Digitala verktyg i medlemsstate
Medlemsstat

Österrike

Åtgärder på e-juridikområdet
Omedelbara åtgärder som avser infrastruktur och applikationer har vidtagits för att stärka och säkra framför allt förutsättningarna för arbete från
hemmet, videokonferenser, tillräcklig bandbredd och anslutningsmöjligheter samt säker överföring av konfidentiell eller känslig information.
Notarier kan utföra alla sina tjänster, exempelvis intyga handlingars äkthet och upprätta notariehandlingar, genom elektronisk kommunikation. Notarien
ska upprätta en stabil kanal för videokommunikation med parten och iaktta vissa säkerhetsåtgärder under identifieringsprocessen. Hittills har detta
elektroniska förfarande endast varit tillåtet i samband med bildandet av aktiebolag.

Belgien
Bulgarien

Kroatien

Det högsta rättsliga rådet har utfärdat regler om inlämnande av handlingar till domstolar och åklagarmyndigheten per post eller på elektronisk
väg, och om kommunikation per telefon eller elektroniskt. I ovannämnda förfaranden delges kallelser per telefon eller elektroniskt. Handelsregistret
och övriga register är tillgängliga online.
Kommunikation med parter och övriga medverkande i domstolsförfaranden sker i regel på elektronisk väg. Vid möten eller förhör som kräver personlig
inställelse iakttas de försiktighetsåtgärder som införts av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Tekniska hjälpmedel för distanskommunikation (e-post,
videokonferensverktyg etc.) som domstolarna har tillgång till bör användas.
Alla jurister, intresserade medborgare och andra användare av e-kommunikationsverktyget eKomunikacija har möjlighet att konsultera innehållet i alla
dokument, förutsatt att innehållet har gjorts tillgängligt i systemet för ärendehantering.
Elektronisk kommunikation används i alla handelsdomstolar, distriktsdomstolar och regiondomstolar samt i Kroatiens handelsöverdomstol.
Advokater/jurister, konkursförvaltare, notarier, sakkunniga vid domstolar, bisittare och juridiska personer har rätt att ge in inlagor och bilagor till rätten,
motta domstolshandlingar, följa gången i domstolsärenden på distans osv.
För närvarande kan endast advokater, sakkunniga vid domstolar, bisittare, konkursförvaltare och juridiska personer ge in ansökningar till
domstol.
Genom ePredmet (eFile) har alla medborgare tillgång till information om gången i ärenden och mål, men ingen insyn i innehållet i domstolshandlingar.
De tekniska förutsättningarna för e-kommunikation tillhandahålls av justitieministeriet.

Cypern
Tjeckien

Förhandlingar som inte kan skjutas upp genomförs i strikt överensstämmelse med de begränsningar som regeringen beslutat om, vilket innebär att
allmänheten inte får närvara, att förhör av vittnen eller den tilltalade görs genom videokonferens osv.

Danmark

Estland

Finland

Domstolar, åklagarmyndigheter, kriminalvårdsinrättningar och rättstillämpare har redan tillgång till nödvändig utrustning för distansarbete.
Dessutom har alla med estnisk id-handling digital tillgång till offentliga tjänster, och handlingar kan undertecknas och utbytas digitalt på ett säkert
sätt.
För det första har alla domstolar förblivit öppna, även om öppettiderna varit begränsade. Domare och övrig domstolspersonal har möjlighet att sköta de
flesta förfaranden skriftligen från hemmet, tack vare informationssystemet och applikationen för digital hantering av domstolsärenden.
För det andra har det skapats virtuella sammanträdesrum för att öka kapaciteten att hålla videokonferenser för ministeriet, domstolar,
åklagarmyndigheter och kriminalvårdsinrättningar.
För det tredje sker det rättsliga samarbetet i både civilrättsliga och straffrättsliga frågor i så stor utsträckning som möjligt via e-post.
De finska rättsliga organen (domstolar, åklagare) upprätthåller alla kontakter främst via elektroniska tjänster: Tillhandahållandet av tjänster på
plats har antingen pausats helt eller reducerats betydligt. Domstolarna håller förhandlingar på distans i den utsträckning som lagen medger.
Nödvändiga och kritiska fall prioriteras.
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Frankrike

I ett beslut (ordonnance ) av den 25 mars 2020 om hanteringen av processuella frågor under den pågående krisen föreskrivs möjlighet att överföra
behörighet från en domstol (tribunal ) som inte kan fungera normalt till en annan, eller att hålla förhandlingar via videokonferens.

Tyskland
Grekland
Ungern
Irland

Italien

Användningen av skriftlig kommunikation har utökats. Moderna kommunikationsverktyg för processhandlingar som kräver direkt muntlig
medverkan har möjliggjorts och uppmuntrats.
Den IKT-infrastruktur som krävs för att underlätta domstolsförhandlingar på distans, utan att avvika från det grundlagsstadgade kravet på offentlighet i
rättskipningen, har införts.
När det gäller förhandlingar har alla pågående förfaranden automatiskt skjutits upp till och med den 15 april, eller till den 30 juni efter beslut av
kanslicheferna. Detta gäller dock inte förhandlingar som domstolen, efter bedömning från fall till fall, förklarat vara brådskande, eller förhandlingar som
enligt lag har högsta prioritet. I dessa fall garanteras parternas faktiska deltagande och skyddet av deras processuella rättigheter, särskilt för
frihetsberövade personer, genom videokonferenssystem med samtidig ljud- och videoupptagning av alla närvarande personer, och genom system
för konfidentiell kommunikation mellan en tilltalad och dennes försvarare.

Lettland
Litauen

Exekutionstjänstemän är redan skyldiga att på elektronisk väg utföra och registrera alla åtgärder i samband med ett verkställighetsförfarande, och
försök att göra det möjligt för notarier att elektroniskt godkänna de flesta typer av transaktioner är på väg.

Luxemburg
Malta
Nederländern Åtgärder som syftar till att underlätta rättskipningen har vidtagits, till exempel genom införandet av förhandlingar via videokonferens och skriftliga
a
förfaranden.
Polen
Portugal
Rumänien
Advokatbyråer får hålla öppet även om många advokater arbetar hemifrån. Elektroniska, telefonibaserade och andra sätt att kommunicera utan fysisk
kontakt
föredras.
Slovakien
Notariekontorens öppettider är begränsade och allmänheten rekommenderas vända sig till dem via telefon eller e-post.
Exekutionstjänstemännen har utökat sin kapacitet för telefonibaserad och elektronisk kontakt med allmänheten.
Slovenien
It-lösningar och kommunikationsverktyg har tillhandahållits eller förstärkts för att underlätta distansarbete för domare, åklagare och andra rättsliga
Spanien
aktörer.
Sverige
Användningen av digitala kommunikationsverktyg och video- och telefonkonferenser i samband med förhandlingar har ökat.
Uppdaterat
28/04/2020
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