženie dokumentov a oznámení doručených právnym zástupcom účastníkov konania. Súdne konania
neprebiehajú automaticky.
Súd poskytne dokument v elektronickej a/alebo papierovej forme v závislosti od toho, ktoré pravidlá sa uplatňujú a aký spôsob si účastníci konania zvolili.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neuvádza sa Súdne konania neprebiehajú automaticky. Súd poskytne dokument v elektronickej a/alebo papierovej forme a oznámenie zašle buď
v elektronickej, alebo papierovej forme v závislosti od toho, ktoré pravidlá sa uplatňujú a aký spôsob si účastníci konania zvolili.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Áno, za rovnakých podmienok ako pri predkladaní žalôb a dokumentov, ako sa uvádza v predchádzajúcich odpovediach. Jediné obmedzenia sa týkajú typov
dokumentov a ich veľkosti.
Tento systém je možné použiť vo všetkých konaniach, hoci prístup pre súkromné osoby sa stále ešte len zavádza a v niektorých miestnych príslušnostiach
môže byť dočasne obmedzený, prípadne ešte nie je umožnený, kde sa systém stále ešte vyvíja.
Vyžaduje sa predchádzajúce overenie pomocou elektronického podpisu právneho zástupcu.
Na žiadosť súdu sa musí poskytnúť originálny dokument, ale v takom prípade sa môže zaslať poštou.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné.
V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja,
to nemusí byť zatiaľ možné.
V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.
Ak účastníci konania podali žalobu a dokumenty cez internet, rozhodnutia súdu im budú oznámené prostredníctvom rovnakého média.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné.
V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja,
to nemusí byť zatiaľ možné.
V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.
Ak účastníci konania podali žalobu a dokumenty cez internet, rozhodnutia súdu im budú oznámené prostredníctvom rovnakého média.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné.
V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja,
to nemusí byť zatiaľ možné.

V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné.
V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja,
to nemusí byť zatiaľ možné.
V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.
Ministerstvo spravodlivosti vedie register, ktorý je dostupný v elektronickej forme a obsahuje údaje o relevantných zdrojoch a adresách.
Na zabezpečenie pravosti obsahu a na poskytnutie dôkazu o odoslaní a prijatí sa vyžaduje registrovaný elektronický podpis.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Len v niektorých miestnych príslušnostiach.
Nahliadnuť do spisov online môžu právni zástupcovia účastníkov konania v autonómnych spoločenstvách Aragónsko, Navarra, Kantábria a Valencia.
V Andalúzii majú účastníci konania a ich právni zástupcovia prístup k niektorým informáciám (ako napr. o účastníkoch konania, stave konania a zoznam
prípadov, ktorými sa súd v daný deň zaoberá).
V iných miestnych príslušnostiach, ako sú Baleáry alebo Katalánsko, sa systém zavádza a v blízkej budúcnosti bude sprístupnený pre právnych zástupcov.
V niektorých miestnych príslušnostiach sa, naopak, poskytnutie prístupu neplánuje, a to ani pre príslušníkov právnického povolania.
V súčasnosti sa neumožňuje prístup k súdnym spisom pre súkromné osoby.
Posledná aktualizácia: 01/09/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Chorvátsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Nie je to možné.
Žaloby, vyjadrenia k žalobám, opravné prostriedky a iné vyhlásenia, návrhy a oznámenia mimo pojednávania sa predkladajú v písomnej forme (podania).
Strana, t. j. jej právny zástupca, podania podpíše na ich konci.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Neuplatňuje sa.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Neuplatňuje sa.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Neuplatňuje sa.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Neuplatňuje sa.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Neuplatňuje sa.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Neuplatňuje sa.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Neuplatňuje sa.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Neuplatňuje sa.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Neuplatňuje sa.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neuplatňuje sa.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Zákon o občianskom súdnom konaní (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine, NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky č. 53/91, 91/92, 112/99,
129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 a 70/19) umožňuje podávať písomnosti elektronicky prostredníctvom IT
systému. Elektronické písomnosti musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Orgány štátnej
správy, prokuratúra, advokáti, notári, súdni znalci a experti, súdni tlmočníci, insolvenční správcovia, súdni komisári a právnické osoby musia podávať
písomnosti vždy elektronicky.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Bola vyvinutá a zavedená služba elektronickej informačnej tabule (e-Oglasna ploča), ktorá umožňuje doručovať súdne dokumenty účastníkom súdneho
konania prostredníctvom informačnej tabule pomocou IT riešení.
Na elektronickej informačnej tabuli sa zverejňujú rozsudky v súlade s podmienkami článku 335 zákona o občianskom súdnom konaní ( Zakon o parničnom

postupku) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57
/11, 25/13, 89/14 a 70/19] a všetky dokumenty podľa článku 8 exekučného zákona ( Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej
republiky), č. 112/12, 25/13, 93/14 a 73/17].
Okrem toho sa na elektronickej informačnej tabuli zverejňujú všetky dokumenty, ktoré sú zverejnené podľa procesných pravidiel na informačnej tabuli súdu.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Nie je to možné.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Nie je možné podať odvolanie prostredníctvom internetu. Strana môže byť informovaná o rozhodnutí o odvolaní prostredníctvom elektronickej informačnej
tabule, ak boli splnené zákonom stanovené podmienky.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie je to možné.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Neuplatňuje sa.
Posledná aktualizácia: 03/09/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Taliansko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, začať občianske súdne konanie na všetkých súdoch a na odvolacích súdoch je takýmto spôsobom možné. V prípade predbežných opatrení na
ktoromkoľvek súde je to povinné.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
V sporových a nesporových občianskoprávnych konaniach a v konaniach o výkone rozhodnutia na súdoch a odvolacích súdoch môže právny zástupca skôr
ustanovených strán predkladať procesné akty a písomnosti iba elektronicky. To isté platí pre predkladanie aktov a dokumentov osobami vymenovanými
alebo delegovanými súdnymi orgánmi. V prípade všetkých ostatných aktov je predkladanie v elektronickej podobe vždy povolené.
Predbežné opatrenia sa spracúvajú výlučne elektronicky.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Služba elektronického predkladania dokumentov je k dispozícii nepretržite.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Áno, technické špecifikácie, ktoré sa majú dodržať, sú uvedené v opatrení zo 16. apríla 2014. Možno ich nájsť na tejto adrese:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf.
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
„IT obálka“ (busta telematica), ktorá obsahuje súdne dokumenty a prípadné prílohy, je zašifrovaná, aby jej obsah mohol prečítať len prijímajúci súd.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Elektronický podpis sa vyžaduje, časový záznam nie je potrebný.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Jednotný poplatok vyžadovaný zákonom (contributo unificato) možno zaplatiť elektronicky prostredníctvom špecializovaného on-line postupu vyžadujúceho
overenie pomocou talianskej čipovej karty. Poplatok je rovnaký ako pri neelektronických postupoch.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Áno, pomocou elektronického dokumentu, ktorý zodpovedá papierovému dokumentu.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Pokiaľ ide o predloženie žiadosti, odporca môže konať tak, ako uzná za vhodné. V priebehu konania pred súdmi a odvolacími súdmi je však elektronické
predkladanie povinné.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Platia rovnaké pravidlá ako v prípade neelektronického postupu. Odporca sa môže elektronicky obhajovať proti nároku len v prípade, že súd je oprávnený
prijímať on-line podania pre daný druh konania a dokumentu.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Platia rovnaké pravidlá ako v prípade neelektronického postupu.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Pozri odpovede na otázky 1 a 2.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Oznámenia a upozornenia pre právnikov účastníkov konania sa posielajú len cez internet [certifikovanou elektronickou poštou (PEC) podľa talianskych
predpisov].
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Áno. Predbežné opatrenia sa vydávajú iba v elektronickej podobe (od 30. júna 2014).
Občianskoprávne súdy vydávajú každý mesiac približne 300 000 rozhodnutí v elektronickej podobe.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Odvolanie možno podať prostredníctvom internetu. Rozhodnutia o odvolaniach sa oznamujú len cez internet [certifikovanou elektronickou poštou (PEC)
podľa talianskych predpisov].
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Áno.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Áno, tak, že overia svoju totožnosť (pomocou talianskej čipovej karty) v schválenom prístupovom bode alebo na portáli on-line služieb ministerstva
spravodlivosti.
Súvisiace odkazy
http://pst.giustizia.it/PST/
Posledná aktualizácia: 29/01/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Cyprus
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Nie.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Neuplatňuje sa.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Neuplatňuje sa.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neuplatňuje sa.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Neuplatňuje sa.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Neuplatňuje sa.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Neuplatňuje sa.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Neuplatňuje sa.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Neuplatňuje sa.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Neuplatňuje sa.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neuplatňuje sa.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Neuplatňuje sa.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Neuplatňuje sa.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Neuplatňuje sa.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Neuplatňuje sa.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Neuplatňuje sa.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Neuplatňuje sa.
Posledná aktualizácia: 13/09/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Lotyšsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
V Lotyšsku neexistuje osobitný rámec na začatie konania a podávanie občianskoprávnych žalôb cez internet. Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani
webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
Elektronické dokumenty môžu byť zaslané cez internet.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
V Lotyšsku je možné zasielať elektronické dokumenty.
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy sú súdy povinné prijímať
elektronicky podpísané dokumenty.
V domácom lotyšskom právnom predpise týkajúcom sa elektronických dokumentov – v zákone o elektronických dokumentoch – sa uvádza, že na účely
overenia pravosti musia elektronické dokumenty obsahovať údaje na overenie pravosti dokumentu a totožnosti podpisovateľa; okrem toho, aby bolo možné
uznať, že dokument podpísala príslušná osoba, musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Pri použití elektronických dokumentov bezpečnosť
osobných údajov zaisťujú poskytovatelia služieb zaručeného elektronického podpisu v súlade s ustanoveniami zákona o elektronických dokumentoch a
s predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov v Lotyšsku. Osoba musí poskytnúť osobitný súhlas na korešpondenciu so súdom pomocou
elektronického podpisu. To znamená, že súd pošle dokumenty, ktoré vyhotovil v elektronickej podobe.

Treba dodať, že žaloby každého druhu je možné podať pomocou dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom okrem prípadov, keď sa
podľa zákona stanovuje osobitný postup na začatie konania. Postup na výmenu elektronických dokumentov sa neuplatňuje na niektoré druhy zmlúv
týkajúcich sa nehnuteľností, rodinného a dedičského práva a na niektoré druhy záručných zmlúv.
V právnych predpisoch sa niekedy uvádza, že okrem ďalších podmienok určitý dokument nadobudne právny účinok, len ak je priložená pečať: v prípade
elektronického dokumentu je táto požiadavka splnená, ak má elektronický dokument zaručený elektronický podpis a časovú pečiatku alebo len elektronický
podpis, ak sa účastníci konania písomne dohodli, že elektronické dokumenty môžu byť podpísané elektronickým podpisom v súlade s postupmi stanovenými
v zákone o elektronických dokumentoch.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom.
Súdne dokumenty môžu byť doručené elektronicky, ak navrhovateľ v návrhu uviedol, že je pripravený používať elektronickú poštu, ako aj inú poštu na
korešpondenciu so súdom.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Súdne dokumenty vrátane rozsudkov môžu byť doručené elektronicky, ak navrhovateľ v návrhu uviedol, že je pripravený používať elektronickú poštu, ako aj
inú poštu na korešpondenciu so súdom.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom.
Osoba musí poskytnúť osobitný súhlas na korešpondenciu so súdom pomocou elektronického podpisu. To znamená, že súd pošle dokumenty, ktoré
vyhotovil v elektronickej podobe.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom.
Osoba môže používať elektronicky podpísané dokumenty na korešpondenciu so súdnym exekútorom.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom. Priebeh konania je možné
sledovať prostredníctvom Národného súdneho portálu, ktorý poskytuje verejne dostupné informácie.
Účastníci konania si môžu vypočuť audiozáznam súdneho pojednávania prostredníctvom súdneho portálu
http://www.tiesas.lv/, časť Manas lietas („Moje
veci“), pokiaľ súd vložil audiosúbor do informačného systému súdu: po vložení súborov do informačného systému a synchronizácii údajov sa súbory raz za
24 hodín presúvajú do distribučného mechanizmu súdneho portálu
http://www.tiesas.lv/. Po zaregistrovaní na portáli získa používateľ prístup
k informáciám len o tých veciach, v rámci ktorých bol registrovaný ako účastník konania, a v takých prípadoch si môže otvoriť a vypočuť audiosúbory
priložené k dokumentom v danej veci. Účastník konania získa prístup k časti Manas lietas („Moje veci“) na portáli
http://www.tiesas.lv/ pomocou
elektronického podpisu alebo elektronického preukazu totožnosti, príp. zaslaním žiadosti o udelenie prístupových práv Súdnej správe ( Tiesu administrācija).
Posledná aktualizácia: 16/04/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Litva
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Od 1. júla 2013 je možné podať občianskoprávne žaloby elektronicky cez Litovský súdny informačný systém (LITEKO), ktorý je prístupný prostredníctvom
subsystému verejných elektronických služieb (PES) na
http://www.teismai.lt/ a
http://www.epaslaugos.lt/ prostredníctvom odkazu na portál
elektronických služieb litovských súdov.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Rôzne žaloby v občianskoprávnych konaniach alebo sťažnosti proti jednotlivým úkonom a žiadosti v správnych konaniach sa môžu podať elektronicky.
Elektronické dokumenty je možné podať na súd tak pre nové, ako aj pre existujúce spisy v papierovej podobe. Ak sa elektronické dokumenty podávajú vo
vzťahu k existujúcemu spisu v papierovej podobe, navrhovateľ by mal takisto predložiť požadovaný počet papierových kópií (jedna kópia sa priloží k spisu
v papierovej podobe a po jednej kópii zašle súd každému účastníkovi konania).
Od 1. januára 2014 sa elektronický formát používa výlučne v občianskoprávnych veciach, ktoré prejednávajú okresné súdy v súvislosti s vydaním súdnych
príkazov, keď bola žiadosť o začatie súdneho konania predložená 1. júla 2013 alebo neskôr použitím informačných a elektronických komunikačných
technológií;
1.2. občianskoprávne veci, ktoré prejednávajú okresné súdy, ak bol procesný dokument, na ktorom sa zakladá súdne konanie predložený 1. januára 2014
alebo neskôr použitím informačných a elektronických komunikačných technológií;
1.3. občianskoprávne veci, ktoré prejednávajú krajské súdy ako súdy prvého stupňa, správne veci, ktoré prejednávajú správne súdy ako súdy prvého stupňa,
keď procesný dokument, na ktorom sa zakladá súdne konanie, bol podaný 1. júla 2013 alebo neskôr použitím informačných a elektronických komunikačných
technológií;
1.4. všetky konania pred súdmi so všeobecnou právomocou a špecializovanými súdmi, ktoré prejednávajú veci v odvolacích alebo kasačných konaniach na
základe odvolaní podaných 1. januára 2014 alebo neskôr proti rozsudkom alebo rozhodnutiam v prípadoch, ktoré boli spracované výlučne v elektronickej
forme.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Táto služba je k dispozícii nepretržite.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Procesné dokumenty sa môžu predložiť vyplnením vzorov dostupných v subsystéme LITEKO PES alebo vložením existujúcich dokumentov vo formátoch
podporovaných systémom: formáty textových dokumentov: doc, docx, odt, rtf, txt.; tabuľkové formáty: xls, xlsx, ods; prezentačné formáty: ppt, pptx, ppsx,
odp; grafické obrazové a textové formáty: pdf, application/pdf, ADOC; obrazové formáty dot matrix: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video formáty: avi,
mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm; zvukové formáty: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Elektronické údaje súvisiace so súdnym konaním sú spracované, zaznamenané a uložené použitím informačných a elektronických komunikačných
technológií v súlade s ustanoveniami stanovenými súdnou radou (Teisėjų taryba) a odsúhlasené hlavným archivárom Litvy (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Portál elektronických služieb je dostupný prostredníctvom nástrojov dostupných na portáli e-Government: prostredníctvom elektronického bankovníctva,
osobnej identifikačnej karty alebo elektronického podpisu. Systém má takisto funkciu časovej pečiatky.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Obyvatelia, ktorí podávajú elektronické dokumenty, majú 25-percentnú zľavu na súdny poplatok; nemusia tlačiť žiadne procesné dokumenty ani ich poslať
súdu, ísť do banky, aby zaplatili poplatok alebo poskytli dôkaz o zaplatení.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Na žaloby podané prostredníctvom internetu sa vzťahujú rovnaké pravidlá o občianskoprávnom konaní ako na bežné žaloby. Článok 139 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas) stanovuje, že žalobca je oprávnený vziať žalobu späť, pokiaľ súd neposlal kópiu žaloby
žalovanému. Neskôr je späťvzatie žaloby možné iba so súhlasom žalovaného a najneskôr pred rozhodnutím súdu prvého stupňa. Pred zaregistrovaním
žaloby je späťvzatie žaloby možné jednoducho jej vymazaním. Po zaregistrovaní je späťvzatie žaloby zo systému možné iba podaním žiadosti o späťvzatie.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Dokumenty je možné podať na súd v papierovej aj elektronickej forme.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Používanie elektronickej komunikácie počas občianskoprávneho konania nemá vplyv na pravidlá občianskeho súdneho konania.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Používanie elektronickej komunikácie počas občianskoprávneho konania nemá vplyv na pravidlá občianskeho súdneho konania.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Elektronické dokumenty je možné predložiť tak pre existujúce spisy v papierovej podobe, ako aj pre elektronické spisy;
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Áno.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Veci týkajúce sa vydania súdnych príkazov, iné veci určené súdnou radou a informácie týkajúce sa súdneho konania môžu byť spracované v elektronickej
forme. Keď sa vytvorí elektronický spis, akékoľvek tlačené informácie prijaté alebo zaslané súdom sa digitalizujú, zatiaľ čo tlačené dokumenty sa spracujú,
uložia alebo zničia v súlade s opatreniami stanovenými justičnou radou a odsúhlasenými hlavným archivárom Litvy.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Áno, v občianskoprávnych a správnych konaniach je možné podať odvolanie cez internet. Súdne rozhodnutia sa môžu doručovať elektronicky a inými
prostriedkami stanovenými v osobitných zákonoch.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Novela Občianskeho súdneho poriadku, ktorá upravuje používanie informačných a elektronických komunikačných technológií v činnosti súdnych exekútorov
nadobudla účinnosť 1. júla 2013, ale možnosť začatia exekučného konania cez internet ešte nebola zavedená. Elektronický informačný systém pre súdnych
exekútorov by mal byť funkčný od apríla 2015.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Od 1. júla 2013 môžu advokáti a advokátsky koncipienti využívať elektronickú komunikáciu na prijímanie procesných súdnych dokumentov.
Posledná aktualizácia: 21/10/2019
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Luxembursko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Nie, podľa luxemburského zákona dokumenty potrebné na začatie súdneho konania musia byť predložené v papierovej podobe.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Neuplatňuje sa.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Neuplatňuje sa.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Neuplatňuje sa.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Neuplatňuje sa.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Neuplatňuje sa.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Neuplatňuje sa.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Neuplatňuje sa.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Neuplatňuje sa.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Neuplatňuje sa.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neuplatňuje sa.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Nie.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Nie: v závislosti od prípadu musia byť doručené súdnym zriadencom (osobne alebo poštou) alebo oznámené súdnym úradníkom (poštou).
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Nie, súdne rozhodnutia sa oznamujú účastníkom konania prostredníctvom ich právnych zástupcov. Toto oznámenie sa spravidla uskutoční tak, že súdny
úradník vloží rozhodnutie do schránky (case) príslušného právneho zástupcu. Všetci právni zástupcovia majú uzamknutú schránku v komplexe Cité
Judiciaire v Luxemburgu. Rozhodnutia sa môžu oznamovať poštou priamo jednotlivým účastníkom.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Nie.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Nie.
Súvisiace odkazy
http://www.legilux.lu/
Posledná aktualizácia: 09/01/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Maďarsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, je to možné. Podrobné pravidlá elektronickej komunikácie so súdmi sú dostupné na

https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-

tajekoztato a na súvisiacich odkazoch.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Významnou zmenou oproti predchádzajúcim predpisom o konaniach, ktoré možno začať cez internet, je, že v prípade určitých sporových a nesporových
konaní začatých 1. januára 2018 alebo po tomto dátume majú účastníci konania nielen možnosť vykonávať úkony elektronicky, ale je to povinné. Je teda
všeobecným pravidlom, že akýkoľvek hospodársky subjekt, štát, mesto alebo obec, rozpočtová agentúra, štátny prokurátor, notár, orgán verejnej moci, iný
správny orgán vystupujúci v pozícii klienta a právny zástupca takéhoto klienta majú povinnosť vykonávať úkony elektronicky.
Okrem toho sa určité typy konaní môžu viesť len elektronicky bez ohľadu na to, či účastníci konania konajú v niektorej z uvedených právomocí. Napríklad
postup registrácie spoločnosti (alebo zmeny údajov spoločnosti) možno začať len elektronicky a pri postupoch týkajúcich sa evidencie obyvateľstva možno
podať žiadosť len elektronicky, ak napríklad žiadateľ žiada o zjednodušený postup registrácie (zmena údajov) alebo organizácia podáva žiadosť, aby získala
postavenie verejnoprospešného subjektu, zatiaľ čo subjekty, ktoré verejnoprospešnými subjektmi už sú, môžu od tohto dátumu svoje podania predkladať len
elektronicky.
Ak sa od navrhovateľa nevyžaduje využitie elektronických prostriedkov, aj tak sa môže rozhodnúť podať návrh elektronicky.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Áno, nástroj je k dispozícii nepretržite okrem plánovaného času údržby a neplánovaných porúch v prevádzke systému. Do lehôt, ktoré sú v právnych
predpisoch vyjadrené v dňoch a pracovných dňoch, sa nepočíta akýkoľvek deň (prípadne v prípade lehôt stanovených v mesiacoch a rokoch deň konečného
termínu), počas ktorého porucha a prerušenie prevádzky, ako sa vymedzujú v právnych predpisoch, trvali dlhšie ako štyri hodiny. Ak lehota stanovená
v hodinách mala vypršať počas poruchy či prerušenia prevádzky, ako sa vymedzujú v právnych predpisoch, lehota vyprší na konci prvej hodiny po začiatku
úradných hodín v nasledujúci pracovný deň. Ak trvanie prerušenia elektronickej služby prekročí jeden pracovný deň, subjekt poskytujúci služby elektronickej
správy musí zabezpečiť doručenie a spracovanie podaní klientov spôsobom, ktorý si nevyžaduje elektronické prostriedky, a to aj v prípadoch, keď sa
v príslušných právnych predpisov povoľuje pre daný typ konania len elektronické spracovanie.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Ak existuje štandardný formulár na podanie návrhu (podania) alebo jeho prílohy, nemožno ho zmeniť, a teda nemožno zmeniť ani formát údajov. Tieto
formuláre možno nájsť na
https://birosag.hu/ a vyplniť pomocou programu Általános Nyomtatványkitöltő Program (rámcového programu na vypĺňanie
formulárov). V súlade s dekrétom vlády č. 451/2016 z 19. decembra 2016 o podrobných pravidlách elektronickej správy a nariadením Národného úradu pre
výkon súdnej moci možno do osobitných súdnych elektronických súboroch vkladať tieto formáty súborov: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp,
.jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. K formulárom možno pripojiť prílohy vo formátoch .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic
alebo .asice. Je dôležité, že veľkosť jednotlivých súborov pripojených k formulárom nesmie prekročiť 150 MB, zatiaľ čo celková veľkosť všetkých príloh
pripojených k formuláru nesmie prekročiť 300 MB. Ak však celková veľkosť príloh, ktoré sa majú pripojiť k formuláru alebo podaniu, prekročí veľkostný limit
300 MB, súbory, ktoré sa majú pripojiť, možno predložiť na pamäťovom médiu pripojenom k osobitnému formuláru č. 28 určenému na tento účel, pričom
treba preložiť toľko kópií, koľko je účastníkov konania, plus jednu. Súd prijíma podania len na týchto pamäťových médiách: CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+
a kľúč USB.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Pri elektronických konaniach sa bezpečný prenos a uchovávanie údajov zabezpečujú pomocou nástrojov IT na ochranu komunikácie, doručovania
a interných systémov správy. Po predchádzajúcej registrácii možno viesť konania online len cez „bránu pre klientov“ (ügyfélkapu), „bránu pre spoločnosti“ (
cégkapu) a „úradnú bránu“ (hivatali kapu). Prenos a uchovávanie údajov sa zabezpečuje napríklad službami elektronickej identifikácie, zabezpečeného
doručovania a elektronického podpisu, ako aj prísnymi ustanoveniami stanovenými v zákone L z roku 2013 o elektronickej informačnej bezpečnosti štátu
a miestnych samospráv a iných príslušných právnych predpisoch.
Napríklad osoby komunikujúce elektronickými prostriedkami majú okrem využitia šifrovacieho kľúča vydaného súdom možnosť odoslať svoje podania súdu
zašifrované svojím vlastným šifrovacím kľúčom. Šifrovací kľúč sa súdu zašle v rámci podania osoby komunikujúcej elektronickými prostriedkami a v takýchto
prípadoch súd doručuje osobe komunikujúcej elektronickými prostriedkami súdne písomnosti zašifrované šifrovacím kľúčom danej osoby.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Pri elektronickom predkladaní podania súdu sa musia splniť tieto podmienky:
signatár ho opatrí svojím kvalifikovaným alebo pokročilým elektronickým podpisom alebo pečaťou založenou na kvalifikovanom certifikáte na elektronickom
dokumente a v prípade, že sa to žiada v zákone, pripojí časovú pečiatku,
signatár overí elektronický dokument pomocou služby overovania dokumentov založenej na identifikácii,
elektronický dokument bol vytvorený v rámci služby, pri ktorej poskytovateľ služby pridelil dokument vydávajúcej osobe identifikáciou vydavateľa a priradenie
takejto osobe bolo autenticky osvedčené informáciou, ktorú možno jasne vysledovať k vlastnoručnému podpisu signatára, alebo na základe takejto
informácie a poskytovateľ služby vydal certifikát, že jasne priradil dokument k osobe, v rámci klauzuly neoddeliteľne pripojenej k elektronickému dokumentu
a poskytovateľ služby opatril klauzulu spolu s dokumentom aspoň pokročilou elektronickou pečaťou a aspoň pokročilou časovou pečiatkou.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Súdne poplatky a poplatky, ktoré sa platia za konania, sú rovnaké v prípade konaní využívajúcich papierové dokumenty i elektronických konaní.

Ak sa uplatňuje povinnosť zaplatiť poplatok, treba to uviesť v návrhu a okrem toho do políčka „Splatný poplatok“ (na formulári, ktorý sa má predložiť) treba
vyplniť príslušnú sumu a následne sa poplatok môže uhradiť podľa potvrdenia o doručení, ktoré sa doručí automaticky po podaní formulára. Poplatok sa
môže zaplatiť prostredníctvom elektronického systému platieb a vyrovnania (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), ktorý umožňuje
splnenie platobnej povinnosti na portáli pre súdne platby (Igazságügyi Fizetési Portál) z VPOS alebo rozhrania homebankingu. Ďalším spôsobom platby
poplatkov je prevod poplatkov na účet župného súdu vedený na tento účel v maďarskej štátnej pokladnici.
V konaniach týkajúcich sa registrácie obchodných spoločností (alebo zmeny v ich údajoch) sa poplatky za konanie a náhrady nákladov na uverejnenie platia
pred podaním návrhu na registráciu (alebo zmenu údajov) elektronickou cestou, pričom sa uvedie číslo spisu na platbu poplatku alebo náhrady nákladov,
ktoré možno prevziať z webovej lokality informačného systému obchodných spoločností. Poplatky sa musia zaplatiť prevodom na účet obchodného súdu
vedený na tieto účely Maďarskou štátnou pokladnicou, kým náhrada nákladov sa uhrádza na účet ministerstva vedený ministrom spravodlivosti, ktorý vedie
pokladnica.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Technicky nie je možné vziať späť dokument, ktorý už bol predložený. Konanie sa môže prerušiť (alebo iné návrhy alebo odvolania sa môžu vziať späť)
v prísnom súlade s pravidlami občianskoprávneho konania. Účastníci konania, ktorí sa rozhodli pre elektronické konanie, majú rovnaké práva a povinnosti
ako účastníci konania, ktorí podávajú návrhy v papierovej forme.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Elektronická správa nezávisí od formy, ktorou si navrhovateľ vybral vykonávať úkony, ale od toho, či sa vyžaduje, aby odporca vykonával úkony elektronicky.
Ak sa od odporcu vyžaduje, aby vykonával úkony elektronicky podľa pravidiel uvedených v odpovedi na otázku 2, je všeobecným pravidlom, že môže urobiť
vyhlásenie k nároku len cez internet a v súlade s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch, inak jeho podanie nebude platné. Odporca sa v iných
prípadoch môže slobodne rozhodnúť, či chce odpovedať papierovou alebo elektronickou formou. Ak sa odporca rozhodne postupovať elektronickými
prostriedkami (predloží dokumenty elektronickými prostriedkami), musí počas konania komunikovať so súdom elektronickými prostriedkami. Takisto aj súd
bude tomuto účastníkovi konania doručovať všetky súdne dokumenty elektronicky. Ak sa účastník konania, ktorý koná bez právneho zástupcu, alebo
zástupca účastníka konania, ktorý sa nepovažuje za právneho zástupcu, rozhodol so súdom komunikovať elektronicky, súd možno neskôr požiadať, aby sa
prešlo na papierový postup pri súčasnom podaní podania v papierovej forme. V žiadosti sa musí odôvodniť, že v dôsledku zmien situácie účastníka konania
alebo jeho zástupcu by pokračovanie v elektronickom konaní predstavovalo neprimeranú záťaž.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Pri elektronických i papierových postupoch sa uplatňujú rovnaké pravidlá konania.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Pozrite si odpovede na otázky 9 a 10.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Ak je v danej veci pre účastníka konania povinná elektronická správa alebo si účastník konania vybral túto formu správy, dokument a jeho prílohy sa musia
predložiť na štandardnom formulári – ak je dostupný – a formulár, ktorý sa má v tomto prípade použiť, nie je možné upravovať. Ak pre dokumenty alebo
prílohy nie je k dispozícii štandardný formulár, účastníci konania musia predložiť tieto dokumenty a prílohy vo formáte, ktorý zodpovedá jednotlivým
formátom dokumentov schváleným predsedom Národného úradu pre výkon súdnej moci, ktoré sú uvedené v odpovedi na otázku 4 podľa pravidiel, ktoré sa
tam opisujú. (V právnych predpisoch sa spresňujú výnimky z povinnosti predkladať dokumenty elektronicky. V súčasnosti platí výnimka z povinnosti predložiť
dokument elektronicky, ak sa dokument musí počas konania predložiť a preskúmať v papierovej forme, k čomu môže dôjsť najmä, ak je napadnutá
autentickosť papierového dokumentu.)
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Áno, je to možné. Súdne písomnosti súd doručuje elektronicky stranám, ktorých konanie sa vedie elektronicky na základe pravidiel opísaných v odpovediach
na otázky 2 a 9. Súdne písomnosti doručované elektronicky sa zasielajú do online nástroja na uchovávanie dokumentov odosielateľa v rámci brány pre
klientov, úradnej brány alebo brány pre spoločnosti, kde sa dokument môže prijať otvorením internetového prepojenia naň. Dokument sa považuje za
doručený, keď sa otvorí a systém vygeneruje elektronické potvrdenie o doručení, ktoré sa automaticky odošle súdu.
Pošta doručovaná na oficiálnu adresu sa považuje za doručenú v čase uvedenom na potvrdení o odmietnutí, dokonca aj keď poskytovateľ služby oficiálnej
adresy potvrdí, že adresát odmietol doručenie pošty, alebo v piaty pracovný deň po čase uvedenom na druhom oznámení, ak poskytovateľ služby oficiálnej
adresy potvrdí, že adresát poštu neprevzal napriek tomu, že mu boli doručené dve oznámenia.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Áno, pozri aj odpoveď na otázku 13.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Účastník konania, ktorý musí komunikovať elektronicky alebo ktorý si elektronickú komunikáciu predtým vybral, musí podať elektronicky aj odvolanie, zatiaľ
čo akýkoľvek účastník konania, ktorý do podania odvolania používal papierové dokumenty, môže prejsť na elektronickú správu dokonca aj v čase podania
odvolania. Rozhodnutie súdu o odvolaní sa osobe, ktorá musí komunikovať elektronicky alebo ktorá si takúto formu komunikácie vybrala, takisto doručuje
elektronicky podľa pravidiel opísaných v odpovedi na otázku 13.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Áno, je to možné. Ak je elektronická správa povinná zo zákona, je prirodzene povinné týmto spôsobom aj začať konanie. Právo začať konanie elektronicky
má aj účastník konania, ktorý nepodlieha takejto povinnosti. Najprv však musí poskytnúť písomný súhlas s podmienkami používania systému služby
Maďarskej komory súdnych úradníkov.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
V určitých konaniach, napríklad konaniach týkajúcich sa spoločností, áno.
Posledná aktualizácia: 03/09/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Malta
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, je to možné, ale závisí to od súdu/tribunálu, na ktorom sa má konanie začať.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Podaním návrhu cez internet možno začať tieto konania:
konania na Tribunáli pre drobné pohľadávky,

konania na Tribunáli pre správne preskúmania a
konania na Zmierovacom súde pre Maltu a na Zmierovacom súde pre Gozo pri výkone jeho nižších právomocí.
Nejestvujú žiadne konania, ktoré by boli dostupné iba cez internet.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Táto možnosť je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale žaloba/návrh sa spracuje počas otváracích hodín súdu, čiže od 9:00 h do 15:00 h (od
1. októbra do 15. júna) a od 8:00 h do 12:00 h (od 16. júna do 30. septembra). Ak sa žaloba/návrh podá mimo týchto otváracích hodín, považuje sa za
podanú/podaný v nasledujúci pracovný deň v uvedených časoch.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
V prípade žalôb na Tribunáli pre drobné pohľadávky sa v príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii online, vyplnia všetky podrobnosti nevyhnutné na to, aby
sa mohol predložiť na spracovanie.
V prípade návrhu na Tribunáli pre správne preskúmanie, ako aj Zmierovacom súde pre Maltu a Zmierovacom súde pre Gozo pri výkone jeho nižších
právomocí sa požadované podrobnosti musia najprv vyplniť do elektronického formulára a potom sa musí priložiť naskenovaná kópia návrhu vo formáte
požadovanom zákonom spolu s prípadnými dokumentmi.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Prenos údajov sa vykonáva šifrovane a ich uchovávanie sa riadi vládnou politikou.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Pri podávaní žaloby na Tribunáli pre drobné pohľadávky nie je potrebné používať žiadny druh elektronického podpisu. Odpovede, odpovede na protinávrhy
a odvolania na tomto tribunáli sa však podpisujú elektronicky, keďže si vyžadujú prihlásenie pomocou elektronickej identifikácie.
Žaloby podávané na Tribunáli pre správne preskúmanie, Zmierovacom súde pre Maltu a Zmierovacom súde pre Gozo pri výkone jeho nižších právomocí sa
automaticky podpisujú elektronicky, keďže ide o službu poskytovanú len advokátom a právnym zástupcom po tom, ako sa do takejto služby zaregistrujú
pomocou elektronickej identifikácie.
Pokiaľ ide o čas, hneď ako sa žaloba/návrh podá, automaticky sa vygeneruje čas a dátum.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Áno, poplatky spojené s úkonom podaným online sa takisto platia online. Poplatky sú rovnaké ako tie, ktoré sa platia, keď sa úkony nepodávajú elektronicky.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Toto nemožno urobiť online. Ak si ktokoľvek želá stiahnuť žalobu, musí na to osobne navštíviť podateľňu súdu.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
V prípade konania na Tribunáli pre drobné pohľadávky, Tribunáli pre správne preskúmanie, Zmierovacom súde pre Maltu a Zmierovacom súde pre Gozo pri
výkone jeho nižších právomocí je poskytovaná online služba len pre začatie konania. Ešte nie je možné odpovedať na tento typ konania cez internet.
V prípade konania na Tribunáli pre drobné pohľadávky je okrem začatia konania online možné aj podať odpoveď, odpoveď na protinávrh a odvolanie.
Odporca nie je povinný odpovedať cez internet.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Bez ohľadu na to, či príde alebo nepríde odpoveď na žalobu, naplánuje sa pojednávanie vo veci.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Bez ohľadu na to, či príde alebo nepríde odpoveď na žalobu, a keď uplynie lehota na odpoveď, naplánuje sa pojednávanie vo veci.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Dokumenty je možné podať elektronicky, ak sa podávajú spoločne s pôvodnou žalobou, ktorá sa takisto podáva elektronicky.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
V maltskom práve sa doručovanie rozsudkov nepožaduje.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Všetky predbežné alebo konečné rozsudky sa čítajú na verejnom pojednávaní a účastníci konaní alebo právni zástupcovia prítomní na pojednávaní dostanú
kópiu. Je však možné získať elektronickú kópiu rozsudku, ako sa vysvetľuje ďalej.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Podať odvolanie cez internet je možné iba v prípade odvolania proti rozhodnutiu Tribunálu pre drobné pohľadávky, ale rozsudok nemožno oznámiť cez
internet.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie je to možné.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Na webovom sídle
Justice Services sa poskytuje online služba v súvislosti s rozhodnutiami, ku ktorým právni zástupcovia aj široká verejnosť môžu získať
bezplatný prístup.
Okrem tohto webového sídla môžu príslušníci právnických povolaní použiť svoju elektronickú identifikáciu, aby sa prihlásili na odber služby eCourts na
http://ecourts.gov.mt/onlineservices, kde môžu získať prístup k veciam, súdnym úkonom a príkazom.
Posledná aktualizácia: 06/03/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Holandsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Od 1. septembra 2017 je elektronické konanie povinné v občianskoprávnych žalobách s povinným právnym zastupovaním (hodnota sporu nad 25 000 EUR),
ktoré boli podané na súdy prvého stupňa (rechtbanken) v strednom Holandsku a v provincii Gelderland (pozri webové sídlo holandskej justície –
De
Rechtspraak).
Od 1. októbra 2019 je elektronické konanie možné len vo veciach, ktoré boli podané elektronicky na súdy prvého stupňa ( rechtbanken) v strednom
Holandsku a v provincii Gelderland po 1. septembri 2017. Od 1. októbra 2019 nie je možné na tieto súdy elektronicky podávať nové veci.
Správcovia/likvidátori môžu predložiť výpisy účtov a výnosov prostredníctvom okresného kontaktného miesta (Digitaal loket kanton). Výpis účtov a výnosov
(prehľad príjmov, výdavkov, majetku, pohľadávok a dlhov dotknutého účastníka za predchádzajúci rok) je možné každoročne vyplniť použitím elektronického
formulára a poslať okresnému súdu, pokiaľ ten nerozhodne inak. V tomto prípade je na pripojenie potrebné použiť kód DigID.

Od novembra 2017 všetky súdy prvého stupňa takisto vyzývajú profesionálnych správcov, aby s nimi v správnych veciach komunikovali elektronicky. Tento
prístup sa postupne zavádza na všetkých úradoch správcov (pozri webové sídlo
De Rechtspraak).
V prípade Najvyššieho súdu (Hoge Raad) sa vyžaduje, aby sa kasačné odvolania týkajúce sa občianskoprávnych vecí vždy podávali elektronicky (pozri
webové sídlo
Hoge Raad der Nederlanden).
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Od 1. septembra 2017 do 1. októbra 2019 sa konania týkajúce sa občianskoprávnych žalôb s povinným právnym zastupovaním, ktoré boli podané na súdy
prvého stupňa v strednom Holandsku a v provincii Gelderland, viedli elektronicky. V prípade iných súdov to nie je možné. Konania začaté počas tohto
obdobia na súdoch prvého stupňa v strednom Holandsku a v provincii Gelderland budú v zásade uzavreté elektronicky (pozri aj body 3 až 16).
Holandská justícia (Rechtspraak) pracuje na zabezpečení nového online prístupu v prípade občianskych vecí. Informácie o dosiahnutom pokroku
a možnostiach v tejto oblasti budú sprístupnené na webovom sídle
De Rechtspraak.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
V občianskoprávnych žalobách s povinným právnym zastupovaním, ktoré boli podané na súdy v strednom Holandsku a v provincii Gelderland a ktoré sa
začali riešiť v období uvedenom v bode 2, je elektronické konanie k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Asistenčná služba centra právnej služby (

rechtsspraakservicecentrum) je dostupná elektronicky alebo telefonicky od 8.00 hod. do 20.00 hod.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Áno, žaloba sa podáva zaslaním návrhu na začatie konania (procesinleiding) prostredníctvom internetového portálu holandskej justície (Rechtspraak).
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
V tejto súvislosti pozri technický predpis na webovom sídle
De Rechtspraak.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Áno, na predloženie dokumentov je potrebná elektronická identifikácia. Advokáti používajú svoj advokátsky preukaz (advocatenpas). Občania môžu použiť
svoj kód DigID alebo svoj elektronický identifikátor (podniky). Zákon stanovuje, ktoré prostriedky identifikácie sú povolené.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Áno, súdne poplatky sa platia vo všetkých konaniach. Advokáti majú vedený bežný účet v holandskom justičnom systéme. V prípade elektronických konaní
sa súdne poplatky platia elektronicky. V prípade nezaplatenia poplatku sa konanie nemôže začať (ani sa v ňom nemôže pokračovať).
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Áno, zákon a súdny poriadok holandskej justície stanovujú spôsoby späťvzatia žaloby.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Áno, ak sa uplatňujú právne predpisy o elektronických konaniach, žalovaný môže odpovedať elektronicky. Ak je žalovaný zastúpený advokátom, odpoveď sa
musí odoslať elektronicky. Ak má žalovaný právo konať vo vlastnom mene, odpoveď je možné zaslať aj v papierovej forme.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Celé elektronické konanie prebieha online. Žalovaný dostane prostredníctvom e-mailu oznámenie o každom novom dokumente, ktorý je založený do
elektronického spisu. Žalovaný môže pridať svoje vlastné dokumenty a nahliadať do svojho elektronického spisu. Rozsudok sa oznamuje elektronicky.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Ak bola vec riadne úradne doručená druhému účastníkovi konania, môže byť vydaný rozsudok pre zmeškanie. Druhý účastník konania je písomne
informovaný o procesných úkonoch.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Pozri odpoveď na otázku č. 1. Zasielanie správ a dokumentov prostredníctvom e-mailu nie je povolené, pretože nie je možné zaručiť dostatočnú bezpečnosť.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Nie, súdne písomnosti nie je možné oznamovať ani úradne doručovať cez internet. Na webovom sídle holandskej justície ( De Rechtspraak) je však
uverejnených množstvo súdnych rozhodnutí, ktorým sa prideľuje číslo ECLI, vďaka ktorému ich možno ľahko vyhľadať. O tom, či sa rozhodnutie má uverejniť
na uvedenom webovom sídle, vo všeobecnosti rozhoduje predseda pojednávania. Nie všetky rozhodnutia sa uverejňujú na internete. Na uvedenom
webovom sídle sa uverejňuje len výber rozhodnutí, ktoré majú význam z právneho hľadiska alebo ktoré sú predmetom značného (mediálneho) záujmu.
Mená osôb, ktoré sú uvedené v rozhodnutí, sa anonymizujú z dôvodov ochrany súkromia. Podniky a jednotlivci, ktorí sú zapojení do prípadu z profesijných
dôvodov, nie sú anonymizovaní.
Keď sa konania môžu alebo musia viesť elektronicky, rozhodnutie sa založí do elektronického spisu. Týmto spôsobom sa rozhodnutie oznámi účastníkom
konania.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Nie, uverejnenie na internete sa uskutoční po oznámení účastníkom konania, teda po dátume vydania rozsudku. Pozri aj odpoveď na otázku č. 13.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Nie, odvolanie na vyššiu inštanciu nie je možné podať elektronicky. Odvolanie možno podať elektronicky len v konaniach vedených elektronicky, v ktorých sa
vynesie rozsudok pre zmeškanie.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie, nie je to možné.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Vo veciach, v ktorých sa konanie vedie elektronicky, môžu do dokumentov týkajúcich sa veci nahliadnuť kedykoľvek len advokáti.
Niektoré formuláre sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle holandskej justície ( De Rechtspraak) v PDF formáte, ale tieto dokumenty musia byť
následne zaslané súdu bežnou poštou, aby mohli byť zahrnuté do konania. Medzi tieto dokumenty patria najmä formuláre týkajúce sa oddelenia majetku
a rozdelenia dôchodku, formuláre týkajúce sa úpravy rodičovských práv a povinností, opatrovníctva, súdneho dohľadu a mentorstva, formuláre vyhlásenia
súdnych znalcov a tlmočníkov, formuláre týkajúce sa platobnej neschopnosti, formuláre týkajúce sa európskych platobných rozkazov, formuláre pre
európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a formuláre sťažnosti v odvolacom konaní.
Informácie, ktoré sa môžu považovať za dôležité v právnych vzťahoch, ako aj informácie, ktoré umožňujú zaručiť nezávislosť sudcov, sa zaznamenávajú
centrálne a sú prístupné všetkým občanom online na webovom sídle holandskej justície. Ide o centrálny register opatrovníctva ( Centraal Curateleregister),
centrálny insolvenčný register (Centraal Insolventieregister), register majetku manželov (huwelijksgoederenregister) a register vedľajších funkcií justičných
pracovníkov (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), ktoré sú všetky k dispozícii online.
Posledná aktualizácia: 02/03/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Rakúsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, súdne konanie je možné začať online prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV). Vyžaduje si to
registráciu v jednom z mnohých klíringových centier, ktoré presmerúvajú žiadosti adresované súdnemu systému. Registrácia nie je bezplatná. Základný
poplatok predstavuje približne 20 EUR mesačne. K nemu sa pripočítava poplatok zhruba 30 centov za odoslanie dát. Zaslanie doporučeného listu stojí
v Rakúsku okolo 3 EUR.
K dispozícii je aj bezplatná služba elektronického doručovania dát pomocou občianskeho preukazu (Upload Service). Na rozdiel od rakúskej platformy
elektronickej justície však neumožňuje spätný elektronický styk so žiadateľom.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Rakúska platforma elektronickej justície umožňuje online komunikáciu medzi súdmi a prokuratúrami na jednej strane a účastníkmi konania na druhej strane,
rovnakým spôsobom ako v papierovej forme. Tento systém sa môže použiť pre všetky druhy konaní. Neexistujú konania, ktoré sa vždy musia začať online.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Služba je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Odôvodnenie žaloby a všetky procesné údaje požadované v žalobe sa musia odoslať v predpísanej štruktúre XML (alebo ako príloha PDF k tejto štruktúre).
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Prenos dát prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície sa zabezpečuje použitím protokolu https. Osvedčenia sa používajú na overenie všetkých
zúčastnených strán. Komunikácia medzi servermi je tiež založená na osvedčeniach. Potreba zaregistrovať sa v prístupovom bode (pozri bod 1 vyššie)
poskytuje dodatočnú bezpečnosť.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Pozri bod 5 vyššie (osvedčenia). Elektronické podpisy sa nevyžadujú. Služba časovej pečiatky je dostupná len pre zápisy v katastri nehnuteľností. Ak
žiadateľ predložil platné dokumenty, dostane potvrdenie o prijatí platného podania.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Súdne poplatky za odosielanie dát online sa uhrádzajú inkasom. Poplatky za začatie konania online sú spravidla rovnaké ako pre konanie začaté papierovou
formou. V určitých prípadoch existuje zľava pre elektronické podanie.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Medzi online a offline variantmi nie je rozdiel. Pravidlá občianskeho súdneho konania sa vzťahujú rovnakým spôsobom na konania uskutočňované
prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície. Aj keď žaloby neboli podané online, je možné ich stiahnuť online.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Áno, internet je možné použiť na odpovede na žaloby, podanie odvolaní atď. V tejto súvislosti nie je povinné použiť rakúsku platformu elektronickej justície.
Advokáti, notári, banky, poisťovne, orgány sociálneho zabezpečenia, finančná prokuratúra (Finanzprokuratur) a advokátske komory však musia používať
rakúsku platformu elektronickej justície.
Znalci a tlmočníci sú za určitých podmienok povinní používať rakúsku platformu elektronickej justície.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Pravidlá občianskeho súdneho konania sa vzťahujú rovnakým spôsobom na konania uskutočňované prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej
justície.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Pravidlá občianskeho súdneho konania sa vzťahujú rovnakým spôsobom na konania uskutočňované prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej
justície.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície je možné predložiť súdom všetky druhy dokumentov. Originálne dokumenty je možné predložiť
aj elektronicky v konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností a obchodného registra.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Áno, účastníci konania a ich právni zástupcovia môžu prostredníctvom klíringových centier nahliadnuť online do registra vecí vo všetkých občianskoprávnych
a vykonávacích konaniach, ale len v súvislosti s ich vlastnými vecami. Práva na nahliadnutie do spisov sa overujú pomocou jedinečného kódu adresy
prideleného každej osobe s právami na nahliadnutie.
Posledná aktualizácia: 11/03/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Poľsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Pomocou internetu možno začať tzv. elektronické konanie o platobnom rozkaze (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Prvá fáza tohto konania
sa uskutočňuje bez účasti dlžníka. Dlžník sa môže vyjadriť až po vydaní a doručení platobného rozkazu.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Elektronické konanie o platobnom rozkaze sa môže začať vo veciach týkajúcich sa peňažných pohľadávok bez ohľadu na hodnotu predmetu sporu.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Žaloba v elektronickom konaní o platobnom rozkaze sa môže podať na esúde (e-sąd) kedykoľvek.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Špecializovaný softvér vytvorený pre esúd automaticky konvertuje textový súbor žaloby do formátu a štruktúry údajov požadovaných esúdom.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Údaje sú zabezpečené niekoľkými modernými IT riešeniami vrátane systému CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and

Humans Apart). CAPTCHA je druh technológie používanej ako ochranný prvok webového sídla, ktorý umožňuje prenášať len údaje zadané ľuďmi. V tomto
prípade CAPTCHA chráni webový portál proti vytváraniu účtov strojmi. Systém to overí tým, že požiada používateľa, aby napísal text zobrazený na obrázku.
Text je zámerne deformovaný, aby ho nebolo možné čítať pomocou technológie OCR (Optical Character Recognition – súbor technológií alebo
softvér
používaný na rozpoznanie znakov a celých textov v
grafickom
súbore v
rastrovom formáte), ale stále je pre ľudí dostatočne čitateľný. Kód
zobrazený na obrázku treba napísať do textového poľa s použitím malých alebo veľkých písmen.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Žaloby a podania v elektronickom konaní o platobnom rozkaze sa musia podpísať elektronickým podpisom. Môžu sa použiť tieto typy podpisov:
a) jednoduchý elektronický podpis, ktorý je možné získať bezplatne na webovom sídle EPU.
Predtým sa musí vytvoriť účet. Po aktivácii účtu je potrebné požiadať o vydanie certifikátu z certifikačného strediska EPU a potom počkať na potvrdenie
vydania certifikátu (približne 2 hodiny). Následne musíte certifikát stiahnuť. Na správnu inštaláciu certifikátu v operačnom systéme je potrebné heslo
certifikátu. Heslo sa posiela emailom. Ak sa vám po stiahnutí certifikát stratí, musíte vygenerovať ďalšiu žiadosť o certifikát. Jednoduchý elektronický podpis
sa môže používať iba v ekonaniach. Platnosť certifikátu pre jednoduchý elektronický podpis je jeden rok;
b) kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovaný elektronický podpis sa môže používať automaticky po zaregistrovaní používateľského účtu. Používateľ si
však vopred musí sám vybaviť kvalifikovaný elektronický podpis.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Súdny poplatok za elektronické konanie o platobnom rozkaze sa môže uhradiť len elektronicky prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb. Poplatok
predstavuje jednu štvrtinu z poplatku, ktorý sa platí v klasickom konaní o platobnom rozkaze.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
V elektronickom konaní o platobnom rozkaze môže žalobca vziať žalobu späť až do právoplatného ukončenia konania. Na tento účel sa musí podať podanie.
Takéto podanie musí obsahovať vyhlásenie žalobcu o späťvzatí žaloby s uvedením čísla bankového účtu. Žalobca môže vziať žalobu späť v celom rozsahu
– v tomto prípade sa žalobca vzdá právnej ochrany všetkých nárokov (v plnej výške) uvedených v žalobe. Žaloba sa môže vziať späť aj čiastočne, to sa
nazýva čiastočné späťvzatie žaloby. Pri späťvzatí žaloby sa žalobca môže zároveň vzdať (zrieknuť sa) uplatňovaného nároku. Pri podaní späťvzatia žaloby
sa musí uviesť číslo bankového účtu na vrátenie súdneho poplatku. Súdny poplatok sa vráti v prípade, ak sa žaloba stiahne pred vydaním platobného
rozkazu.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
V elektronickom konaní o platobnom rozkaze nemôže žalovaný odpovedať cez internet. Prvý dokument, ktorý sa doručí žalovanému v elektronickom konaní
o platobnom rozkaze, je platobný rozkaz. Žalovaný sa môže proti nemu odvolať podaním odporu (v klasickej alebo elektronickej forme).
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
V elektronickom konaní o platobnom rozkaze žalovaný nemôže odpovedať na žalobu. Jedinou formou odvolania proti platobnému rozkazu je podanie odporu
na súde (v klasickej alebo elektronickej forme). V tomto prípade platobný rozkaz stráca platnosť a nemá žiadny právny účinok. Vec sa prenesie z esúdu na
súd, v ktorého územnej pôsobnosti má žalovaný bydlisko a prejedná sa v inom konaní.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Platobný rozkaz vydaný v elektronickom konaní o platobnom rozkaze nadobudne právoplatnosť dva týždne po tom, ako bol doručený žalovanému.
Právoplatný platobný rozkaz vydaný v elektronickom konaní o platobnom rozkaze a zahrnutý v informačnom systéme je exekučným titulom. K platobnému
rozkazu vydanému v elektronickom konaní o platobnom rozkaze súd pripojí elektronickú doložku vykonateľnosti.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
V elektronickom konaní o platobnom rozkaze nie je možné priložiť dokumenty k podaniu podanému elektronickými prostriedkami.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
V elektronickom konaní o platobnom rozkaze sa súdne písomnosti doručujú žalobcovi elektronickými prostriedkami. Po začatí konania podaním žaloby
prostredníctvom webového sídla esúdu získa žalobca prístup k osobitnej časti webového sídla esúdu, prostredníctvom ktorej môžu prijímať korešpondenciu
zo súdu. Súdne písomnosti sa doručujú žalobcovi prostredníctvom systému prenosu údajov, ktorý podporuje elektronické konanie o platobnom rozkaze
(elektronické doručovanie súdnych písomnosti). Súdne písomnosti sa doručia žalovanému elektronicky len vtedy, ak žalovaný súhlasí s týmto spôsobom ich
doručenia.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
V elektronickom konaní o platobnom rozkaze sú súdne rozhodnutia v elektronickej forme.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Áno, iba v elektronickom konaní o platobnom rozkaze.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Ak sa exekučný príkaz vzťahuje na súdne rozhodnutie vydané v elektronickom konaní o platobnom rozkaze, návrh na začatie exekučného konania sa môže
podať elektronickými prostriedkami. Návrh sa musí podať prostredníctvom systému prenosu údajov podporujúceho elektronické konanie o platobnom
rozkaze.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
V priebehu elektronického konania o platobnom rozkaze majú účastníci konania úplný prístup k spisom konania vedeným v ich veci. Tento prístup sa
zabezpečuje v systéme prenosu údajov na podporu konania. Nahliadnuté dokumenty je možné vytlačiť. V iných konaniach ako v elektronickom konaní o
platobnom rozkaze to nie je možné.
Posledná aktualizácia: 01/09/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku
bola nedávno
zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Automatické spracovanie - Portugalsko

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, v Portugalsku je možné začať súdne konanie prostredníctvom internetu a na tento účel boli vytvorené osobitné IT aplikácie: Citius a platforma na
správu konaní o súpise majetku.
Citius
V zásade je v občianskych súdnych konaniach možné predkladať podania a dokumenty elektronicky prostredníctvom platformy Citius na webovom sídle
http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ podľa postupov a pokynov uvedených na tomto sídle.
Na platforme Citius sú k dispozícii osobitné moduly pre sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov na spracúvanie konaní a predkladanie formálnych
dokumentov a pre právnych zástupcov na predkladanie formálnych dokumentov a nahliadanie do konaní [článok 3, Ministerská vykonávacia vyhláška (

Portaria) č. 280/2013].
Advokáti, advokátski koncipienti a právni zástupcovia sa na získanie prístupu do systému musia zaregistrovať u subjektu zodpovedajúceho za správu
prístupu do systému. Prístup sa udeľuje na základe informácií, ktoré poskytne príslušné profesijné združenie o platnosti registrácie svojho člena.
Po registrácii sa vystavia utajené, osobné a neprenosné údaje, ktoré umožňujú prístup do časti systému vyhradenej pre registrovaných používateľov .
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Pokiaľ ide o dedenie, v prípadoch, keď je dedičské konanie o rozdelení majetku sporové, si zainteresované strany od 2. septembra 2013 môžu sami zvoliť
notársku kanceláriu, v ktorej chcú začať konanie o súpise majetku, za predpokladu, že existuje relevantná súvislosť s rozdelením majetku na základe miesta,
kde sa začalo dedičské konanie, umiestnenia väčšiny nehnuteľností alebo obchodných prevádzok, ktoré tvoria súčasť dedičstva, alebo na základe miesta
pobytu väčšiny priamych zainteresovaných strán v rámci uvedeného rozdelenia majetku. Konanie sa v určitých štádiách podáva súdu, aby sudca vydal
rozhodnutie vrátane potvrdenia rozdelenia majetku.
Pokiaľ je to možné, konanie o súpise sa rieši elektronicky prostredníctvom notárov a elektronických prostriedkov v súlade s Ministerskou vykonávacou
vyhláškou č. 278/2013 z 26. augusta 2013 (článok 2 zákona č. 117/2019).
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Citius
Všetky súdne konania, to znamená žaloby vo veci samej, ochranné opatrenia, vedľajšie konania, individuálne súdne oznámenia a akékoľvek iné konania (či
už spojené, alebo samostatné) vrátane opravných prostriedkov, sú v súčasnosti spravidla v elektronickej podobe a spracúvajú sa v platforme Citius
(článok 3, Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013).
Vo veciach predložených súdom platforma Citius umožňuje podávať a spracovávať:
a) určovacie rozsudky v občianskych veciach, ochranné opatrenia a individuálne súdne oznámenia s výnimkou konaní na ochranu dieťaťa, ako aj
s výnimkou občianskoprávnych žalôb o náhradu škody alebo občianskoprávnych konaní o výkone rozhodnutia začatých v súvislosti s trestným konaním;
b) občianskoprávne vykonávacie konania a všetky vedľajšie konania spojené s výkonom rozhodnutia (v tomto prípade by sa vykonávacie konanie vrátane
tlače všetkých dokumentov, ktoré sa považujú za kľúčové, malo uskutočniť, až keď súd dostane návrh alebo informáciu, na základe ktorých sa vyžaduje jeho
zásah).
To isté platí pre konania o platobnom rozkaze. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom informačnom prehľade.
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Doručenie návrhu na súpis majetku notárovi, všetky napadnutia a žaloby sa musia vykonávať vždy, keď je to možné, prostredníctvom platformy na správu
konaní o súpise majetku (článok 6, zákon č. 23/2013).
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Uvedené služby sú spravidla dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Citius
Podania sa majú predkladať prostredníctvom vyplnenia formulárov dostupných na webovej stránke uvedenej v odpovedi na otázku 1, ku ktorým sa prikladajú:
a) súbory s ďalšími informáciami povinnými zo zákona, s vecným obsahom podania a s ostatnými informáciami, ktoré považuje právny zástupca za dôležité
a ktoré sa nehodia do žiadneho poľa vo formulári; a
b) dokumenty, ktoré musia byť priložené k podaniu.
Ak sa podania a dokumenty predkladajú týmto spôsobom, musia byť v platforme Citius opatrené zaručeným elektronickým podpisom, ktorým sa trvalo
osvedčuje profesijné postavenie podpísaného.
Súbory a dokumenty musia byť vo formáte „portable document format“ (.pdf), pokiaľ možno vo verzii PDF/A, a musia mať vyhľadávateľný obsah (článok 8,
Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013).
V prípade konania o vydanie platobného rozkazu by súbory mali byť vo formáte „extensive markup language“ (.xml) so špecifikáciami uvedenými na webovej
lokalite
https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Návrh na konanie o súpise majetku môže podať:
a) zainteresovaná strana alebo právny zástupca vyplnením elektronického formulára návrhu na začatie konania o súpise majetku, ktorý je k dispozícii na
platforme, a pripojením príslušných dokumentov podľa uvedených postupov a pokynov;
b) zainteresovaná strana v notárskej kancelárii prostredníctvom fyzického média, podaním vzorového návrhu na súpis majetku uvedeného v
predchádzajúcom článku spolu s príslušnými dokumentmi. (Článok 4, Ministerská vykonávacia vyhláška č. 278/2013).
Prístup na uvedenú webovú lokalitu je možný prostredníctvom elektronického certifikátu:
a) u občanov prostredníctvom digitálneho certifikátu, ktorý je súčasťou ich preukazu totožnosti;
b) u advokátov a právnych zástupcov prostredníctvom digitálneho certifikátu, ktorým sa potvrdzuje ich profesijné postavenie.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Osobné údaje, ktoré súdy získajú pri výkone právnych funkcií, spracúva IT platforma Citius vytvorená a riadená Inštitútom finančného riadenia a
infraštruktúry v oblasti spravodlivosti, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (ďalej len „inštitút IGFEJ, I.P.“) pod vedením
ministerstva spravodlivosti, ktoré pôsobí ako subdodávateľ najvyššieho subjektu v právnom systéme (v súlade s článkom 4 bodom 8 a článkom 28
všeobecného nariadenia o ochrane údajov), t. j. Najvyššej súdnej rady.
Inštitút IGFEJ, I.P., je povinný zaručiť, že sa vykonajú všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie toho, aby sa údaje spracúvali v súlade
s nariadením a aby sa chránili práva dotknutých osôb. Ministerstvo spravodlivosti v súlade s článkom 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov určilo
v prípade subjektov pod svojím vedením vrátane inštitútu IGFEJ, I.P., jednu zodpovednú osobu.
Za rozhodnutie o prístupe k osobným údajom a o ich prenose v súdnych prípadoch zodpovedá sudca, ktorý sa daným prípadom zaoberá. Sudca, ktorý sa
daným prípadom zaoberá, prijme toto rozhodnutie v súlade s procesným právom uplatniteľným na konkrétny prípad a v súlade s týmito ustanoveniami

uvedenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov: spracúvanie osobných údajov súdmi umožňuje obmedziť uplatňovanie nariadenia na konkrétne
operácie a postupy, ktoré je potrebné dodržať [článok 23 ods. 1 písm. d) a f)]; dozorné orgány nemôžu vykonávať dozor nad spracovateľskými operáciami
uskutočňovanými súdmi pri výkone ich zákonných povinností (obmedzenie ustanovené v článku 55 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Na
právne rozhodnutia v tejto veci sa vzťahuje odvolacie konanie stanovené vo vnútroštátnom procesnom práve.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Citius
Podania a dokumenty predkladané právnymi zástupcami musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, ktorým sa trvalo osvedčuje profesijné
postavenie podpísaného.
Prostredníctvom platformy Citius sa zabezpečuje:
a) osvedčenie dátumu a času doručenia;
b) že odosielateľ dostane kópiu predloženého podania a dokumentov s vyznačeným dátumom a časom osvedčeného doručenia;
c) ak prijatie nie je možné, odosielateľ dostane správu s informáciou, že podanie alebo dokumenty nie je možné predložiť prostredníctvom platformy.
Sudcovia a prokurátori vždy podávajú formálne dokumenty elektronicky prostredníctvom informačného systému Citius a so zaručeným alebo pokročilým
elektronickým podpisom.
Vo veciach, v ktorých sa nevyžaduje právne zastúpenie a v ktorých účastník konania nemá advokáta, možno podania predkladať na súd aj týmito spôsobmi
[článok 144 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku]:
a) osobné doručenie do kancelárie súdu, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum predloženia dokumentov;
b) doporučený list, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum podania na pošte;
c) odoslanie faxom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum odoslania dokumentov.
V prípade, že účastník konania má právne zastúpenie a elektronickému predloženiu dokumentov bráni odôvodnená prekážka, podanie možno predložiť aj
niektorým zo spôsobov uvedených vyššie.
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Po podaní návrhu v súlade s požiadavkami žalobca získa prostredníctvom platformy alebo od notára potvrdenie o podaní, v ktorom budú uvedené tieto
informácie:
a) dátum a čas podania návrhu;
b) kód a pokyny umožňujúce prístup na webovú lokalitu

https://www.inventarios.pt/, aby mohol do veci nahliadať;

c) platobné údaje na platbu prvej splátky notárskych poplatkov prostredníctvom bankomatu Multibanco a výška príslušnej sumy;
d) číslo, ktoré bude veci pridelené po zaplatení prvej splátky notárskych poplatkov.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Citius
Áno, súdny poplatok je potrebné zaplatiť.
Najprv sa musí vydať jednotný dokument na úhradu poplatku (Documento Único de Cobrança – DUC), ktorý bude dostupný na webovom sídle inštitútu
IGFEJ:
https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.
DUC možno uhradiť:
platbou prostredníctvom bankomatu Multibanco alebo internetového bankovníctva [v časti Platby určené štátu (Pagamentos ao Estado)],
v kancelárii súdu kartou Multibanco,
v pobočke vašej banky.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite:
Služby – trovy konania:
https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.
V konaniach, v ktorých nie je povinné používať elektronické prostriedky, sa súdne poplatky znížia na 90 % hodnoty, ak účastník konania predloží všetky
podania elektronicky (článok 6, Nariadenie o trovách konania).
Pokiaľ ide o platobné rozkazy, ďalšie informácie nájdete v príslušnom informačnom prehľade.
Portugalsko akceptuje aj úhradu súdnych poplatkov prostredníctvom zahraničného bankového prevodu.
Simulátor súdnych poplatkov je k dispozícii na stránke
https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Trovy konania o súpise zahŕňajú notárske poplatky a výdavky. Platba sa realizuje prostredníctvom bankomatu Multibanco na základe platobných údajov
elektronického prevodu, ktoré sa vygenerujú pri podaní návrhu.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Áno, späťvzatie návrhu na začatie konania alebo stiahnutie návrhu je možné za podmienok stanovených vo vnútroštátnych procesných pravidlách
uplatniteľných na danú vec.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Žalovaný spravidla súdu predkladá podania v rámci súdneho konania elektronicky, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum predloženia dokumentov
(článok 144 Občianskeho súdneho poriadku).
Vo veciach, v ktorých sa nevyžaduje právne zastúpenie a v ktorých účastník konania nemá advokáta, možno podania okrem toho doručovať osobne do
kancelárie súdu, prípadne zasielať doporučeným listom alebo faxom.
Pokiaľ ide o konania o súpise majetku, ďalšie informácie nájdete v odpovediach na otázky 4 a 6.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Citius
Ak chce žalovaný zaslať vyjadrenie, žaloba sa bude stále spracúvať elektronicky, aj keď určité dokumenty sa budú tlačiť. Tlačené dokumenty sú stále
potrebné (napr. sudcovia nemajú materiálne zdroje, ktoré by im umožňovali analyzovať vec a vypracovávať rozhodnutie na samostatných monitoroch či
počas vypočutia v súdnej sieni nahliadať do digitálneho spracovania; v niektorých prípadoch je na rozhodnutí súdu, či si podrobná analýza určitých
dokumentov vyžaduje ich tlač).
Fyzický spis vo veci musí obsahovať iba podania a písomnosti, ktoré sú relevantné z hľadiska rozhodnutia vo veci samej. V každej veci ich sudca uvedie v
odôvodnenom rozhodnutí. O nasledujúcich podaniach sa predpokladá, že nie sú relevantné (článok 28, Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013):
a) žiadosti o zmenu dátumu vypočutia;
b) administratívna komunikácia a oznámenia o vymáhaní, ktoré súvisia iba s organizáciou konania, a odpovede, ako napríklad:
i) oznámenia, ktorými sa nariaďuje predvolanie strán alebo doručenie oznámenia stranám;
ii) oznámenia, ktorými sa stanovujú vypočutia;

iii) oznámenia o odoslaní veci generálnemu prokurátorovi;
iv) oznámenia o vyšetrovaní rôznych útvarov, ako sú orgány kriminálnej polície, matričné úrady, Národný ústav súdneho lekárstva a forenzných vied
Portugalska (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Riaditeľstvo väzenských služieb a sociálnej rehabilitácie (Direcção-Geral de

Reinserção e Serviços Prisionais) či Generálne riaditeľstvo pre sociálne zabezpečenie (Direcção-Geral da Segurança Social);
v) potvrdzujúce pečate generálneho prokurátora a sudcu;
c) prijatie vymenovania súdneho exekútora na doručenie predvolaní;
d) interná komunikácia;
e) negatívne certifikáty na základe nahliadnutia do databáz útvarov verejnej správy;
f) konkrétne žaloby, komunikácia alebo oznámenia od súdneho exekútora.
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Notár musí zaznamenať všetky kroky prebiehajúce v konaní na platforme, aby bolo možné identifikovať každý krok a dohľadať súvisiace dokumenty a
akékoľvek sprievodné dokumenty.
Akékoľvek formálne právne kroky podané ktoroukoľvek osobou zúčastnenou na konaní, ktoré neboli podané elektronicky, musí notár naskenovať a
zaregistrovať do spisu na účely súvisiaceho konania o súpise majetku.
Ak uvedené dokumenty nie je možné naskenovať z dôvodu povahy podania alebo iného dokumentu predloženého zainteresovanou stranou, notár musí
právne kroky zaregistrovať na platforme pre konania o súpise majetku, pričom uvedie, že do daného dokumentu možno nahliadnuť v notárskej kancelárii.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Ak sa žalovaný k žalobe nevyjadrí, v žalobe sa postupuje podľa príslušného postupu a spracováva sa digitálne až do ukončenia konania. Niektoré
dokumenty sa vytlačia, ako je to vysvetlené v odpovedi na predchádzajúcu otázku.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Pozri odpovede na otázky 2 a 4.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Citius
Ak chcete zistiť, v ktorých prípadoch zákon umožňuje doručovanie prostredníctvom internetu, pozrite si informačný prehľad „Doručovanie písomností –
Portugalsko“, najmä odpovede na otázky 5 a 6.
Ak je prípustné elektronické doručovanie, vykonáva sa prostredníctvom platformy Citius, na ktorej sa automaticky zabezpečuje dostupnosť dokumentov a
možnosť ich prehliadania na webovej lokalite
http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Doručovanie notárom právnym zástupcom účastníkov konania, ktorí sa už zúčastňujú na konaní, sa uskutočňuje prostredníctvom platformy pre konania o
súpise majetku, v časti systému vyhradenej pre zákonného zástupcu. Doručenie sa považuje za vykonané v tretí deň od sprístupnenia dokumentu v časti
systému vyhradenej zákonnému zástupcovi, alebo ak tento deň nie je pracovným dňom, v nasledujúci pracovný deň.
Keď je dokument sprístupnený na platforme v časti vyhradenej zákonnému zástupcovi, súčasne sa na e-mailovú adresu, ktorú predtým poskytol, odošle email s oznámením, že dokument je k dispozícii na platforme.
Ak sa doručenie uskutočňuje priamo účastníkom konania, dokumenty sa doručujú v papierovej forme za podmienok stanovených v Občianskom súdnom
poriadku a sú zaznamenané na platforme pre konania o súpise majetku s pripojeným elektronickým podpisom príslušného úradníka.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Ak chcete zistiť, v ktorých prípadoch zákon umožňuje doručovanie súdnych rozhodnutí prostredníctvom internetu, pozrite si informačný prehľad
„Doručovanie písomností – Portugalsko“, najmä odpovede na otázky 5 a 6.
Vydávanie súdnych rozhodnutí sa uskutočňuje v systéme Citius-Magistrados Judiciais a rozhodnutia sú k dispozícii na platforme Citius.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Áno, elektronicky je možné predkladať: žiadosti o povolenie na podanie odvolania, odôvodnenia odvolania a vyjadrenia k odvolaniu, ako aj sťažnosti proti
zamietnutiu alebo postúpeniu odvolania.
Pokiaľ ide o doručovanie rozhodnutia o odvolaní, pozrite si odpoveď na otázku 13.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Áno, je možné začať vykonávacie konanie prostredníctvom internetu.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Citius
S výnimkou vykonávacích konaní, do ktorých môžu nahliadať samotní účastníci konania, môžu do všetkých ostatných súdnych konaní nahliadať online iba
zákonní zástupcovia (advokáti a právni zástupcovia), súdni exekútori a v prípade insolvenčného konania správcovia konkurznej podstaty.
Veriteľ alebo dlžník môže nahliadnuť do vykonávacieho konania na webovej lokalite https://processoexecutivo.justica.gov.pt na základe autentifikácie
prostredníctvom certifikátu digitálnej autentifikácie integrovaného do identifikačných kariet alebo prostredníctvom mobilného digitálneho kľúča. Nahliadnutie
je v súlade s postupmi a pokynmi uvedenými na webovej lokalite.
Platforma na správu konaní o súpise majetku
Účastníci konania a ich zákonní zástupcovia môžu nahliadať do konania o súpise majetku na platforme pre konania o súpise.
Účastníci konania majú prístup do tohto systému výlučne na účely nahliadnutia, a to pomocou kódu, ktorý im poskytol notár pri prvom doručovaní písomností
dotknutému účastníkovi konania.
Uplatniteľné právne predpisy
Zákon č. 41/2013 z 26. júna 2013 – Občiansky súdny poriadok
Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013 z 26. augusta 2013 – Elektronické spracovanie súdnych prípadov
Zákon č. 117/2019 z 13. septembra 2019
2019– Právny režim pre konania o súpise majetku
Ministerská vykonávacia vyhláška č. 278/2013 z 26. augusta 2013 – o spracúvaní dokumentov a podmienkach konaní o súpise majetku
Užitočné odkazy
Portál Citius
Portál súdnictva
Generálne riaditeľstvo pre výkon spravodlivosti
Generálne riaditeľstvo pre politiku v oblasti spravodlivosti
Inštitút finančného riadenia a infraštruktúry v oblasti spravodlivosti
Pozn.:

Kontaktné miesto EJS-civil, súdy či iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto prehľade. V každom prípade je potrebné prečítať si
aj znenie platných právnych predpisov. Tie sa pravidelne aktualizujú a ich interpretácia sa vyvíja s ohľadom na judikatúru.
Posledná aktualizácia: 15/04/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku
bola nedávno
zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Automatické spracovanie - Rumunsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Podľa článku 199 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa návrh môže podať osobne alebo prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom alebo ako
naskenovaný zaslať e-mailom alebo ako elektronický dokument.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
V občianskoprávnych veciach sa návrhy môžu podávať naskenované a zaslané e-mailom alebo ako elektronické dokumenty. Neexistujú žiadne postupy,
ktoré by boli dostupné iba cez internet.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Tento nástroj je k dispozícii nepretržite.
Podľa článku 199 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa návrh podaný osobne alebo prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom alebo ako
naskenovaný a zaslaný e-mailom alebo ako elektronický dokument zaregistruje a priradí sa mu konkrétny dátum prostredníctvom vstupnej pečiatky. Po
registrácii sa návrh a sprievodné dokumenty, ku ktorým sú v prípade potreby priložené dôkazy o tom, ako boli predložené súdu, odovzdajú predsedovi súdu
alebo osobe ním určenej, ktorá podnikne okamžité kroky na zriadenie senátu náhodným spôsobom podľa zákona.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Občiansky súdny poriadok nestanovuje používanie akýchkoľvek štandardných formulárov pre právne nároky. Ustanovenia zvykového práva týkajúce sa
občianskoprávneho konania stanovujú obsah niektorých občianskoprávnych návrhov (napr. návrhu, vyjadrenia k žalobe, protinávrhu).
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Zabezpečený prenos a ukladanie údajov sa vykonáva pomocou pôvodných IT e-mailových nástrojov, ako sú firewally, certifikáty, antivírusy, kontroly prístupu
založené na úlohách atď., spolu s uplatňovaním osvedčených postupov v tejto oblasti.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Podľa článku 148 ods. 2 a 5 Občianskeho súdneho poriadku môžu byť návrhy, ktoré sa zasielajú súdom, podané aj ako elektronické dokumenty za
predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky. Návrh by mal zahŕňať aj podpis. Podpis sa môže použiť na dokument, ktorý sa naskenuje a odošle emailom. Podpis môže byť elektronický, keď sa návrh vo forme elektronického dokumentu zasiela e-mailom .
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Áno, súdne poplatky sa platia v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 80/2013 o súdnych poplatkoch, ale ich výška sa nelíši. Súdnu kolkovú daň zaplatí
dlžník dane buď v hotovosti, bankovým prevodom alebo on-line na osobitný rozpočtový príjmový účet s názvom „Súdne kolkové dane a iné kolkové dane“,
ktorý je založený v mene územnej správnej jednotky, v ktorej má fyzická osoba svoje bydlisko alebo pobyt alebo prípadne, kde má právnická osoba svoje
sídlo. Ak dlžník súdnej kolkovej dane nemá bydlisko ani pobyt, prípadne sídlo v Rumunsku, kolková daň sa zaplatí do miestneho rozpočtu územnej správnej
jednotky, v ktorej sa nachádza súd, na ktorý sa podáva žaloba alebo návrh.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Áno, za rovnakých podmienok ako môže žalobca odstúpiť od súdneho konania. Podľa článku 406 Občianskeho súdneho poriadku môže navrhovateľ
kedykoľvek upustiť od súdneho konania buď ústne počas súdneho pojednávania alebo prostredníctvom písomného návrhu.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Odporca nemá povinnosť používať internet.
Podľa článku 149 ods. 4 a článku 154 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku oznámenie predvolaní a všetkých procesných dokumentoch vykonávajú
z úradnej povinnosti súdni úradníci alebo iní zamestnanci súdu, ako aj zástupcovia alebo zamestnanci iných súdov v okresoch, kde sa nachádza osoba,
ktorej sa má dokument oznámiť. Oznamovanie predvolaní a iných procesných dokumentov môže vykonávať súdny úradník takisto faxom, e-mailom alebo
inými prostriedkami, ktorými sa zabezpečí zaslanie znenia dokumentu a potvrdenie jeho prijatia, za predpokladu, že účastník poskytol súdu na tento účel
príslušné údaje. Na účely potvrdenia súd spolu s procesným dokumentom zašle formulár obsahujúci: názov súdu, dátum oznámenia, meno úradníka
zodpovedného za oznámenie a informácie o oznámených dokumentoch. Príjemca vyplní formulár a uvedie dátum jeho prijatia, zreteľne uvedie meno
a podpis osoby zodpovednej za prijatie korešpondencie a formulár zašle súdu faxom, e-mailom alebo iným spôsobom. Ak bola žiadosť zaslaná faxom alebo
e-mailom, podľa zákona je súdny úradník povinný vyhotoviť kópie návrhu z úradnej povinnosti. Náklady na vyhotovenie kópii znáša účastník, ktorý má
povinnosť poskytnúť kópie.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Vyjadrenie k žalobe by sa malo oznámiť rovnakým spôsobom ako pri doručení procesného dokumentu. Pozri odpoveď na otázku č. 9.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
V súlade s článkom 208 Občianskeho súdneho poriadku je v prípade nepredloženia vyjadrenia k žalobe v lehote stanovenej zákonom rovnaká sankcia bez
ohľadu na to, akým spôsobom sa predkladá. Neposkytnutie vyjadrenia k žalobe vedie k tomu, že žalovaný stratí svoje právo poskytnúť ďalšie dôkazy alebo
predložiť iné námietky, ako tie, ktoré sa týkajú verejného poriadku, ak zákon neustanovuje inak.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Pozri odpoveď na otázku č. 9.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Pozri odpoveď na otázku č. 9.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Pozri odpoveď na otázku č. 9.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Pozri odpovede na otázky č. 1 a 9.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Súdne dokumenty vydané v exekučnom konaní podliehajú rovnakým všeobecne platným ustanoveniam ako oznamovanie procesných dokumentov. Pozri
odpoveď na otázku č. 1.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Neuplatňuje sa.
Webové sídla súdov (
http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) alebo informačné kiosky, ktoré sa nachádzajú na niektorých súdoch však poskytujú
prístup k súhrnu rozhodnutí podľa čísla prípadu, veci a mien účastníkov. V budúcnosti sa plánuje aj zriadenie prístupu k súdnym spisom z domova, ktorý
bude za poplatok.
Posledná aktualizácia: 04/05/2018
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Slovinsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, zákon o občianskom súdnom konaní (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) umožňuje predkladať návrhy v občianskych konaniach v elektronickej forme
a začať súdne konanie cez internet.
Presnejšie povedané, v článku 105 písm. b) sa stanovuje, že návrhy v občianskych konaniach sa predkladajú písomne, pričom za písomný návrh sa
považuje návrh, ktorý bol napísaný rukou alebo vytlačený a vlastnoručne podpísaný navrhovateľom (návrh vo fyzickej forme), alebo návrh v elektronickej
forme podpísaný elektronickým podpisom, ktorý je rovnocenný vlastnoručnému podpisu. Návrh vo fyzickej forme sa podáva poštou, pomocou komunikačnej
technológie, doručuje priamo príslušnému orgánu alebo ho podáva osoba, ktorá profesionálne vykonáva podávanie návrhov (komerčný podávateľ/ poslovni

ponudnik). Návrh v elektronickej forme sa predkladá jeho nahraním do informačného systému súdnictva, ktorý automaticky potvrdí prijatie návrhu.
Bez ohľadu na existujúce právne ustanovenia (zákony a vykonávacie predpisy), ktoré sa týkajú všetkých občianskych a obchodných konaní, možno
v súčasnosti prostredníctvom internetu alebo elektronicky vykonávať len úkony uvedené na webovej lokalite elektronickej justície (e-Sodstvo): v prípade
exekučných konaní je možné podávať v elektronickej forme návrhy na vykonanie exekúcie a iné návrhy, ako aj vydávať a doručovať súdne písomnosti, pri
ktorých je v prípade niektorých adresátov (notári, advokáti) povinné využívať elektronickú službu; ďalej je možné podávať návrhy a vydávať rozhodnutia
v konkurznom konaní, ako aj predkladať návrhy na zápis do katastra nehnuteľností a vydávať rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností.
Na tieto účely existuje v Slovinsku webová lokalita elektronickej justície, ktorá umožňuje podávať písomné materiály v elektronickej forme:
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Elektronické predkladanie návrhov a doručovanie elektronických dokumentov je možné v občianskych súdnych konaniach i v iných občianskych súdnych
postupoch, v ktorých sa uplatňujú pravidlá zákona o občianskom súdnom konaní.
Konanie týkajúce sa katastra nehnuteľností možno začať výlučne cez internet, pretože v článku 125 písm. a) zákona o katastri nehnuteľností ( Zakon
o zemljiški knjigi, ZZK-1) sa stanovuje povinné elektronické predkladanie dokumentov. Navrhovateľ však môže podať návrh na zápis práva vlastníctva vo
svoj prospech v poradí priority pre podanie návrhu do súdnych záznamov osobne v úradných hodinách na katastrálnom súde príslušnom pre oblasť, v ktorej
sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá je predmetom návrhu, ak katastrálnemu súdu doručí všetky dokumenty, ktoré tvoria základ pre požadovaný zápis, uvedené
v článku 142 ods. 1 tohto zákona, a ak zároveň zaplatí súdne poplatky, ktoré sa vzťahujú na návrh. Navrhovateľ, ktorý sám podal elektronický návrh na zápis
do katastra nehnuteľností, notár, advokát, realitná spoločnosť alebo štátne zastupiteľstvo zastupujúce účastníka konania v konaní týkajúcom sa katastra
nehnuteľností musia predložiť všetky návrhy daného účastníka konania elektronicky (článok 125 písm. a) ods. 4 zákona o občianskom konaní).
V prípade iných konaní, ktoré možno začať elektronicky, právne predpisy naďalej umožňujú podávať návrhy vo fyzickej (papierovej) forme.
Exekúcia: V článku 29 ods. 2 zákona o exekúcii a zabezpečení pohľadávok (Zakon o zvršbi in zavarovanju, ZIZ) sa stanovuje, že minister zodpovedný za
spravodlivosť určuje druhy exekučných konaní, v ktorých možno návrhy na vykonanie exekúcie a ďalšie návrhy predkladať elektronickou cestou a spracovať
automaticky v informačnom systéme, ako aj priebeh týchto konaní. V súlade s uvedeným článkom sa v prílohe 5 pravidiel týkajúcich sa formulárov, druhov
exekučných konaní a automatizovaného exekučného konania stanovuje, ktoré elektronické návrhy môže navrhovateľ podať prostredníctvom webovej lokality
elektronickej justície (podlokalita pre elektronickú exekúciu/e-Izvršba). Účastníci konania môžu podať všetky návrhy v elektronickej forme prostredníctvom
podlokality pre elektronickú exekúciu, ktorá je súčasťou webovej lokality elektronickej justície.
Konkurzné konania: Správca konkurznej podstaty je povinný predkladať svoje správy, zoznamy overených pohľadávok a iné dokumenty súdu v elektronickej
forme podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom overeným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu (článok 98 zákona o finančných operáciách,
platobnej neschopnosti a nútenej likvidácii/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Advokát, ktorý
zastupuje účastníka v konkurznom konaní, je povinný predkladať oznámenia o pohľadávkach a iné návrhy účastníka konania v elektronickej forme
podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom overeným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu (článok 123 písm. a) zákona o finančných
operáciách, platobnej neschopnosti a nútenej likvidácii). V opačnom prípade súd návrh zamietne. Všetky dokumenty sa doručujú advokátovi, ktorý zastupuje
účastníka v konkurznom konaní, a správcovi konkurznej podstaty elektronicky na zabezpečenú e-mailovú adresu.
Podobne aj súd vydáva pôvodné rozhodnutie alebo rozkaz v konkurzných konaniach v elektronickej forme podpísané zabezpečeným elektronickým
podpisom sudcu overeným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu. (článok 124 zákona o finančných operáciách, platobnej neschopnosti a nútenej
likvidácii)
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Informačný systém elektronickej justície musí umožňovať vykonávanie elektronických transakcií každý pracovný deň od 8.00 do 20.00. Používatelia
informačného systému elektronickej justície môže v zásade vykonávať elektronické transakcie v ktorúkoľvek hodinu a v ktorýkoľvek deň v týždni, pretože
uvedené obmedzenia sa vzťahujú na prípady, keď prebieha technická inovácia systému.
V článku 112 zákona o občianskom súdnom konaní sa stanovuje, že v prípade, že návrh sa posiela elektronickou cestou, sa za okamih doručenia súdu,
ktorému je určený, považuje čas prijatia informačným systémom. V pravidlách pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní, ktoré predstavujú
vykonávací právny predpis, sa stanovuje, že ak sa na elektronický návrh vzťahuje lehota, musí sa tento návrh považovať za predložený v okamihu prijatia
serverom, na ktorom pracuje modul elektronického registra pre druh občianskeho súdneho konania, v rámci ktorého sa návrh predkladá prostredníctvom
informačného systému elektronickej justície (článok 18 pravidiel).
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Ak je neštandardizovaná časť textu elektronického návrhu pôvodne vytvorená ako elektronický dokument, musí byť priložená k elektronickej transakcii vo
formáte PDF/A. Používateľ musí previesť neštandardizovanú časť textu elektronického návrhu, ktorá bola pôvodne vytvorená ako písomný dokument, ako aj

každú prílohu vo forme písomného dokumentu do elektronickej formy tak, že ju naskenuje a priloží k elektronickej transakcii. Elektronický dokument získaný
týmto spôsobom musí spĺňať tieto požiadavky:
musí byť vo formáte PDF/A a v čiernobielom prevedení;
rozlíšenie musí byť medzi 240 dpi a 300 dpi;
ak písomný dokument obsahuje viac strán, všetky strany sa musia nachádzať v jednom súbore PDF a nesmú byť medzi nimi prázdne strany;
ak je priložených viac dokumentov, každý dokument sa musí nachádzať v samostatnom súbore PDF.
Ak elektronický dokument priložený k elektronickej transakcii nespĺňa tieto požiadavky, elektronický návrh sa považuje za neúplný. (článok 19 pravidiel pre
elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní)
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Informačný systém elektronickej justície je umiestnený v zabezpečenej vládnej sieti (HKOM) a údaje sú uložené na centrálnom serveri siete HKOM.
Práva na prístup k údajom sa riešia ako súčasť systému práv, ktorý reguluje stredisko informačných technológií Najvyššieho súdu Slovinskej republiky (
Vrhovno sodišče Republike Slovenije) v súlade s pravidlami pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní. Každý používateľ informačného
systému elektronickej justície a ďalších troch podlokalít sa pred vykonávaním elektronických transakcií musí zaregistrovať v zabezpečovacom systéme.
Používateľské skupiny sa rozlišujú podľa úrovne prezentácie v informačnom systéme (bežní používatelia, registrovaní používatelia a kvalifikovaní
používatelia). Počet používateľských práv (elektronických transakcií), ktoré sa môžu využiť na lokalite a podlokalitách, závisí od druhu používateľskej
skupiny, do ktorej používateľ patrí.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Každý elektronický návrh musí byť podpísaný elektronickým podpisom navrhovateľa (kvalifikovaný digitálny certifikát). Informačný systém elektronickej
justície pridá ku každému prijatému elektronickému návrhu časový údaj a navrhovateľ dostane automatizovaný elektronický certifikát s uvedeným časom
vloženia návrhu do informačného systému elektronickej justície.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Všeobecný právny predpis upravujúci platenie súdnych poplatkov je zákon o súdnych poplatkoch (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), v ktorom sa uvádza, že
súdne poplatky sa na súdoch v Slovinsku hradia podľa ustanovení tohto zákona. V zákone sa v zásade nerozlišuje medzi elektronickými a neelektronickými
postupmi, ale podporuje sa elektronické podávanie návrhov vo vykonávacích konaniach, keďže poplatok za elektronické podávanie je o 20 % nižší ako
poplatok za návrh predložený vo fyzickej (papierovej) forme.
Exekučné konania:
Platobný rozkaz sa vydáva po podaní elektronického návrhu, na základe ktorého musí navrhovateľ uhradiť súdny poplatok v lehote ôsmich dní od doručenia
rozkazu, a to tak, že príslušnú sumu poukáže na príslušný účet, pričom uvedie referenčné číslo uvedené v rozkaze. Platobný rozkaz na úhradu súdneho
poplatku sa považuje za doručený, keď navrhovateľ alebo jeho zástupca podá elektronický návrh.
Ak navrhovateľ neuhradí súdny poplatok v súlade s platobným rozkazom do ôsmich dní od doručenia rozkazu a nie sú splnené podmienky na oslobodenie,
oneskorenie alebo zaplatenie súdnych poplatkov, návrh sa považuje za vzatý späť. Jedinou výnimkou je elektronický návrh na vykonanie exekúcie na
základe hodnoverného dokumentu, keď povinnosť uhradiť poplatok vzniká nahratím návrhu do informačného systému. Navrhovateľovi sa nevydá platobný
rozkaz, ale namiesto toho dostane údaje potrebné na uhradenie súdneho poplatku. Ak navrhovateľ neuhradí stanovenú sumu súdneho poplatku za
elektronický návrh na vykonanie exekúcie na základe hodnoverného dokumentu, za ktorý zodpovedá ústredné oddelenie pre overovanie dokumentov (
centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), do ôsmich dní od doručenia návrhu, návrh sa považuje za nepodaný.
Neexistuje žiadny rozdiel medzi uhrádzaním súdnych poplatkov vo všeobecnosti a uhrádzaním súdnych poplatkov za elektronické návrhy, ktoré nie sú
návrhmi na vykonanie exekúcie na základe hodnoverného dokumentu. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie na základe hodnoverného dokumentu podá vo
fyzickej (papierovej) forme a ak navrhovateľ neuhradí súdne poplatky v súlade s údajmi uvedenými na formulári návrhu, súd mu pošle platobný rozkaz.
Konania týkajúce sa katastra nehnuteľností: V prípade, že je potrebné uhradiť súdny poplatok za návrh na zápis do katastra nehnuteľností alebo za iný
elektronický návrh, po podaní elektronického návrhu sa vydá rozkaz, na základe ktorého musí navrhovateľ uhradiť súdny poplatok v lehote ôsmich dní od
doručenia rozkazu, a to tak, že príslušnú sumu poukáže na príslušný účet, pričom uvedie referenčné číslo uvedené v rozkaze. Platobný rozkaz na úhradu
súdneho poplatku sa považuje za doručený, keď navrhovateľ alebo jeho zástupca podá elektronický návrh. Ak navrhovateľ neuhradí súdny poplatok v súlade
s platobným rozkazom do ôsmich dní od doručenia rozkazu, návrh sa považuje za vzatý späť.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Na späťvzatie návrhu podaného elektronicky sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na späťvzatie písomného návrhu. V elektronických exekučných konaniach,
konkurzných konaniach a konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností spracúvaných počítačom možno predložený návrh stiahnuť aj elektronicky.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Ako je uvedené v bode 1, napriek existencii právnych ustanovení o podávaní elektronických návrhov to ešte stále nie je možné vo všetkých občianskych
konaniach.
Pravidlá týkajúce sa formulárov, druhov exekučných konaní a automatizovaného exekučného konania obsahujú zoznam návrhov a iných dokumentov, ktoré
možno v exekučnom konaní odoslať elektronickou cestou. Ak chce dlžník v exekučnom konaní podať odpoveď alebo elektronický návrh prostredníctvom
webovej lokality elektronickej justície (podlokalita pre elektronickú exekúciu), musí spĺňať podmienky vzťahujúce sa na externého kvalifikovaného
používateľa informačného systému elektronickej justície (otvorená zabezpečená elektronická poštová schránka, kvalifikovaný digitálny certifikát od
slovinského certifikačného orgánu spojený s daňovým identifikačným číslom), ako aj ďalšie podmienky v závislosti od toho, do ktorej skupiny používateľov
patrí (článok 12 pravidiel pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní).
Povinnosti vzťahujúce sa na niektorých účastníkov v súvislosti s predkladaním dokumentov v elektronickej forme a povinnosti účastníkov konania
v konkurzných konaniach si preštudujte v odpovedi v bode 2.
V konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností a v niektorých druhoch exekučných konaní možno cez internet podať aj námietku alebo iný opravný
prostriedok. V konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností sú niektorí účastníci (advokáti, notári, štátne orgány, realitné spoločnosti) povinní predkladať
všetky dokumenty elektronicky.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Elektronický postup v prípade, že protistrana neodpovedá, prebieha rovnakým spôsobom ako písomný postup v týchto prípadoch. Po uplynutí stanovenej
lehoty na odpoveď žalovanej strany alebo dlžníka súd vydá rozhodnutie.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Pozri bod 10 – rovnaká otázka.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
V článku 16 písm. a) zákona o občianskom súdnom konaní sa stanovuje, že elektronická forma je rovnocenná písomnej forme, ak údaje v elektronickej
forme možno spracovať na súde a sú prístupné a vhodné na následné použitie, a že údaje v elektronickej forme nemožno považovať za údaje, ktoré nemajú

dôkaznú hodnotu len preto, lebo sú v elektronickej forme. To isté sa uvádza v zákone o elektronických transakciách a elektronickom podpise ( Zakon

o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, článok 13 ods. 1).
Dokumenty a dôkazy možno predkladať v elektronickej forme v exekučných konaniach a konaniach na zabezpečenie pohľadávok. Pokiaľ ide o súlad
s technickými požiadavkami, ak sa v týchto požiadavkách nehovorí o elektronickom návrhu, ale o elektronickom dokumente (prílohe), uplatňujú sa mutatis
mutandis ustanovenia článku 19 ods. 1 a 2 pravidiel pre elektronické dokumenty. Pozri aj odpoveď v bode 4.
Dokumenty sa môžu predkladať aj v elektronickej forme. Elektronický návrh je elektronický dokument obsahujúci návrh účastníka občianskeho súdneho
konania (pravidlá pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní). V tých istých pravidlách sa vymedzuje aj „elektronická príloha“, t. j. písomný
dokument prevedený do elektronickej formy a priložený k elektronickému návrhu.
Používateľ predloží elektronický návrh tak, že vyberie vhodnú elektronickú transakciu na podanie elektronického návrhu na webovej lokalite elektronickej
justície a zadá požadované informácie zo štandardizovanej časti textu návrhu do príslušného poľa on-line formulára. Ak elektronický návrh obsahuje aj
dôvodovú časť podľa zákona alebo na základe uváženia navrhovateľa, používateľ vytvorí samostatný elektronický dokument z textu dôvodovej časti
(neštandardizovaná časť textu elektronického návrhu), ktorý spĺňa požiadavky uvedené v článku 19 pravidiel pre elektronické transakcie v občianskom
súdnom konaní, a priloží ho k transakcii v rámci elektronickej exekúcie. Používateľ ho podpíše pomocou vlastného zabezpečeného elektronického podpisu.
To isté platí aj pre elektronické prílohy k elektronickým návrhom. Pozrite si aj odpovede uvedené vyššie.
V prípade konaní týkajúcich sa katastra nehnuteľností platí osobitné pravidlo, že len notár, teda osoba, ktorá má dôveru verejnosti, môže prevádzať
súkromné dokumenty (zmluvy) do elektronickej formy. Účelom tohto pravidla je zabezpečiť právnu istotu, pričom platí, že dokument prevedený do
elektronickej formy získava charakter (dôkaznú hodnotu) originálu. Notár je v súlade s pravidlami notárskej úschovy povinný nechať si tento dokument, kým
zápis nenadobudne právoplatnosť. Účastník konania/navrhovateľ môže iné dokumenty, ktoré tvoria základ pre zápis (rozhodnutia súdu a iné rozhodnutia
štátneho orgánu), do elektronickej formy previesť sám.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Podľa ustanovení pravidiel pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní sa elektronické rozhodnutie súdu považuje za pôvodné rozhodnutie
súdu. V prípade elektronického doručovania rozhodnutia súdu sa kópia elektronického rozhodnutia súdu odosiela ako elektronický dokument. V prípade
doručovania rozhodnutia súdu poštou sa posiela tlačená kópia elektronického rozhodnutia súdu.
*Treba zdôrazniť, že napriek platným právnym ustanoveniam v súčasnosti ešte stále nie je v praxi možné posielať dokumenty elektronickou cestou
v občianskych a obchodných veciach s výnimkou konkurzných konaní a konaní týkajúcich sa katastra nehnuteľností. Od 10. apríla 2014 sa súdne
dokumenty doručujú v elektronickej forme, teda elektronickou cestou, aj advokátom a exekútorom.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Áno. Rozsudok alebo rozhodnutie vydané v elektronickej forme podpíše predseda poroty sudcov s použitím vlastného zabezpečeného elektronického
podpisu a zabezpečeného elektronického podpisu súdu overených prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu. Ak je zabezpečený elektronický podpis
predsedu poroty sudcov overený prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu, ktorý zároveň obsahuje údaj o súde, zabezpečený elektronický podpis súdu nie
je potrebný. V prípade rozsudkov automaticky spracovaných informačným systémom sa namiesto podpisu a pečiatky môže použiť telefax.
Rozhodnutie vydané vo fyzickej alebo v elektronickej forme možno doručiť účastníkom konania ako overenú kópiu alebo ako elektronickú (naskenovanú)
kópiu, prípadne v elektronickej forme. Pozri aj poznámku k odpovedi č. 13.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Ako už bolo uvedené, aj napriek existencii právnych ustanovení nemožno elektronické návrhy vrátane odvolaní podávať vo všetkých konaniach, hoci
elektronické podanie je možné v exekučných konaniach, konkurzných konaniach a konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností, ak navrhovateľ spĺňa
podmienky vzťahujúce sa na používateľa informačného systému elektronickej justície. Pozrite si aj odpovede uvedené vyššie.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Áno, webová lokalita elektronickej justície umožňuje aj elektronickú exekúciu. Navrhovateľ môže podať návrh na exekúciu na základe hodnoverného
dokumentu prostredníctvom webovej lokality elektronickej justície (podlokality pre elektronický výkon nárokov) ako registrovaný a externý kvalifikovaný
používateľ. Navrhovateľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu a návrhu na zabezpečenie pohľadávok prostredníctvom
podlokality pre elektronickú exekúciu len ako externý kvalifikovaný používateľ. Treba zdôrazniť, že tento postup exekúcie a zabezpečenia pohľadávok sa
vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi (zákon o exekúcii a zabezpečení pohľadávok).
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Účastníci konania majú právo nazrieť do spisu v elektronickej forme, ktorý sa nachádza v informačnom systéme, a skopírovať si ho, pričom účastník konania
preukáže svoju totožnosť prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis.
V exekučných konaniach a konaniach na zabezpečenie pohľadávok pred miestnymi súdmi (okrajna sodišča) môžu používatelia, ktorí podali elektronický
návrh prostredníctvom podlokality pre elektronickú exekúciu, nazerať do vlastných dokumentov, ako aj do procesných úkonov týkajúcich sa veci, v súvislosti
s ktorou podali elektronický návrh a v ktorej sú uvedení ako účastníci. V pravidlách týkajúcich sa formulárov, druhov exekučných konaní a automatizovaného
exekučného konania sa stanovuje, do akých dokumentov môže používateľ z konkrétnej skupiny používateľov nazrieť.
Nazeranie do spisu je povolené aj v konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností. Jediným rozdielom medzi konaním týkajúcim sa katastra nehnuteľností
a exekučným konaním je to, že všetci registrovaní používatelia (teda nielen navrhovatelia a iní účastníci) môžu nazerať do spisu dovtedy, kým zápis do
katastra nehnuteľností nenadobudne právoplatnosť. Pre všetky osoby sú z dôvodu ochrany osobných údajov účastníkov k dispozícii na nahliadnutie len
procesné úkony (návrhy, rozhodnutia súdu atď.), ale nie prílohy, teda dokumenty.
Súvisiace odkazy
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://www.uradni-list.si/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
http://www.sodisce.si/
Posledná aktualizácia: 10/02/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Slovensko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Súdne konanie možno začať, resp. je možné podávať žalobné návrhy alebo iné podania elektronicky v prípade ich opatrenia zaručeným elektronickým
podpisom.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Elektronické podanie je možné pre všetky druhy žalôb alebo ktorékoľvek podanie. Ak je podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez
autorizácie (zaručeného elektronického podpisu), je potrebné ho dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo autorizované v elektronickej podobe do 10 dní.
V opačnom prípade súd na podanie neprihliadne. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
V nesporových veciach je možné urobiť podanie na každom okresnom súde, ktorý je povinný spísať podanie do zápisnice a postúpiť ho bezodkladne
príslušnému súdu. Takéto podanie má tie isté účinky, ako keby sa spísalo na príslušnom súde.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Nepretržite.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Nevyžaduje sa konkrétny formát, podanie sa posudzuje podľa obsahu. Ak absentuje náležitosť v podaní, súd vydá uznesenie, ktorým účastníka vyzve na
jeho opravu alebo doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Podmienky uchovávania a prenosu údajov sú obsiahnuté v zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. ( ďalej len „SaKP“)
a) pri prijímaní podaní elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom sa postupuje podľa zák. č. 215/2002 Z. z.
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z. a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe
používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku. Takto prijaté podanie sa odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129 SaKP.
Podateľňa súdu eviduje podania pomocou aplikácie.
b) pri prijímaní podaní bez zaručeného elektronického postupu sa podanie ihneď po prijatí odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129 SaKP.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Podanie, ktoré je urobené elektronicky a nie je opatrené zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo
v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom do 10 dní, inak na neho súd neprihliadne. Ak podanie obsahuje zaručený elektronický podpis,
doplniť ho netreba. Eviduje a zaznamená sa presný čas doručenia podania.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Áno, platia sa súdne poplatky, za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré tvoria súdny spis a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných
účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z.
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z.z. a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe
používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku, za každú stranu 0,10 Eura najmenej 10 eur za podanie, ktoré je žalobou alebo
návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 3 eurá za ostatné podania s prílohami ( položka 20a prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnení).
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Áno, každé podanie je možné stiahnuť, bez ohľadu na to, akým spôsobom bolo podané – späťvzatím návrhu – čiastočne alebo v celom rozsahu.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Odporca tak môže, ale nemusí urobiť.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Postup pri elektronickom podaní ustanovuje zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení – Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Postup pri elektronickom podaní ustanovuje zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení – Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Ak ide o dokazovanie, za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, dôkazným prostriedkom môže byť akýkoľvek prostriedok,
ktorým možno zistiť stav veci. Pripúšťa sa vo všetkých druhoch konaní. Súdu je možné predložiť dokumenty za podmienok stanovených v § 125 Civilného
sporového poriadku..
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
V zmysle § 105 Civilného sporového poriadku sa písomnosti doručujú aj elektronickými prostriedkami. Písomnosť súdu sa považuje za doručenú piaty deň
od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.
Doručovanie elektronickými prostriedkami je vylúčené pri doručovaní rozsudkov, iných súdnych rozhodnutí, predvolania na pojednávanie a iných písomností,
ktoré sa doručujú v zmysle zákona do vlastných rúk. Rozsudok sa doručuje len do vlastných rúk, doručovanie cez internet je neprípustné.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Nie. Písomné vyhotovenie rozsudku sa píše pomocou výpočtovej techniky použitím šablóny s predtlačou štátneho znaku SR a textu: „ Rozsudok v mene SR
“. Písomné vyhotovenie rozsudku podpisuje predseda senátu alebo samosudca.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Odvolanie je možné podať elektronicky. Ak je odvolanie podané v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu, je potrebné ho dodatočne
doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom do 10 dní. Ak tak odporca neučiní, na podanie sa neprihliada.
Rozhodnutie o odvolaní je neprípustné robiť cez internet, výlučne v písomnej forme.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Návrh na výkon rozhodnutia je možné podať elektronicky. Ak je podaný v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu, je potrebné ho
dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom do 10 dní. Ak tak účastník neučiní, na podanie sa
neprihliada.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Účastníci, resp. ich právni zástupcovia môžu nahliadať do spisu len osobne, výlučne za účasti zamestnanca súdu.
Na web stránke ministerstva spravodlivosti SR existuje možnosť vyhľadávania v databáze súdnych rozhodnutí. Každý si môže vyhľadávať a prezerať súdne
rozhodnutia, pričom má možnosť si súdne rozhodnutie vyhľadať podľa dátumu vydania rozhodnutia, súdu, ktorý ho vydal, spisovej značky, formy
rozhodnutia, povahy rozhodnutia, oblasti právnej úpravy, použitých zákonných ustanovení, mena a priezviska sudcu či súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie
vydal, prípadne má možnosť vyhľadávať aj podľa slov použitých v rozhodnutiach (tzv. fulltext)..
Posledná aktualizácia: 16/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Fínsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Automatické spracovanie je k dispozícii na podávanie návrhov na vydanie predvolania v prípade nenapadnutých nárokov, návrhov na priznanie bezplatnej
právnej pomoci (a návrhov na pridelenie poradcu na účely obhajoby alebo verejného advokáta poskytujúceho bezplatnú právnu pomoc, ako aj pre
advokátov, ktorí žiadajú štát o náhradu poplatkov a trov) a na podávanie návrhov na výkon [v prípade návrhov podľa súkromného práva na vymáhanie dlhov,
ktoré sú založené na rozhodnutí alebo rozsudku okresného súdu (käräjäoikeus)].
Vo Fínsku neexistujú konania dostupné výlučne prostredníctvom internetu.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Tento nástroj je k dispozícii nepretržite.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Pre firmy a organizácie, ktoré často podávajú návrhy na vydanie predvolania, je k dispozícii šablóna vo formáte XML. Pre občanov a podniky je k dispozícii
samostatný elektronický on-line formulár.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Systém automatického spracovania fínskych súdov je zaistený pomocou šifrovaného protokolu na prenos súborov typu https. Údaje predložené súdmi sú
uložené na zabezpečenom serveri, z ktorého si účastníci konania môžu prevziať svoje dokumenty.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Používatelia sa musia prihlásiť, aby si mohli prevziať súbory zo zabezpečeného servera.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
V prípade elektronických postupov sa účtujú rovnaké poplatky ako pri neelektronických postupoch. Okresné súdy účtujú navrhovateľom a žalobcom poplatky
na konci každého konania. Výška poplatku závisí od povahy veci a zložitosti konania.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Pre elektronické postupy platia rovnaké zásady ako pre žaloby podané konvenčnou neelektronickou cestou.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Odporcovia môžu reagovať prostredníctvom internetu, ale jeho použitie nie je povinné.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
V občianskoprávnych veciach nie sú žiadne rozdiely medzi elektronickými a neelektronickými postupmi.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
V občianskoprávnych veciach nie sú žiadne rozdiely medzi elektronickými a neelektronickými postupmi.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Áno. Návrhy na vydanie predvolania, vyjadrenia a ďalšie súdne dokumenty sa môžu zasielať súdom aj prostredníctvom e-mailu.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Dokumenty, ktoré si nevyžadujú potvrdenie o prijatí (napríklad vyjadrenia, predvolania na predbežné a hlavné pojednávania a súdne zhrnutia) sa môžu
zasielať účastníkom konania prostredníctvom e-mailu.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Súdne rozhodnutia sa môžu účastníkom konania na požiadanie zaslať v elektronickej forme. Príjemca alebo jeho zástupca sa musí prihlásiť, aby si mohol
prevziať súdne rozhodnutie z on-line systému.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
V súčasnosti nie je možné podávať odvolania elektronicky.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Návrhy na vymáhanie dlhov na základe rozsudku možno podať elektronicky. Automatické spracovanie je k dispozícii pre návrhy na vymáhanie dlhov podľa
súkromného práva, ktoré sú založené na rozhodnutí alebo rozsudku okresného súdu.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Áno. Ak sa konanie začalo prostredníctvom internetu, žalobcovia môžu sledovať postup konania po prihlásení do on-line systému.
Posledná aktualizácia: 28/06/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Švédsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
V súčasnosti nie je možné začať súdne konanie cez internet. Akýkoľvek návrh na začatie konania sa musí podať písomne a musí ho podpísať žalobca alebo
jeho zástupca. Táto povinnosť podpisu bráni v podaní návrhu elektronickou formou.
V zjednodušenom sporovom konaní sa návrh na vydanie platobného rozkazu adresovaný Národnému exekučnému úradu ( Kronofogdemyndigheten)
môže podať cez internet.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Ako vyplýva z odpovede na otázku č. 1, je to možné iba v rámci zjednodušeného konania.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.
Každý elektronický návrh na vydanie platobného rozkazu adresovaný Národnému exekučnému úradu (Kronofogdemyndigheten) musí byť podpísaný
prostredníctvom zdokonaleného elektronického podpisu v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Národný exekučný
úrad môže od povinnosti podpisu oslobodiť osoby, ktoré pravdepodobne predložia veľký počet návrhov na vydanie platobného rozkazu spoľahlivým
a technicky vhodným spôsobom. Ak sa spor týkajúci sa platobného rozkazu podáva na súd, aby bol predmetom riadneho konania, elektronický návrh
nemusí byť doplnený podpisom na papieri.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie. Ako vyplýva z odpovede na otázku č. 12, je však vo všeobecnosti možné predkladať cez
internet vyjadrenia na obhajobu alebo iné dokumenty týkajúce sa konania, ktoré si nevyžadujú vlastnoručný podpis.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Dokumenty, ktoré si nevyžadujú vlastnoručný podpis, je možné podať elektronicky. To znamená, že s výnimkou návrhov na začatie konania sa môžu všetky
dokumenty v zásade podávať elektronicky. V určitých osobitných prípadoch však môže súd rozhodnúť, že dokument predložený elektronicky musí byť
potvrdený odosielateľom prostredníctvom pôvodného podpísaného dokumentu.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Orgánu nič nebráni odoslať dokument elektronicky a jeho prijatie potvrdiť napríklad e-mailom, ak sa to považuje za vhodné na základe platných ustanovení,
najmä v oblasti osobných údajov.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Súdne rozhodnutia sa oznamujú poštou, pokiaľ účastníci výslovne nepožiadajú o iný spôsob oznámenia. Pokiaľ je to vhodné s prihliadnutím na platné
ustanovenia v oblasti osobných údajov, dokumenty sa môžu odosielať faxom alebo e-mailom či inak sprístupniť v elektronickej podobe.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Odvolanie je možné podať e-mailom. V prípade potreby môže súd požiadať o potvrdenie takéhoto odvolania odosielateľom, a to prostredníctvom predloženia
pôvodného podpísaného dokumentu.
Pokiaľ ide o doručovanie, pozri odpoveď na otázku č. 13.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Návrh na nútený výkon rozhodnutia môže podať oprávnený účastník alebo jeho zástupca, a to buď ústne, alebo písomne. S ústnym návrhom sa navrhovateľ
(účastník domáhajúci sa núteného výkonu) obracia na Národný exekučný úrad (Kronofogdemyndigheten). Písomný návrh musí byť podpísaný
navrhovateľom alebo jeho zástupcom. Národný exekučný úrad však môže povoliť účastníkovi, ktorý podáva veľký počet návrhov, aby tak urobil elektronicky.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Nie.
Posledná aktualizácia: 02/09/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Anglicko a Wales
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, súdne konanie je možné začať cez internet, buď prostredníctvom online služby na podávanie žalôb o zaplatenie
Money Claim Online (MCOL) alebo
online služby na podávanie vlastníckych žalôb
Possession Claim Online (PCOL). Obidva systémy sú podporované asistenčnou službou, ktorá môže
poskytnúť pomoc (hoci neposkytuje právne poradenstvo). Na asistenčnú službu sa možno obrátiť na telefónnom čísle 0845 6015935 (pre volajúcich v rámci
Spojeného kráľovstva) a +44 1604619402 (pre volajúcich z krajiny mimo Spojeného kráľovstva).
Okrem toho sa môžu vydávať žaloby v rámci jednotlivých jurisdikcií strediska Rolls Building v Londýne (kancelársky úsek vrchného súdu, obchodných,
technologických a stavebných súdov, obchodného a námorného súdu – Chancery Division of the High Court, Commercial and Technology and Construction

Courts, Mercantile Court a Admiralty Court) a vec sa spravuje v elektronicky v súlade so schémou CE Filing.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Služba MCOL je dostupná pre žaloby podávané na krajský súd v prípade pevne stanovenej peňažnej sumy vo výške menej ako 100 000 GBP (približne
125 000 EUR) vrátane súdnych poplatkov a akýchkoľvek nákladov na advokátov. Žaloba by sa mala podať maximálne proti dvom osobám a adresa tejto
osoby alebo osôb, proti ktorým sa podáva žaloba, musí byť v rámci Anglicka alebo Walesu. Aj navrhovateľ musí mať doručovaciu adresu v rámci Anglicka a
Walesu.
Službu PCOL možno použiť na podanie žaloby o vypratanie nehnuteľností (vrátane budov alebo ich častí). Zahŕňa žalobu prenajímateľa o vypratanie
nehnuteľného majetku určeného na bývanie voči nájomníkovi výhradne z dôvodu nedoplatkov nájomného (nie však nárok na zrušenie prenájmu), alebo
nároku hypotekárneho veriteľa voči hypotekárnemu dlžníkovi výhradne z dôvodu nezaplatenia súm dlžných na základe hypotekárneho úveru. Nezahŕňa
uplatnenie nároku na akékoľvek iné nápravne opatrenie, s výnimkou nároku na úhradu nedoplatkov nájomného alebo súm dlžných na základe
hypotekárneho úveru, úrokov a nákladov. Rovnako ako v prípade služby MCOL, všetci odporcovia musia mať doručovaciu adresu v rámci Anglicka a Walesu
a veriteľ musí mať adresu v Anglicku alebo Walese, na ktorú možno doručiť dokumenty. Navrhovateľ musí byť takisto schopný poskytnúť PSČ vymáhaného
majetku a mal by mať e-mailovú adresu.

Pokiaľ ide o obidve služby MCOL a PCOL, veritelia musia mať najmenej 18 rokov, musia byť duševne spôsobilí, nesmie sa im poskytovať právna pomoc v
zmysle zákona o poskytovaní právnej pomoci z roku 1988 a nesmú podávať šikanózne žaloby (tzn. nesmie ísť o osobu, ktorej sudca vrchného súdu zakázal
podávať návrhy na začatie konania na akomkoľvek krajskom súde v Anglicku a vo Walese bez povolenia). Žaloby sa nesmú podávať proti vláde ani
monarchii.
Tieto druhy žalôb sa nesmú podávať cez internet.
Schéma CE Filing je dostupná pre všetky žaloby (okrem tých, ktoré sa týkajú žiadosti o odpustenie poplatkov), ktoré by sa inak podávali v stredisku Rolls
Building, žaloby nezačaté prostredníctvom schémy CE Filing môžu využívať ktorýkoľvek systém.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Obidve služby MCOL a PCOL sú dostupné stále. Ak je žaloba prijatá do 09.00 h v pracovný deň súdu, žiadosť sa spracuje v ten deň. Ak je žaloba prijatá po
09.00 h, žiadosť sa spracuje na druhý pracovný deň súdu. Žaloba sa zvyčajne vytlačí a pošle odporcovi v deň jej spracovania.
Schéma CE Filing je takisto dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni, s výnimkou bežnej údržby.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Pri službe MCOL,ako aj PCOL musí navrhovateľ vyplniť sériu obrazoviek. Každá obrazovka sa týka špecifických požadovaných informácií – napríklad úplné
meno a adresa veriteľa, meno a adresa odporcu alebo odporcov a suma žaloby a podrobné informácie o žalobe.
Systémy MCOL a PCOL automaticky ukladajú informácie hneď po ich vyplnení na obrazovke. Ak je vyplnená len časť obrazovky, veriteľ môže uložiť
informáciu výberom možnosti uložiť, ktorá sa nachádza v hornej a dolnej časti každej obrazovky. V službe MCOL sa tieto informácie ukladajú na 28 dní, aby
mal veriteľ dostatočný čas na získanie akejkoľvek ďalšej požadovanej informácie. V službe PCOL sa koncept žaloby uloží na neurčito, až kým používateľ
žalobu nepodá alebo nevymaže.
Prvotné informácie o stranách a ich advokátoch sa predkladajú v online formulári. Schéma CE Filling umožňuje strane nahrať dokumenty, ako keby ich podal
osobne, jediným obmedzením je veľkosť, ak je dokument príliš veľký, bude potrebné ho rozdeliť na časti.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Bezpečnosť je v obidvoch systémoch služieb MCOL a PCOL mimoriadne dôležitá. Keďže niektoré informácie, ktoré veriteľ poskytuje, môžu byť citlivej
povahy, bezpečnosť sa zaručuje prostredníctvom jedinečného používateľského mena a hesiel. Webové sídlo má bezpečnostnú ochranu a šifruje údaje
prenášané prostredníctvom internetu. Strany by však mali zobrať do úvahy, že všetky odoslané alebo prijaté e-maily sa nemôžu považovať za bezpečné.
Pred podaním žaloby online sa veritelia musia zaregistrovať do systému služieb MCOL a PCOL. Po registrácii si musia vybrať používateľské meno a heslo.
Používateľské meno aj heslo musia mať minimálne 8 a maximálne 12 znakov a musia byť kombináciou písmen a číslic.
Služba MCOL a PCOL ďalej vyzve veriteľa, aby si vybral bezpečnostnú otázku a odpovedal na ňu počas registrácie. Použije sa v prípade, že veriteľ zabudne
svoje heslo. Systém pošle na e-mail heslo, ak bola bezpečnostná otázka zodpovedaná správne. Zabudnuté používateľské mená sa nedajú nahradiť.
Schéma CE Filing je bezpečná metóda prenosu informácií medzi súdmi a stranami a ich bankovými inštitúciami.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Elektronický podpis sa nevyžaduje, uplatňuje sa však prihlasovací postup opísaný v odpovedi na otázku 5. Podľa času podania žiadosti, ako sa uvádza v
odpovedi na otázku 3, sa stanovuje deň spracovania žaloby.
Keďže CE Filing je metóda podávania dokumentov, žiadny elektronický podpis sa nevyžaduje. Čas podania predstavuje buď čas úhrady príslušného
poplatku alebo dátum a čas stanovený v príslušných pravidlách.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Žaloby podané online podliehajú nižším poplatkom ako žaloby podané osobne, nakoľko sú z hľadiska ľudských zdrojov súdu menej náročné. Súdne poplatky
za obidve služby MCOL a PCOL by sa mali uhrádzať kreditnou alebo debetnou kartou, pričom služba PCOL umožňuje organizáciám a advokátom aj úhradu
prostredníctvom inkasa. Osoby, ktoré majú nárok na odpustenie poplatkov nemôžu používať službu MCOL alebo PCOL. Pri žiadosti o odpustenie poplatku
sa vyžaduje dôkaz, ktorý musí overiť zamestnanec súdu. Z toho dôvodu nie sú žiadosti o odpustenie poplatku dostupné online. Navrhovatelia, ktorí
predpokladajú, že majú nárok na odpustenie poplatkov, sa musia obrátiť na svoj miestny súd a podať žiadosť, ako aj žalobu osobne.
Poplatky sú rovnaké ako pri osobnom podaní žaloby, pričom sa platia prostredníctvom kreditnej karty alebo na účet.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Žaloby a žiadosti vytvorené cez službu MCOL a PCOL je možné vymazať pred ich podaním, po podaní to už možné nie je. Konania začaté cez službu MCOL
alebo PCOL sa môžu zrušiť rovnakým spôsobom, ako v prípade konaní, ktoré sa nezačali elektronicky. Súdne poplatky nie je možné vrátiť, ak sa žiadosť o
zrušenie po začatí konania.
V rámci schémy CE filing možno žalobu stiahnuť rovnakým spôsobom, ako keby sa podala osobne.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Ak žaloba bola podaná cez službu MCOL alebo PCOL, odporca môže zaslať vyjadrenie elektronicky pomocou prihlasovacích údajov uvedených na prednej
strane formulára. Odporca pri zasielaní vyjadrenia nemusí použiť internet.
Vec začatá v rámci schémy CE filing bude naďalej v rámci tejto schémy riešená, pokiaľ sa nestanoví inak.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Odporca môže zaslať vyjadrenie k žalobe online pomocou služby MCOL piatimi spôsobmi. Odporca/odporkyňa môže:
uhradiť celú sumu nároku
uznať nárok v celom rozsahu
čiastočne uznať nárok
predložiť potvrdenie o doručení
uviesť skutočnosti na svoju obranu
podať protinávrh proti navrhovateľovi
Ak odporca predloží skutočnosti na obranu, prípad sa postúpi miestnemu súdu odporcu. Ak sa predloží protinávrh, prípad sa postúpi príslušnému súdu. V
obidvoch prípadoch sa bude postupovať tak, ako keby sa prípad nepredložil v elektronickej forme.
Ak odporca čiastočne uzná nárok, veriteľ sa musí vyjadriť, či je ochotný súhlasiť s týmto čiastočným uznaním. Ak súhlasí, navrhovateľ môže žiadať súd o
vydanie rozsudku proti odporcovi a zaslanie platobného príkazu. Ak nesúhlasí, vec bude ďalej prebiehať ako napádacia žaloba.
Ak sa odporca vyjadrí k vlastníckej žalobe, kópia sa doručí navrhovateľovi a uloží sa v súdnom spise na účely predbežného pojednávania vo veci
vlastníckeho práva. Pokiaľ ide o službu PCOL, odporcovia môžu vyplniť formulár, ktorý predstavuje vyhlásenie o majetkových pomeroch a ktorý sa požaduje
pred pojednávaním vo veci vlastníckeho práva.
V prípade veci v rámci CE filing má odporca rovnaké možnosti v prípade, keď sa schéma CE filing nepoužije.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Ak sa odporca nevyjadrí k žalobe, veriteľ môže požiadať o vynesenie rozsudku pre zmeškanie lehoty online cez službu MCOL. Žiadosť je možné podať
výberom možnosti Judgment Start. Veriteľ sa musí rozhodnúť, či chce, aby odporca uhradil pohľadávku v splátkach alebo jednorázovo. Ak veriteľ v rámci

pôvodnej žaloby požadoval úroky, môže si uplatniť úroky od dátumu podania do dňa, keď požiadal o vynesenie rozsudku. Tak ako je to v prípade podania
žaloby, žiadosť o vynesenie rozsudku prijatá cez službu MCOL do 9.00 h v pracovný deň súdu sa spracuje do konca toho dňa. V prípade prijatia po 9.00 h
sa spracuje v nasledujúci pracovný deň súdu, a nemusí sa objaviť v systéme MCOL až do nasledujúceho dňa.
Služba PCOL sa môže použiť na podanie návrhu na súd, aby sa stanovil dátum vypratania, ak odporca nesplnil podmienky rozhodnutia nariaďujúceho
vypratanie. Požadované podporné dôkazy sa však musia podať priamo na súde, a nemôžu sa priložiť k online žiadosti.
Ak sa odporca nezapojí do procesu v prípade podania návrhu cez schému CE-filing, povedie to k rovnakým následkom ako v prípade bez využitia schémy
CE-filing.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Služba PCOL umožňuje navrhovateľom predkladať v elektronickej forme tieto dokumenty:
všeobecná korešpondencia
všeobecná žiadosť
žiadosť o odklad pojednávania
stiahnutie žaloby.
Pokiaľ ide o službu MCOL, navrhovatelia môžu elektronicky vykonať aj tieto úkony:
vydať rozsudok na základe uznania, čiastočného uznania alebo pre zmeškanie lehoty
vydať exekučný príkaz.
Navrhovatelia a odporcovia môžu predkladať e-mailovú korešpondenciu a pripomienky cez službu MCOL a PCOL. Nemôžu však predkladať elektronicky
všeobecnú korešpondenciu alebo žiadosti.
Schéma CE Filing umožňuje elektronické podávanie všetkých dokumentov.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Rozsudky sa môžu vydávať v obidvoch službách MCOL a PCOL, hoci sa musia doručovať spôsobom, ktorý sa uvádza v predpisoch.
Pri využívaní schémy CE Filing je za doručenie zodpovedný pôvodca.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Sudcovia nemajú možnosť posielať stranám rozhodnutia v elektronickej forme.
Schéma CE filing nemá vplyv na vyhlasovanie rozsudkov.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Odvolanie sa môže podať cez službu PCOL, pokiaľ ide o všeobecnú žiadosť, okrem toho sa však cez službu PCOL alebo MCOL nemôžu elektronicky
podávať žiadne odvolania. Rozhodnutia sa nemôžu doručovať cez internet.
V schéme CE filling sa nenachádza žiadna žiadosť pre prípady odvolania.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Ak veriteľ požiada o vynesenie rozsudku pre zmeškanie lehoty s okamžitou platbou prostredníctvom služby MCOL, môže požiadať o vydanie exekučného
príkazu, ak je v službe MCOL uvedené, že rozsudok bol vydaný, a ak odporca nesplnil podmienky stanovené v rozsudku (platí to v prípade rozsudku pre
zmeškanie lehoty alebo na základe uznania). Vydanie príkazu podlieha poplatku, ktorý musí veriteľ uhradiť buď debetnou alebo kreditnou kartou. Tento
súdny poplatok sa pripočíta k dlžnej sume. Ak chce veriteľ požiadať o exekučný príkaz online, musí sa prihlásiť do systému pomocou svojho
používateľského mena a hesla, vybrať žalobu a vybrať možnosť „exekučný príkaz“.
Príkaz sa musí vydať:
vo výške zostatku v súlade s rozsudkom
alebo, ak sa suma podľa rozsudku spláca v splátkach, vo výške minimálne 50 GBP alebo jednej mesačnej splátky, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
Po vydaní príkazu sa tento príkaz pošle elektronicky súdnym úradníkom na miestny súd odporcu. Súdni úradníci sa viackrát pokúsia vymôcť peniaze veriteľa.
Ďalšie metódy výkonu rozsudkov – o ktorých sú úplné podrobné informácie dostupné na odkaze prehľad o výkone rozsudkov pre Anglicko a Wales – nie sú
dostupné cez službu MCOL.
Služba PCOL sa môže použiť na predkladanie žiadosti, aby súd vydal príkaz na vypratanie. Tento príkaz predstavuje prostriedok na vykonanie rozsudku
alebo rozhodnutia nariaďujúceho vypratanie nehnuteľností (ak sa „nehnuteľnosťami“ označujú budovy aj otvorené priestranstvo). Ak užívatelia dobrovoľne
neopustia nehnuteľnosť, súdny úradník má právo ich v zmysle príkazu vysťahovať. Vyžaduje sa úhrada poplatku.
Služba PCOL sa môže použiť na predkladanie žiadosti, aby súd vydal povolenie na vydanie príkazu na opätovné vysťahovanie. Príkazy na opätovné
vysťahovanie sa vydávajú len za predpokladu, že súdny úradník úspešne vykonal príkaz na vypratanie a predchádzajúci užívateľ majetok opäť využíva. V
prípade, že sa žiadosť má opierať o osobitnú svedeckú výpoveď alebo dokumentáciu, nie je možné podať žiadosť online. Cez službu PCOL nie je možné
požiadať o žiadnu inú metódu výkonu rozsudku.
V schéme CE Filing sa neuvádza žiadne ustanovenie o výkone rozsudkov.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Strany môžu sledovať stav svojho prípadu online a pozrieť si históriu prípadov, ktoré podali alebo ktoré boli proti nim podané.
V súboroch CE Files sa môže vyhľadávať v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku prostredníctvom terminálu poskytnutého na tento účely.
Súvisiace odkazy
Money Claim Online (Žaloby o zaplatenie)
Possession Claim Online (Vlastnícke žaloby)
Civil Procedure Rules (Občiansky súdny poriadok)
Ministry of Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Posledná aktualizácia: 20/04/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Severné Írsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, občianskoprávne konanie je možné začať cez internet cez online službu pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu ( SCOL), ktorá je dostupná na
https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Online služba týkajúca sa konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (SCOL) je dostupná pre žaloby, ktorých peňažná hodnota je nižšia ako 3 000 GBP
bez súdnych poplatkov, a ktoré nesúvisia s ujmou na zdraví, dopravnými nehodami, urážkami alebo osočovaním, vlastníckym právom k nehnuteľnosti,
odkazom hnuteľného majetku v závete alebo rentou, alebo akýmkoľvek majetkovým režimom manželov.
Osoba alebo osoby (odporca alebo odporcovia), proti ktorým sa podáva žaloba, môžu mať miesto pobytu v rámci Spojeného kráľovstva, pokiaľ uvedú známe
PSČ, ktoré umožní identifikáciu správnej doručovacej adresy. Ak má odporca adresu v Anglicku, Škótsku alebo vo Walese, navrhovateľ musí potvrdiť, že
žaloba, ktorú podáva, nebola podaná na žiadnom inom súde. Ak má však odporca adresu mimo územia Spojeného kráľovstva, potom sa služba SCOL
nemôže použiť.
Pri službe SCOL musia mať navrhovatelia najmenej 18 rokov, musia byť duševne spôsobilí, nesmie sa im poskytovať právna pomoc v zmysle zákona o
poskytovaní právnej pomoci z roku 1988 a nesmú podávať šikanózne žaloby (tzn. nesmie ísť o osobu, ktorej sudca vyššieho súdu zakázal podávať návrhy
na začatie konania na akomkoľvek krajskom súde v Severnom Írsku bez povolenia). Žaloby sa nesmú podávať proti vláde ani monarchii.
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa môže začať v kancelárii súdu alebo pomocou online služby SCOL.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
V súčasnosti je služba SCOL dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Pri službe SCOL musí navrhovateľ vyplniť sériu obrazoviek. Každá obrazovka sa týka špecifických požadovaných informácií – napríklad úplné meno a
adresa navrhovateľa, meno a adresa odporcu alebo odporcov a suma žaloby a podrobné informácie o žalobe.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Bezpečnosť je mimoriadne dôležitá. Keďže niektoré informácie, ktoré navrhovateľ poskytuje, môžu byť citlivej povahy, bezpečnosť sa zaručuje
prostredníctvom jedinečného používateľského mena a hesiel. Aj webové sídlo má bezpečnostnú ochranu a šifruje údaje prenášané prostredníctvom
internetu.
Pred podaním návrhov vo veciach s nízkou hodnotou sporu online sa navrhovatelia musia zaregistrovať na webovom sídle. Počas registrácie si musia
vybrať používateľské meno a heslo. Heslo musí mať minimálne 7 znakov a musí byť kombináciou veľkých a malých písmen a číslic.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Elektronické podpisy sa nevyžadujú. Navrhovateľ musí vyplniť čestné vyhlásenie.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Medzi súdnymi poplatkami za žaloby podané cez internet a poplatkami za žaloby nepredložené v elektronickej forme sa nerozlišuje. Súdne poplatky sa môžu
uhradiť kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom predplateného účtu. Osoby, ktoré majú nárok na oslobodenie alebo odpustenie poplatkov
nemôžu používať službu SCOL.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Navrhovateľ môže podať oznámenie o stiahnutí žaloby, toto oznámenie sa môže podať online alebo prostredníctvom kancelárie a stav prípadu sa nastaví na
„vybavené“.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Ak bola žaloba podaná cez službu SCOL, odporca môže zaslať vyjadrenie elektronicky na základe informácií uvedených na prednej strane formulára alebo
prípadne môže odpovedať príslušnej kancelárii súdu. Odporca pri zasielaní vyjadrenia nemusí použiť internet.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Odporca môže zaslať vyjadrenie k žalobe online pomocou služby SCOL tromi spôsobmi. Môže vyplniť:
prijatie záväzku – ak uzná žalobu a chce ju vysporiadať.
Odporca môže vyplniť a podať tento dokument, ak súhlasí s tým, že danú sumu dlží a má v úmysle nezaplatenú sumu uhradiť. Mal by uviesť, či potrebuje
dodatočný čas na úhradu a vyjadriť sa, či môže uhrádzať určitú sumu týždenne/mesačne alebo či môže uhradiť celú sumu k určitému dátumu.
Oznámenie o spore (Notice of Dispute) – ak chce odporca namietať proti žalobe podanej voči nemu.
Ak odporca nesúhlasí so žalobou, mal by vyplniť a predložiť oznámenie o spore a uviesť dôvod, prečo pokladá prípad za sporný. Po overení dokumentu sa
prípad predloží kancelárii súdu uvedenej v pôvodnej žiadosti (obvykle kancelárii miestneho súdu) na účely zaradenia do zoznamu (do harmonogramu) a
stanovenia pojednávania. Kópie všetkých podporných dokumentov sa musia predložiť príslušnej kancelárii súdu najmenej 10 dní pred dátumom
pojednávania súdu.
Oznámenie o spore a protinávrh – ak chce odporca predložiť námietku proti návrhu podanému voči nemu a chce podať protinávrh voči navrhovateľovi. Za
tento dokument sa bude účtovať poplatok, ktorý sa vypočíta podľa výšky sumy, ktorej sa odporca domáha. Odporca musí zaplatiť za túto žiadosť kreditnou
alebo debetnou kartou online. Ak nemá kreditnú alebo debetnú kartu, potom musí predložiť tento dokument na stredisko spracovania dokumentov v
občianskoprávnych veciach (Civil Processing Centre) a uhradiť sumu v hotovosti, poštovou poukážkou alebo šekom. Šeky by sa mali vystavovať na súdnu
službu Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).
Po overení dokumentu v stredisku spracovania dokumentov v občianskoprávnych veciach sa tento dokument predloží kancelárii súdu uvedenej v pôvodnej
žiadosti (obvykle kancelárii miestneho súdu) na účely zaradenia do zoznamu a stanovenia pojednávania. Odporca musí predložiť kópie všetkých podporných
dokumentov príslušnej kancelárii súdu najmenej 10 dní pred dátumom pojednávania súdu.
Ak odporca predloží skutočnosti na obranu, prípad sa postúpi miestnemu súdu odporcu. Ak sa predloží protinávrh, prípad sa postúpi príslušnému súdu. V
obidvoch prípadoch sa bude postupovať tak, ako keby sa prípad nepredložil v elektronickej forme.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Ak stanovený dátum na odpoveď uplynie a odporca sa nevyjadrí, môže navrhovateľ žiadať o vydanie rozsudku pre zmeškanie na vymedzenú alebo
nevymedzenú sumu. Túto žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie je možné vyplniť a predložiť online.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Neexistuje všeobecná online služba na elektronické predkladanie dokumentov súdu, avšak za určitých okolností môže súd podľa vlastného uváženia uviesť,
že určitú dokumentáciu akceptuje v elektronickej forme. Akceptujú sa dokumenty zasielané medzi zabezpečenými e-mailovými účtami trestnej justície ( CJSM
), napríklad z jednej adresy CJSM na druhú. V protokole na elektronickú výmenu informácií medzi súdnou službou Severného Írska a inými organizáciami sa
v konaniach podľa zákon (Severného Írska) o deťoch z roku 1995 (Children Order) uvádzajú parametre pre výmenu schválených dokumentov.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Nie.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Nie.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Nie.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Nie.
Súvisiace odkazy
Súdna služba Severného Írska
https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals
Posledná aktualizácia: 19/04/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Škótsko
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
Áno, len v prípade žalôb v zjednodušenom konaní. Zjednodušené konanie je súdne konanie s cieľom poskytnúť rýchly, nenákladný a neformálny spôsob
riešenia sporov, ktorých peňažná hodnota neprekročí 5 000 GBP.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa občianskoprávnych konaní online sú dostupné na webovom sídle
Občianskoprávne konanie online.

Škótskej súdnej služby na odkaze

Dlhodobým cieľom Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service) je poskytovať širšie služby v elektronickej forme, v súčasnosti však túto
funkciu poskytuje len uvedeným spôsobom. Možnosť začať rôzne súdne konania cez internet bude predstavovať kľúčový cieľ pri revízii interných systémov
a procesov.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Táto služba je dostupná len v prípadoch zjednodušeného konania, tieto konania neprebiehajú výlučne cez internet a veci sa môžu stále predkladať súdu
v papierovej forme.
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Online možnosť je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Potvrdenie, že súd prijal žalobu, sa však obmedzuje na úradné hodiny, keď sú dostupní
zamestnanci, ktorí overujú príslušnosť a spracúvajú žaloby.
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Áno, existujú štandardné formuláre, ktoré sú v súlade s rokovacím poriadkom súdu a ktoré sa môžu vyplniť a predložiť elektronicky.
Pravidlá zjednodušeného konania a formuláre sú dostupné na webovom sídle Škótskej súdnej služby na stránke s
rokovacím poriadkom.
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Používatelia musia preukázať svoju totožnosť pred tým, než sa im umožní prístup k akýmkoľvek údajom. Údaje sú šifrované pri prenose a pri uchovávaní.
Aplikácia zodpovedá úrovni 2 OWASP ASVS 3.0.
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Elektronický podpis sa nevyžaduje.
Čas a dátum podania žalôb a iných dokumentov sa registrujú v systéme správy vecí.
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Súdne poplatky sa platia na základe ich stanovenia v právnych predpisoch.
Poplatky sa môžu uhradiť elektronicky kreditnou alebo debetnou kartou, keď sa žaloba v zjednodušenom konaní podá cez online službu občianskoprávneho
konania.
Ak sa nepoužije elektronická forma konania, poplatky sa môžu uhradiť aj v hotovosti alebo šekom, ako aj debetnou alebo kreditnou kartou.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovom sídle Škótskej súdnej služby na odkaze
súdne poplatky.
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Nie. Žaloby v zjednodušenom konaní sa však môžu zamietnuť alebo vyriešiť v súlade s
rokovacím poriadkom súdu.
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Je to možné, ale nie povinné.
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Ak sa vyjadrenie predloží elektronicky, súd pošle elektronické potvrdenie o prijatí vyjadrenia a oznámi ďalší postup prostredníctvom elektronických oznámení.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovom sídle Škótskej súdnej služby na odkaze
vyjadrenie k žalobe.
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Ak odporca nezašle vyjadrenie, súd nepošle žiadne oznámenie. Navrhovateľ sa skontaktuje s odporcom, aby ho včas informoval o výsledku.
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Ak sa prípad v zjednodušenom konaní začne cez online službu v občianskoprávnom konaní, potom sa všetky súdu elektronicky zaslané dôkazy budú na
súde predkladať elektronicky – toto platí len pre prípady v rámci online služby v občianskoprávnom konaní.
Pri všetkých ostatných druhoch prípadov je to možné len vtedy, ak sa obe strany a sudca rozhodujúci vo veci dohodnú na formáte.
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Nie.
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Nie. Ak je však prípad predmetom riadneho konania a súd vydal rozhodnutie, môže sa kópia stanoviska súdu následne uverejniť na webovom sídle
Škótskej súdnej služby a/alebo webovom sídle
súdnictva v Škótsku.
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Nie.
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Nie.
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Nie. Niektoré stanoviská súdu sú však dostupné online. Ďalšie informácie sú dostupné na odkaze
Škótska súdna služba a
súdnictvo v Škótsku.
Posledná aktualizácia: 19/04/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré

tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.
Automatické spracovanie - Gibraltár
1 Je možné začať súdne konanie cez internet?
V Gibraltári v súčasnosti nie je možné začať súdne ani exekučné konanie cez internet. Takisto v Gibraltári nie je možné elektronicky predkladať súdu
dokumenty, doručovať rozsudky, vydávať súdne rozhodnutia ani podávať odvolania.
2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?
Neuplatňuje sa
3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?
Neuplatňuje sa
4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?
Neuplatňuje sa
5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?
Neuplatňuje sa
6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?
Neuplatňuje sa
7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?
Neuplatňuje sa
8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?
Neuplatňuje sa
9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?
Neuplatňuje sa
10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?
Neuplatňuje sa
11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?
Neuplatňuje sa
12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?
Neuplatňuje sa
13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?
Neuplatňuje sa
14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?
Neuplatňuje sa
15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?
Neuplatňuje sa
16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?
Neuplatňuje sa
17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?
Neuplatňuje sa
Posledná aktualizácia: 20/04/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.

