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Αρχική σελίδα>Δικαστικές διαδικασίες>Βιντεοδιάσκεψη>Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη
Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που
ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει
του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η
πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το
Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη
Βόρεια Ιρλανδία
1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του
κράτους μέλους αυτού;
Η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας είναι δυνατή είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου σε άλλο κράτος μέλος
είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού. Οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων ορίζονται στη διάταξη 38 των κανόνων σχετικά με το
Court of Judicature (Order 38 of the Court of Judicature Rules) [κανόνες του Ανώτατου Δικαστηρίου (Βόρεια Ιρλανδία) (Τροποποίηση αριθ. 2) του 2005] [
The rules of the Supreme Court (Northern Ireland) (Amendment No.2) 2005].
2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να
εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;
Δεν υπάρχουν περιορισμοί αυτού του είδους για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξετασθούν στο πλαίσιο παραγγελίας βάσει των άρθρων 10
έως 12 ή 17. Αν η παραγγελία εμπίπτει πλήρως στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1206/2001 και είναι συμβατή με τη νομοθεσία της Βόρειας Ιρλανδίας,
είναι δυνατόν να εξεταστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.
3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;
Εφόσον η παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων συνάδει με τη νομοθεσία της Βόρειας Ιρλανδίας και η διεξαγωγή των αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είναι
εφικτή, δεν υπάρχουν περιορισμοί για το είδος των αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν.
4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;
Όταν υποβάλλεται παραγγελία βάσει των άρθρων 10 έως 12, είναι σύνηθες, αλλά όχι υποχρεωτικό, η εξέταση να πραγματοποιείται σε δικαστήριο.
Τηλεδιάσκεψη για παραγγελία που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 17 μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε, αν και συνιστάται στο δικαστήριο του αιτούντος
κράτους μέλους η τηλεδιάσκεψη να λάβει χώρα στο πλησιέστερο προς τους μάρτυρες δικαστήριο που διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις.
5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;
Όσον αφορά όλες τις διαδικασίες ενώπιον του High Court (Ανώτερου Δικαστηρίου), η τηλεδιάσκεψη ηχογραφείται ψηφιακά, καθώς πρόκειται για δικαστήριο
του οποίου οι διαδικασίες καταγράφονται σε επίσημα πρακτικά.
6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για
απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;
α) Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, η ακρόαση θα πρέπει να διενεργείται στα αγγλικά.
β) Δεν τίθεται καμία γλωσσική απαίτηση για τις ακροάσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, αν και το αιτούν κράτος μέλος
πρέπει να παρέχει διερμηνεία για όσους μάρτυρες δεν γνωρίζουν τη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση.
7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;
Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, αν ο μάρτυρας χρειάζεται διερμηνεία για να κατανοήσει ό,τι λέγεται στα αγγλικά, ο
διερμηνέας παρέχεται από τις δικαστικές αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Αν ο μάρτυρας δεν χρειάζεται διερμηνεία, αλλά το αιτούν δικαστήριο χρειάζεται
διερμηνεία για να κατανοήσει ό,τι λέγεται στα αγγλικά, η εξασφάλιση διερμηνείας αποτελεί ευθύνη του εν λόγω δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν
τίθενται περιορισμοί ως προς τον τόπο στον οποίο θα βρίσκεται ο διερμηνέας, αν και για πρακτικούς λόγους θα ήταν πιθανώς ευκολότερο για τον διερμηνέα
να βρίσκεται στο αιτούν δικαστήριο.
Το αιτούν δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την παροχή διερμηνείας για τις παραγγελίες που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 17. Στις περιπτώσεις αυτές
επίσης δεν τίθενται περιορισμοί ως προς τον τόπο στον οποίο θα βρίσκεται ο διερμηνέας.
8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό
διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;
Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, όλες οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από το δικαστήριο εκτελέσεως. Στις περιπτώσεις
του άρθρου 17, αν το κεντρικό όργανο για τη Βόρεια Ιρλανδία έχει επιτρέψει την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, ενημερώνει το αιτούν δικαστήριο για το
δικαστήριο με διαθέσιμες εγκαταστάσεις τηλεδιάσκεψης που βρίσκεται πλησιέστερα στο πρόσωπο που θα εξετασθεί. Κατόπιν, αποτελεί ευθύνη του
αιτούντος δικαστηρίου να επικοινωνήσει απευθείας με το υποδειχθέν δικαστήριο για να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Το κεντρικό όργανο θα
ενημερώσει το δικαστήριο που διαθέτει τις εγκαταστάσεις τηλεδιάσκεψης ότι θα πρέπει να περιμένει επικοινωνία από το αιτούν δικαστήριο.
Το αιτούν δικαστήριο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και, στη συνέχεια, να επικοινωνήσει με το πρόσωπο
που θα εξετασθεί για την από κοινού εξεύρεση διαθέσιμου χρόνου. Ενδείκνυται να προγραμματίζεται περιθώριο τουλάχιστον ενός μήνα για τις απαραίτητες
ρυθμίσεις.
9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;
Έξοδα προκύπτουν από την ενοικίαση εξοπλισμού και τη διάρκεια της κλήσης. Η πληρωμή των εξόδων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε λίρες στερλίνες,
είτε με μετρητά είτε με τραπεζική επιταγή.
10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί
σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;
Όταν παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων βάσει του άρθρου 17 εγκρίνεται από το κεντρικό όργανο για τη Βόρεια Ιρλανδία, η απόφαση που
εκδίδεται ορίζει ότι το αιτούν δικαστήριο πρέπει να ενημερώσει το πρόσωπο που θα εξετασθεί για τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης και για το
δικαίωμά του να αποχωρήσει από αυτήν οποιαδήποτε στιγμή. Από το αιτούν δικαστήριο ζητείται να αποστείλει αντίγραφο αυτής της απόφασης στο
πρόσωπο που θα εξετασθεί κατά την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων για την τηλεδιάσκεψη.
11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Όταν ένα πρόσωπο εξετάζεται από δικαστήριο στη Βόρεια Ιρλανδία με τη συμμετοχή του αιτούντος δικαστηρίου βάσει των άρθρων 10 έως 12, το εν λόγω
πρόσωπο καλείται να ορκιστεί ή να παράσχει επίσημη διαβεβαίωση, στο πλαίσιο δε αυτό πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Όταν το αιτούν
δικαστήριο διεξάγει αποδείξεις απευθείας βάσει του άρθρου 17, εναπόκειται σε αυτό να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο θεωρεί αναγκαίο για να
εξακριβώσει την ταυτότητα του προσώπου που θα εξετασθεί.
12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη
διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;
Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, η ορκοδοσία ή η παροχή της επίσημης διαβεβαίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
συνήθεις διαδικασίες για τα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας. Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει του άρθρου 17, το αιτούν δικαστήριο θα πρέπει να
ενημερώσει το δικαστήριο εκτελέσεως για τις τυχόν απαιτήσεις ορκοδοσίας ώστε να παρασχεθούν τα κατάλληλα ιερά βιβλία.
13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της
τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση
ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;
Η Δικαστική Υπηρεσία (Courts and Tribunals Service) της Βόρειας Ιρλανδίας ορίζει έναν υπεύθυνο επαφής, ο οποίος επικοινωνεί με το αιτούν δικαστήριο και
είναι διαθέσιμος για την ημέρα της ακρόασης. Μερικές ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης, διεξάγονται ορισμένες τεχνικές δοκιμές. Οι εν λόγω
δοκιμές διεξάγονται επίσης νωρίς το πρωί της ημέρας της ακρόασης. Την ημέρα της ακρόασης υπάρχει διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη.
14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;
Προς το παρόν, δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες.
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/08/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

