Skaitmeninės priemonės ES šalys
Valstybė narė

Austrija

E. teisingumo priemonės
Skubiai imtasi infrastruktūros ir taikomojo pobūdžio veiksmų siekiant pagerinti ir apsaugoti darbą namuose, vaizdo konferencijas, užtikrinti
pakankamą plačiajuostį ryšį ir junglumą, taip pat saugų konfidencialios ar neskelbtinos informacijos perdavimą.
Notarai visas savo paslaugas, pavyzdžiui, dokumentų autentiškumo patvirtinimo ar notarinių dokumentų projektų rengimo, gali teikti naudodamiesi
elektroninėmis ryšio priemonėmis. Notaras turi sukurti stabilų vaizdo ryšio kanalą su šalimi ir identifikavimo proceso metu laikytis tam tikrų saugumo
priemonių. Kol kas ši elektroninė procedūra buvo leidžiama tik steigiant ribotos atsakomybės bendrovę.

Belgija
Bulgarija

Kroatija

Aukščiausioji teismų taryba pateikė nurodymus dėl dokumentų pateikimo teismams ir prokuratūrai paštu arba elektroniniu būdu, taip pat dėl
konsultacijų telefonu arba elektroniniu būdu. Šaukimai š šiuos posėdžius įteikiami telefonu arba elektroniniu būdu. Įmonių registro ir kitų registrų
teikiamos paslaugos yra prieinamos internetu.
Ryšiai su šalimis ir visais teismo proceso dalyviais paprastai palaikomi elektroniniu būdu. Tais atvejais, kai susitikime arba teismo posėdyje reikia
dalyvauti asmeniškai, imamasi visų sveikatos priežiūros institucijų nustatytų atsargumo priemonių. Turėtų būti naudojamasi teisėjams ir teismams
prieinamomis techninėmis nuotolinio ryšio priemonėmis, taip pat teisme (el. paštu, vaizdo ryšio linijomis ir kt.).
Visi advokatai, piliečiai ir kiti sistemos „eKomunikacija“ naudotojai gali peržiūrėti visų dokumentų turinį, jei jie įkelti į bylų valdymo sistemą.
Elektroninio ryšio priemonės naudojamos visuose komerciniuose, apygardos ir apylinkės teismuose ir Kroatijos Respublikos
Aukščiausiajame Komerciniame Teisme. Advokatai, bankroto administratoriai, notarai, teismo ekspertai, vertintojai ir juridiniai asmenys gali siųsti
teismui pareiškimus ir priedus; gauti teismo dokumentus; nuotoliniu būdu susipažinti su teismo bylomis ir kt.
Šiuo metu pareiškimus teismui gali siųsti tik advokatai, ekspertai ir vertintojai, bankroto administratoriai ir juridiniai asmenys.
Sistemoje „ePredmet“ visiems piliečiams teikiama informacija apie teisminiu ir teisminiu keliu nagrinėjamų bylų eigą ir dinamiką, tačiau teismo
dokumentų turinys neskelbiamas.
Technines sąlygas naudotis elektroninių ryšių paslauga sudaro Teisingumo ministerija.

Kipras
Čekija

Teismo posėdžiai, kurių negalima atidėti, vyksta griežtai laikantis Vyriausybės nustatytų apribojimų, t. y. jie visuomenei neatviri, liudytojai arba
kaltinamieji apklausiami naudojant vaizdo konferenciją ir pan.

Danija

Estija

Suomija
Prancūzija

Teismams, prokuratūroms, kalėjimams ir teisininkams suteikta reikiama nuotolinio darbo įranga. Be to, kiekvienas Estijos asmens tapatybę
turintis asmuo turi skaitmeninę prieigą prie viešųjų paslaugų ir gali saugiai skaitmeniškai pasirašyti dokumentus ir jais keistis.
Pirma, visi teismai tebedirba, nors jų darbo laikas apribotas. Naudodamiesi informacine sistema ir skaitmenine teismo bylos programa, teisėjai ir kiti
teismo darbuotojai didžiąją dalį proceso gali atlikti raštu iš namų.
Antra, siekiant padidinti vaizdo konferencijų pajėgumus, sukurtos virtualios posėdžių salės ministerijoje, teismuose, prokuratūrose ir kalėjimuose.
Trečia, teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose kiek įmanoma vykdomas susirašinėjant e. paštu.
Suomijos teisminės institucijos (teismai, prokurorai) ryšius palaiko visų pirma elektroniniu būdu, o paslaugos klientams vietoje buvo arba
sustabdytos, arba gerokai sumažinta jų apimtis. Teismai posėdžius rengia nuotoliniu būdu, kiek tai įmanoma pagal įstatymus. Pirmenybė teikiama
būtiniausiems ir skubiems atvejams.
2020 m. kovo 25 d. potvarkyje dėl procesinių sprendimų per krizę numatyta, kad neveikiančio teismo jurisdikcija gali būti perduota kitam teismui arba
gali būti pasinaudota vaizdo konferencija.

Vokietija
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Graikija
Vengrija
Airija

Italija

Išplėsta rašytinės komunikacijos taikymo sritis. Buvo sudarytos sąlygos naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis atlikti procesinius
veiksmus, kuriems reikia tiesioginio žodinio dalyvavimo, ir skatinama jomis naudotis.
Sukurta IRT infrastruktūra, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos nuotoliniams teismo posėdžiams, vis dėlto atitiktų konstitucinę pareigą vykdyti
teisingumą viešai.
Posėdžiai visose nebaigtose nagrinėti bylose ex officio atidėti iki balandžio 15 d. arba, jei taip nusprendė tarnybos vadovai, iki birželio 30 d., išskyrus
bylas, kurias konkrečiais atvejais teisėjas paskelbė skubiomis, ir bylas, kurios pagal įstatymą laikomos prioritetinėmis. Tokiais atvejais veiksmingas
šalių dalyvavimas ir jų procesinių teisių, visų pirma susijusių su kaliniais, apsauga užtikrinama vaizdo konferencijų sistemomis, kuriose visos pusės
dalyvauja garso ir vaizdo priemonėmis, taip pat užtikrinant konfidencialią atsakovo ir jo gynėjo komunikaciją.

Latvija
Lietuva

Antstolių jau reikalaujama visus vykdymo proceso veiksmus atlikti ir registruoti elektroniniu būdu, ir svarstoma galimybė leisti notarams elektroniniu
būdu tvirtinti daugumą sandorių.

Liuksemburgas
Мalta
Nyderlandai

Imtasi priemonių paremti teisingumo sistemą, pavyzdžiui, teismo posėdžiai rengiami naudojant vaizdo konferencijas, taip pat vykdomas rašytinis
teismo procesas.

Lenkija
Portugalija
Rumunija
Slovakija

Advokatų kontoros gali veikti, nors dauguma teisininkų dirba namuose. Pirmenybė teikiama elektroninėms, telefoninėms ir kitoms ryšio priemonėms,
kurioms nereikalingas fizinis kontaktas.
Notarų darbo laikas yra ribotas, patartina apie tai pasiteirauti telefonu arba e. paštu.
Antstoliai pagerino savo galimybes palaikyti ryšius telefonu ir elektroniniu būdu.

Slovėnija
Ispanija
Švedija

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teisėjams, prokurorams ir kitiems teisės subjektams dirbti nuotoliniu būdu, buvo suteikti arba sustiprinti IT
sprendimai ir ryšių priemonės.
Daug dažniau naudojamos skaitmeninės komunikacijos priemonės ir vaizdo bei telefoninės konferencijos.

Atnaujinta
2020 04 28

Page 2

