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• Do sądu wstęp mają wyłącznie pełno-

mocnicy. Rozprawy w miarę możliwości

odbywają się bez udziału stron;

• Osoby z chorobami układu oddecho-

wego mają zakaz wstępu do sądu;

• Obieg dokumentów procesowych odby-

wa się zdalnie przez elektroniczny sys-

tem sądowy. Pisma procesowe wysyłane

są na oficjalny adres e-mail sądu;

• Dostęp do akt sprawy zapewniany jest

zdalnie poprzez wysłanie skanów akt

drogą mailową;

• Rozprawy odbywają się przy użyciu

programu Zoom;

• Publiczność ma możliwość uczestnictwa

w rozprawie przy zachowaniu wymaga-

nego dystansu lub poprzez oglądanie

transmisji wideo w jednej lub dwóch

salach sądowych;

• Jawność zapewniania jest także poprzez

stream rozprawy na platformie Youtube;

• Przy wejściu do sądu sprawdzana jest

temperatura wchodzących do budynku;

• Wszyscy odwiedzający sąd zobowiązani

są do noszenia maseczek ochronnych.
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• Rozprawy mogą odbywać się zdalnie za

pośrednictwem specjalnego oprogra-

mowania dla sądów Easycon lub alter-

natywnie przy użyciu innych programów

komputerowymi, np. Zoom, Skype.

• Rozprawy i mediacje odbywają się zdalnie

za pośrednictwem programów Microsoft

Teams, Tresorit lub Zoom;

• Pełnomocnicy mogą kontaktować się z są-

dami także za pośrednictwem Webex lub

Skype for Busi-ness;

• Ministerstwo Sprawiedliwości wprowa-

dziło kompleksowy program modernizacji

sądownictwa umożliwiający prowadzenie

niektórych spraw wy-łącznie w trybie

online oraz przeprowadzenia zdalnych

rozpraw.
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• Rozprawy odbywają się online za

pośrednictwem specjalnego systemu

sądowego;

• W czasie zdalnego przesłuchania świad-

ków strona przeciwna musi widzieć na

ekranie jednocześnie świadka i pełno-

mocnika strony przeciwnej;

• W czasie rozprawy zdalnej jej uczestnicy

widzą sąd oraz strony postępowania.

• Rozprawy prowadzone są za pomocą

systemu China Mobile Micro Court

opartym na programie WeChat;

• System zapewnia wszystkim uczestnikom

postępowania dostęp do platformy za

pośrednictwem indywidualnego konta

zweryfikowanego pod kątem tożsamości

użytkownika;

• System umożliwia przeprowadzanie

rozpraw online oraz elektroniczny obieg

pism procesowych.
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• Sądy korzystają z programu Microsoft

Teams;

• Rozprawy i mediacje odbywają się także

przy użyciu telefonów komórkowych.

• Rozprawy online przeprowadzone przy

użyciu programu Microsoft Teams;

• Pełnomocnicy mają możliwość kontak-

towania się z sędzią także za pomocą tele-

konferencji.
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