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Κράτος μέλος

Αυστρία

Μέτρα για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη
Ελήφθησαν άμεσα μέτρα όσον αφορά τις υποδομές και τις εφαρμογές, με σκοπό ιδίως την ενίσχυση και την ασφάλεια των γραφείων στο
σπίτι, των βιντεοδιασκέψεων, της επάρκειας εύρους ζώνης και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ασφαλή διαβίβαση εμπιστευτικών ή
ευαίσθητων πληροφοριών.
Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών τους, όπως βεβαίωση γνησιότητας εγγράφων και κατάρτιση
συμβολαιογραφικών πράξεων, με μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι συμβολαιογράφοι πρέπει να δημιουργούν ένα σταθερό κανάλι
βιντεοεπικοινωνίας με τα μέρη και να τηρούν ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης. Μέχρι σήμερα, αυτή η
ηλεκτρονική διαδικασία ήταν αποδεκτή μόνο για την ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Βέλγιο
Βουλγαρία

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχει εκδώσει εντολές σχετικά με την κατάθεση εγγράφων στα δικαστήρια και την εισαγγελία μέσω
ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και για την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική διαβούλευση. Για τις προαναφερθείσες ακροάσεις,
η κλήτευση πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το εμπορικό μητρώο και άλλα μητρώα είναι
προσβάσιμες ηλεκτρονικά.

Κροατία

Η επικοινωνία με τα μέρη και όλους τους συμμετέχοντες σε δικαστικές διαδικασίες γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά. Όσον αφορά τις υποθέσεις
για τις οποίες απαιτείται συνεδρίαση ή ακρόαση αυτοπροσώπως, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης που ορίζουν οι
υγειονομικές αρχές. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαστές και
τα δικαστήρια, μεταξύ άλλων και στο εσωτερικό του δικαστηρίου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βιντεοδιασκέψεις κ.λπ.).
Όλοι οι δικηγόροι, οι πολίτες και οι άλλοι χρήστες της eKomunikacija (ηλεκτρονική επικοινωνία) έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο όλων των
εγγράφων, εάν το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων.
Η ηλεκτρονική επικοινωνία χρησιμοποιείται σε όλα τα εμπορικά, δημοτικά και περιφερειακά δικαστήρια και στο ανώτατο εμπορικό
δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας. Οι δικηγόροι, οι διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί
πραγματογνώμονες, οι αξιολογητές και οι νομικές οντότητες είναι σε θέση να υποβάλλουν παρατηρήσεις και συνημμένα στο δικαστήριο· να
λαμβάνουν δικαστικά έγγραφα· να έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα έγγραφα δικαστικών υποθέσεων· κ.λπ.
Επί του παρόντος μόνο δικηγόροι, δικαστικοί πραγματογνώμονες και αξιολογητές, διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας και
νομικές οντότητες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα στο δικαστήριο.
Το σύστημα ePredmet (ηλεκτρονικά αρχεία) παρέχει σε όλους τους πολίτες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τη δυναμική της επίλυσης
υποθέσεων στο πλαίσιο τακτικών και δικαστικών διαδικασιών, αλλά δεν παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαστικών εγγράφων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει τις τεχνικές προϋποθέσεις για την υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Κύπρος
Τσεχική Δημοκρατία

Οι ακροάσεις που δεν μπορούν να αναβληθούν διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή
κεκλεισμένων των θυρών, η εξέταση μαρτύρων ή των κατηγορουμένων πραγματοποιείται μέσω βιντεοδιάσκεψης κ.λπ.

Δανία
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Εσθονία

Τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες, τα σωφρονιστικά καταστήματα και οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου διαθέτουν ήδη τον αναγκαίο
εξοπλισμό για τηλεργασία. Επιπλέον, όλοι οι κάτοχοι εσθονικής ταυτότητας διαθέτουν ψηφιακή πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες, ενώ τα
έγγραφα μπορούν να υπογράφονται και να ανταλλάσσονται ψηφιακά με ασφαλή τρόπο.
Πρώτον, όλα τα Δικαστήρια έχουν παραμείνει ανοικτά, αν και με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας. Οι δικαστές και το λοιπό προσωπικό των
Δικαστηρίων είναι σε θέση να διεξάγουν τις περισσότερες γραπτές διαδικασίες από το σπίτι τους χάρη στο σύστημα πληροφορικής και στην
εφαρμογή ψηφιακών δικαστικών διαδικασιών.
Δεύτερον, για να ενισχυθεί η ικανότητα διεξαγωγής βιντεοδιασκέψεων έχουν δημιουργηθεί εικονικές αίθουσες συνεδριάσεων για το υπουργείο,
τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τα σωφρονιστικά καταστήματα.
Τρίτον, η δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις διεξάγεται όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Φινλανδία

Οι φινλανδικές δικαστικές αρχές (δικαστήρια, εισαγγελείς) διενεργούν όλες τις επαφές κυρίως μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι
επιτόπιες υπηρεσίες προς τους πελάτες είτε έχουν διακοπεί είτε έχουν μειωθεί σημαντικά. Τα δικαστήρια διεξάγουν ακροάσεις με μέσα εξ
αποστάσεως στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο. Οι αναγκαίες και κρίσιμες υποθέσεις έχουν προτεραιότητα.

Γαλλία

Μια διάταξη που εκδόθηκε στις 25 Μαρτίου 2020 σχετικά με τη ρύθμιση των δικονομικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της κρίσης
προβλέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων Δικαστηρίου το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει, σε άλλο Δικαστήριο, ή τη
δυνατότητα διεξαγωγής ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιρλανδία

Ιταλία

Το πεδίο της γραπτής επικοινωνίας επεκτάθηκε. Έγινε δυνατή και ενθαρρύνθηκε η χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας για τις
διαδικαστικές πράξεις που απαιτούν άμεση προφορική μαρτυρία.
Τέθηκε σε εφαρμογή η αναγκαία υποδομή ΤΠΕ για να διευκολύνεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως ακροαματικών διαδικασιών, οι οποίες
ωστόσο συμμορφώνονται με τη συνταγματική υποχρέωση της δημόσιας απονομής δικαιοσύνης.
Όσον αφορά τις ακροάσεις, όλες οι εκκρεμούσες υποθέσεις έχουν αναβληθεί αυτεπαγγέλτως έως τις 15 Απριλίου ή έως τις 30 Ιουνίου,
αναλόγως με την απόφαση των προϊσταμένων των υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υποθέσεις που έχουν λάβει χαρακτήρα κατεπείγοντος από τον
δικαστή, κατά περίπτωση, ή εκείνες που σύμφωνα με τη νομοθεσία θεωρούνται ως υποθέσεις ύψιστης προτεραιότητας. Στις περιπτώσεις
αυτές, η ουσιαστική συμμετοχή των μερών και η προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων τους, ιδίως όσον αφορά τους κρατουμένους,
εξασφαλίζονται με συστήματα βιντεοδιάσκεψης, με ταυτόχρονη βιντεοσκόπηση ήχου και εικόνας όλων των παρόντων προσώπων, καθώς
και με εμπιστευτικά συστήματα επικοινωνίας μεταξύ του εναγομένου και του συνηγόρου του.

Λετονία
Λιθουανία

Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν ήδη την υποχρέωση να διεξάγουν και να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά όλες τις ενέργειες της διαδικασίας
εκτέλεσης, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για να δοθεί η δυνατότητα στους συμβολαιογράφους να εγκρίνουν τις περισσότερες συναλλαγές
με ηλεκτρονικά μέσα.

Λουξεμβούργο
Μάλτα
Κάτω Χώρες

Έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της δικαιοσύνης, για παράδειγμα με την καθιέρωση ακροάσεων μέσω
βιντεοδιάσκεψης και γραπτών δικαστικών διαδικασιών.
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Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Οι δικηγορικές εταιρείες μπορούν να είναι ανοικτές, παρόλο που πολλοί δικηγόροι εργάζονται από το σπίτι τους. Προτιμώνται τα
ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά και άλλα μέσα επικοινωνίας χωρίς φυσική επαφή
.
Σλοβακική Δημοκρατία
Το ωράριο λειτουργίας των συμβολαιογραφικών γραφείων είναι περιορισμένο και συνιστάται να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν ενισχύσει τις ικανότητές τους για τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επαφές με το κοινό.
Σλοβενία
Έχουν δοθεί ή ενισχυθεί λύσεις ΤΠ και εργαλεία επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η τηλεργασία των δικαστών, των εισαγγελέων
Ισπανία
και άλλων ασκούντων νομικά επαγγέλματα.
Σουηδία
Η χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας, βιντεοδιασκέψεων και τηλεφωνικών διασκέψεων στις διαδικασίες έχει αυξηθεί.
Ενημέρωση 28/4/2020

Σελίδα 3

