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Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Νόμος της 22/03/2020
Δικονομικές προθεσμίες που είχαν αρχίσει στις 22/3
ή προθεσμίες που, υπό κανονικές συνθήκες, θα
άρχιζαν μετά την εν λόγω ημερομηνία διακόπτονται
και αναστέλλονται μέχρι τις 30/4/2020. Θα αρχίσουν
να τρέχουν εκ νέου. Αυτό συνεπάγεται ότι προθεσμία
14 ημερών θα λήξει στις 15/5 και προθεσμία 4
εβδομάδων θα λήξει στις 29/5.

Περιορισμός των επαφών μεταξύ δικαστηρίων Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των
και διαδίκων.
κεντρικών αρχών εργάζονται από το
σπίτι: συνιστάται η επικοινωνία
Γενική παύση λειτουργίας συγκεκριμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
δικαστηρίων, εφόσον παραστεί ανάγκη, και
δυνατότητα παραπομπής των επειγουσών
υποθέσεων σε άλλα δικαστήρια.

Εξαιρέσεις (μεταξύ άλλων): προθεσμίες πληρωμής,
αναγκαστική εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική. Σε
περιπτώσεις επικείμενου κινδύνου για την ασφάλεια
ή την προσωπική ελευθερία, καθώς και σε
περιπτώσεις ανεπανόρθωτης ζημίας, το δικαστήριο
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Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

δύναται να άρει τη διακοπή της προθεσμίας
νωρίτερα.
Οι προθεσμίες παραγραφής (και οι αποσβεστικές
προθεσμίες) αναστέλλονται από τις 22/3 έως τις
30/4.

ΒΕΛΓΙΟ (BE)

Διαδικασίες εκτέλεσης: Δυνατότητα αναστολής
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης και κινητής
περιουσίας σε περίπτωση που ο οφειλέτης
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες οφειλόμενες
στην πανδημία της COVID-19. Έξωση μπορεί να
ανασταλεί, κατόπιν αίτησης, αν ο οφειλέτης
κινδυνεύει να καταστεί άστεγος.
Οι προθεσμίες παραγραφής και οι προθεσμίες
άσκησης ένδικων βοηθημάτων που λήγουν μεταξύ
της 8ης Απριλίου 2020 και της 17ης Μαΐου 2020
παρατείνονται κατά έναν μήνα μετά τη λήξη της εν
λόγω περιόδου (δηλαδή η λήξη τους μετατίθεται στις
17 Ιουνίου 2020). Εάν χρειαστεί, η κυβέρνηση μπορεί
να μεταθέσει την τελική ημερομηνία της εν λόγω
χρονικής περιόδου.
Οι προθεσμίες σε ένδικες διαδικασίες αστικών
υποθέσεων που λήγουν μεταξύ της 8ης Απριλίου
2020 και της 17ης Μαΐου 2020 και των οποίων η λήξη
μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση από δικαίωμα ή
οποιαδήποτε άλλη ζημία παρατείνονται κατά έναν
μήνα μετά την παρέλευση της περιόδου κρίσης (δηλ.
η λήξη τους μετατίθεται στις 17 Ιουνίου 2020). Εάν
χρειαστεί, η κυβέρνηση μπορεί να μεταθέσει την
τελική ημερομηνία της περιόδου κρίσης. Αυτό δεν
ισχύει για τις επείγουσες υποθέσεις.
Εξάμηνη παράταση των προθεσμιών στο πλαίσιο

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας
της COVID-19, ο τρόπος εργασίας
και η οργάνωση των βελγικών
κεντρικών αρχών για τις αστικές
υποθέσεις δεν έχουν αλλάξει, με την
εξαίρεση ότι οι περισσότεροι
αρμόδιοι υπάλληλοι των βελγικών
κεντρικών
αρχών
εργάζονται
αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας.
Ορισμένοι υπάλληλοι εξακολουθούν
να παρουσιάζονται στην εργασία
τους μία ημέρα ανά εβδομάδα,
προκειμένου να ελέγχουν την
εισερχόμενη και να διασφαλίζουν
την εξερχόμενη αλληλογραφία,
Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν καταφύγει στη λόγου χάρη όσον αφορά την
χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης όταν επίδοση εγγράφων.
συνεχίζουν να εκδικάζουν υποθέσεις.
Έχει αποσταλεί μήνυμα μέσω του
Οι ορκοδοσίες μπορούν να διεξάγονται εξ ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε
αποστάσεως μεταξύ της 4ης Μαΐου και της 3ης όλα τα σημεία επαφής, στο οποίο
επισημαίνεται ότι αλληλογραφία
Ιουνίου 2020.
μπορεί
να
συνεχίσει
να
2
Στις αστικές υποθέσεις, οι δικαστικές
ακροαματικές διαδικασίες που επρόκειτο να
λάβουν χώρα μεταξύ της 10ης Απριλίου 2020
και της 17ης Ιουνίου 2020 (η εν λόγω χρονική
περίοδος μπορεί να παραταθεί από την
κυβέρνηση) ακυρώνονται σε περίπτωση που
όλοι οι διάδικοι έχουν ήδη αποστείλει τις
γραπτές παρατηρήσεις τους. Ο δικαστής
εκδίδει
απόφαση
χωρίς
ακροαματική
διαδικασία, αποκλειστικά βάσει των γραπτών
παρατηρήσεων, εκτός εάν οι διάδικοι
αντιταχθούν σε αυτό. Σε περίπτωση αντίταξης
από τους διαδίκους, η υπόθεση αναβάλλεται.

αποστέλλεται στους αρμόδιους
υπαλλήλους αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι
βελγικές
κεντρικές
αρχές
εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες
μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Έχει
εκδοθεί
σύσταση οι νέες αιτήσεις που
αφορούν
απαγωγή
παιδιού,
Τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια μπορούν
διεξαγωγή αποδείξεων, νομική
να λαμβάνονται εξ αποστάσεως και συνδρομή, υποχρεώσεις διατροφής
ηλεκτρονικά (σε ηλεκτρονικό μέσο και με ή
προστασία
παιδιού
να
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπογραφή).
αποστέλλονται στις υπηρεσιακές
ηλεκτρονικές θυρίδες.
Μη εφαρμογή της απαίτησης για παρουσία
μαρτύρων ή περισσότερων συμβολαιογράφων Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση
χειρισμό
μεμονωμένων
για τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης κατά το στον
υποθέσεων
λόγω
υποστελέχωσης.
διάστημα μεταξύ της 4ης Μαΐου 2020 και της
Μέχρι στιγμής, όλοι οι υπάλληλοι
3ης Ιουνίου 2020.
εξακολουθούν να είναι ενεργοί και ο
των
υποθέσεων
Δεν θα επιβάλλεται χρέωση για τα χειρισμός
διεξάγεται
καθημερινά
όπως και
συμβολαιογραφικά
πληρεξούσια
που
κατά
την
προ
της
νόσου
COVID-19
λαμβάνονται από τις 13 Μαρτίου 2020 έως τις
30 Ιουνίου 2020 και έχουν ισχύ μόνο από τις 13 εποχή.

δικαστικών πωλήσεων ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων που λήγουν μεταξύ της 18ης Μαρτίου Οι νόμιμες προθεσμίες για συνεδριάσεις που
2020 και της 3ης Ιουνίου 2020.
προβλέπονται
στον
νόμο
περί
συμβολαιογράφων και οι οποίες λήγουν
Αναστολή ορισμένων διαδικασιών αναγκαστικής μεταξύ της 18ης Μαρτίου 2020 και της 4ης
εκτέλεσης κατά εταιρειών μεταξύ της 24ης Απριλίου Αυγούστου 2020 παρατείνονται κατά τρεις
2020 και της 17ης Μαΐου 2020.
μήνες.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
(BG)

Ειδική νομοθεσία:
- Νόμος σχετικά με μέτρα και ενέργειες κατά τη
διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που
κηρύχθηκε
με
απόφαση
της
βουλγαρικής
εθνοσυνέλευσης της 13ης Μαρτίου 2020 και για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης — στο εξής:
νόμος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Διακρίνονται δύο περίοδοι ως προς τα μέτρα και τις
ενέργειες, ως εξής: η περίοδος της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης (13.3-13.5.2020) και η περίοδος

Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Ακροαματικές
διαδικασίες
ενώπιον Διεθνής
δικαστική
συνδρομή
δικαστηρίου
εξακολουθεί να παρέχεται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και από τα
Μέχρι την άρση της κατάστασης έκτακτης δικαστήρια, ενδέχεται όμως να
ανάγκης, οι ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον υπάρχουν καθυστερήσεις.
δικαστηρίου μπορούν να διεξάγονται εξ
αποστάσεως,
κατά
τρόπο
ώστε
να
εξασφαλίζεται η απευθείας και εικονική
συμμετοχή
των
διαδίκων
και
των
συμμετεχόντων στη διαδικασία. Για τις
συνεδριάσεις θα συντάσσονται πρακτικά, τα
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των δύο μηνών μετά την άρση της κατάστασης οποία θα δημοσιεύονται αμελλητί και θα
έκτακτης ανάγκης (από τις 14.5.2020):
τηρούνται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
τροποποίησης και την οριστικοποίηση των
Α/ Μέτρα και ενέργειες για την περίοδο της πρακτικών. Το δικαστήριο θα ενημερώνει τους
κατάστασης έκτακτης ανάγκης: 13 Μαρτίου – 13 διαδίκους για τον χρόνο διεξαγωγής της
Μαΐου 2020
ακροαματικής διαδικασίας εξ αποστάσεως.
(Αρχικά, η περίοδος της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης είχε οριστεί από τις 13 Μαρτίου έως τις 13
Απριλίου 2020. Η περίοδος αυτή στη συνέχεια Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της
παρατάθηκε έως τις 13 Μαΐου 2020).
Βουλγαρίας έχει εκδώσει αποφάσεις για τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων προφύλαξης για
Δικονομικές προθεσμίες:
την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού σε κτίρια
δικαστηρίων, αποφάσεις για την ταχυδρομική ή
- Αναστολή προθεσμιών:
ηλεκτρονική
υποβολή
εγγράφων
στα
Όλες οι δικονομικές προθεσμίες για αστικές δικαστήρια, καθώς και αποφάσεις για τη
δικαστικές διαδικασίες, διαιτητικές διαδικασίες και διεξαγωγή τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών
διαδικασίες εκτέλεσης αναστέλλονται με εξαίρεση τις συζητήσεων. Για τις προαναφερόμενες
ακόλουθες υποθέσεις αστικών και εμπορικών ακροαματικές διαδικασίες, η κλήτευση γίνεται
διαφορών:
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
1. Υποθέσεις άσκησης γονικών δικαιωμάτων μόνο σε
σχέση με προσωρινά μέτρα
Διαδικασίες μητρώου
2. Υποθέσεις που υπάγονται στον νόμο περί Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το εμπορικό
προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία μόνο όσον μητρώο και από το μητρώο μη κερδοσκοπικών
αφορά την έκδοση διαταγής άμεσης προστασίας ή νομικών προσώπων και άλλα μητρώα είναι
την τροποποίηση τέτοιας, καθώς και τις περιπτώσεις προσβάσιμες διαδικτυακά.
που η αίτηση προστασίας απορρίπτεται
3. Άδειες για ανάληψη κεφαλαίων από καταθέσεις
παιδιών
Συμβολαιογραφικές διαδικασίες
4. Διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων
Οι
συμβολαιογραφικές
διαδικασίες
5. Υποθέσεις διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων
περιορίζονται σε μόνο τις επείγουσες. Οι
6. Αιτήματα βάσει του νόμου για τις ηλεκτρονικές
συμβολαιογραφικές διαδικασίες περιορίζονται
επικοινωνίες τα οποία αφορούν τον τερματισμό
στις επείγουσες υποθέσεις και διεξάγονται με
διαδικασίας με αντικείμενο εγγραφή σε μητρώο
τήρηση των υγειονομικών απαιτήσεων. Ο
βάσει πράξης δικαστηρίου, σύμφωνα με τον νόμο
συμβολαιογραφικός σύλλογος θα προβλέπει
περί εμπορικού μητρώου και τον νόμο περί μητρώου
τουλάχιστον έναν συμβολαιογράφο σε
μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων
υπηρεσία ανά 50 000 κατοίκους για την οικεία
7. Οι υποθέσεις του άρθρου 62 παράγραφος 3 του
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νόμου περί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά συμβολαιογραφική περιφέρεια.
με την υπογραφή δήλωσης δέσμευσης για την
προστασία του τραπεζικού απορρήτου
Αναστέλλονται οι προθεσμίες παραγραφής με την
εκπνοή των οποίων αποσβέννυνται ή αποκτώνται
δικαιώματα για ιδιωτικές οντότητες.
Β/ Μέτρα και δράσεις για την περίοδο των δύο
μηνών μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης (από τις 14.5.2020):
- Αναστολή προθεσμιών:
Εντός των δύο μηνών από την άρση της κατάστασης
έκτακτης
ανάγκης,
όλοι
οι
αναγγελθέντες
πλειστηριασμοί και αναγκαστικές κατασχέσεις που
έχουν ανακοινωθεί σε βάρος ιδιωτών από δημόσιους
και ιδιώτες δικαστικούς επιμελητές αναστέλλονται
και αναπρογραμματίζονται, χωρίς την επιβολή τελών
ή εξόδων. Κατόπιν αιτήματος του ιδιώτη, το οποίο
υποβάλλεται πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
της προηγούμενης περιόδου, οι πλειστηριασμοί και
οι αναγκαστικές κατασχέσεις αναπρογραμματίζονται,
χωρίς την επιβολή τελών ή εξόδων.
- Παράταση προθεσμιών:
Οι προθεσμίες που καθορίζονται με νόμο
(εξαιρουμένων των ανωτέρω περιπτώσεων) οι
οποίες εκπνέουν κατά τη διάρκεια της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης και σχετίζονται με την άσκηση
δικαιωμάτων και με υποχρεώσεις ιδιωτών και
ιδιωτικών οντοτήτων παρατείνονται κατά έναν μήνα
από την ημερομηνία άρσης της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης.
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-

Ειδικές περιπτώσεις:

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
και για διάστημα έως δύο μηνών μετά την άρση της,
δεν
μπορούν
να
επιβληθούν
ασφαλιστικά/συντηρητικά μέτρα σε τραπεζικούς
λογαριασμούς ιδιωτών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
μισθούς και συντάξεις, ιατρικές συσκευές και ιατρικό
εξοπλισμό. Δεν θα γίνεται απογραφή της κινητής και
ακίνητης περιουσίας ιδιωτών, πλην για υποχρεώσεις
διατροφής, αποζημίωσης λόγω βλάβης από
αδικοπραξία και για μισθολογικές αξιώσεις. Δεν
επιβάλλονται κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών
δήμων για το διάστημα των δύο μηνών μετά την
άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Για διάστημα έως δύο μηνών μετά την άρση της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση
καθυστέρησης της πληρωμής οφειλών ιδιωτικών
οντοτήτων, οι οφειλέτες που έχουν συνάψει
συμβάσεις
πίστωσης
ή
άλλης
μορφής
χρηματοδότησης
παρεχόμενης
από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει του άρθρου 3 του
νόμου περί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με την
εξαίρεση
των
θυγατρικών
τραπεζών,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι
απαιτήσεις έχουν αποκτηθεί από τράπεζες,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους, δεν
επιβαρύνονται με τόκους και ποινές υπερημερίας. Η
υποχρέωση δεν μπορεί να κηρυχθεί πρόωρα
ληξιπρόθεσμη / πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και η
σύμβαση δεν μπορεί να καταγγελθεί λόγω
υπερημερίας.
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ΚΡΟΑΤΙΑ
(HR)

Στις 18 Απριλίου 2020 τέθηκαν σε ισχύ τροποποιήσεις
του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης σε
χρηματικά περιουσιακά στοιχεία: η αναγκαστική
εκτέλεση σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων
αναστέλλεται για 3 μήνες (με δυνατότητα περαιτέρω
παράτασης 3 μηνών).
Ο υπολογισμός των νόμιμων τόκων
αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Όλες οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τις
εργασίες τους. Ωστόσο, διεξάγονται μόνο οι
διαδικασίες
που
έχουν
χαρακτηριστεί
επείγουσες, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων
ασφαλείας. Ακροαματικές διαδικασίες και
λοιπές μη επείγουσες υποθέσεις έχουν
αναβληθεί μέχρι νεωτέρας.
επίσης Όσον αφορά τις υποθέσεις που υπάγονται στην
αρμοδιότητα μονομελούς δικαστηρίου ή για τις
οποίες δεν απαιτείται ακροαματική διαδικασία,
είναι κατ’ αρχάς αναγκαίο οι αποφάσεις να
εκδοθούν από το σπίτι και, εν συνεχεία, να
ληφθεί μέριμνα για τη διαβίβασή τους. Οι
προϊστάμενοι των δικαστικών αρχών έχουν
εντολή να επιτρέπουν στο προσωπικό να
εργάζεται από το σπίτι όταν είναι εφικτό.
Η επικοινωνία με τους διαδίκους και όλους
τους συμμετέχοντες σε διαδικασίες γίνεται
ηλεκτρονικά σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι
εφικτό. Όσον αφορά τις υποθέσεις για τις
οποίες απαιτείται συνεδρίαση ή ακρόαση, θα
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα
προφύλαξης που ορίζουν οι υγειονομικές
αρχές. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται
τα
τεχνικά
μέσα
επικοινωνίας εξ αποστάσεως που είναι
διαθέσιμα σε δικαστές και δικαστήρια,
συμπεριλαμβανομένου εντός του δικαστηρίου
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη
κ.λπ.).
Συνιστάται επίσης η αναβολή των διαδικασιών
αναγκαστικής
εκτέλεσης,
ιδίως
των
διαδικασιών εκτέλεσης που αφορούν την
εκκένωση και την παράδοση ακινήτων.
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Οι διάδικοι πρέπει να αποστέλλουν
τα ερωτήματα, τα αιτήματα και τις
αιτήσεις τους προς το Υπουργείο
Δικαιοσύνης εντός του συνήθους
ωραρίου
λειτουργίας,
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,
τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.
Διεθνής
δικαστική
συνδρομή
εξακολουθεί
να
παρέχεται,
ενδέχεται όμως να υπάρχουν
καθυστερήσεις.

Λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, στην
Κροατία έχει αναβληθεί η έναρξη όλων των
ηλεκτρονικών δημόσιων πλειστηριασμών σε
υποθέσεις εκτέλεσης και πτώχευσης, με
εξαίρεση τους δημόσιους πλειστηριασμούς
στους οποίους η υποβολή προσφορών ξεκίνησε
έως τις 24 Μαρτίου 2020 το αργότερο και οι
οποίοι θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις
δημοσιευμένες προσκλήσεις συμμετοχής σε
ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό.
Όλα τα αιτήματα πώλησης που ελήφθησαν
μετά τις 13 Μαρτίου 2020 και τα οποία δεν
έχουν διεκπεραιωθεί θα διεκπεραιωθούν μόλις
παρέλθει η έκτακτη περίσταση της πανδημίας
της COVID-19. Όλες οι δημοσιευθείσες
προσκλήσεις για προκαταβολή των εξόδων και
οι προσκλήσεις συμμετοχής σε ηλεκτρονικό
δημόσιο πλειστηριασμό θα ακυρωθούν και θα
δημοσιευθούν εκ νέου υπό τους ίδιους όρους
πώλησης μέχρι το τέλος της έκτακτης
περίστασης της πανδημίας της COVID-19.

ΚΥΠΡΟΣ (CY)

ΤΣΕΧΙΑ (CZ)

Οι δικονομικές προθεσμίες αναστέλλονται έως τις Όλες οι ακροαματικές και λοιπές διαδικασίες
30/4/2020.
αναστέλλονται έως τις 30/4/2020. Εξαιρέσεις:
αιτήσεις για κατεπείγοντα ασφαλιστικά μέτρα,
διαδικασίες έκδοσης και λοιπές διαδικασίες
που συνδέονται με περιορισμό της προσωπικής
ελευθερίας (λ.χ. παράνομη κράτηση, κράτηση
σε ψυχιατρικό ίδρυμα.)
Ο γραμματέας δέχεται την κατάθεση αγωγής
μόνο εφόσον συνοδεύεται από αίτηση για
ασφαλιστικά μέτρα και υπό την προϋπόθεση
ότι η συζήτησή της
κρίνεται επείγουσα. Το επείγον της υπόθεσης
εξετάζεται και κρίνεται από τον δικαστή.
Έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για την ελάφρυνση των Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέστησε την Υπηρεσία
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Διεθνούς

Νομικής

πλέον επειγουσών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες,
διαδικασίες
εκτέλεσης
ή
διαδικασίες
αφερεγγυότητας. Εκτενής χρήση των υφιστάμενων
διατάξεων των δικονομικών κωδίκων για την άρση
των συνεπειών της μη τήρησης προθεσμιών σε
δικαστικές διαδικασίες, όταν η μη τήρηση της
προθεσμίας οφείλεται σε περιορισμούς λόγω των
έκτακτων μέτρων (υποχρεωτικές καραντίνες,
περιορισμοί μετακίνησης και συνάθροισης).

αναβολή
όλων
των
ακροαματικών
διαδικασιών. Σε περίπτωση που η αναβολή δεν
είναι εφικτή, η ακροαματική διαδικασία πρέπει
να διεξάγεται αυστηρά σύμφωνα με τον
κυβερνητικό κανονισμό για την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Το κοινό αποκλείεται από
τις ακροαματικές διαδικασίες και οι κινήσεις
του στο κτίριο του δικαστηρίου είναι
περιορισμένες.
Πληροφορίες
παρέχουν τα
δικαστήρια
τηλεφωνικώς / μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Τυχόν
καθυστερήσεις
σε
δικαστικές
διαδικασίες που οφείλονται στην εφαρμογή
των εν λόγω συστάσεων δεν θα θεωρούνται
από
το
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
ως
καθυστερήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των
εποπτικών αρμοδιοτήτων του.

Προστασίας Παιδιών (κανονισμός
Βρυξέλλες IIα & κανονισμός για τις
υποχρεώσεις
διατροφής):
Οι
εργασίες της Υπηρεσίας εκτελούνται
υπό
καθεστώς
έκτακτης
ανάγκης. Όλες
οι
προσωπικές
επαφές
με
την
Υπηρεσία
αντικαθίστανται
με
γραπτή
(ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) και
τηλεφωνική επαφή. Το ωράριο
λειτουργίας περιορίζεται και η
Υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα και
Τετάρτη από 9 π.μ. έως 12 μ.μ.

Τσεχικό Υπουργείο Δικαιοσύνης
(κεντρική
αρχή
για
τους
κανονισμούς για την επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων και για τη
διεξαγωγή αποδείξεων): Επί του
παρόντος, τα μέλη του προσωπικού
Εξακολουθούν
να
παρέχονται (συμπεριλαμβανομένων όλων των
συμβολαιογραφικές υπηρεσίες για το κοινό, σημείων επαφής) εργάζονται κυρίως
όμως
οι
εργασίες
διεξάγονται
υπό από το σπίτι. Συνιστάται ιδιαιτέρως
περιορισμούς.
η χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής / εξ
αποστάσεως επικοινωνίας. Όλες οι
προθεσμίες θα πρέπει να τηρηθούν.
Η μοναδική επιπλοκή είναι οι
αυξημένοι περιορισμοί όσον αφορά
τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε
ορισμένα
κράτη,
όμως
καταβάλλονται προσπάθειες να
υπερκεραστούν σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εξωτερικών και με τη
χρήση διπλωματικών διαύλων για
την επίδοση ή κοινοποίηση
δικαστικών πράξεων. Οι αλλοδαπές
κεντρικές αρχές θα πρέπει να
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ΔΑΝΙΑ (DK)

Μέχρι στιγμής δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα για τις Τα δανικά δικαστήρια εφαρμόζουν διαδικασία
δικαστικές διαδικασίες.
έκτακτης ανάγκης που καλύπτει ορισμένους
τομείς ζωτικής σημασίας. Οι τομείς ζωτικής
σημασίας,
που
εξακολουθούν
να
αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια σε τοπικό
επίπεδο, αφορούν υποθέσεις που διέπονται εκ
του νόμου σε σημαντικό βαθμό από
προθεσμίες ή είναι ιδιαίτερα παρεμβατικές
όσον αφορά την ιδιωτική ζωή.
Εναπόκειται στα δικαστήρια να εκτιμούν κατά
πόσον η εκάστοτε υπόθεση πληροί τα κριτήρια
ώστε να χαρακτηριστεί «ζωτικής σημασίας»,
όπως επίσης εναπόκειται στα δικαστήρια να
οργανώνουν τις εργασίες τους λαμβανομένων
υπόψη των περιστάσεων.
Η απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στις
υποθέσεις ζωτικής σημασίας συνεπάγεται ότι
ορισμένες σημαντικές κατηγορίες υποθέσεων,
συμπεριλαμβανομένων
των
δικαστικών
συνεδριάσεων με φυσική παρουσία, δεν θα
έχουν προτεραιότητα. Οι υποθέσεις αυτές
αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.
Τα

δανικά
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δικαστήρια

επιδιώκουν

να

συστήνουν στα δικαστήρια / στις
αρμόδιες αρχές να αποστέλλουν
όλα τα αιτήματα για επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων και για
διεξαγωγή αποδείξεων απευθείας
στα αρμόδια δικαστήρια και όχι
μέσω
της
κεντρικής
αρχής
(Υπουργείο Δικαιοσύνης), καθώς
αυτό θα περιόριζε σημαντικά τις
προθεσμίες για την επιτυχή
εκτέλεση του αιτήματος.
Γενικά, τα δανικά δικαστήρια
επιδιώκουν να διεκπεραιώνουν όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των
εργασιών τους με εργασία από το
σπίτι κατά τη διάρκεια της περιόδου
έκτακτης ανάγκης.

διεκπεραιώνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
τμήμα των εργασιών τους με εργασία από το
σπίτι κατά τη διάρκεια της περιόδου έκτακτης
ανάγκης. Η δανική διοίκηση των δικαστηρίων
έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα εργασίας από
το σπίτι για όλους τους εργαζομένους.
Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια
μπορούν (σε περιορισμένο βαθμό) να έχουν
φυσική παρουσία στα δικαστήρια προκειμένου
να διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι αλλά και άλλοι
μπορούν να διεκπεραιώσουν εργασίες από το
σπίτι τους.
Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα δικαστήρια
χρησιμοποιούν τηλεφωνικές διασκέψεις για
την προετοιμασία των υποθέσεων σε αρκετούς
τομείς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των
υποθέσεων αστικού δικαίου και των
υποθέσεων
δικαστικού
επιμελητή.
Τα
οικογενειακά δικαστήρια διεκπεραιώνουν τις
υποθέσεις χωρίς φυσική παρουσία, στον
βαθμό που είναι εφικτό. Υπάρχουν επίσης
ορισμένες υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής
που δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν
τηλεφωνικώς.

ΕΣΘΟΝΙΑ
(ΕΕ)

Η επιτροπή κρίσεων (που απαρτίζεται από τη
δανική διοίκηση των δικαστηρίων και από
ομάδα προέδρων δικαστηρίων) έχει επίσης
καλέσει τα δικαστήρια να εξετάζουν, στον
βαθμό που είναι εφικτό, κατά πόσον η
τρέχουσα κατάσταση επιβάλλει την περαιτέρω
χρήση τηλεδιασκέψεων, εφόσον είναι ασφαλές
από τη σκοπιά του κράτους δικαίου.
Γενικές πληροφορίες στα αγγλικά διατίθενται στον Κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 12/3 έως Η εσθονική κεντρική αρχή έχει
ιστότοπο της κυβέρνησης
τις 17/5.
ξεκινήσει την τηλεργασία από τις 13
Μαρτίου.
Οι
επικοινωνίες
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Οι δικονομικές προθεσμίες παρατείνονται από τα
δικαστήρια κατά περίπτωση. Τα δικαστήρια θα
λαμβάνουν υπόψη το επιπρόσθετο βάρος, τα
καθήκοντα ή τις δυσκολίες που ανακύπτουν για τους
διαδίκους ως αποτέλεσμα της κρίσης.

Έχουν δημιουργηθεί εικονικές αίθουσες
συνεδριάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η
ικανότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των
δικαστηρίων, των εισαγγελικών αρχών και των
φυλακών να διενεργούν τηλεδιασκέψεις. Η ίδια
λύση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
Δεν υπάρχει νομοθεσία για την παράταση προφορικές συζητήσεις με τους διαδίκους.
προθεσμιών, αλλά οι δικαστές έχουν τη διακριτική Επιπροσθέτως, ο διαθέσιμος εξοπλισμός
ευχέρεια να ορίζουν μεγαλύτερες προθεσμίες στο τηλεδιάσκεψης
έχει
μετεγκατασταθεί
μέλλον ή να παρατείνουν υφιστάμενες προθεσμίες.
προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξημένη
ζήτηση σε δικαστήρια και φυλακές.
Ωστόσο, για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου
COVID-19 μέσω της αποφυγής των φυσικών επαφών Δεν υπάρχουν νομοθετικές αλλαγές όσον
στις μονάδες περίθαλψης, έχουν ανασταλεί η αφορά τις δικαστικές διαδικασίες. Το
χρονική διάρκεια ή οι όροι νοσηλείας των ψυχικά Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων έχει
ασθενών σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ή σε ίδρυμα εκδώσει συστάσεις. Οι εργασίες των εσθονικών
κοινωνικής πρόνοιας:
δικαστηρίων έχουν αναδιοργανωθεί: οι
- σε περίπτωση παρατεταμένης προσωρινής καγκελαρίες λειτουργούν από τις 9.00 μέχρι τις
προστασίας, για όλη τη διάρκεια της κατάστασης 13.00 και οι δικαστικές υπηρεσίες λειτουργούν
έκτακτης ανάγκης,
τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις 14.00.
- σε περίπτωση νοσηλείας, για όλη τη διάρκεια της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και για έως δύο μήνες Όταν είναι εφικτό, οι υποθέσεις εκδικάζονται
μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
εγγράφως
μέσω
του
πληροφοριακού
Αυτό ισχύει χωρίς να θίγεται οποιαδήποτε τυχόν συστήματος των δικαστηρίων και με εφαρμογή
υποχρέωση τερματισμού νοσηλείας και οποιοδήποτε ψηφιακών δικογραφιών.
τυχόν αίτημα για προσωρινή δικαστική προστασία
αφότου οι προϋποθέσεις νοσηλείας παύσουν να Οι επείγουσες ακροαματικές διαδικασίες και
πληρούνται ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται.
διαδικαστικές πράξεις
διεξάγονται με
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Αν αυτό δεν
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές είναι εφικτό, το δικαστήριο αποφασίζει κατά
στον τομέα του ενοχικού δικαίου. Το Υπουργείο περίπτωση αν θα διεξαχθεί ακροαματική
Δικαιοσύνης έχει αναλύσει διάφορες νομικές λύσεις διαδικασία ή διαδικαστική πράξη στο
που ήδη προβλέπονται στο εσθονικό δίκαιο και θα ακροατήριο.
Επείγουσες
μπορούν
να
μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά το δύσκολο αυτό θεωρηθούν οι εξής υποθέσεις: εισαγωγή σε
χρονικό διάστημα. Βαρύτητα δίνεται στην παροχή ίδρυμα, χωρισμός ανηλίκου από την οικογένειά
εξηγήσεων και στην ανταπόκριση σε αιτήματα για του, θέση ενηλίκου υπό επιτροπεία. Για μη
πληροφορίες. Έχουν επίσης υποβληθεί προτάσεις για επείγουσες υποθέσεις, το δικαστήριο μπορεί
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(μηνύματα και έγγραφα) γίνονται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(στις αστικές και στις περισσότερες
ποινικές υποθέσεις). Αν χρειάζεται,
τα
πρωτότυπα
έγγραφα
θα
αποσταλούν
με
αεροπορική
αποστολή μετά τη λήξη της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

τροποποίηση ορισμένων κανόνων στον τομέα του να
χρησιμοποιήσει
ηλεκτρονικά
μέσα
ενοχικού δικαίου, όμως εξακολουθούν να τελούν υπό επικοινωνίας (ή άλλα αναγκαία μέσα), αλλά
συζήτηση.
γενικά συνιστάται στα δικαστήρια να
αναβάλλουν τις ακροαματικές διαδικασίες
και/ή τις διαδικαστικές πράξεις.
Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας,
σε εξαιρετικές και επείγουσες υποθέσεις που
αφορούν παιδιά, το δικαστήριο μπορεί να
διατάξει προσωρινά/ασφαλιστικά μέτρα χωρίς
ακρόαση του παιδιού και πολλοί δικαστές
έχουν
αξιοποιήσει
τη
συγκεκριμένη
δυνατότητα.
Συνιστάται τα διαδικαστικά έγγραφα να
επιδίδονται κατά προτίμηση μέσω του
συστήματος
e-File
και
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Ο Σύλλογος Συμβολαιογράφων εξουσιοδότησε
τους συμβολαιογράφους να λαμβάνουν κάθε
αναγκαίο μέτρο, π.χ. να χρησιμοποιούν την
υπηρεσία εξ αποστάσεως πιστοποίησης eNotar, που καθιστά εφικτή τη διεκπεραίωση
συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση
βιντεοδιάσκεψης. Ενώ μέχρι τις 6 Απριλίου
μόνο ορισμένοι τύποι πράξεων μπορούσαν να
εκτελεστούν εξ αποστάσεως (εξουσιοδοτήσεις,
πώληση μετοχών μη εισηγμένων ανώνυμων
εταιρειών και ορισμένες ακόμη), από τις 6
Απριλίου και μετά σχεδόν όλες οι πράξεις
μπορούν να επικυρωθούν εξ αποστάσεως, με
εξαιρέσεις τη σύναψη γάμου και την έκδοση
διαζυγίου. Έτσι, με τη διαδικτυακή επικύρωση
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είναι πλέον εφικτή ακόμη και η πώληση και
μεταβίβαση ακινήτου. Η δυνατότητα αυτή θα
εξακολουθήσει να ισχύει και μετά τη λήξη της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Επίσης, ο
Εσθονικός
Δικηγορικός
Σύλλογος
έχει
παροτρύνει τα μέλη του να εργάζονται εξ
αποστάσεως και να χρησιμοποιούν όλα τα
τεχνικά μέσα επικοινωνίας ώστε να συνεχίσουν
να παρέχουν νομικές συμβουλές. Έχει επίσης
επισημάνει την ανάγκη για διασφάλιση της
εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών μεταξύ
δικηγόρου και πελάτη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος
έχει επιπλέον υπογραμμίσει ότι οι περιορισμοί
σε δικαιώματα που επιβάλλονται λόγω της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης πρέπει να
δικαιολογούνται
και
θα
πρέπει
να
αμφισβητούνται αν η επιβολή τους είναι
αδικαιολόγητη σε συγκεκριμένη υπόθεση. Οι
δικηγόροι
είναι
υποχρεωμένοι
να
προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές στο
εργασιακό περιβάλλον, να επιδεικνύουν
ευελιξία και καινοτομία και να διασφαλίζουν
ότι δεν γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας να
ζητηθεί παράταση προθεσμιών.
Επίσης, ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών
και Συνδίκων Πτώχευσης έχει ανακοινώσει ότι
οι δικαστικοί επιμελητές και οι σύνδικοι
πτώχευσης έχουν αναδιοργανώσει τις εργασίες
τους ώστε να εργάζονται εξ αποστάσεως.
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
(FI)

Δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις Τα δικαστήρια εξακολουθούν να είναι
νόμιμες προθεσμίες για τις δικαστικές ανεξάρτητα. Ωστόσο, η Εθνική Διοίκηση
διαδικασίες παρά τη συνεχιζόμενη κρίση.
Δικαστηρίων (ΕΔΔ) εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές και συμβουλές προς τα δικαστήρια για
θέματα διαχείρισης.

Διεθνής
δικαστική
συνδρομή
εξακολουθεί να παρέχεται, όμως τα
δικαστήρια ιεραρχούν τις υποθέσεις
ανάλογα με τους διαθέσιμους
πόρους.

Η ΕΔΔ έχει παράσχει κατευθυντήριες γραμμές
με τις οποίες συνέστησε στα δικαστήρια να
συνεχίσουν να εκδικάζουν υποθέσεις με τη
λήψη μέτρων προφύλαξης, λόγου χάρη με
περιορισμό των διαδικασιών με φυσική
παρουσία στις επείγουσες μόνο υποθέσεις. Η
ΕΔΔ συνιστά στα δικαστήρια να διεξάγουν τις
ακροαματικές
διαδικασίες
μέσω
τηλεδιάσκεψης ή με άλλο διαθέσιμο και
κατάλληλο τεχνολογικό μέσο. Η Εθνική
Διοίκηση Δικαστηρίων έχει επίσης δημοσιεύσει
συμβουλές προς όλα τα δικαστήρια σχετικά με
τη χρήση εξ αποστάσεως συνδέσεων στις
δίκες. Οι συμβουλές αφορούν μόνο την
τρέχουσα εξαιρετική κατάσταση και δεν
αποσκοπούν
στην
τροποποίηση
των
υφιστάμενων
πολιτικών,
οδηγιών
ή
συστάσεων.
Ο
στόχος
της
αποτελεσματικότερης
χρήσης
των
εξ
αποστάσεως
συνδέσεων
είναι
η
ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία
μέσω της αποφυγής των συγκεντρώσεων
πολλών ανθρώπων. Οι συμβουλές αυτές,
καθώς και οι μελλοντικές κατευθυντήριες
γραμμές, θα είναι διαθέσιμες εδώ.

Επί του παρόντος, οι περισσότεροι
αρμόδιοι
υπάλληλοι
της
φινλανδικής
κεντρικής
αρχής
(κανονισμοί 2201/2003, 4/2009,
1393/2007
και
1206/2001)
τηλεργάζονται.
Σε
περίπτωση
επειγουσών
υποθέσεων,
προβλέπεται
περιορισμένη
παρουσία στο γραφείο. Όποτε είναι
εφικτό, συνιστάται η επικοινωνία
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
central.authority@om.fi
και
maintenance.ca@om.fi (μόνο για
υποθέσεις διατροφής).

Έως τις 10 Μαΐου 2020 τα φινλανδικά
περιφερειακά δικαστήρια είχαν αναστείλει την
εκδίκαση
1 431
αστικών
υποθέσεων.
Επικαιροποιημένες πληροφορίες παρέχονται
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εδώ.

Συνιστάται κάθε επικοινωνία με δικαστήρια να
γίνεται πρωτίστως τηλεφωνικώς και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΓΑΛΛΙΑ (FR)

Οι
(δικονομικές)
προθεσμίες,
συμπεριλαμβανομένων
των
προθεσμιών
παραγραφής που εκπνέουν από τις 12/3 έως έναν
μήνα μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
παρατείνονται. Στο τέλος της προαναφερθείσας
περιόδου, όλες οι προθεσμίες αρχίζουν εκ νέου να
τρέχουν κανονικά, αλλά με όριο τους 2 μήνες.
Ωστόσο, η παράταση των προθεσμιών δεν στερεί από
τους διαδίκους το δικαίωμα να ζητήσουν έννομη
προστασία ή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους
προσφυγής με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο κατά τη
διάρκεια της περιόδου έκτακτης ανάγκης, στον
βαθμό που είναι εφικτό.

Μεταξύ της 17ης Μαρτίου και της 10ης
Μαΐου, τα δικαστήρια ασχολήθηκαν μόνο με
επείγουσες
υποθέσεις
(ακροαματικές
διαδικασίες που αφορούσαν πολιτικές
ελευθερίες και περιπτώσεις κράτησης σε
υποθέσεις αστικού δικαίου, αναγκαστική
εκτέλεση, προστασία παιδιών, επείγουσες
υποθέσεις
οικογενειακού
δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων
των
διαταγών
προστασίας, και επείγουσες διαδικασίες
ασφαλιστικών μέτρων).

Όσον
αφορά
τη
δικαστική
συνεργασία,
οι
αιτήσεις
διεκπεραιώνονται κανονικά.
Συνεργασία
σε
υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου (κανονισμός
2201/2003): Όσον αφορά τους
τομείς της διεθνούς απαγωγής
παιδιών και της προστασίας
παιδιών, ο αρμόδιος υπάλληλος της
γαλλικής κεντρικής αρχής κατά
κύριο λόγο τηλεργάζεται και
προσέρχεται
στο
γραφείο
τουλάχιστον
μία
ημέρα
την
εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι όλες
οι νέες αιτήσεις μπορούν να
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με
φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Διεξαγωγή αποδείξεων (κανονισμός
1206/2001):
Οι
αιτήσεις
διεκπεραιώνονται
κανονικά.
Η
διεκπεραίωση μπορεί να διαρκέσει
λίγο περισσότερο, διότι ο αρμόδιος
υπάλληλος
τηλεργάζεται
και
προσέρχεται στο γραφείο μία ημέρα
την εβδομάδα για να διεκπεραιώσει
τις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί
ταχυδρομικώς ή με φαξ.

Σταδιακά, από τις 11 Μαΐου και μετά, τα
δικαστήρια
ξεκίνησαν
εκ
νέου
τις
Κατ’ αρχήν, οι υποχρεώσεις εκπλήρωσης και οι δραστηριότητές τους σε όλες τις υποθέσεις.
προθεσμίες που προβλέπονται σε συμβάσεις δεν
επηρεάζονται, καθώς θα εφαρμοστεί το εφαρμοστέο Εάν ένα δικαστήριο δεν μπορεί να
στην εκάστοτε περίσταση εθνικό δίκαιο (ανωτέρα βία λειτουργήσει, οι επείγουσες υποθέσεις του
κ.λπ.). Ωστόσο, οι συμβατικές κυρώσεις λόγω μη μπορούν να ανατεθούν σε άλλο δικαστήριο.
εκπλήρωσης από τον οφειλέτη (ποινικές ρήτρες,
ρήτρες καταγγελίας κ.λπ.) αναστέλλονται προσωρινά Οι διάδικοι ενημερώνονται για τις αποφάσεις
για να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες εκπλήρωσης.
του δικαστηρίου με κάθε πρόσφορο μέσο,
ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
Οι προβλεπόμενες από τον νόμο συμβατικές ποινές, τηλεφωνικώς (οι αποφάσεις δεν θα θεωρείται
ανανεώσεις και προθεσμίες ειδοποίησης επίσης ότι έχουν επιδοθεί στον αποδέκτη).
αναστέλλονται ή παρατείνονται.
Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας για παιδιά
και ενηλίκους, όσα εκπνέουν κατά τη διάρκεια
της
κατάστασης
έκτακτης
ανάγκης
παρατείνονται αυτόματα, εκτός αν ο δικαστής Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων
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αποφασίσει άλλως.
Οι προθεσμίες για μέτρα έρευνας και
διαμεσολάβησης
αναστέλλονται
και
παρατείνονται κατά τρεις επιπλέον μήνες από
τις 23 Ιουνίου 2020.
Οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων θα είναι σε
θέση να ρυθμίζουν τη ροή των ατόμων που
εισέρχονται στο δικαστήριο και να ορίζουν τον
αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να
εισέλθουν σε δικαστική αίθουσα, ώστε να
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες
φυσικής αποστασιοποίησης.

(κανονισμός 1393/2007): Υπό τις
τρέχουσες συνθήκες, η επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων μπορεί να
καθυστερήσει.
Η
επίδοση
ή
κοινοποίηση μπορεί να γίνει
ηλεκτρονικά υπό την προϋπόθεση
ότι
υπάρχει
προηγούμενη
συναίνεση του αποδέκτη.

Οι επικοινωνίες της γαλλικής
κεντρικής αρχής που είναι αρμόδια
στο πλαίσιο των τριών αυτών
κανονισμών (2201/2003, 1206/2001
και 1393/2007) πραγματοποιούνται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορούν επίσης να αποφαίνονται κατά την (entraide-civileκρίση τους επί των αιτημάτων προσώπων που internationale@justice.gouv.fr),
επιθυμούν να παραστούν σε ακροαματική αλλά και ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ.
διαδικασία στην οποία η πρόσβαση είναι
περιορισμένη.
Οι επικοινωνίες της γαλλικής
κεντρικής αρχής στο πλαίσιο του
Όταν χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό ή άλλο κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 για τις
ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας για τη υποχρεώσεις διατροφής γίνονται
διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας, η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ακροαματική διαδικασία δεν μπορεί να obligation.alimentaire@diplomatie.g
διεξαχθεί σε έναν μόνο τόπο.
ouv.fr
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα
μέσα επικοινωνίας πρέπει να εγγυώνται το
απόρρητο των διασκέψεων.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(DE)

Προς το παρόν, δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα σχετικά Οι νόμιμες διατάξεις για τις αστικές
με τις προθεσμίες αστικού δικαίου, μόνο διατάξεις διαδικασίες ήδη παρέχουν στα δικαστήρια
για τη μακρότερη διακοπή ποινικών διαδικασιών.
μεγάλο περιθώριο ώστε να αντιδρούν με
ευελιξία στην τρέχουσα έκτακτη κατάσταση.
(Ο γερμανικός κώδικας πολιτικής δικονομίας περιέχει Εναπόκειται στα οικεία δικαστήρια και στους
διατάξεις σχετικά με την παράταση προθεσμιών, την δικαστές να αποφασίζουν τα μέτρα που πρέπει
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Συνεργασία
σε
υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου (κανονισμός
2201/2003):
Η
Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία
Δικαιοσύνης, ως γερμανική κεντρική
αρχή στο πλαίσιο του κανονισμού

αναστολή διαδικασιών και την επαναφορά των να ληφθούν σε κάθε επιμέρους υπόθεση. Η
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση οι οποίες ανεξαρτησία της δικαιοσύνης διαφυλάσσεται.
συμβάλλουν στην επίλυση των ζητημάτων που
ανακύπτουν στις ένδικες διαφορές κατά τη διάρκεια
της κρίσης της νόσου COVID-19.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νομοθετικές
ενέργειες παρέχονται στην ιστοσελίδα του
ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Προστασίας
των
Καταναλωτών
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Cor
ona/Corona_node.html

2201/2003 (Βρυξέλλες IIα), έχει
περιορίσει τη φυσική παρουσία του
προσωπικού για λόγους προστασίας
της υγείας, όμως είναι κατά τα άλλα
πλήρως λειτουργική με μειωμένο
δυναμικό.
Συνεργασία
σε
υποθέσεις
διατροφής (κανονισμός 4/2009)
Οι δραστηριότητες της κεντρικής
αρχής που είναι αρμόδια για τις
υποθέσεις διασυνοριακής είσπραξης
διατροφής είναι περιορισμένες. Η
διεκπεραίωση
των
υποθέσεων
καθυστερεί
και
οι
διάδικοι
προτρέπονται να μην ζητούν
ενημερώσεις σχετικά με την πορεία
των εν εξελίξει υποθέσεων. Η
κεντρική αρχή θα διεκπεραιώσει
όλες τις υποθέσεις το ταχύτερο
δυνατόν, λαμβανομένης υπόψη της
περιορισμένης λειτουργίας της.
Διεξαγωγή αποδείξεων (κανονισμός
1206/2001)
και
επίδοση
ή
κοινοποίηση πράξεων (κανονισμός
1393/2007):
Επισημαίνεται ότι ειδικά η εκτέλεση
παραγγελίας
για
διεξαγωγή
αποδείξεων
παραμένει
στη
διακριτική ευχέρεια του δικαστή.
Γενικά, η ικανότητα εργασίας είναι
σημαντικά μειωμένη λόγω της
απουσίας δικαστικού προσωπικού.

ΕΛΛΑΔΑ (EL)

Με υπουργική απόφαση, όλες οι διαδικασίες Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει
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ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και των
υπηρεσιών τους αναστέλλονται έως τις 15
Μαΐου 2020, με την εξαίρεση των επειγουσών
και σημαντικών αγωγών και υποθέσεων.
Οι διαδικασίες ενώπιον των ειρηνοδικείων και
των υπηρεσιών τους ανεστάλησαν έως τις 10
Μαΐου 2020.
Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών
περιορίζεται στις ενέργειες που είναι αναγκαίες
για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων
εργασιών και των επειγουσών υποθέσεων.
Συνεδριάσεις και άλλες ενέργειες που
σχετίζονται με τη λειτουργία του δικαστικού
σώματος διεξάγονται εξ αποστάσεως, εφόσον
αυτό είναι εφικτό, με τη χρήση τεχνολογικών
μέσων.
Παρασχέθηκαν
εργαλεία
και
εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
για
να
εξασφαλιστεί
η
δυνατότητα
πραγματοποίησης
βιντεοδιασκέψεων
και
τηλεργασίας για τους δικαστές, τους
εισαγγελείς και τους άλλους παράγοντες του
συστήματος απονομής δικαιοσύνης.
Σε ορισμένα μεγάλα δικαστήρια κατέστη
δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για
την έκδοση πιστοποιητικών. Στις περιπτώσεις
αυτές, οι πολίτες και οι δικηγόροι έχουν τη
δυνατότητα να λαμβάνουν τα πιστοποιητικά
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πύλης.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
(HU)

Κατά γενικό κανόνα, οι προθεσμίες εξακολουθούν
να τρέχουν κατά την περίοδο της κατάστασης
κινδύνου. Η μοναδική εξαίρεση που ισχύει αφορά
τις περιπτώσεις που η οικεία διαδικαστική πράξη
δεν μπορεί να εκτελεστεί εγγράφως ή με
ηλεκτρονικά μέσα (δηλ. αφορά τις διαδικαστικές

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η συνέχιση
των εκκρεμών διαδικασιών διασφαλίζεται και
τα δικαστήρια στην Ουγγαρία εξακολουθούν
να λειτουργούν.

προληπτικά και περιοριστικά μέτρα
για την αντιμετώπιση του κινδύνου
εξάπλωσης του κορονοϊού και του
κοινωνικοοικονομικού
αντιτύπου
του και για τη διασφάλιση της καλής
λειτουργίας της αγοράς και του
δημόσιου τομέα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως
κεντρική αρχή στο πλαίσιο των
συμβάσεων/συνθηκών
αστικού
δικαίου και σύμφωνα με τους
κανονισμούς της ΕΕ για τη δικαστική
συνεργασία
σε
αστικές
και
εμπορικές
υποθέσεις,
έχει
καθιερώσει ένα μικτό σύστημα εκ
περιτροπής
εργασίας
εξ
αποστάσεως και εργασίας με
φυσική παρουσία στον χώρο
εργασίας.
Μέχρι στιγμής, η κεντρική αρχή
είναι σχεδόν πλήρως λειτουργική,
αν
και
περιστασιακές
καθυστερήσεις στην επεξεργασία
ορισμένων
αιτημάτων
είναι
αναπόφευκτες
λόγω
της
συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης.

Όσον
αφορά
τη
δικαστική
συνεργασία σε αστικές υποθέσεις,
υπάρχουν
περιορισμοί
στις
διαδικασίες εκτέλεσης κατά τη
διάρκεια της κατάστασης κινδύνου.
Οι διαδικαστικές πράξεις που απαιτούν Όσον αφορά τα μέτρα εκτέλεσης,
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πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσωπική
συμβολή, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να
εκτελεστούν), περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία
σταματά. Στις περιπτώσεις αυτές, η περίοδος μέχρι
την άρση του εμποδίου ή η περίοδος μέχρι τη λήξη
της κατάστασης κινδύνου δεν προσμετράται στις
προθεσμίες.

φυσική παρουσία στα δικαστήρια δεν
εκτελούνται. Ειδικοί δικονομικοί κανόνες
διευκολύνουν τη γραπτή επικοινωνία, τις εξ
αποστάσεως ακροαματικές διαδικασίες και τις
ακροαματικές διαδικασίες με τη χρήση
ηλεκτρονικών
μέσων
προσωπικής
ταυτοποίησης.

δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, η
διεξαγωγή επιτόπιων διαδικασιών
και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
πλειστηριασμός
ακινήτου.
Δεν
μπορούν να διαταχθούν μέτρα
εκτέλεσης σε σχέση με πράξεις
μεταφοράς παιδιών σε υποθέσεις
παράνομης απαγωγής παιδιών και
βάσει του κανονισμού Βρυξέλλες
IIα.
Οι κεντρικές αρχές λειτουργούν.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
(IE)

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία όσον αφορά
τις προθεσμίες. Η άσκηση εισαγωγικού δίκης
δικογράφου όταν η σχετική νόμιμη προθεσμία
πρόκειται να εκπνεύσει πριν από τη λήξη της
περιόδου «περιορισμού» θεωρείται σημαντική
υπόθεση (βλ. δεύτερη στήλη).

Οι
υπηρεσίες
των
δικαστηρίων
θα
παραμείνουν ανοιχτές και δέχονται επείγοντα
έγγραφα. Παρέχονται θυρίδες για την
τοποθέτηση εγγράφων, ώστε να περιορίζεται η
ανάγκη αλληλεπίδρασης με το προσωπικό που
εργάζεται στα γραφεία εξυπηρέτησης του
κοινού. Η επικοινωνία με τις υπηρεσίες των
δικαστηρίων μπορεί να συνεχιστεί μέσω
ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου.
Οι αστικές υποθέσεις μπορούν να διακοπούν
συναινετικά με δήλωση υποβαλλόμενη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τις εβδομάδες
που έπονται θα εξετάζονται μόνο οι επείγουσες
υποθέσεις.
Επιτρέπονται οι αιτήσεις που σχετίζονται με
επείγουσες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων
των
διαταγών
προστασίας, των προσωρινών διαταγών
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Η εκτέλεση αιτημάτων νομικής
συνδρομής
ενδέχεται
να
καθυστερήσει σε σύγκριση με τις
κανονικές συνθήκες.
Το προσωπικό του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Ισότητας και των
κεντρικών αρχών εργάζεται κατά
κύριο λόγο από το σπίτι. Συνιστάται
η επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

αποβολής από την οικία και απαγόρευσης
εισόδου σε αυτήν, των επειγουσών διαταγών
αποβολής από την οικία και απαγόρευσης
εισόδου σε αυτήν, και των αποφάσεων
παράτασης της ισχύος διαταγών.
Μπορούν επίσης να υποβληθούν αιτήσεις για
σημαντικά ζητήματα, όπως για υποθέσεις
επιτροπείας ή επείγουσες αιτήσεις δικαστικού
ελέγχου.
Διευκολύνονται οι εμφανίσεις κρατουμένων
από
σωφρονιστικό
κατάστημα
μέσω
βιντεοζεύξης, κατόπιν απόφασης του προέδρου
του Ανώτερου Δικαστηρίου.
Έχει ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη
διευκόλυνση των δικαστικών ακροαματικών
διαδικασιών εξ αποστάσεως και μέσω βίντεο
με τη συναίνεση των διαδίκων.

ΙΤΑΛΙΑ (IT)

Οι προθεσμίες για την εκτέλεση δικαστικών
πράξεων στο πλαίσιο αστικών διαδικασιών αρχικά
ανεστάλησαν από τις 9/3 έως τις 22/3 (στη συνέχεια
αναβλήθηκαν για τις 15/4).
Με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 23 της 8ης
Απριλίου 2020 η αναβολή των ακροαματικών
διαδικασιών και η αναστολή των δικονομικών
προθεσμιών παρατάθηκαν έως τις 11 Μαΐου 2020.

Οι περισσότερες ακροαματικές διαδικασίες
αστικών
υποθέσεων
που
είχαν
προγραμματιστεί από την επομένη της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του διατάγματος
(9 Μαρτίου 2020) έως τις 22/3 (κατόπιν τις
15/4 και τελικά την 11η Μαΐου) δεν θα
πραγματοποιηθούν
λόγω
υποχρεωτικής
αναβολής.

Σημαντικό ποσοστό του προσωπικού
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης
εργάζεται από το σπίτι.

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές
υποθέσεις θα επηρεαστεί για
άγνωστο
χρονικό
διάστημα.
Ηλεκτρονική
κοινοποίηση των αιτήσεων για
Όλες οι ακροαματικές διαδικασίες που ήταν δικαστική
συνεργασία
Ως προς τις προθεσμίες που επρόκειτο να αρχίσουν προγραμματισμένες κατά την περίοδο της (συμπεριλαμβανομένων
των
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, η έναρξή κρίσης αναβάλλονται (εκτός από τις επείγουσες αιτήσεων για πληροφορίες σχετικά
τους αναβλήθηκε μέχρι τη λήξη της περιόδου υποθέσεις).
με αλλοδαπό δίκαιο δυνάμει της
αναστολής.
Σύμβασης του Λονδίνου του 1968).
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Τα τοπικά δικαστήρια μπορούν να θεσπίσουν Ενδέχεται να υπάρχει σημαντική
Εξαιρέσεις: υιοθεσία παιδιών, ασυνόδευτοι ανήλικοι, δικά τους μέτρα οργάνωσης (περιορισμένη καθυστέρηση στην επεξεργασία των
αναδοχή, διαδικασίες που σχετίζονται με την πρόσβαση σε κτίρια, κλείσιμο υπηρεσιών).
εγγράφων που αποστέλλονται σε
προστασία ανηλίκων και διαδικασίες διατροφής όταν
έντυπη μορφή.
υπάρχει κίνδυνος για την κάλυψη των βασικών
αναγκών· υποχρεωτική υγειονομική περίθαλψη, Ειδικότερα, όσον αφορά τις δραστηριότητες Όλες οι επικοινωνίες πρέπει να
εκούσια διακοπή κύησης, προσωρινή εκτέλεση και που
δεν
έχουν
ανασταλεί
(όσες αποστέλλονται
στη
διεύθυνση
όλα τα ζητήματα που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής χαρακτηρίζονται επείγουσες κατά περίπτωση ή ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it
βλάβης σε διαδίκους.
όσες χαρακτηρίζονται ύψιστης προτεραιότητας
από τον νόμο), η διεξαγωγή ακροαματικών
διαδικασιών σε αστικές υποθέσεις που
απαιτούν την παρουσία μόνο δικηγόρων ή
διαδίκων επιτρέπεται μόνο μέσω εξ
αποστάσεως σύνδεσης, με την επιφύλαξη της
διασφάλισης της εκατέρωθεν ακρόασης και της
αποτελεσματικής συμμετοχής των διαδίκων.
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται απόφαση των
προϊσταμένων των δικαστικών υπηρεσιών
έπειτα από γνωμοδότηση του δικηγορικού
συλλόγου.
Για την περίοδο μεταξύ 11ης Μαΐου και 31ης
Ιουλίου 2020, οι προϊστάμενοι των δικαστικών
υπηρεσιών αναμένεται να λάβουν σειρά
οργανωτικών
μέτρων
προκειμένου
να
αποφεύγονται οι πυκνές συγκεντρώσεις και οι
στενές επαφές μεταξύ των ατόμων σε κάθε
γραφείο.
Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
- τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών
αστικών υποθέσεων μέσω εξ αποστάσεως
συνδέσεων για τις οποίες απαιτείται η
παρουσία μόνο των δικηγόρων ή των διαδίκων
ή προσώπων που εκτελούν καθήκοντα κατ’
εντολή του δικαστή, εφόσον διασφαλίζεται η
εκατέρωθεν ακρόαση και η αποτελεσματική
συμμετοχή των διαδίκων και υπό την
προϋπόθεση ότι ο δικαστής είναι παρών στο
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ΛΕΤΟΝΙΑ
(LV)

Γραπτή διαδικασία στις αστικές υποθέσεις εφόσον
δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των διαδίκων και
το δικαστήριο θεωρεί ότι είναι εφικτή. Η Λετονία,
αντί να αναβάλει τις δικαστικές ακροαματικές
διαδικασίες, επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη γραπτή
δικαστική διαδικασία, εκτός εάν είναι απολύτως
αναγκαίο να διεξαχθεί κανονική δικαστική
ακροαματική διαδικασία ή αν επείγει η εξέταση της
υπόθεσης ή αν υφίσταται υψηλός κίνδυνος σοβαρής
παραβίασης δικαιωμάτων.

δικαστικό γραφείο·
- την αναβολή των ακροαματικών διαδικασιών
για μετά τις 31 Ιουλίου 2020·
- τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών
αστικών υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η
συμμετοχή μόνο των εναγομένων μέσω
γραπτής διαδικασίας.
Η Δημοκρατία της Λετονίας εξέδωσε
Κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση των
εργασιών των τοπικών (δημοτικών) και των
περιφερειακών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Στις εν λόγω
κατευθυντήριες γραμμές συνιστάται, σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι επείγουσες
ακροαματικές διαδικασίες να διεξάγονται μέσω
τηλεδιάσκεψης, εφόσον είναι εφικτό.

Εάν η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται με
Οι προθεσμίες παραγραφής (και οι αποσβεστικές φυσική παρουσία, πρέπει να διασφαλίζεται η
προθεσμίες) αναστέλλονται από τις 12/3 έως την 1/7. απαραίτητη απόσταση μεταξύ των ατόμων που
παρίστανται καθώς και να λαμβάνονται άλλες
Διαδικασίες εκτέλεσης: Η μέγιστη προθεσμία για προφυλάξεις (αερισμός αιθουσών κ.λπ.).
την εκούσια εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει
απόφασης που διατάζει την επιστροφή αγαθών, την Από τις 12 Μαΐου 2020, τα δικαστήρια μπορούν
εξόφληση χρεών ή την έξωση από εγκαταστάσεις να ξεκινήσουν εκ νέου τις ακροαματικές
παρατείνεται από 10 σε 60 ημέρες, με την εξαίρεση διαδικασίες με φυσική παρουσία, λαμβάνοντας
των υποθέσεων στις οποίες η απόφαση θα πρέπει να υπόψη τις απαιτήσεις που καθορίζει το
εκτελεστεί αμέσως.
Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τις
συγκεντρώσεις προσώπων σε εσωτερικούς
Εμπορικό ενέχυρο. Η προθεσμία για τη λήψη της χώρους κατά την εκδίκαση υποθέσεων.
απόφασης σχετικά με την παροχή εμπορικού
ενεχύρου παρατείνεται από 30 σε 60 ημέρες.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
(LT)

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
γίνονται αποδεκτά όλα τα αιτήματα
και τα επισυναπτόμενα έγγραφα
που αποστέλλονται ηλεκτρονικά
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
και παρέχουν εχέγγυα γνησιότητας.
Οι αιτήσεις αμοιβαίας νομικής
συνδρομής
σαρώνονται,
μετατρέπονται σε μορφότυπο PDF
και αποστέλλονται στις χώρες του
εξωτερικού από την επίσημη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Υπουργείου
Εξωτερικών. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις
από χώρες του εξωτερικού που
αποστέλλονται με τον παραπάνω
τρόπο γίνονται αποδεκτές.
Η
δικαστική
συνεργασία
εξακολουθεί να διασφαλίζεται, για
παράδειγμα, όσον αφορά την
εκτέλεση αιτήσεων για την επίδοση
ή την κοινοποίηση πράξεων ή για
ακροαματικές διαδικασίες μέσω
εικονοτηλεδιάσκεψης.

Η Λιθουανία δεν έχει θεσπίσει επίσημες νομικές Το Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε συστάσεις Οι περισσότεροι υπάλληλοι των
πράξεις για αναστολή ή παράταση των δικονομικών προς τους προέδρους των δικαστηρίων σχετικά δημόσιων αρχών εργάζονται εξ
προθεσμιών στις υποθέσεις αστικού δικαίου. Η με την οργάνωση των εργασιών στα οικεία αποστάσεως.
Εξακολουθεί
να
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ανανέωση ή παράταση των δικονομικών προθεσμιών δικαστήρια κατά τη διάρκεια της καραντίνας, παρέχεται
διεθνής
δικαστική
αποφασίζεται κατά περίπτωση από το επιληφθέν αφήνοντας την εξειδίκευση των συστάσεων στη συνδρομή, όμως ενδέχεται να
δικαστήριο.
διακριτική ευχέρεια έκαστου προέδρου.
υπάρχει καθυστέρηση σε ορισμένες
διαδικασίες.
Το Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε συστάσεις Κανονικά διεξάγονται οι αστικές διαδικασίες,
προτρέποντας τα λιθουανικά δικαστήρια να όταν είναι εφικτό με γραπτή διαδικασία. Στις
«αξιολογούν με ευελιξία τις αιτήσεις ιδιωτών για την υποθέσεις αστικού δικαίου στις οποίες η
ανανέωση μη τηρηθεισών προθεσμιών υποβολής προφορική ακροαματική διαδικασία είναι
διαδικαστικών εγγράφων ή διενέργειας δικονομικών υποχρεωτική και οι διάδικοι έχουν εκφράσει
πράξεων» κατά τη διάρκεια της καραντίνας και μετά επιθυμία να συμμετάσχουν σε αυτήν, η
τη λήξη αυτής, αν οι εν λόγω ενέργειες έχουν προγραμματισμένη προφορική ακροαματική
παρακωλυθεί από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης διαδικασία αναβάλλεται χωρίς να οριστεί
που κήρυξε η Δημοκρατία της Λιθουανίας και την συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής της,
επακόλουθη μεταβολή της οργάνωσης των εργασιών ενημερώνονται
οι
συμμετέχοντες
στη
των οργάνων του κράτους. Οι αιτήσεις ανανέωσης μη διαδικασία και συμφωνούνται πιθανές
τηρηθεισών προθεσμιών πρέπει να συνοδεύονται προσωρινές ημερομηνίες για την ακροαματική
από στοιχεία που τεκμηριώνουν τις εν λόγω διαδικασία με τους διαδίκους.
περιστάσεις.
Οι προφορικές ακροαματικές διαδικασίες στα
δικαστήρια περιορίζονται στις αστικές
υποθέσεις που χρήζουν άμεσης εκδίκασης,
όπως οι αστικές υποθέσεις που αφορούν άδεια
του δικαστηρίου για παράταση ακούσιας
νοσηλείας και/ή ακούσιας θεραπείας, την
απομάκρυνση παιδιού από μη ασφαλές
περιβάλλον, και στις υποθέσεις που
προβλέπονται από τον κώδικα πολιτικής
δικονομίας, με προτεραιότητα στη διεξαγωγή
των προφορικών διαδικασιών εξ αποστάσεως,
εφόσον
το
δικαστήριο
διαθέτει
τα
απαιτούμενα μέσα.
Στις επείγουσες υποθέσεις, οι συστάσεις
ασφαλείας ακολουθούνται κατά τη διάρκεια
των προφορικών διαδικασιών (κοινωνική
αποστασιοποίηση, απολύμανση της δικαστικής
αίθουσας).
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Οι διαδικαστικές αποφάσεις αποστέλλονται
με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, κατά
προτεραιότητα
από
το
δικαστικό
πληροφοριακό σύστημα. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, τα έγγραφα αποστέλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμβατικού
ταχυδρομείου σε όσους δεν έχουν πρόσβαση
στο δικαστικό πληροφοριακό σύστημα.
Διαδικαστικά
έγγραφα
και
λοιπή
αλληλογραφία
αποστέλλονται
σε
μη
συμμετέχοντες
στη
διαδικασία
(λ.χ.
δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους)
μέσω του δημόσιου συστήματος ηλεκτρονικής
παράδοσης
ή
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ή, μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις,
ταχυδρομικώς.
Κάθε
επικοινωνία/συνεργασία
διεξάγεται
με
ηλεκτρονικά
μέσα
επικοινωνίας
και
τηλεφωνικώς.
Μετά την αναστολή της απευθείας επίδοσης
σε πρόσωπα στα δικαστήρια, τα διαδικαστικά
έγγραφα
λαμβάνονται
ηλεκτρονικά
ή
αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
Δικαστικοί επιμελητές: Μετά τη μετάβασή
τους σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας
στις
16/3,
οι
δικαστικοί
επιμελητές
εξακολουθούν να παρέχουν τις περισσότερες
από τις συνήθεις υπηρεσίες τους σε πιστωτές
και οφειλέτες κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Παρά το γεγονός ότι η απευθείας επαφή είναι
περιορισμένη, οι δικαστικοί επιμελητές και οι
υπάλληλοί τους επικοινωνούν με τους
συμμετέχοντες σε διαδικασίες τηλεφωνικώς,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του
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ιστότοπου www.antstoliai.lt ή με συμβατικό
ταχυδρομείο. Η τρέχουσα καραντίνα δεν
αποτελεί εμπόδιο για την υποβολή νέων
εντολών εκτέλεσης: οι εντολές εκτέλεσης σε
γραπτή μορφή μπορούν να υποβληθούν στον
δικαστικό επιμελητή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ενώ οι εντολές εκτέλεσης σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή με σύνδεση στο
πληροφοριακό σύστημα των δικαστικών
επιμελητών
στον
ιστότοπο
http://www.antstoliai.lt/. Κατά τη διάρκεια της
καραντίνας, οι δικαστικοί επιμελητές θα
απέχουν από την ανακοίνωση νέων
πλειστηριασμών.
Όσον αφορά την οργάνωση των εργασιών των
συμβολαιογράφων, καταρτίζονται σχέδια
τροποποιήσεων του νόμου περί του
επαγγέλματος του συμβολαιογράφου και του
αστικού
κώδικα.
Σύμφωνα
με
όσα
προβλέπονται,
η
πλειονότητα
των
συμβολαιογραφικών
υπηρεσιών
θα
μεταφερθεί στο διαδίκτυο και θα παρέχεται εξ
αποστάσεως. Στα σχέδια τροποποιήσεων
προτείνεται
να
χορηγηθεί
στους
συμβολαιογράφους το δικαίωμα να εκτελούν
συμβολαιογραφικές πράξεις εξ αποστάσεως
και να τις υπογράφουν ως ηλεκτρονικά
συμβολαιογραφικά έγγραφα. Οι πληροφορίες
αυτές θα διαβιβάζονται στα εν λειτουργία
δημόσια
μητρώα
και
πληροφοριακά
συστήματα. Επισκέψεις σε συμβολαιογραφεία
θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
για λόγους άμεσης ταυτοποίησης προσώπου ή
εκφρασμένης βούλησης. Επίσης, σχεδιάζεται η
μη συμμετοχή συμβολαιογράφου στην έγκριση
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ορισμένων απλούστερων εντολών και το
ενδεχόμενο να είναι εφικτή η ηλεκτρονική
καταγραφή εντολών για τις οποίες δεν
απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος. Στις εξ
αποστάσεως συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
δεν θα περιλαμβάνονται η επικύρωση
διαθηκών και η αποδοχή της φύλαξης
διαθηκών, καθώς και η πιστοποίηση ότι
ορισμένο πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή. Επίσης,
οι συμβολαιογράφοι δεν θα πρέπει να
παρέχουν εξ αποστάσεως υπηρεσίες αν
θεωρούν ότι μπορούν να προστατεύσουν
δεόντως τα νόμιμα συμφέροντα πελατών τους
μόνο με διά ζώσης συνάντηση ή σε περίπτωση
που χρειάζεται να καταγράψουν τη βούληση
ορισμένου προσώπου, να εξηγήσουν τις
συνέπειες συμβολαιογραφικών πράξεων ή να
επιβεβαιώσουν την ταυτότητα ορισμένου
προσώπου.
Όσον αφορά την παροχή των εγγυημένων από
το κράτος υπηρεσιών νομικής αρωγής, έχουν
δημοσιευθεί συστάσεις στην ιστοσελίδα για τις
εγγυημένες από το κράτος υπηρεσίες νομικής
αρωγής. Συνιστάται θερμά η αποφυγή των
προσωπικών επαφών και η οργάνωση της
παροχής της νομικής συνδρομής με τη χρήση
εργαλείων εξ αποστάσεως εργασίας, δηλαδή η
αποστολή των αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και η παροχή των συμβουλών
μέσω τηλεφώνου, διαδικτυακά ή με χρήση
άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας. Σε επείγουσες
περιπτώσεις, όταν η συμμετοχή συνηγόρου
είναι αναγκαία στο πλαίσιο ορισμένων
προδικαστικών ερευνητικών ενεργειών ή
δικαστικών διαδικασιών, συνιστάται να
επιδεικνύεται η δέουσα επιμέλεια, να
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τηρούνται οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές
για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου
Covid-19 (ασφαλής απόσταση, υγιεινή κ.λπ.)
και να μη γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή σε
διαδικασίες αν δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα
προστασίας (π.χ. αν η αίθουσα δεν αερίζεται,
δεν υπάρχει απολυμαντικό, δημιουργούνται
ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας άλλων
στην αίθουσα).
Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Λιθουανίας έχει
επίσης δημοσιεύσει παρόμοιες συστάσεις για
όλους τους ασκούντες δικηγορία στη χώρα.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ
ΡΓΟ (LU)

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που βασίζεται σε
κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου της 18ης
Μαρτίου 2020 για τη θέσπιση σειράς μέτρων για την
καταπολέμηση της νόσου Covid-19, παρατάθηκε για
τρεις μήνες με νόμο της 24ης Μαρτίου 2020.

Η διοίκηση των δικαστηρίων έχει λάβει τα
αναγκαία μέτρα σε αυτό το στάδιο της
πανδημίας
προκειμένου,
αφενός,
να
διασφαλίσει μια μειωμένη λειτουργία των
υπηρεσιών και, αφετέρου, να προστατεύσει
την υγεία όλων των εργαζομένων στον μέγιστο
δυνατό βαθμό.
Οι εν λόγω διατάξεις σέβονται πλήρως το
Σύνταγμα και τις διεθνείς υποχρεώσεις του
Λουξεμβούργου, ιδίως όσες αφορούν τα
θεμελιώδη
δικαιώματα.
Εφαρμόζονται
σύμφωνα με τα κριτήρια της αναγκαιότητας
και της αναλογικότητας.

Το κοινοβούλιο δεν μπορεί να διαλυθεί κατά τη
διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, διατηρεί
όλες τις νομοθετικές εξουσίες του και μπορεί, ανά
πάσα στιγμή εντός της περιόδου των τριών μηνών, να
θεσπίσει νόμο για τη λήξη της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης. Τα διατάγματα που εκδίδονται κατά τη
διάρκεια της εν λόγω περιόδου παύουν εκ του νόμου
να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορονοϊού,
πολλά
κράτη
μέλη
έχουν
επιβάλει
Η κυβέρνηση ενέκρινε στο Υπουργικό Συμβούλιο της περιορισμούς στις μετακινήσεις. Το ίδιο έχει
25ης Μαρτίου 2020 κανονισμό του Μεγάλου κάνει και το Λουξεμβούργο, προβλέποντας
Δουκάτου, ο οποίος καταρτίστηκε από το Υπουργείο όμως ορισμένες εξαιρέσεις στους περιορισμούς
Δικαιοσύνης και με τον οποίο αναστέλλονται οι (λόγου χάρη, για τους εργαζομένους στον
προθεσμίες στις δικαιοδοτικές διαδικασίες και τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε
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Όλες οι πράξεις στον τομέα της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές
και ποινικές υποθέσεις εκτελούνται
και εκδίδονται από την κεντρική
αρχή, τον Γενικό Εισαγγελέα. Ο
ρυθμός των εργασιών έχει μειωθεί
κάπως, ώστε να είναι εφικτή η
εργασία από το σπίτι για όσο το
δυνατόν
περισσότερους
εργαζομένους.

προσαρμόζονται ορισμένες άλλες διαδικαστικές άλλους τομείς νευραλγικής σημασίας στο
λεπτομέρειες.
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης).
Με γενική διάταξη αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες
που προβλέπονται για τις διαδικασίες ενώπιον
πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και στρατιωτικών
δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον του Συνταγματικού
Δικαστηρίου. Το κείμενο προβλέπει ορισμένες
εξαιρέσεις όσον αφορά τη στέρηση ελευθερίας, για
την οποία επιβάλλεται η ταχεία λήψη αποφάσεων.
Προθεσμίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Το Λουξεμβούργο ανέστειλε τις προθεσμίες στο
πλαίσιο των νομικών διαδικασιών και παρέτεινε
ορισμένες προθεσμίες σε συγκεκριμένες διαδικασίες.
Προέβλεψε επίσης ορισμένες εξαιρέσεις, ιδίως για
επείγουσες υποθέσεις στις οποίες δεν μπορεί να
υπάρξει αναστολή προθεσμιών.



Τα δικαστήρια στο Λουξεμβούργο λειτουργούν
με μειωμένο ρυθμό, ωστόσο επαρκή για να
εξετάζονται οι σημαντικές και επείγουσες
υποθέσεις. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης, τα αιτήματα που
απευθύνονται στα τμήματα του συμβουλίου
των περιφερειακών δικαστηρίων και του
εφετείου
εκδικάζονται
βάσει
γραπτής
διαδικασίας.

συμβολαιογράφοι
συνεχίζουν
τη
ανακοπής Οι
δραστηριότητά τους. Έχουν ληφθεί μέτρα για
την έγκριση παρεκκλίσεων σε ορισμένες
Όσον αφορά τις υποθέσεις μισθώσεων, η νομικές διαδικασίες, ώστε να περιορίζεται η
εκτέλεση των αποφάσεων έξωσης έχει ανάγκη για σωματική επαφή.
ανασταλεί. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει
την αναστολή των εξώσεων στον τομέα των Οι δικηγόροι επίσης εξακολουθούν να ασκούν
μισθώσεων κατοικιών. Οι προθεσμίες εκτέλεσης τις δραστηριότητές τους και παροτρύνονται —
εξώσεων από εμπορικές μισθώσεις έχουν επίσης κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης
ανασταλεί, όπως επίσης και οι εξώσεις λόγω ανάγκης— να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά
μέσα επικοινωνίας με τα δικαστήρια.
κατάσχεσης και αναγκαστικής εκποίησης.

Οι προθεσμίες άσκησης έφεσης
ερημοδικίας αναστέλλονται.


Μια από τις εν λόγω εξαιρέσεις προβλέπει ότι
επιτρέπεται στους διαζευγμένους γονείς να
βγαίνουν από την οικία τους προκειμένου να
ασκήσουν τα δικαιώματά τους γονικής
μέριμνας, ιδίως το δικαίωμα επικοινωνίας τους
με το παιδί τους.

ή

‘Όσον αφορά τα ζητήματα προσωπικής Προκειμένου να αποφεύγουν τη σωματική
κατάστασης, η προθεσμία των 5 ημερών εντός επαφή, οι δικαστικοί επιμελητές δεν επιδίδουν
των οποίων πρέπει να υποβάλλονται οι δηλώσεις έγγραφα αυτοπροσώπως στους αποδέκτες,
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γέννησης αναστέλλεται. Όσον αφορά τα αλλά στη διεύθυνση των αποδεκτών και μόνο
πιστοποιητικά γάμου, η δυνατότητα αποφυγής στις ταχυδρομικές θυρίδες τους.
της δημοσίευσης αγγελιών γάμου αναιρεί τους
χρονικούς περιορισμούς.

ΜΑΛΤΑ (MT)



Με ειδική διάταξη προβλέπεται η αναστολή των
προθεσμιών
στις
υποθέσεις
διαδοχής,
ανεξαρτήτως δικαστικής διαδικασίας. Είναι
σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των
πολιτών, καθώς η εκκαθάριση κληρονομίας είναι
μια ιδιαίτερα τυπική διαδικασία με πολλές
καθυστερήσεις.



Υπάρχει σχεδιασμός για τρίμηνη παράταση των
προθεσμιών υποβολής και δημοσίευσης
ετήσιων
λογαριασμών,
ενοποιημένων
λογαριασμών
και
συναφών
εταιρικών
εκθέσεων. Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο τις
οικονομικές χρήσεις που είχαν κλείσει κατά την
ημερομηνία λήξης της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης και για τις οποίες οι προθεσμίες
υποβολής και δημοσίευσης δεν είχαν λήξει έως
τις 18 Μαρτίου 2020.

Από τις 16 Μαρτίου 2020, όλες οι νόμιμες και
δικαστικές προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων των
προθεσμιών παραγραφής στις αστικές υποθέσεις και
των αποσβεστικών προθεσμιών, έχουν ανασταλεί
έως ότου παρέλθουν επτά ημέρες από την
κατάργηση του διατάγματος για το κλείσιμο των
δικαστηρίων.

Τα δικαστήρια και οι γραμματείες έκλεισαν από
τις
16/3,
συμπεριλαμβανομένων
των
δικαστηρίων
ανώτερης
και
κατώτερης
δικαιοδοσίας και των εφετείων, όλων των
δικαιοδοτικών οργάνων που έχουν συσταθεί με
νόμο και στεγάζονται στο κτίριο των
δικαστηρίων, και όλων των συμβουλίων,
επιτροπών ή άλλων οντοτήτων που επίσης
Επιπλέον, όλες οι εκ του νόμου προθεσμίες που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο των δικαστηρίων
επιβάλλονται στους συμβολαιογράφους έχουν και ενώπιον των οποίων εκδικάζονται
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Η
διασυνοριακή
δικαστική
συνεργασία συνεχίζεται κανονικά,
στον βαθμό που είναι εφικτό υπό τις
παρούσες
συνθήκες,
ιδίως
δεδομένης
της
μειωμένης
δραστηριότητας των δικαστηρίων
και των μειωμένων διεθνών
μετακινήσεων.

επίσης ανασταλεί για όσο χρόνο τα δικαστήρια θα
παραμένουν κλειστά. Η αναστολή των προθεσμιών
που αφορούν τους συμβολαιογράφους θα διαρκέσει
έως ότου παρέλθουν είκοσι ημέρες από την
κατάργηση του διατάγματος για το κλείσιμο των
δικαστηρίων.

οποιεσδήποτε υποθέσεις.
Παρά το κλείσιμο, τα δικαστήρια έχουν την
εξουσία να διατάζουν την εκδίκαση
επειγουσών υποθέσεων ή υποθέσεων των
οποίων η εκδίκαση είναι, κατά την κρίση του
δικαστηρίου, προς το δημόσιο συμφέρον.
Βεβαίως, η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων
διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις για την
προστασία από την εξάπλωση της νόσου, κατά
την κρίση του δικαστηρίου.

Η αναστολή των προθεσμιών για την ολοκλήρωση
των πωλήσεων που προβλέπονταν σε καταχωρισμένα
προσύμφωνα πώλησης, η οποία θεσπίστηκε στις 16
Μαρτίου
2020,
άρθηκε
στις
22
Μαΐου
2020. Θεσπίστηκε αναστολή είκοσι ημερών, αρχής
γενομένης από τις 22 Μαΐου 2020, σχετικά με τα Από τις 4 Μαΐου 2020, οι γραμματείες όλων
προσύμφωνα πώλησης, μετά την οποία θα συνεχίσει των δικαστηρίων άνοιξαν για την κατάθεση
να τρέχει το υπόλοιπο της προθεσμίας που ανεστάλη. κάθε είδους δικαστικών πράξεων (όχι μόνο για
επείγουσες υποθέσεις και υποθέσεις δημόσιου
συμφέροντος).
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Το Κοινοβούλιο (Άνω και Κάτω Βουλή) συμφώνησε
(NL)
στη θέσπιση προσωρινής νομοθεσίας έκτακτης
ανάγκης. Με τη νομοθεσία αυτή μπορούν να
επιλυθούν τα πλέον επείγοντα προβλήματα στη
λειτουργία της δικαιοσύνης.
Η εν λόγω νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Απριλίου
2020.
Ακροαματικές διαδικασίες σε υποθέσεις
αστικού και διοικητικού δικαίου
Καθιέρωση της δυνατότητας διεξαγωγής της
ακροαματικής διαδικασίας με κάθε πρόσφορο μέσο
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αν λόγω της COVID 19
δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της ακροαματικής
διαδικασίας με φυσική παρουσία. Σε κάθε
περίπτωση, ο τρόπος διεξαγωγής της ακροαματικής
διαδικασίας αποφασίζεται από τον δικαστή.

Μεταξύ της 17ης Μαρτίου 2020 και της 11ης
Μαΐου 2020, όλα τα δικαστικά μέγαρα
παρέμειναν κλειστά, με εξαίρεση τις εξαιρετικά
επείγουσες υποθέσεις. Όλες οι άλλες
υποθέσεις εκδικάστηκαν με γραπτή διαδικασία
ή μέσω ηχοδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης.
Από τις 11 Μαΐου 2020, τα δικαστήρια θα
ανοίξουν εκ νέου για όλες τις υποθέσεις
ποινικού δικαίου, δικαίου ανηλίκων και
οικογενειακού δικαίου. Το δικαστικό σώμα έχει
λάβει μέτρα ασφάλειας και οργανωτικά μέτρα
σύμφωνα με τις συμβουλές των εθνικών
υγειονομικών αρχών.
Στο μέτρο του δυνατού, και άλλες υποθέσεις
θα εκδικάζονται στα δικαστικά μέγαρα με
φυσική παρουσία των μερών. Αν αυτό δεν είναι
εφικτό, θα είναι δυνατή η χρήση
Δεν επήλθαν μεταβολές στις νόμιμες προθεσμίες στις βιντεοδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών
αστικές, τις διοικητικές ή τις ποινικές υποθέσεις.
μέσων.
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Οι κεντρικές αρχές των Κάτω Χωρών
έχουν ως επί το πλείστον υιοθετήσει
την εργασία από το σπίτι.
Συνιστάται η επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ωστόσο, τα δικαστήρια θα είναι κλειστά για το
κοινό, με την εξαίρεση των υποθέσεων με
έντονο δημόσιο ενδιαφέρον. Τα δικαστήρια
μπορούν επίσης να ζητούν από το Δικαστικό
Συμβούλιο να διοργανώσει επαγγελματική
απευθείας μετάδοση, εάν το θεωρούν
απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε
περίπτωση, επιτρέπεται η παρουσία έως τριών
εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης
στην ακροαματική διαδικασία. Επιπλέον, το
δικαστικό σώμα έχει ως στόχο τη δημοσίευση
στο
διαδίκτυο
περισσότερων
γραπτών
αποφάσεων.
Το δικαστικό σώμα διερευνά τις δυνατότητες
εκπλήρωσης της υποχρέωσης για δημόσιες και
ανοικτές
συνεδριάσεις,
με
παράλληλη
προστασία
της
ιδιωτικής
ζωής
των
εμπλεκόμενων μερών.
Το δικαστικό σώμα έχει προβλέψει την
προσωρινή προσαρμογή των δικονομικών
κανόνων για όλα τα δικαστήρια και έχει
δημιουργήσει ιστοσελίδα στον ιστότοπό του
όπου παρέχεται επισκόπηση όλων των
τρεχουσών εξελίξεων και οδηγίες για τον τρόπο
εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης της
νόσου COVID-19. www.rechtspraak.nl
ΠΟΛΩΝΙΑ
(PL)

Η ειδική νομοθεσία της Πολωνίας προβλέπει, μεταξύ
άλλων, την αναστολή, σε περίπτωση που δεν έχουν
ακόμη αρχίσει, ή ειδάλλως την αναβολή της έναρξης:
• των προθεσμιών παραγραφής για την εκτέλεση
αποφάσεων,
•
των δικονομικών προθεσμιών και των
προθεσμιών για ενέργειες του δικαστηρίου σε
δικαστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των
διαδικασιών εκτέλεσης.

Έχουν θεσπιστεί ειδικά μέτρα για τον Το προσωπικό του Υπουργείου
μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της Δικαιοσύνης που απασχολείται στην
πανδημίας της νόσου COVID-19, όπως κεντρική αρχή τηλεργάζεται.
περιγράφεται κατωτέρω.
Όλες οι επικοινωνίες με το πολωνικό
Έχει επιτραπεί η μεταφορά υποθέσεων μεταξύ Υπουργείο Δικαιοσύνης ως κεντρική
πολωνικών δικαστηρίων (από δικαστική αρχή αρχή (συμπεριλαμβανομένων της
και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων
επείγουσες υποθέσεις, όπως ορίζεται από την και της διεξαγωγής αποδείξεων) ή
ειδική νομοθεσία για τον μετριασμό των με το πολωνικό σημείο επαφής του
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επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID- ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου
19 στο πολωνικό δικαστικό σύστημα).
πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και
τα απαραίτητα επισυναπτόμενα
Στην κατηγορία των επειγουσών υποθέσεων έγγραφα να αποστέλλονται σε
εντάσσονται οι εξής:
μορφή σαρωμένων αντιγράφων.
1. Διαδικασίες που αφορούν ανηλίκους, μεταξύ
άλλων:
- διαδικασίες για την αφαίρεση της γονικής
μέριμνας ή της επιμέλειας ανηλίκου,
- διαδικασίες για την τοποθέτηση αλλοδαπού
ανηλίκου
σε
ίδρυμα
φροντίδας
και
εκπαίδευσης,
- διαδικασίες για τον ορισμό επιτρόπου για την
εκπροσώπηση των συμφερόντων ανηλίκου σε
δικαστική διαδικασία,
- διαδικασίες για την τοποθέτηση ή την
παράταση της διαμονής εφήβου σε δομή
φιλοξενίας εφήβων,
- διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που
αφορούν ανηλίκους.
2. Διαδικασίες που αφορούν ψυχικά ασθενείς
και ανίκανους
Ο πρόεδρος έκαστου αρμόδιου πολωνικού
δικαστηρίου
μπορεί
να
χαρακτηρίσει
οποιαδήποτε υπόθεση επείγουσα αν η μη
εκδίκαση της υπόθεσης: - εγκυμονεί κίνδυνο
για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπων ή ζώων,
- θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη
στο δημόσιο συμφέρον,
- θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση και
ανεπανόρθωτη υλική ζημία,
- και όταν η επείγουσα εκδίκαση είναι
απαραίτητη για το συμφέρον της δικαιοσύνης.
Η απόσπαση δικαστών σε άλλα δικαστήρια
έχει απλουστευθεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι
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αποφάσεις λαμβάνονται από τις δικαστικές
αρχές, σύμφωνα με την αρχή της ανεξαρτησίας
των δικαστών και για χρονικό διάστημα που
ορίζεται εκ των προτέρων. Οι εν λόγω
διαδικασίες θα καταστήσουν εφικτή τη στήριξη
των
δικαστηρίων
που
αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερο φόρτο υποθέσεων.
Η αναστολή και η αναβολή δικαστικών
διαδικασιών είναι επίσης εφικτές σε ορισμένες
περιπτώσεις.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
(PT)

Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το Κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης Κατά τη διάρκεια της κατάστασης
διάστημα μεταξύ 19/3/20 και 17/4/20:
ανάγκης
έκτακτης ανάγκης:







Διάταγμα 14-A/2020
Διάταγμα 17-A/2020
Διάταγμα 2-A/20
Διάταγμα 2-B/20
Νόμος 1-A/20 και τροποποιήσεις του
Νομοθετικό
διάταγμα
10-A/20
τροποποιήσεις του

Κηρύχθηκε κατάσταση καταστροφής για
διάστημα μεταξύ 18/4/2020 και 17/5/2020:





Απόφαση 33-A
Απόφαση 33-C
Νόμος 1-A/20 και τροποποιήσεις του
Νομοθετικό
διάταγμα
10-A/20
τροποποιήσεις του

Τα κύρια μέτρα οργάνωσης της δικαστικής
λειτουργίας που θεσπίστηκαν ήταν τα εξής:


Σχέδια
έκτακτης
ανάγκης,
που
εκπονήθηκαν από τον πρόεδρο κάθε
δικαστηρίου



Σχέδια
λειτουργίας
με
φυσική
παρουσία των μερών για τις
επείγουσες
διαδικασίες,
που
εκπονήθηκαν από τον πρόεδρο κάθε
δικαστηρίου



Εικονικές δικαστικές αίθουσες σε όλα
τα
δικαστήρια
(πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια
και
Ανώτατο
Δικαστήριο), οι οποίες επιτρέπουν την
εξ
αποστάσεως
διεξαγωγή
ακροαματικών διαδικασιών



Ψηφιακή υπογραφή των αποφάσεων
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και

το

και

Κατά τη διάρκεια τόσο της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης όσο και της κατάστασης καταστροφής,

 Το προσωπικό του σημείου
επαφής του ΕΔΔ για αστικές
υποθέσεις εργάζεται από το
σπίτι και διεκπεραιώνει όλα
τα αιτήματα για συνεργασία
και
πληροφορίες
το
ταχύτερο δυνατόν, παρά την
αναστολή των δικαστικών
προθεσμιών
και
των
προθεσμιών που ισχύουν
στα δικαστήρια.
 Το εν λόγω προσωπικό έχει εξ
αποστάσεως
πρόσβαση
στους φακέλους μέσω VPN
(εικονικού
ιδιωτικού
δικτύου).
 Κάθε μέλος του προσωπικού

σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 1-A/20 στην
ενοποιημένη μορφή του, ισχύουν τα ακόλουθα ως
προς τις προθεσμίες:




επιβολής ποινών μέσω του συστήματος
διαχείρισης υποθέσεων


Στις δικαστικές διαδικασίες που δεν είναι
επείγουσες, οι προθεσμίες αναστέλλονται για
χρονικό διάστημα η λήξη του οποίου θα
οριστεί με νομοθετικό διάταγμα.
Οι επείγουσες δικαστικές διαδικασίες θα
συνεχιστούν χωρίς αναστολή προθεσμιών ή
πράξεων.



Οι προθεσμίες παραγραφής και οι
αποσβεστικές προθεσμίες αναστέλλονται.



Η έξωση μισθωτών και η εκτέλεση
ενυπόθηκων απαιτήσεων που αφορούν
ιδιωτικές κατοικίες αναστέλλονται.



Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων έναρξης
διαδικασίας αφερεγγυότητας που τάσσονται
στους οφειλέτες αναστέλλονται.



Οι
πράξεις
διαδικασιών
εκτέλεσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
μέτρων
εκτέλεσης, αναστέλλονται, εκτός αν η
αναστολή προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημία ή
θέτει σε κίνδυνο τον βιοπορισμό του
πιστωτή.



Το άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος
10-A/20 προβλέπει ότι σε περίπτωση
κλεισίματος δικαστηρίου σε ορισμένη
περιοχή με απόφαση των αρχών λόγω της
πανδημίας, οι δικονομικές προθεσμίες



Ως προς τις αποφάσεις των πολυμελών
δικαστηρίων, η υπογραφή των άλλων
δικαστών μπορεί να αντικατασταθεί
από δήλωση του εισηγητή δικαστή που
επιβεβαιώνει τη σύμφωνη ψήφο των
λοιπών δικαστών (άρθρο 15-Α του
νομοθετικού διατάγματος 10-A/20)
Πρόσβαση μέσω VPN (εικονικού
ιδιωτικού δικτύου) στο σύστημα
διαχείρισης υποθέσεων

είναι διαθέσιμο να μεταβεί
στο
γραφείο
όποτε
χρειάζεται
και
σε
επείγουσες περιπτώσεις.
 Θα πρέπει να προτιμάται η
επικοινωνία
μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
correio@redecivil.mj.pt για
τις υποθέσεις δικαστικής
συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης
Επιτρέπεται
η
διεξαγωγή
όλων
των καταστροφής:
διαδικαστικών
πράξεων
μέσω
 Το προσωπικό του σημείου
τηλεδιάσκεψης/βιντεοδιάσκεψης.
επαφής εργάζεται επί του
παρόντος
στο
πλαίσιο
Για την αναζήτηση πληροφοριών από
καθεστώτος
μερικής
δικαστήρια συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου αντί του τηλεφώνου.
τηλεργασίας,
με
επικαιροποιημένα
Η τηλεργασία είναι υποχρεωτική όποτε η φύση
προγράμματα
που
των εργασιών το επιτρέπει.
εξασφαλίζουν
ότι
τουλάχιστον ένα μέλος της
Οι δικαστές εξακολουθούν να ασκούν τα
ομάδας εργάζεται κάθε
καθήκοντά τους από το σπίτι εφόσον έχουν
φορά από το γραφείο.
πρόσβαση
στο
σύστημα
διαχείρισης
υποθέσεων. Είναι διαθέσιμοι να μεταβούν στο
 Το σημείο επαφής λειτουργεί
δικαστήριο όποτε παραστεί ανάγκη.
βάσει των προγραμμάτων
εργασίας του Ανώτατου
Η ανάθεση των επειγουσών και των μη
Δικαστικού Συμβουλίου και
επειγουσών διαδικασιών στα πρωτοβάθμια
εφαρμόζει τα «Μέτρα για τη
δικαστήρια ουδέποτε διακόπηκε.
μείωση
του
κινδύνου
μετάδοσης
του
ιού
στα
Στα δευτεροβάθμια δικαστήρια και στο
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αναστέλλονται (αυτό συνέβη σε ορισμένες Ανώτατο Δικαστήριο, έως τις 15/4/20
περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό ανατίθεντο μόνο επείγουσες διαδικασίες. Από
διάστημα).
τις 16/4/20 και μετά ανατίθενται όλες οι
διαδικασίες, επείγουσες και μη επείγουσες.
Τελική παρατήρηση:
Παρά το γεγονός ότι οι παρούσες πληροφορίες έχουν Οι επείγουσες πράξεις και διαδικασίες στις
συγκεντρωθεί με προσοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα οποίες διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα
πρέπει να ανατρέχουν στα εφαρμοστέα νομικά μπορούν να διεξάγονται με φυσική παρουσία
κείμενα και τις περαιτέρω τροποποιήσεις αυτών. Υπό (επείγουσα προστασία παιδιού, διαδικαστικές
το φως του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της πράξεις και δίκη κατηγορουμένων υπό
απόφασης 2001/470/ΕΚ, οι παρούσες πληροφορίες κράτηση) ή εξ αποστάσεως, μέσω εικονικών
δεν είναι δεσμευτικές για το Ανώτατο Δικαστικό δικαστικών αιθουσών.
Συμβούλιο, τα εθνικά δικαστήρια ή το σημείο επαφής
της Πορτογαλίας.
Οι δίκες και οι διαδικαστικές πράξεις που δεν
επείγουν έχουν αναβληθεί, πλην των
περιπτώσεων που οι δικαστές κρίνουν
αναγκαία
τη
διεξαγωγή
ακροαματικής
διαδικασίας, κυρίως για την αποφυγή
ανεπανόρθωτης ζημίας ή στις περιπτώσεις που
όλοι οι διάδικοι συναινούν στη χρήση
τηλεδιάσκεψης/βιντεοδιάσκεψης / εικονικής
δικαστικής αίθουσας.

δικαστήρια»,
που
θεσπίστηκαν στο πλαίσιο
της σταδιακής κατάργησης
των μέτρων εγκλεισμού.
Περιγραφή των εργασιών που
έχουν διεκπεραιωθεί από το
σημείο επαφής κατά τη διάρκεια
τόσο της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης όσο και της κατάστασης
καταστροφής:

Η ομάδα επεξεργάστηκε όλα τα
αιτήματα συνδρομής, επείγοντα και
μη επείγοντα, κατά τη διάρκεια της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης (εξ
αποστάσεως, μέσω ταχυδρομείου
και τηλεφώνου) και της κατάστασης
καταστροφής (εξ αποστάσεως και με
φυσική παρουσία), όσον αφορά τα
τρία δίκτυα δικαστικής συνεργασίας
στα
οποία
συμμετέχει
η
Πορτογαλία: Το ΕΔΔ για αστικές
Αποφάσεις σε μη επείγουσες υποθέσεις υποθέσεις, το IberRede (χώρες της
μπορούν να εκδοθούν εφόσον όλοι οι διάδικοι Λατινικής Αμερικής) και το δικαστικό
συμφωνούν ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω δίκτυο CPLP (πορτογαλόφωνες
έρευνες από το δικαστήριο.
χώρες).
Οι πράξεις και οι διαδικασίες που διεξάγονται
με φυσική παρουσία λαμβάνουν χώρα σε
επαρκείς αίθουσες που διατίθενται σε κάθε
τοπικό δικαστήριο, με μέσα προστασίας και
απολύμανσης. Ο αριθμός των παρισταμένων
ορίζεται από τον δικαστή σύμφωνα με τις
σχετικές συστάσεις των υγειονομικών αρχών.
Δεν συνιστάται η παρουσία στα δικαστήρια
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Για
παράδειγμα,
η
ομάδα
διεκπεραίωσε
διασυνοριακά
αιτήματα
για
την
είσπραξη
απαιτήσεων διατροφής· αιτήματα
μεταφοράς
αρμοδιοτήτων
σε
υποθέσεις
γονικής
μέριμνας·
αιτήματα για πληροφορίες σχετικά
με το αλλοδαπό δίκαιο όσον αφορά

εκτός αν υπάρχει κλήτευση για παράσταση.
Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο
14 του νόμου 10-A/20, η προσκόμιση ιατρικού
πιστοποιητικού καραντίνας θα πιστοποιεί
περίπτωση ανωτέρας βίας

τις περιουσιακές σχέσεις των
συζύγων, την προστασία ευάλωτων
ενηλίκων, την εξωσυμβατική αστική
ευθύνη· αιτήματα για τη διεξαγωγή
αποδείξεων
που
έπρεπε
να
διευκολυνθούν
ή
να
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της αναπρογραμματιστούν λόγω των
Πορτογαλίας επισημαίνει ότι τα δικαστήρια μέτρων εγκλεισμού.
πρέπει να παραμείνουν ο τελικός εγγυητής των
θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία των εθνικών δικαστηρίων κατά τη
διάρκεια της περιόδου έκτακτης ανάγκης
διατίθενται στον ιστότοπο του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου της Πορτογαλίας
https://www.csm.org.pt/
Κατά
τη
διάρκεια
καταστροφής:

της

κατάστασης

Τα κύρια μέτρα οργάνωσης της δικαστικής
λειτουργίας που θεσπίστηκαν ήταν τα εξής:
 Σταδιακή άρση των μέτρων εγκλεισμού
σύμφωνα με την απόφαση 33-C/20 του
Υπουργικού Συμβουλίου.
 Θεσπίστηκαν «Μέτρα για τη μείωση του
κινδύνου μετάδοσης του ιού στα
δικαστήρια» — κοινό έγγραφο του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, της
Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της
Δικαιοσύνης, της Γενικής Εισαγγελίας,
του Ανώτατου Συμβουλίου Διοικητικών
και Φορολογικών Δικαστηρίων και της
Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, διαθέσιμο
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στη διεύθυνση
https://www.csm.org.pt/2020/05/07/medidaspara-reduzir-o-risco-de-transmissao-do-virusnos-tribunais/
 Κάθε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κάθε
δευτεροβάθμιο
δικαστήριο,
το
Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο καθιέρωσαν
διαδικασίες εργασίας που προβλέπουν
επικαιροποιημένα
προγράμματα
εργασίας ή ομάδες εκ περιτροπής
εργασίας με φυσική παρουσία και
μερική τηλεργασία, χωρίς να θίγονται
τα μέτρα οικογενειακής στήριξης προς
όφελος ορισμένων εργαζομένων και η
υποχρεωτική τηλεργασία των δικαστών
και των δικαστικών υπαλλήλων που
ανήκουν σε ομάδες κινδύνου.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε τις
ακόλουθες αποφάσεις για να διασφαλιστεί η
σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού στα
πρωτοβάθμια δικαστήρια και η ετοιμότητα
για τον φόρτο εργασίας που θα ακολουθήσει
την άρση της αναστολής των προθεσμιών στις
μη επείγουσες διαδικασίες:
 Παράταση της θητείας των προέδρων
των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων έως
τις 31/12/2020·
 περιορισμός της ετήσιας μετακίνησης
των
δικαστών
στους
νέους
εκπαιδευόμενους δικαστές που θα
τοποθετηθούν
σε
πρωτοβάθμια
δικαστήρια,
και
παροχή
της
δυνατότητας στους δικαστές στα
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δικαστήρια πρώτης πρόσβασης να
μετατεθούν σε δικαστήρια τελευταίας
πρόσβασης στον πρώτο βαθμό·
 αναστολή της μετακίνησης των δικαστών
πρωτοβάθμιων
δικαστηρίων
στα
δευτεροβάθμια δικαστήρια, χωρίς να
θίγεται η υπηρεσιακή ωρίμανσή τους.
Εν αναμονή της νομοθετικής διαδικασίας για
την άρση της αναστολής των δικαστικών
προθεσμιών στις μη επείγουσες διαδικασίες, το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε τις
προαναφερόμενες
αποφάσεις
για
τη
σταθεροποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
και των οργάνων διοίκησης στα πρωτοβάθμια
δικαστήρια (αποφάσεις της 28/4/2020 και της
5/5/2020).
Σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η
αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας που
αναμένεται να ακολουθήσει την άρση της
αναστολής των δικαστικών προθεσμιών στις μη
επείγουσες διαδικασίες.

Ισχύουσα κατάσταση ως προς τις διαδικασίες
είσπραξης διατροφής κατά τη διάρκεια τόσο
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσο και της
κατάστασης καταστροφής
Ακόμη και αν δεν προκύπτει από το εσωτερικό
δίκαιο ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι
επείγουσες (εκτός αν υπάρχει απόφαση που
κηρύσσει τέτοια διαδικασία επείγουσα ή που
έχει διαταχθεί επείγον ασφαλιστικό μέτρο
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διατροφής), σε πολλά δικαστήρια οι εν λόγω
διαδικασίες συνέχισαν να διεκπεραιώνονται
και να εκδίδονται αποφάσεις και να
διατάσσονται μέτρα εκτέλεσης από τους
δικαστές, με προτεραιότητα στις υποθέσεις
που αφορούσαν τα οικονομικά πλέον ευάλωτα
πρόσωπα, στις οποίες το Ταμείο Εγγύησης
Διατροφών διασφαλίζει την καταβολή της
διατροφής σε παιδιά αντί του οφειλέτη.
Ωστόσο, οι υποθέσεις μη συμμόρφωσης στις
οποίες εκκρεμούσε η ακρόαση ενός ή
περισσότερων διαδίκων και οι οποίες δεν είχαν
κηρυχθεί επείγουσες με απόφαση του
δικαστηρίου ανεστάλησαν λόγω της αναστολής
των προθεσμιών στις μη επείγουσες υποθέσεις.
Οι ιδιώτες δικαστικοί επιμελητές δεν
ανέστειλαν αυτεπαγγέλτως τα εν εξελίξει μέτρα
εκτέλεσης για την είσπραξη απαιτήσεων
διατροφής· εν εξελίξει μέτρα εκτέλεσης
ανεστάλησαν
μόνο
κατόπιν
αιτήματος
οφειλετών που επικαλέστηκαν απώλεια
εισοδήματος, ανεργία ή απόλυση λόγω της
πανδημίας.
Ισχύουσα κατάσταση ως προς τις διαδικασίες
μετακίνησης παιδιού κατά τη διάρκεια τόσο
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσο και της
κατάστασης καταστροφής
Οι περισσότερες υποθέσεις αντιμετωπίστηκαν
ως επείγουσες διαδικασίες λόγω των
προθεσμιών που ορίζονται στη σύμβαση της
Χάγης του 1980, αλλά ο αριθμός των
υποθέσεων είναι πιθανώς περιορισμένος λόγω
του κλεισίματος των συνόρων ή/και των
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περιορισμών στα ταξίδια.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(RO)

Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 195/2020 περί
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και το διάταγμα αριθ.
250/2020 περί παράτασης της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης, οι προθεσμίες παραγραφής και οι
αποσβεστικές προθεσμίες δεν αρχίζουν ή
αναστέλλονται, αν ήδη τρέχουν, καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Διακοπή των προθεσμιών άσκησης ένδικων μέσων.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στις Μέρος του προσωπικού του
16/3, με ειδικά μέτρα σχετικά με την οργάνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει το
του δικαστικού συστήματος:
δικαίωμα να εργάζεται από το σπίτι.
Η δικαστική συνεργασία σε αστικές
Η δικαστική δραστηριότητα σε αστικές υποθέσεις θα επηρεαστεί για
υποθέσεις αναστέλλεται, με την εξαίρεση των άγνωστο ακόμη χρονικό διάστημα.
επειγουσών
υποθέσεων,
οι
οποίες Για την ελαχιστοποίηση των
καθορίζονται με την απόφαση αριθ. καθυστερήσεων, συνιστάται θερμά
417/24.3.2020 του Δικαστικού Συμβουλίου.
οι αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έληξε στις 15 Μαΐου Εξακολουθούν να καταρτίζονται αποφάσεις και που απευθύνονται στην κεντρική
2020.
να καταχωρίζονται τα έγγραφα που αρχή
να
διαβιβάζονται
με
υποβάλλονται από διαδίκους.
ηλεκτρονικά μέσα. Αναμένεται να
υπάρχει σημαντική καθυστέρηση
Ενθαρρύνεται η χρήση της βιντεοδιάσκεψης, στην επεξεργασία εγγράφων που
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αποστέλλονται σε έντυπη μορφή.
αιτημάτων διαδικαστικής συνδρομής, καθώς
και η διεξαγωγή των ακροαματικών Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργεί,
διαδικασιών κεκλεισμένων των θυρών, όταν οι βάσει του άρθρου 3 στοιχείο γ) των
συνθήκες το επιτρέπουν.
κανονισμών για την επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων και για τη
Όλα τα έγγραφα των διαδίκων αποστέλλονται διεξαγωγή αποδείξεων, ως αρχή
στα δικαστήρια με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ διαβίβασης/παραλαβής
σε
προβλέπονται εξαιρέσεις για την περίπτωση εξαιρετικές
περιπτώσεις.
Το
που οι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν τέτοια Υπουργείο
Δικαιοσύνης
μέσα.
επεξεργάζεται όλα τα αιτήματα
(επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων,
Η διαβίβαση αρχείων μεταξύ δικαστηρίων διεξαγωγή αποδείξεων, υποθέσεις
γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και η διατροφής, υποθέσεις απαγωγής
κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων στους παιδιού κ.λπ.) ως συνήθως, χωρίς
διαδίκους.
ιεράρχηση κατά προτεραιότητα.
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Όταν δεν μπορεί να συμπληρωθεί δικαστικός
σχηματισμός, επιτρέπεται η απόσπαση
δικαστών από άλλο τμήμα του οικείου
δικαστηρίου.
Μετά τις 15 Μαΐου 2020 (λήξη της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης), σε όλες τις αστικές
υποθέσεις, οι διαδικασίες θα επαναληφθούν
αυτεπαγγέλτως. Εντός 10 ημερών από τη λήξη
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τα
δικαστήρια θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για
τον επαναπρογραμματισμό των ακροαματικών
διαδικασιών και την κλήτευση των διαδίκων.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
(SK)

Νόμιμες προθεσμίες, διαδικασίες εκτέλεσης, νόμιμα
επιτόκια:
Στις 27 Μαρτίου τέθηκε σε ισχύ ο νόμος αριθ.
62/2020 περί ορισμένων έκτακτων μέτρων σε σχέση
με την επιδημία της νόσου COVID-19 και περί μέτρων
στον τομέα της δικαιοσύνης (στο εξής: νόμος COVID)
(https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2020/62/), ο οποίος εισήγαγε
περιοριστικά και άλλα μέτρα που απαιτούσαν
νομοθετική νομική βάση.
Βάσει του άρθρου 1 του νόμου COVID, ανεστάλησαν
προσωρινά (έως τις 30 Απριλίου 2020) οι προθεσμίες
παραγραφής και οι αποσβεστικές προθεσμίες
ιδιωτικού δικαίου ή θεσπίστηκε παρέκκλιση από τις
εν λόγω προθεσμίες σε καθορισμένες περιπτώσεις.
Δυνάμει του άρθρου 2 του νόμου COVID, το ίδιο
ισχύει για τις δικονομικές προθεσμίες όσον αφορά
τους διαδίκους των διαδικασιών. Σε περίπτωση που η
παράταση της προθεσμίας δεν είναι δυνατή λόγω
απειλής για τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια ή την

Το άρθρο 3 του νόμου COVID περιόρισε την
ανάγκη διεξαγωγής ακροαματικών διαδικασιών
στα δικαστήρια, καθώς και τη συμμετοχή του
κοινού στις ακροαματικές διαδικασίες που θα
διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση διεξαγωγής
ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των
θυρών, υπάρχει νομική υποχρέωση να
ηχογραφηθεί η διαδικασία και να καταστεί η
ηχογράφηση διαθέσιμη το συντομότερο
δυνατόν μετά το πέρας της διαδικασίας.
Ο νόμος συμπληρώθηκε από κατευθυντήριες
γραμμές για τα δικαστήρια τις οποίες εξέδωσε
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τις οποίες τα
δικαστήρια καλούνται:
- να περιορίζουν την κυκλοφορία του κοινού
εντός των δικαστηρίων
- να θεσπίσουν μέτρα συμμόρφωσης προς
τα προληπτικά μέτρα υγιεινής
- να
παρέχουν
πληροφορίες
μέσω
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Μπορεί να χρησιμοποιείται η
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
dreptinternational@just.ro,
ddit@just.ro.
Από τη λήξη της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης (15 Μαΐου 2020),
σε γενικές γραμμές, το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, ως κεντρική αρχή, θα
εκτελεί όλες τις δραστηριότητές του
με τον ίδιο τρόπο όπως και κατά τη
διάρκεια της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης.
Στο πεδίο της διασυνοριακής
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές
υποθέσεις, ο νόμος COVID δεν
εισήγαγε
συγκεκριμένους
περιορισμούς, ισχύουν όμως οι
γενικοί περιορισμοί.
Οι υπάλληλοι των κεντρικών αρχών
εργάζονται ως επί το πλείστον από
το σπίτι.
Στα τέλη Απριλίου παρουσιάστηκαν
κάποια πρώτα προβλήματα με τις
ταχυδρομικές
παραδόσεις
—
δικαστικές
επιστολές
που
απευθύνονταν ακόμη και σε κράτη
μέλη της ΕΕ επιστράφηκαν χωρίς να
έχουν παραδοθεί.
Λόγω της έλλειψης δυνατότητας
ασφαλούς
ηλεκτρονικής
παράδοσης, η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι νόμιμη μόνο σε

ελευθερία ή λόγω κινδύνου σημαντικής βλάβης, το
δικαστήριο έχει την ευχέρεια να μην εφαρμόσει την εν λόγω διάταξη και να συνεχίσει στο πλαίσιο της
καθορισμένης προθεσμίας.
Δεν θεσπίστηκαν αλλαγές στα νόμιμα επιτόκια (επί
του παρόντος).
Οι περιοριστικές διατάξεις του νόμου COVID έχουν
περιορισμένη χρονική ισχύ (30 Απριλίου 2020). Το
ενδεχόμενο παράτασης θα εξεταστεί στο μέλλον (για
την τροποποίηση του απαιτείται η συναίνεση της
κυβέρνησης και του κοινοβουλίου).

τηλεφώνου/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
να περιορίζουν τη συμμετοχή του κοινού
στις δικαστικές ακροαματικές διαδικασίες
να
περιορίσουν
τις
ακροαματικές
διαδικασίες αποκλειστικά στις υποθέσεις
που αφορούν:
o στέρηση της ελευθερίας, απόλυση υπό
όρους,
o ανηλίκους και
o ζητήματα στα οποία η μη ανάληψη
δράσης θα μπορούσε να επιφέρει
ανεπανόρθωτη ζημιά.

ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, η
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης της
ασφάλειας
και
τον
κίνδυνο
διαρροής ευαίσθητων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Υπάρχει επίσης το ζήτημα της
απόδειξης της παράδοσης/επίδοσης
των εγγράφων.
Η Σλοβακία θα υποδεχόταν θερμά
μια ενιαία ενωσιακή προσέγγιση η
οποία θα πληρούσε τα κριτήρια της
διασυνοριακής
δικαστικής
συνεργασίας.

Τα δικαστήρια μείωσαν το ωράριο εργασίας
και επέτρεψαν την εργασία από το σπίτι.
Γενικά αιτήματα/ερωτήματα προς
την κεντρική αρχή μπορούν να
αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
- κεντρική
αρχή
για
τον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1393/2007
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και τον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ.
1206/2001 του Συμβουλίου
(Υπουργείο
Δικαιοσύνης):
civil.inter.coop@justice.sk
-
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κεντρική αρχή για
τον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ.
2201/2003 του Συμβουλίου και
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
4/2009 του Συμβουλίου (Κέντρο
για τη διεθνή νομική προστασία
παιδιών
και
νέων):

info@cipc.gov.sk
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
(SI)

Με διάταγμα της 13ης Μαρτίου του προέδρου του
Ανώτατου Δικαστηρίου, βάσει πρότασης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποφασίστηκε η αναστολή
των δικονομικών προθεσμιών, με την εξαίρεση των
επειγουσών υποθέσεων.

Ο νόμος για την τροποποίηση του νόμου για
τη λήψη προσωρινών μέτρων σε δικαστικές,
διοικητικές και άλλες δημόσιες υποθέσεις με
στόχο τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού SARSCoV-2 (νόσος COVID-19) παρέχει νομική βάση
ώστε δικαστικές, διοικητικές και άλλες
δημόσιες αρχές να διεξάγουν προφορικές
συνεδριάσεις και ακροαματικές διαδικασίες, να
εκδίδουν αποφάσεις και να προβαίνουν σε
επιδόσεις και κοινοποιήσεις σε μη επείγουσες
αποφάσεις, πάντοτε όμως υπό συνθήκες
αδιάκοπης ασφάλειας για τους εργαζομένους
και τους πολίτες.

Στις 20 Μαρτίου 2020 θεσπίστηκε και στις 29
Μαρτίου 2020 τέθηκε σε ισχύ νόμος για τη λήψη
προσωρινών μέτρων σε δικαστικές, διοικητικές και
άλλες δημόσιες υποθέσεις με στόχο τον έλεγχο της
εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19).
Όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο
και όσα άλλα μέτρα έχουν ληφθεί βάσει του ίδιου
νόμου ισχύουν έως ότου οριστεί με απόφαση της
κυβέρνησης ότι οι λόγοι που δικαιολογούν τα εν
λόγω μέτρα έχουν παύσει να υφίστανται, όμως το Τα δικαστήρια και τα λοιπά δικαστικά όργανα,
αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2020.
τα οποία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
εξέδωσαν επίσης πολλές αποφάσεις σε
Ο νόμος θέσπισε διατάξεις για όλες τις προθεσμίες υποθέσεις που δεν είχαν χαρακτηριστεί
(ουσιαστικές και δικονομικές). Οι προθεσμίες για επείγουσες, θα κοινοποιήσουν ή θα επιδώσουν
την άσκηση αγωγής που προβλέπονται από τη τις αποφάσεις αυτές σε διαδίκους που ήδη τις
νομοθεσία αναστέλλονται από τις 29 Μαρτίου 2020. γνωρίζουν κατ’ άλλον τρόπο, αλλά που δεν
Οι
προθεσμίες
σε
δικαστικές
διαδικασίες υποχρεώνονται και δεν δεσμεύονται από την
(δικονομικές προθεσμίες) επίσης αναστέλλονται από έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, παρά
τις 29 Μαρτίου 2020, με την εξαίρεση των δικαστικών μπορούν να παραμείνουν αδρανείς αν το
υποθέσεων που χαρακτηρίζονται επείγουσες.
επιθυμούν, δεδομένου ότι οι προθεσμίες, τόσο
οι δικονομικές όσο και οι ουσιαστικές,
Επιπροσθέτως, αναστέλλονται οι προθεσμίες παραμένουν ακόμη σε αναστολή. Ωστόσο, αν
άσκησης συνταγματικής προσφυγής.
το επιθυμούν, μπορούν να προβούν σε
ατομικές ενέργειες οι οποίες θα επιτρέψουν
Οι προθεσμίες θα συνεχίσουν να τρέχουν μετά τη στα θεσμικά όργανα να λειτουργήσουν ομαλά
λήξη των μέτρων που θεσπίστηκαν βάσει του νόμου. και, ως εκ τούτου, θα μπορέσουν να
πραγματώσουν νωρίτερα τα δικαιώματά τους.
Ο νόμος για την τροποποίηση του νόμου για τη
λήψη προσωρινών μέτρων σε δικαστικές, Στον τομέα της αναγκαστικής εκτέλεσης, οι
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Η κεντρική αρχή για τον κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1393/2007
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου
(Υπουργείο
Δικαιοσύνης)
καθιέρωσε σύστημα τηλεργασίας.
Συνεπώς, κάθε επικοινωνία θα
πρέπει να διαβιβάζεται κατά το
δυνατόν μέσω ηλεκτρονικού αντί
συμβατικού ταχυδρομείου, στην
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: gp.mp@gov.si. Ως
αποτέλεσμα των εν λόγω ειδικών
περιστάσεων,
η
διαβίβαση
αιτημάτων
με
συμβατικό
ταχυδρομείο
μπορεί
να
καθυστερήσει.
Το
Υπουργείο
Εργασίας,
Οικογένειας,
Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ισότητας των
Ευκαιριών, ως κεντρική αρχή στο
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003
του
Συμβουλίου,
καθιέρωσε σύστημα εξ αποστάσεως
εργασίας,
περιορίζοντας
στο
ελάχιστο τη φυσική παρουσία στους
χώρους εργασίας. Δεδομένης της
τρέχουσας κατάστασης και για όσο
αυτή διαρκεί, η κεντρική αρχή δεν
μπορεί να εγγυηθεί την κανονική
διεκπεραίωση
όλων
των
εισερχόμενων
αιτημάτων.
Η
διεκπεραίωση των εισερχόμενων

διοικητικές και άλλες δημόσιες υποθέσεις με στόχο
τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2
(νόσος COVID-19)
θεσπίστηκε στις 29 Απριλίου.
Οι δικονομικές και ουσιαστικές προθεσμίες
εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή, τα δε μέτρα
καθιστούν δυνατή τη σταδιακή μετάβαση σε
περαιτέρω
κανονικές
δραστηριότητες
και,
ταυτόχρονα, προστατεύουν τους πιο αδύναμους.

διαδικασίες εκτέλεσης τελούν σε αναστολή.
Μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού
νόμου, τα δικαστήρια θα είναι επίσης σε θέση
να εκδίδουν διαταγές εκτέλεσης και
ασφαλιστικά μέτρα και να επιδίδουν τις
σχετικές αποφάσεις σε διαδίκους σε μη
επείγουσες υποθέσεις που άρχισαν πριν από τη
θέσπιση των μέτρων λόγω της πανδημίας. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι διάδικοι δεν θα είναι
υποχρεωμένοι να απαντήσουν αμέσως,
δεδομένου ότι δεν τρέχουν οι προθεσμίες στις
μη επείγουσες υποθέσεις, και η νομική λύση
βάσει της οποίας η εκτέλεση παραμένει σε ισχύ
(εκτός από τις επείγουσες υποθέσεις, π.χ. για
την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής) θα
εξακολουθήσει να ισχύει για τις διαδικασίες
εκτέλεσης που διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βεβαίως,
αυτό δεν σημαίνει ότι διάδικος που επιθυμεί
να απαντήσει δεν μπορεί να το πράξει.
Στις συνήθεις αστικές ένδικες διαφορές, τα
δικαστήρια θα είναι σε θέση να εκδίδουν
αποφάσεις και να τις επιδίδουν στους
διαδίκους σε υποθέσεις μη επειγουσών
αγωγών που ασκήθηκαν πριν από τη θέσπιση
των μέτρων πριν από την κύρια συζήτηση. Ως
εκ τούτου, η απόφαση θα επιδίδεται στους
διαδίκους, αλλά οι προθεσμίες δεν θα τρέχουν.
Με τον τρόπο αυτόν, θα διευκολυνθεί
σημαντικά η σταδιακή εξάλειψη των
καθυστερήσεων
στη
λειτουργία
των
δικαστηρίων.
Επίσης, στον τομέα των κτηματολογικών
υποθέσεων, η πρόταση του υπουργείου
επιτρέπει τη σταδιακή διεκπεραίωση των
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αιτημάτων μπορεί να διασφαλιστεί
μόνο όταν παραλαμβάνονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση
gp.mddsz@gov.si.
Συνιστάται όλες οι επικοινωνίες να
γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα. Τα
εξερχόμενα
αιτήματα
θα
αποστέλλονται αποκλειστικά και
μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων.
Το Ταμείο Δημόσιων Υποτροφιών,
Ανάπτυξης,
Αναπηρίας
και
Διατροφών της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας, ως κεντρική αρχή στο
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
4/2009 του Συμβουλίου, λειτουργεί
επί του παρόντος με καθεστώς
εργασίας εξ αποστάσεως. Συνεπώς,
η κεντρική αρχή θα εκτιμούσε την
παραλαβή κάθε επικοινωνίας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση: jpsklad@jps-rs.si. Η
κεντρική αρχή θα επικοινωνεί και θα
αποστέλλει αιτήματα επίσης μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

υποθέσεων. Η απόφαση επί κτηματολογικής
πρότασης μπορεί να καταστεί τελεσίδικη, παρά
το γεγονός ότι οι προθεσμίες δεν τρέχουν, αλλά
μόνο αν, για παράδειγμα, όλοι οι διάδικοι
παραιτηθούν από το δικαίωμά τους να
ασκήσουν ένδικα μέσα. Το ίδιο ισχύει και για
τις
εγγραφές
στο
κτηματολόγιο.
Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τώρα να
υποβάλλουν κτηματολογικές προτάσεις και, ως
εκ τούτου, να διασφαλίζουν την προστασία της
σειράς τους.
Το νέο προτεινόμενο καθεστώς, για τη διάρκεια
της πανδημίας, επιτρέπει στους διαδίκους
διαδικασίας αφερεγγυότητας να υποβάλουν
την αίτησή τους, δήλωση ή έγγραφο μετά τη
λήξη της προθεσμίας, αν ο λόγος της
καθυστέρησης είναι η πανδημία της COVID 19
και το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί,
περίπτωση κατά την οποία η εκπρόθεσμη
αίτηση εξετάζεται και δεν απορρίπτεται. Η εν
λόγω παρεμβατική νομική βάση, η οποία
ελαστικοποιεί τον αυστηρό και αμετάκλητο
χαρακτήρα των πράξεων στις διαδικασίες
αφερεγγυότητας, θα αποτελέσει επίσης
σημαντική πτυχή στην τελική αξιολόγηση του
προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της
Δημοκρατίας
της
Σλοβενίας
για
τον
χαρακτηρισμό
των
διαδικασιών
αφερεγγυότητας ως επειγουσών διαδικασιών.
Το διάταγμα της 5ης Μαΐου του προέδρου του
Ανώτατου Δικαστηρίου που αντικαθιστά τα
προηγούμενα διατάγματα:
Τα δικαστήρια θα εξακολουθήσουν να
εκδικάζουν και να διεξάγουν ακροαματικές
διαδικασίες στις επείγουσες υποθέσεις,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του
νόμου περί δικαστηρίων και του διατάγματος
του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Με
το νέο διάταγμα, ο πρόεδρος του Ανώτατου
Δικαστηρίου διευρύνει τον ορισμό των
επειγουσών υποθέσεων από τις 5 Μαΐου 2020.
Στις εν λόγω υποθέσεις συμπεριλαμβάνονται
επίσης
οι
υποθέσεις
αναγκαστικού
διακανονισμού και πτώχευσης στις οποίες
εκδόθηκε απόφαση για την έναρξη της
διαδικασίας έως τις 30 Μαρτίου 2020.
Κατά τη διάρκεια ισχύος των ειδικών μέτρων,
οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοί τους και άλλα
πρόσωπα που επιθυμούν πληροφορίες σχετικά
με ορισμένη διαδικασία και δεν έχουν
κλητευθεί για να εμφανιστούν στο δικαστήριο
πρέπει να ενημερώνονται προκαταβολικά, κατά
εργάσιμες ώρες και μέσω δημοσιευμένων
διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
αριθμών τηλεφώνου.
1. Έκδοση αποφάσεων από τα δικαστήρια σε
επείγουσες και μη επείγουσες υποθέσεις
Λόγω της επέλευσης έκτακτου γεγονότος,
δηλαδή της πανδημίας λόγω του ιού SARS-CoV2 (νόσος COVID-19) — κορονοϊού, το οποίο
μπορεί να παρακωλύσει σημαντικά την ομαλή
ή τακτική άσκηση των δικαιοδοτικών
λειτουργιών, και για να προληφθεί η εξάπλωση
της ιογενούς λοίμωξης που προκαλεί ο ιός
SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19) — κορονοϊός,
ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και
υγεία και να διασφαλιστεί η λειτουργία της
δικαιοσύνης, από την 5η Μαΐου 2020, όλα τα
δικαστήρια
διεξάγουν
ακροαματικές
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διαδικασίες,
εκδίδουν
αποφάσεις
επιδίδουν δικαστικές πράξεις

και

α) στις υποθέσεις που δεν είναι επείγουσες
σύμφωνα με το άρθρο 83 του νόμου περί
δικαστηρίων και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται
επείγουσες σύμφωνα με το παρόν διάταγμα,
αν τα δικαστήρια μπορούν να διασφαλίσουν
την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων σύμφωνα
με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν
διάταγμα και σε άλλα μέτρα, που καθορίζονται
βάσει του παρόντος διατάγματος του
προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της
Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και με τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται η μη διάδοση της ιογενούς
λοίμωξης και η προστασία της ανθρώπινης
ζωής και υγείας, και
β) στις επείγουσες υποθέσεις, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 83 του νόμου περί
δικαστηρίων, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι δεν
θεωρούνται επείγουσες:
β.1. στις ασφαλιστικές υποθέσεις, οι πράξεις
που απαιτούν προσωπικές επαφές δικαστικών
επιμελητών, ενδιαφερομένων διαδίκων και
άλλων προσώπων που εμπλέκονται στις
σχετικές διαδικασίες, όταν η εκτέλεση των
πράξεων αυτών δεν είναι αναγκαία για να
αποτραπεί κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και
υγεία ή για περιουσία μεγαλύτερης αξίας,
β.2. οι διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικών και
επιταγών και οι αγωγές από συναλλαγματική,
β.3. οι απογραφές της περιουσίας θανόντος,
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β.4. οι υποθέσεις αναγκαστικού διακανονισμού
και πτώχευσης στις οποίες δεν εκδόθηκε
απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας έως
και τις 30/3/2020.
2. Τα βασικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία
της δικαστικής εξουσίας αφορούν:
2.1. Πρόσβαση στο δικαστήριο
Τα δικαστήρια προσδιορίζουν το σημείο
εισόδου στο κτίριο του δικαστηρίου για τους
διαδίκους, τους πληρεξουσίους τους και τα
λοιπά πρόσωπα, καθώς και το σημείο εισόδου
στο κτίριο του δικαστηρίου για τους δικαστές
και τους δικαστικούς υπαλλήλους, όταν είναι
χωροταξικά δυνατόν. Στα σημεία εισόδου
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά
μέτρα για την αποτροπή της ιογενούς λοίμωξης
και αναρτάται έγγραφη ειδοποίηση προς όλους
τους εισερχόμενους σχετικά με τα προληπτικά
μέτρα που εφαρμόζονται στους χώρους του
δικαστηρίου.
Με εξαίρεση τις επείγουσες υποθέσεις, κατά τη
διάρκεια ισχύος των ειδικών μέτρων, οι
διάδικοι, οι πληρεξούσιοί τους και τα λοιπά
πρόσωπα: 1. καταθέτουν αιτήσεις μόνο
ταχυδρομικώς ή μέσω της εθνικής πύλης για
την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, σε διαδικασίες
στις οποίες αυτό είναι δυνατόν, 2.
χρησιμοποιούν τις δημοσιευμένες διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς
τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ώρες για να
επικοινωνήσουν με τα δικαστήρια.
Κατά τη διάρκεια ισχύος των ειδικών μέτρων,
οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοί τους και τα λοιπά
πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες σχετικά με
διαδικασία και δεν έχουν κλητευθεί στο
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δικαστήριο οφείλουν να ενημερώσουν
χρησιμοποιώντας
τις
δημοσιευμένες
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
αριθμούς τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ώρες.
2.2. Δικαστικές διασκέψεις, δικαστικές
συνεδριάσεις και ακροαματικές διαδικασίες
Οι
δικαστικές
διασκέψεις,
δικαστικές
συνεδριάσεις και ακροαματικές διαδικασίες
διεξάγονται κανονικά, εφόσον πληρούνται οι
σχετικές τεχνικές και χωροταξικές απαιτήσεις,
με βιντεοδιάσκεψη.
Στις
δικαστικές
διασκέψεις, δικαστικές
συνεδριάσεις και ακροαματικές διαδικασίες
που δεν διεξάγονται με βιντεοδιάσκεψη,
τηρείται μεταξύ των παρισταμένων απόσταση
τουλάχιστον δύο μέτρων, όλοι οι παριστάμενοι
φορούν μέσα ατομικής προστασίας και η
αίθουσα έχει απολυμανθεί.
2.3. Συμμετοχή του κοινού στην κύρια
συζήτηση
Για την πρόληψη της εξάπλωσης της ιογενούς
λοίμωξης, την προστασία της ανθρώπινης ζωής
και υγείας και τη διασφάλιση της λειτουργίας
των δικαστηρίων και της πραγμάτωσης των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, ο
δικαστής ή ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να
διατάζει την προσωρινή απομάκρυνση του
κοινού για το σύνολο ή μέρος της κύριας
συζήτησης.
2.4. Άλλα μέτρα
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Επιπρόσθετα μέτρα μπορούν να καθοριστούν
για όλα τα δικαστήρια από τον πρόεδρο του
Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας ή για μεμονωμένο δικαστήριο από
τον πρόεδρό του.
Ισχύς του διατάγματος και των λοιπών μέτρων
Το εν λόγω διάταγμα και τα λοιπά μέτρα που
έχουν θεσπιστεί στη βάση αυτού θα
παραμείνουν σε ισχύ έως τη δημοσίευση της
ανάκλησης του διατάγματος από τον πρόεδρο
του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας
της Σλοβενίας.

ΙΣΠΑΝΙΑ (ES)

Όλες οι προθεσμίες αναστέλλονται, οι δε
προθεσμίες που προβλέπονται σε δικονομικούς
κανόνες για όλες τις δικαιοδοτικές διαταγές
αναστέλλονται και διακόπτονται. Οι προθεσμίες θα
αρχίσουν να τρέχουν και πάλι όταν παύσουν να
ισχύουν οι παρατάσεις του βασιλικού διατάγματος
463/2020.

Οι εργασίες στους χώρους των δικαστηρίων
έχουν μειωθεί σημαντικά. Έχουν παρασχεθεί ή
αναβαθμιστεί λύσεις ΤΠ και εργαλεία
επικοινωνίας προκειμένου να διευκολυνθεί η
τηλεργασία δικαστών, εισαγγελέων και λοιπών
δικαστικών φορέων.

Οι συμβολαιογράφοι και οι δημόσιες
Η αναστολή των δικονομικών προθεσμιών δεν ισχύει υπηρεσίες μητρώου θεωρούνται απαραίτητες
για
ορισμένες
ειδικές
διαδικασίες, δημόσιες υπηρεσίες και η λειτουργία τους
συμπεριλαμβανομένων αυτών με αντικείμενο την διασφαλίζεται.
προστασία παιδιού.
Ο δικαστής ή το δικαστήριο μπορεί να συμφωνήσει
να διεξαγάγει οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες
είναι αναγκαίες για την αποφυγή ανεπανόρθωτης
βλάβης σε δικαιώματα και έννομα συμφέροντα των
διαδίκων.
Για

ενημερώσεις

σχετικά

με

τα

μέτρα

που
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Η ισπανική κεντρική αρχή δεν
μπορεί να εγγυηθεί την κανονική
διεκπεραίωση των εισερχόμενων
αιτημάτων (ιδίως των αιτημάτων σε
έντυπη μορφή). Τα αιτήματα πρέπει
να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά
μέσα.
- Διεξαγωγή αποδείξεων (άρθρο 3
του κανονισμού 1206/2001): Οι
σημαντικές
και
επείγουσες
παραγγελίες εξετάζονται, ενώ οι
παραγγελίες
πρέπει
να
αποστέλλονται
στη
διεύθυνση
rogatoriascivil@mjusticia.es. Για τις
υπόλοιπες παραγγελίες πρέπει να
ακολουθείται
η
συνήθης
διαδικασία, με απευθείας αποστολή
στο αρμόδιο ισπανικό δικαστήριο σε
έντυπη μορφή.

λαμβάνονται από τις ισπανικές αρχές για την
πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, το Γενικό Δικαστικό
Συμβούλιο της Ισπανίας έχει αναρτήσει στον
ιστότοπό του ειδική ενότητα με τίτλο: Γενικές
πληροφορίες COVID-19, που είναι διαθέσιμη στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Inform
ation-COVID-19/General-information-/

Ο εν λόγω ιστότοπος παρέχει πλήρεις πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων
γενικών
πληροφοριών,
οδηγών και πρωτοκόλλων, συμφωνιών της Μόνιμης
Επιτροπής (από τις 11 Μαρτίου 2020 έως τις 5 Μαΐου
2020), νομολογίας, πληροφοριών από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και τη Γενική Εισαγγελία, και
πληροφοριών από το Υπουργείο Υγείας, το
Πρωθυπουργικό Γραφείο και την Επιτροπή
Παρακολούθησης των Ανώτατων Δικαστηρίων.

ΣΟΥΗΔΙΑ (SE) Μέχρι στιγμής δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα για τις
δικαστικές διαδικασίες.
Τα σουηδικά δικαστήρια, τα οποία είναι
ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, έχουν λάβει
διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση της
τρέχουσας
κατάστασης.
Γενικά,
έχουν
ακυρωθεί
περισσότερες
ακροαματικές
διαδικασίες απ' ό,τι συνήθως, πρωτίστως λόγω
ασθένειας διαδίκων, δικηγόρων και μαρτύρων.
Τα δικαστήρια έχουν αυξήσει τη χρήση
βιντεοδιασκέψεων
και
τηλεφωνικών
διασκέψεων.
Οι
υφιστάμενοι
κανόνες
χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση των
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- Απαγωγή παιδιών και είσπραξη
διατροφής: Η διεκπεραίωση των
αιτήσεων είναι εγγυημένη μόνο
όταν
λαμβάνονται
μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η
εκτέλεση εξαρτάται από το επείγον
της
υπόθεσης,
λαμβανομένων
υπόψη των περιορισμών στην
κυκλοφορία
των
πολιτών. (sustraccionmenores@mju
sticia.es)
(SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

εργασιών με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα.

Ενημέρωση 10/6/2020
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