Instrumente digitale în statele
Stat membru

Austria

Măsuri în domeniul e-justiției
Au fost luate măsuri imediate în ceea ce privește infrastructura și aplicațiile pentru a consolida și a garanta în mod special munca de acasă,
videoconferințele, lărgimea de bandă și conectivitatea suficiente, precum și transmiterea în condiții de siguranță a informațiilor confidențiale sau
sensibile.
Notarii pot presta toate serviciile, cum ar fi autentificarea documentelor și redactarea actelor notariale, prin mijloace de comunicare electronică.
Notarul trebuie să aibă un canal de comunicare video stabil cu partea vizată și să respecte anumite măsuri de siguranță în timpul procesului de
identificare. Până în prezent, această procedură electronică a fost permisă numai pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată.

Belgia
Bulgaria

Consiliul Judiciar Suprem a emis ordine pentru depunerea de documente la instanțe și la parchet prin poștă sau pe cale electronică, precum și
pentru consultarea dosarelor prin telefon sau pe cale electronică. Pentru ședințele de judecată menționate, citațiile sunt notificate prin telefon
sau pe cale electronică. Serviciile furnizate de Registrul Comerțului și de alte registre sunt accesibile online.

Croația

Ca regulă generală, comunicarea cu părțile și cu toți participanții la procedurile judiciare se face pe cale electronică. În cauzele în care este necesară
prezența în persoană la o ședință sau la o audiere, trebuie luate toate măsurile preventive impuse de autoritățile sanitare. Ar trebui utilizate mijloacele
tehnice de comunicare la distanță aflate la dispoziția judecătorilor și a instanțelor, inclusiv în cadrul instanței (e-mail, videoconferințe etc.).
Toți avocații, cetățenii și alți utilizatori ai eKomunikacija (eCommunication ) pot vizualiza conținutul tuturor documentelor, în cazul în care conținutul
este disponibil în sistemul de gestionare a cazurilor.
Toate instanțele comerciale, municipale și județene, precum și Înalta Curte Comercială a Republicii Croația utilizează mijloace de
comunicare electronică. Avocații, practicienii în insolvență, notarii, experții judiciari, evaluatorii și entitățile juridice pot să trimită observații și anexe
instanței, să primească documente judiciare, să fie informați de la distanță despre procedurile judiciare, precum și să efectueze alte sarcini.
În prezent, numai avocații, experții judiciari și evaluatorii, practicienii în insolvență și entitățile juridice pot să trimită observații instanței.
ePredmet (eFile) le oferă tuturor cetățenilor informații cu privire la cursul și la dinamica soluționării cauzelor în cadrul procedurilor ordinare și al
procedurilor judiciare, dar nu și informații cu privire la conținutul documentelor judiciare.
Cerințele tehnice preliminare aferente serviciilor de comunicații electronice sunt asigurate de Ministerul Justiției.

Cipru
Republica Cehă

Ședințele de judecată care nu pot fi amânate sunt efectuate cu respectarea riguroasă a restricțiilor impuse de guvern, adică fără participarea
publicului, iar audierea martorilor sau a persoanei acuzate se face prin videoconferință etc.

Danemarca

Estonia

Instanțele, parchetele, închisorile și practicienii în domeniul dreptului dispun deja de echipamentul necesar pentru munca la distanță. În plus,
orice persoană care se află în posesia unui act de identitate estonian are acces digital la serviciile guvernamentale, iar documentele pot fi
semnate și transmise pe cale digitală în mod securizat.
În primul rând, toate instanțele au rămas deschise, chiar dacă au avut un program de lucru limitat. Judecătorii și alți membri ai personalului
instanțelor sunt în măsură să desfășoare majoritatea procedurilor în scris de acasă, datorită sistemului informatic și aplicației de vizualizare digitală a
dosarelor cauzelor.
În al doilea rând, pentru a spori capacitatea de a organiza conferințe video, au fost create săli de reuniune virtuale pentru ministere, instanțe,
parchete și penitenciare.
În al treilea rând, cooperarea judiciară atât în materie civilă, cât și în materie penală are loc, pe cât posibil, prin intermediul e-mailurilor.
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Finlanda
Franța

Organele judiciare finlandeze (instanțele, procurorii) stabilesc toate contactele, în principal, prin intermediul serviciilor electronice, iar serviciile
furnizate clienților la fața locului au fost fie suspendate, fie reduse în mod semnificativ. Instanțele țin ședințe de judecată cu ajutorul mijloacelor
de comunicare la distanță, în cea mai mare măsură cu putință prevăzută de lege. Se acordă prioritate cauzelor necesare și urgente.
O ordonanță din 25 martie 2020 privind stabilirea modalităților procedurale în timpul crizei prevede posibilitatea de a transfera competențele unei
instanțe care nu este în măsură să își desfășoare activitatea către o altă instanță sau recurgerea la audieri prin videoconferință.

Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda

Italia

Sfera de aplicare a comunicării scrise a fost extinsă. Au fost activate și încurajate instrumente moderne de comunicare pentru actele
procedurale care necesită contribuții orale directe.
A fost instituită infrastructura TIC necesară pentru facilitarea ședințelor de judecată la distanță care respectă totuși obligația constituțională privind
administrarea publică a justiției.
În ceea ce privește ședințele de judecată, toate procedurile în curs au fost amânate din oficiu până la 15 aprilie sau până la 30 iunie, dacă șefii de
birou au decis astfel, cu excepția celor declarate, de la caz la caz, drept urgente de către judecător sau a celor care au fost considerate din punct de
vedere juridic drept o prioritate absolută. În aceste cazuri, participarea efectivă a părților și protecția drepturilor lor procedurale, în special în ceea ce
privește deținuții, sunt garantate prin sisteme de videoconferință, cu înregistrări audio și video simultane ale tuturor persoanelor prezente, precum
și prin sisteme de comunicare confidențială între persoana chemată în judecată și apărătorul său.

Letonia
Lituania

Executorii judecătorești au deja obligația de a efectua și de a înregistra toate acțiunile procesului de executare în format electronic și se fac probe
menite să le permită notarilor să aprobe majoritatea tranzacțiilor prin mijloace electronice.

Luxemburg
Malta
Țările de Jos

Au fost luate măsuri menite să faciliteze funcționarea justiției, de exemplu prin introducerea ședințelor de judecată prin videoconferință și a
procedurilor judiciare în scris.

Polonia
Portugalia
România

Republica
Slovacă

Cabinetele de avocatură pot rămâne deschise, chiar dacă mulți avocați lucrează de acasă. Mijloacele electronice, telefonice și alte mijloace de
comunicare fără contact fizic sunt
privilegiate.
Programul de lucru al birourilor notariale este limitat; se recomandă, așadar, consultarea acestora prin telefon sau prin e-mail.
Executorii judecătorești și-au consolidat capacitățile de comunicare cu publicul prin telefon și pe cale electronică.

Slovenia
Spania

Au fost furnizate sau consolidate soluții informatice și instrumente de comunicare pentru a facilita munca la distanță a judecătorilor, a procurorilor
și a altor actori juridici.
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Suedia

S-a recurs mai des la instrumente de comunicare digitală și la conferințe video și telefonice în cadrul procedurilor.

Actualizat la
28.4.2020
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