Ήρθε η ώρα της e-δικαιοσύνης!
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Του Δημήτρη Αναστασόπουλου
Το2015 δημοσιεύθηκε η έκθεση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, για τη ψηφιακή δικαιοσύνη στην
Ελλάδα. Τα στοιχεία που περιέχει συγκλονίζουν ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με αυτήν η
εισαγωγή της e-δικαιοσύνης στη χώρα μας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση
κόστους και χρόνου. Με τα τότε δεδομένα η εξοικονόμηση κόστους υπολογίζεται σε 250.000.000
ευρώ και η εξοικονόμηση χρόνου σε 800.000 ανθρωποημέρες ετησίως! Η ψηφιακή δικαιοσύνη
μπορεί επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας με ποικίλους τρόπους, όπως
με τη μείωση του κόστους για την επιχειρηματικότητα. Συνολικά, σε σχέση με την απονομή της
δικαιοσύνης, η e-δικαιοσύνη μπορεί να την κάνει ταχύτερη, να μειώσει το κόστος της και να
διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτή.
Παράτα τόσο σημαντικά οφέλη, λοιπόν, που έχουν ήδη επισημανθεί εύστοχα από τότε, που
βρισκόμαστε σήμερα; Δυστυχώς, τα σχετικά βήματα που έχουν γίνει είναι ελάχιστα, με
αποτέλεσμα οι επισημάνσεις της εν λόγω έκθεσης να παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρες. Οι
σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν περιορισμένα ως πενιχρά αποτελέσματα. Επισημαίνω
μια χαρακτηριστική περίπτωση, αυτή της πολυσυζητημένης ψηφιακής υπογραφής για την
ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων. Από το 2012 έχουν χορηγηθεί περίπου 4.000 ψηφιακές
υπογραφές σε δικηγόρους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσω αυτής έχουν κατατεθεί μόνο 850
δικόγραφα και μόλις από 105 συναδέλφους!
Ταχάλια της νεατερντάλιας ελληνικής δικαιοσύνης, που καθυστερεί σημαντικά να μεταβεί στη
ψηφιακή εποχή, αποτυπώνονται στις φτωχές επιδόσεις της. Όπως δημοσιεύεται στην έκθεση EU
Justice Scoreboard 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα καταλαμβάνει μια από τις
τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την αξιοποίηση λύσεων των τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Δηλαδή, βρισκόμαστε, μεταξύ άλλων, στον ευρωπαϊκό
πάτο όσον αφορά την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής υποβολής
εγγράφων.

Στιςεπικείμενες αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στις 26 και 27 Νοεμβρίου, ο
εκλογικός συνδυασμός μας "Ο Δικηγόρος – όλοι εμείς, μαζί!" θέτει ως πρώτη προτεραιότητά του
την υλοποίηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ήρθε η ώρα μιας νέας ομάδας, πρωτίστως σε ιδέες
και όρεξη για προσφορά, για να πραγματοποιήσει όσα αμέλησαν προκλητικά οι μέχρι χθες
διοικήσεις του Συλλόγου μας. Στην εκκωφαντική σιωπή τους προβάλλουμε με βροντερή φωνή την
αναγκαιότητα της καθολικής μετάβασης της ελληνικής δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή. Τα
ζητήματα αυτά, άλλωστε, μας απασχολούν συστηματικά για περίπου δέκα χρόνια στην Ένωση
Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος. Γνωρίζουμε, λοιπόν, τι
πρέπει να γίνει και πως πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε τη δύναμη για να το πράξουμε. Μεταξύ
άλλων, προτείνουμε και θα εργαστούμε για να υλοποιήσουμε ήδη από την επομένη των εκλογών
τα ακόλουθα:
- Παροχή όλων των υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ηλεκτρονικά, ώστε να μη
χάνεται χρόνος για κάτι τόσο απλό, όσο η λήψη ενός πιστοποιητικού. Η μετάβαση στην ψηφιακή
εποχή ξεκινά από το σπίτι μας, τον Δικηγορικό Σύλλογο.
- Υλοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής κατάθεσης όλων των δικογράφων και της συνολικής,
ηλεκτρονικής παρακολούθησης κάθε υπόθεσης.
- Υλοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης πινακίων και
εκθεμάτων σε realtime από τον χώρο εργασίας.
Καιαυτά αποτελούν μόνο την αρχή. Το όραμά μας είναι η e-δικαιοσύνη να επεκταθεί το ταχύτερο
δυνατό στο σύνολο του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα μέσω της
αξιοποίησης των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Το επιδιώκουμε όχι μόνο για τον δικηγόρο,
αλλά και για τον δικαστή και πάνω από όλα για τον πολίτη. Σας καλούμε, λοιπόν, να μας στηρίξετε
στις επικείμενες αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου, για να κάνουμε την e-δικαιοσύνη
πραγματικότητα. Γιατί μπορούμε, μόνο αν όλοι εμείς, είμαστε μαζί!
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