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I ) CZY ISTNIEJĄ W WASZYM KRAJU ELEKTRONICZNE/INTERNETOWE

REJESTRY OSÓB OBJĘTYCH DOZOREM?

Dozór Policji

 Dane oskarżonego wobec, którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci

dozoru Policji są umieszczane w Krajowym Systemie Informacji Policyjnej i

następnie na ich podstawie jest sporządzana informacja dzienna obejmująca między

innymi ilość zastosowanych dozorów.

Dozór Kuratora

 Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może oddać skazanego pod dozór

kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji

społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie

demoralizacji lub pomoc skazanym. Nie jest prowadzony odrębny rejestr osób

objętych dozorem. Fakt stosowania dozoru jest jedynie odnotowywany W Krajowym

Rejestrze Karnym z zaznaczeniem miedzy innymi okresu na jaki został on orzeczony

oraz podmiotu, który ma go sprawować.

System Dozoru Elektronicznego

 Z dniem 1 września 2009 roku wejdą w życie przepisy umożliwiające odbywanie kary

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

System Dozoru Elektronicznego umożliwiać będzie kontrolę skazanych za drobne

przestępstwa w przypadkach wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem

karnym oraz przestrzegania przez skazanych zakazu zbliżania się do określonych

miejsc i osób. (Pełny tekst: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Dz.

U. z 18 października 2007 roku Nr 191, poz. 1366 ze zm.).

II ) CZY ISTNIEJĄ W WASZYM KRAJU JAKIEKOLWIEK ELEKTRONICZNE

SPOSOBY KOMUNIKACJI POMIĘDZY SĄDAMI I KLIENTAMI? JEŚLI TAK, TO

JAKIE?

Doręczanie Pism

 Doręczanie pism procesowych w postaci elektronicznej przewidują zarówno przepisy

kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania cywilnego jak i kodeks

postępowania administracyjnego.

Postępowania Rejestrowe

 Niektóre postępowania z zakresu prawa cywilnego są częściowo prowadzone w

formie elektronicznej (wnoszenie pism procesowych np. wniosku o wpis, doręczanie
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orzeczeń i pism sądowych na adres elektroniczny wnioskodawcy, wydawanie kopii

dokumentów), np. postępowanie w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego składającego się z rejestru przedsiębiorców; rejestru stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej; rejestru dłużników niewypłacalnych czy też postępowanie w przedmiocie

zastawu rejestrowego. Krajowy Rejestr Sądowy oraz Rejestr Zastawów są

prowadzone w systemie informatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze).

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

 Elektroniczne postępowanie upominawcze ma być prowadzone w formie sądu

elektronicznego. Przepisy normujące te postępowanie mają wejść w życie w dniu 1

stycznia 2010 roku. (Pełny tekst: ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy -

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2009 roku Nr

26 poz. 156).

Skargi I Wnioski, Internet

 Osoby, na których prawa i obowiązki wpływ wywierają działania sądu mogą w formie

elektronicznej wnosić skargi i wnioski do prezesa sądu jako organu sprawującego

nadzór nad działalnością administracyjną sądu.

 Sądy posiadają własne strony internetowe zawierające między innymi informacje o

strukturze organizacyjnej sądu oraz dane teleadresowe. Podejmowane są próby

wprowadzania tzw. wokand elektronicznych.


