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Гърция е в процес на развитие на използването на електронни ин-
струменти в системата на наказателното правораздаване.

През 2008 г. гръцкият парламент прие Закон № ���9/2008 за „Подо-
бряване и ускоряване на производството в редовните администра-
тивни съдилища, както и други нормативни актове”.

Съгласно член �2 (1) „Съдебните решения и разпореждания, доклади, 
приложения и всякакви други документи, адресирани или публикува-
ни от съдилищата, могат да бъдат изпращани по електронен път. По 
подобен начин е възможно да се заплатят съдебни и други такси ...“. 
Освен това, параграф 2 предвижда използването на телеконферент-
на връзка в някои случаи, тъй като „... е позволено да се разпитват 
свидетели, вещи лица и страните без тяхното физическо присъствие 
в съдебната зала ... чрез симултанно предаване на образ и звук в 
съдебната зала”. И накрая, параграф � насърчава поддържането на 
електронно деловодство в съда1.

Настоящият доклад е съсредоточен върху два въпроса от гръцката 
правна практика: (а) съществуващите електронни инструменти за ад-
вокати като добра практика и (б) предложенията на Министерството 
на правосъдието относно подобряването на електронния достъп до 
наказателното правосъдие.

Атинската адвокатска колегия е разработила електронната систе-
ма Isokratis (www.dsanet.gr), предназначена предимно за адвокати. 
Isokratis предоставя:

Електронен достъп до:

• националното законодателство;

ЕлЕктронни инструмЕнти за наказатЕлно 
правосЪдиЕ в ГЪрЦиЯ: ЕлЕктронна правосЪдна 
систЕма в развитиЕ

1. вЪвЕдЕниЕ

2. сЪЩЕствуваЩи ЕлЕктронни инструмЕнти за адвокати 
 на систЕмата “ISOKRATIS”

1 За повече информация вж.: “Introducing the concept of ‘E-justice’ in Europe: How adding 
an ‘E’ becomes a modern challenge for Greece and EU”, by Napoleon Xanthoulis, Effective 
Justice Solutions, 2010, стр. 8, www.effectius.com

www.dsanet.gr
www.effectius.com
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• националната съдебна практика;
• европейското законодателство;
• съдебни решения;
• проследяване на подадена жалба (адвокатът чрез собствена паро-

ла може да влезе в базата данни, да въведе номера на наказател-
ното дело и да провери на какъв етап е делото);

• съдебните регистри за дати на изслушванията;
• изчисляване на лихви за просрочване;
• правна библиотека (http://www.dsalib.gr).

Електронни услуги за улесняване на адвокатите и осигурителните 
фондове:

• сертификати;
• статут на договори; 
• изчисляване на заплащането на адвокатите;
• достъп до имотния регистър;
• бланки на правни документи;
• имейл за адвокатите.

таблица 1. Брой потребители на системата

Брой потребители за ден 1� 000

Брой потребители едновременно ��0

общ брой потребители 47 500

количествени данни:

таблица 2. Брой съдебни решения, качени в системата

Административно-процесуални 1�1 9�8

Гражданско-процесуални 8� ��8

Наказателно-процесуални �� ��8

общо 282 944

предимства на системата Isokratis:

• активна система за правна информация;
• достъп на адвокати и граждани до правни услуги;
• представлява развита система спрямо националните и европей-

ските стандарти;
• съвместимост с други системи;

http://www.dsalib.gr
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• връзка с лабораторията за електронно управление на факултета по 
информатика на Атинския университет. 

Атинската адвокатска колегия прави предложения за следните ин-
струменти за подобряване на съдебната система:

• Допълнително разработване на електронната обработка, класифи-
кация и кодификация на националното законодателство заедно с 
оперативната му съвместимост с европейското право, министер-
ски решения, циркуляри, съдебна практика и др. 

• електронно управление на гражданското, наказателното и админи-
стративното съдопроизводство;

• възможност за (дистанционно) проучване на съдебната практика 
от съдиите;

• съвместимост на публичните регистри (имотен, търговски и др.);
• подаване/попълване на жалби, правни документи и др. по елек-

тронен път;
• електронен трансфер и доставка на съдебни документи, на раз-

писки и на заявления за правна помощ;
• телеконферентна връзка;
• допълнителен разпит на свидетели и вещи лица посредством теле-

конферентна  връзка след допитване до заинтересованите страни;
• защита и насърчаване на спазването на фундаменталните права на 

гражданите.

По време на процеса на планиране на електронната съдебна систе-
ма трябва да се вземат под внимание:

• най-новите научни постижения в областта на информационните и 
комуникационни технологии, които да подпомагат съдиите, съдеб-
ната администрация и адвокатите;

• различното ниво на познание по европейско право сред съдиите 
в различните страни членки; 

Приоритети на Атинската адвокатска колегия:

• достъп до националното и европейското законодателство (постиг-
нат чрез Isokratis);

• достъп до националната и европейската съдебна практика (постиг-
нат чрез Isokratis);

• предоставяне на система за безопасен достъп на ангажираните 
адвокати до гражданското и наказателното производство, за да 
могат да следят делата си;

3. прЕдлоЖЕниЯ на атинската адвокатска колЕГиЯ 
 за подпомаГанЕ на адвокатитЕ2

2 Isokratis: Legal Database of the Athens Bar Association, To vima tou dikigorou (месечно 
списание на Атинската адвокатска колегия), v. 8�, Май 2010, стр. �-10.
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• създаване на интегрирана система за електронна обработка за 
всички адвокатски колегии в Гърция, включваща документите на 
адвокатите и на адвокатските кантори;

• постоянно обучение на съдии, съдебни служители и адвокати в 
подкрепа на „Електронното правосъдие” и неговото приложение.

Предвид текущите нужди за опростяване на наказателното производ-
ство с развитието на съвременните електронни инструменти за пра-
восъдие, гръцкото Министерство на правосъдието, прозрачността и 
правата на човека, в сътрудничество с „Информационно общество”, 
предлагат следните електронни инструменти за достъп до системата 
на наказателното правораздаване и поставянето на начало на проце-
дури за тяхната реализация�:

1. национален регистър за съдимост (електронен инструмент в 
обществена полза, който да подпомага обмяната на информация 
между институциите и на международно ниво по наказателни 
дела).

Този проект е част от създаването на Интегрирана информационна 
система на националния регистър за съдимост, където наказателните 
дела от всички прокуратури към съдилищата на първоинстанционния 
съд в страната се събират по модерен и систематичен начин.

Цели на проекта:

• Електронен достъп на гражданите до националния регистър за 
съдимост. Всеки може да има достъп до системата, да направи 
заявка онлайн и да получи копие от наказателни дела, качени на 
интернет страницата. 

• Съвместимост между публичната администрация и централната 
база данни на Интегрираната информационна система на Нацио-
налния регистър за съдимост на Министерството на правосъдието 
и централната база данни на информационните системи на регис-
трите за съдимост на други държави членки.

От проекта ще се възползват:

• Съдебните власти (прокурори, следователи и др.);
• Директори на затвори и здравни заведения;
• Обществения сектор като цяло;
• Чуждестранни посолства и консулства относно лицата, които се 

стремят към имиграция;

4. прЕдлоЖЕниЯ на министЕрство на правосЪдиЕто за 
 подоБрЯванЕ на ЕлЕктронниЯ достЪп до правосЪдиЕ

� www.ministryofjustice.gr

www.ministryofjustice.gr
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• Службите, отговорни за назначенията на съдии, учители и пре-
подаватели, силите на реда и кандидати за военните академии и 
академиите на силите за сигурност; 

• Полицейските служби, отговорни за издаване на разрешения за 
ползване на оръжие, експлозиви и др. 

2. Електронно подаване и проследяване на правни документи 
(жалби, постановления и др.) – онлайн услуга за адвокати, съдии 
и граждани (електронен инструмент от полза на адвокати и граж-
дани, за обмяна на информация между институциите)

Министерството на правосъдието инициира проект за електронно уп-
равление, който да обслужва нуждите на обществото, да подпомага 
държавата в изготвянето на политиката й, да намали разходите и да 
предостави по-рационално управление и използване на наличните 
човешки ресурси и опростяване на процедурите на наказателното 
правосъдие.

Проблемите, които този инструмент се стреми да разреши: 

• дълги опашки за плащане на съдебни такси;
• опашки за подаване на правните документи в съдебните реги-

стратури; 
• прекалена натовареност на службите за съдебни услуги;
• прекалено дълъг срок за отговор на жалби на съдилищата (го-

дишно в съдилищата се подават 1 200 000 правни документа и 
2�0 000 договора);

• съдиите нямат възможност да проучват делата дистанционно. 

Електронното подаване на документи ще донесе ползи на следните 
страни:

• Министерство на правосъдието;
• Европейския съюз, Порталът за електронно правосъдие „E-Justice”;
• Съдебните служби, предоставящи услуги на гражданите;
• Осигурителните фондове;
• Министерство на финансите;
• Адвокатските колегии;
• Адвокатите;
• Обществото – чрез ускоряването на съдебната процедура. 

3. Електронни инструменти в полза на местата за лишаване от 
свобода (инструменти за адвокати и граждани, обмяна на инфор-
мация между властите) 

Електронните инструменти ще включват:

• електронно заявяване и издаване на удостоверение за задържане;
• електронно заявяване и издаване на удостоверение за дисципли-

нарна инспекция;
• електронно кандидатстване и издаване на медицинско свидетелство;
• електронно планиране на посещения на адвокати;
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• електронно планиране на посещения от граждани (роднини);
• електронен трансфер на информация към свързаните институции;
• електронни формуляри за обработка на молбите от местата за ли-

шаване от свобода до централните служби и другите институции;
• достъпност на специфична информация/електронно досие на ли-

шените от свобода за техните представители;
• съобщения за извънредни ситуации/инциденти;
• информационни услуги за заинтересованите страни (лишени от 

свобода, роднини, адвокати, посолства и др.)/публикуване на 
обща и контактна информация.

Инструментите ще служат за разрешаване на следните въпроси:

• Установяване на връзка между регионалните центрове за задър-
жане и централната служба на Министерството на правосъдието, 
прозрачността и правата на човека, което ще доведе до подобря-
ване на услугите, предоставяни на обществеността;

• Укрепване на социалното положение на задържаните, подобрява-
не на упражняването на техните права и интегрирано, бързо и 
пълно информиране на свързаните институции и консултанти по 
въпросите за човешките права.

• Разработване на информационната система на централните служ-
би на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата 
на човека, с цел да осигури безопасен достъп до информационни 
мрежи за задържаните и бившите затворници.

• Равен и недискриминационен достъп до електронните инстру-
менти на всички граждани, независимо от социалния им статус, 
насочен към контрол на дигиталния дефицит.

• Разработване на специални приложения с цел улесняване на граж-
даните.

таблица 3. Брой потребители, които ще се възползват  
от електронните инструменти

Задържани 12 000

Роднини на задържани �0 000

Адвокати 10 000

Социални служби и институции

Бивши затворници 200 000

4. Електронни инструменти за ресоциализиране на бивши затвор-
ници (инструмент за гражданите и за обмяна на информация 
между институциите)

Приоритет на този проект е да се създаде уебсайт, който ще пред-
лага услуги за бивши затворници и за затворници, на които предстои 
да бъдат освободени.
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Инструментите, които ще се разработят и ще се предлагат чрез уеб-
сайта ще бъдат:

• професионално ориентиране и възможности за заетост;
• услуги за изготвяне на CV според стандартите и възможност да 

кандидатстват по електронен път за свободни работни места, ко-
ито ще се появяват в специален раздел за обяви;

• електронно прилагане на обяснителния доклад на социалния ра-
ботник;

• електронно консултиране по въпросите на заетостта, наркотиците 
и др.;

• електронна обмяна на информация в рамките на свързаните об-
ществени институции;

• електронно заявяване и издаване на купони за настаняване;
• търсене и информационни услуги по въпросите на заетостта;
• електронна библиотека;
• обучения;
• услуга за общуване, форум;
• информационни услуги на различни езици;
• електронни обявления;
• информация и чувствителност на обществото по проблемите на 

затворниците, бившите затворници и непълнолетните правонару-
шители.

5. Електронен архив, завеждане и наличност на съдебните дела 
(инструмент за адвокати и граждани и обмяна на информация 
между институциите)

Цел на инструмента е да подобри архивирането, завеждането и на-
личността на съдебните дела, като по този начин повишава прозрач-
ността и ефективността на съдебната система и предоставя гаранции 
за зачитане на върховенството на закона и подобряване на услугите 
за обществеността.

Електронният инструмент се състои от уебсайт, който ще се предос-
тавя следните приложения за гражданите:

• електронно подаване на заявление за изготвяне на копие на съ-
дебни дела (от страна на адвокати, заинтересовани страни);

• сваляне на копия на съдебни документи от страницата;
• сваляне на заявление за издаване на съдебни документи;
• електронен обмен на информация между съдии и съдебни секре-

тари;
• електронен обмен на информация с други информационни сис-

теми.

Освен това, в рамките на „Оперативна програма за администра-
тивната реформа”, Министерството на правосъдието ще осъществи 
следния инструмент за наказателно правосъдие:

6. класификация на престъпните деяния, наказания и мерки (елек-
тронен инструмент за трансгранично сътрудничество)
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Целта на този приоритет е да се създаде софтуер за взаимно свърз-
ване на базата на общ протокол, което да позволи обмен на ин-
формация между базите данни за съдимост между държавите-членки 
на ЕС.

Инструментът ще предоставя:

• списък на престъпленията, извършени или под наказателната юрис-
дикция в Гърция.

• списък на различните видове наказания и други прилагани мерки, 
както и възможните сценарии след присъдата, които могат да 
променят изпълнението на наказанието.


