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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 
 
Ιστορικό 
 
Ο αναπτυσσόμενος τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου έχει δημιουργήσει τεράστιες δυνατότητες για την 
παγκόσμια οικονομία και έχει φέρει επανάσταση στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις 
προωθούν και πωλούν αγαθά και οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά. Καθώς οι επιχειρήσεις αξιοποιούν 
ολοένα και περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυξάνονται 
παρομοίως και οι διαδικτυακές παραβιάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). Συγκεκριμένα, τα άτομα που 
προβαίνουν σε διαδικτυακές παραβιάσεις ΔΙ βασίζονται στο γεγονός ότι το διαδίκτυο δεν διαθέτει σύνορα, 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα όρια δικαιοδοσίας που κατανέμουν τις αρμοδιότητες και τις εντολές 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την 
καταπολέμηση των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ. Επιπλέον, οι διαρκείς τεχνολογικές καινοτομίες 
ενισχύουν την κινητικότητα, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό ηλεκτρονικών αποδεικτικών 
στοιχείων για διαδικτυακές παραβιάσεις ΔΙ, καθώς και τους ίδιους τους παραβάτες. Οι κρυφές υπηρεσίες 
του σκοτεινού διαδικτύου καθίστανται πιο ελκυστικές για τους εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκληματιών ΔΙ, περιπλέκοντας περισσότερο τη διαδικασία εντοπισμού υπόπτων και συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων. 
 
Ως εκ τούτου, η καταπολέμηση των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ απαιτεί ολοένα και περισσότερη 
συνεργασία και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών, των 
κανονιστικών αρχών και των υπηρεσιών. 
 
Η έκθεση του EUIPO του 2018 Study on Legislative Measures Related to Online IPR 
Infringements( 1 )(Μελέτη σχετικά με τα νομοθετικά μέτρα για τις διαδικτυακές παραβιάσεις ΔΔΙ) 
αξιολόγησε εάν και σε ποιο βαθμό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών της ΕΕ παρέχει 
στους κατόχους δικαιωμάτων ή στις αρχές επιβολής του νόμου τα νομοθετικά μέτρα που μπορούν να 
εφαρμοστούν για την αποτροπή ή καταπολέμηση των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΔΙ. Η παρούσα 
μελέτη εστιάζει στα εφαρμοστέα νομοθετικά μέτρα για τις διαδικτυακές παραβιάσεις ΔΙ μέσω της 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (ΑΔΣ) και της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές, ποινικές 
και διοικητικές υποθέσεις. 

 
 
(1) EUIPO. (2018). Study on legislative measures related to online IPR infringements. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1
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Εν γένει, η παραβατική συμπεριφορά ΔΙ 
παραβιάζει το αστικό δίκαιο περί ΔΙ. 
Εντούτοις, αν η παραβατική συμπεριφορά 
είναι πολύ σοβαρή, μπορεί να συνιστά 
επίσης παραβίαση του ποινικού δικαίου 
περί ΔΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 61 της 
Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), η παραβίαση του δικαιώματος του 
δημιουργού και η παραποίηση εμπορικών 
σημάτων, που συνιστά παραβίαση αστικού 
δικαίου, μπορεί επίσης να συνιστά ποινικό 
αδίκημα στις περιπτώσεις στις οποίες η 
παραβίαση διαπράττεται τόσο εκ 
προθέσεως όσο και σε εμπορική κλίμακα. 
Άλλες περιπτώσεις παραβίασης ΔΙ, για τις 
οποίες δεν είναι σαφές σε ποιο δίκαιο 
υπάγονται, ενδέχεται να επιλύονται σε 
διοικητικό επίπεδο, όπως η εκ προθέσεως παράνομη εκμετάλλευση του δικαιώματος του δημιουργού, η 
παραποίηση εμπορικών σημάτων σε μη εμπορική κλίμακα ή η μη ηθελημένη παραβίαση σε εμπορική 
κλίμακα. Τα εγκλήματα σε σχέση με τα δικαιώματα του δημιουργού ή συναφή εγκλήματα που 
διαπράττονται στο διαδίκτυο δύνανται επίσης να υπάγονται στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει πώς η διεθνής συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί 
καίρια για την επιτυχή αντιμετώπιση των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ με τη χρήση πιο αποδοτικών 
διαδικασιών και νομικών μέτρων. 
 
Μεθοδολογία 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εντοπίσει νομικά μέτρα που αφορούν τη διεθνή δικαστική 
συνεργασία σε υποθέσεις διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ και να κατανοήσει τα πιθανά οφέλη και τα 
προβλήματα της εφαρμογής τέτοιων μέτρων. Η μελέτη συμπεριλαμβάνει μέτρα συνεργασίας στο πλαίσιο 
του ποινικού και αστικού (και κατά περίπτωση του διοικητικού) δικαίου. Επικεντρώνεται κυρίως στις 
παραβιάσεις δικαιωμάτων του δημιουργού και εμπορικών σημάτων, μολονότι εξετάζει επίσης τη 
διαδικτυακή παραβίαση και άλλων δικαιωμάτων ΔΙ (π.χ. εμπορικό απόρρητο, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
βιομηχανικά σχέδια και γεωγραφικές ενδείξεις). 
 
Σκοπός της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται τα 
υφιστάμενα μέτρα συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο εντός και εκτός ΕΕ στους παρακάτω τέσσερις βασικούς 
τομείς: 
 

 

Παραβίαση ΔΙ 
αστικής φύσης 

Παραβίαση ΔΙ 

Παραβίαση ΔΙ 
αστικής φύσης 

Έγκλημα ΔΙ 

Έγκλημα στον κυβερνοχώρο 
(Συμπεριλαμβανομένου του 
άρθρου 10 της Σύμβασης 

για το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο) 

Άλλα εγκλήματα 
(π.χ. πρόσβαση 

υπό όρους, 
ασφάλεια 

προϊόντων) 
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Η συλλογή δεδομένων συμπεριέλαβε διάφορα εργαλεία: μελέτη ελέγχου βάσει εγγράφων, συνεντεύξεις και 
συζητήσεις ομάδων εστίασης και ανάλυση περιπτώσεων. Κατά την έναρξη του προγράμματος, το EUIPO 
ήρθε σε επαφή με 13 εμπειρογνώμονες μέλη της ομάδας νομικών εμπειρογνωμόνων του EUIPO, 
προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια ad hoc ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα υποστήριζε την έρευνα. 
Ορίστηκαν βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας τους στο θέμα των (διαδικτυακών) παραβιάσεων ΔΙ και 
της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες. Η ad hoc ομάδα 
εμπειρογνωμόνων κλήθηκε να εξετάσει και να σχολιάσει τη μεθοδολογία του προγράμματος και να στηρίξει 
την έρευνα, μεταξύ άλλων, συμμετέχοντας σε συζητήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων, διαδικτυακές 
συνεντεύξεις και, όπου ήταν δυνατό, παρέχοντας παραδείγματα περιπτώσεων. Εκτός από την ad hoc 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, το Ερευνητικό Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών για το Διαπεριφερειακό Έγκλημα 
και τη Δικαιοσύνη (UNICRI) ήρθε σε επαφή και με άλλους μεμονωμένους εμπειρογνώμονες προκειμένου 
να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις και να παράσχουν παραδείγματα περιπτώσεων. Συνολικά 
συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 10 παραδείγματα περιπτώσεων. 
 
Τέλος, αναπτύχθηκαν δύο προσομοιώσεις υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονταν πολλαπλές δικαιοδοσίες 
[η πρώτη σχετικά με παραποιημένα φάρμακα που πωλούνται διαδικτυακά και η δεύτερη σχετικά με την 
παράνομη εκμετάλλευση τηλεόρασης μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV)], προκειμένου να 
αναδειχθούν οι περιπλοκότητες της διεθνούς συνεργασίας στις υποθέσεις διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ 
και για την καθοδήγηση της ανάλυσης των διαθέσιμων νομικών εργαλείων και μέτρων (αστικών, ποινικών 
και διοικητικών) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ. Οι δύο προσομοιώσεις 
υποθέσεων δημιουργήθηκαν στηριζόμενες σε σημερινές κοινές παράνομες πρακτικές, αλλά δεν αφορούν 
πραγματικές υποθέσεις. 
 
 
 
Βασικά πορίσματα 
 
Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που ερωτήθηκαν, δύο από τις πιο αποδοτικές μορφές διεθνούς 
συνεργασίας είναι (1) η άτυπη συνεργασία μεταξύ ανακριτών και εισαγγελέων από διαφορετικές χώρες και 
(2) η εθελοντική συνεργασία των μεσαζόντων διαδικτύου (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών) σε τρίτες χώρες που 
επιλέγουν να συνεργαστούν απευθείας με ανακριτή ή εισαγγελέα σε άλλη χώρα. 
 
Η μελέτη εξετάζει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα εργαλεία και δίκτυα –όπως το δίκτυο 
για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο G7 24/7 Cybercrime Network και το Ευρωπαϊκό δίκτυο εισαγγελέων 

Δικαιοδοσία και 
συμπληρωματικά 

μέτρα 
συνεργασίας 

Διαταραχή 
παραβιάσεων

Συλλογή και 
ανταλλαγή 

πληροφοριών και 
αποδεικτικών 

στοιχείων

Εκτέλεση 
αποφάσεων
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στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας (EIPPN)– για τη διευκόλυνση της άτυπης και εθελοντικής 
συνεργασίας και την καταπολέμηση των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ. 
 
Στις περιπτώσεις απουσίας άτυπης και εθελοντικής συνεργασίας, το επόμενο πιο αποδοτικό βήμα είναι 
ανάληψη της μέγιστης δυνατής δράσης με μία και μόνη δικαιοδοσία (ή εντός μίας και μόνης δικαιοδοσίας). 
Εάν μια υπόθεση διαδικτυακής παραβίασης ΔΙ (αστικού ή ποινικού δικαίου) δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί 
στο πλαίσιο μίας και μόνης δικαιοδοσίας, τότε απαιτείται επίσημη διεθνής δικαστική συνεργασία. 
 

 
 
Η ταχεία διεθνής δικαστική συνεργασία στις υποθέσεις διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ αστικού δικαίου και 
η αμοιβαία δικαστική συνδρομή (ΑΔΣ) στις υποθέσεις διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ ποινικού δικαίου είναι 
υψίστης σημασίας. 
 
Η διεθνής συνεργασία σε αστικές υποθέσεις εστιάζει σε τυπικά διασυνοριακά θέματα, όπως ο καθορισμός 
της (διεθνούς) δικαιοδοσίας και των κανόνων σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών 
αποφάσεων (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις), καθώς και σε θέματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής, 
όπως η επίδοση εγγράφων σε άλλα κράτη και η λήψη αποδεικτικών στοιχείων από άλλα κράτη. Αυτή η 
συνεργασία καλύπτει και άλλα θέματα, όπως τη συνεργασία σχετικά με αξιώσεις (π.χ. ευρωπαϊκός 
εκτελεστός τίτλος για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών), την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών (π.χ. διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις) ή τη 
διασυνοριακή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. 
 
Πληθώρα μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ αποτελούν αντικείμενο 
αιτήματος δικαστικής συνεργασίας: 
• επίδοση εγγράφων 
• διαταγές 
• προσωρινή κατάσχεση ονομάτων χώρου 
• προσωρινή κατάσχεση των αντικειμένων ή οργάνων της παραβίασης 
• δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. 
 
Όσον αφορά την ΑΔΣ σε ποινικές υποθέσεις, συχνά τα κράτη ζητούν συνδρομή για την επίδοση δικαστικών 
εγγράφων, την έκδοση ατόμων που αποτελούν στόχο των ερευνών και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 

Εθελοντική 
συνεργασία

• Πρακτικές εθελοντικής συνεργασίας έχουν αναπτυχθεί από τους εκάστοτε κλάδους, δημόσιους φορείς 
και/ή τρίτα μέρη (όπως ΜΚΟ), οι οποίες ακολουθούνται από τον οικείο κλάδο για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ. Αυτές οι πρακτικές επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να 
συλλέγουν συγκεκριμένα είδη πληροφοριών ή να αιτούνται μέτρα προστασίας από εθνικούς ή διεθνείς 
φορείς (ιδίως παρόχους υπηρεσιών ή ομόλογες υπηρεσίες) με γρήγορο και εύκολο τρόπο.

Μία και μόνη 
δικαιοδοσία

• Η εθνική αρχή επιδιώκει τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων και την τεκμηρίωση της 
υπόθεσης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων εντός της δικαιοδοσίας της, χωρίς να καταφεύγει στη 
συνεργασία με τρίτα μέρη ή άλλες χώρες.

Διεθνής 
δικαστική 

συνεργασία

• Στην πλειονότητα των υποθέσεων διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ εμπλέκονται περισσότερες 
δικαιοδοσίες και, συνεπώς, απαιτείται διεθνής δικαστική συνεργασία.
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για χρήση στην έρευνα και δίωξη ποινικών υποθέσεων. Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη επίσημων 
αιτημάτων ΑΔΣ σε ποινικές υποθέσεις: 
 
• επίδοση δικαστικών εγγράφων 
• λήψη αντιγράφων ποινικού μητρώου 
• λήψη καταθέσεων υπόπτων, μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων 
• λήψη και κατάσχεση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων 
• αίτημα παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών 
• λήψη πληροφοριών από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
• λήψη τηλεφωνικών δεδομένων 
• αίτημα έρευνας και κατάσχεσης 
• αίτημα διασυνοριακής παρατήρησης 
• αίτημα ελεγχόμενης παράδοσης 
• αίτημα κοινής ομάδας έρευνας (ΚΟΕ) 
• αίτημα παράλληλης έρευνας 
• αίτημα μυστικής επιχείρησης 
• κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης 
• δήμευση προϊόντων εγκλήματος 
• έκδοση κρατουμένων 
• μεταφορά διαδικασίας. 

 
Συνολικά, η έρευνα κατέδειξε ότι στην ΕΕ και διεθνώς υπάρχει πληθώρα ποικίλων μέσων για τη 
διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας, όπως νομικά μέσα αλλά και ανεπίσημα δίκτυα, πύλες και 

πλατφόρμες. 
 
Ορισμένα μέσα (όπως οι δύο 
συμβάσεις της Χάγης του 1965 και 
του 1970 ή η Σύμβαση αμοιβαίας 
δικαστικής συνδρομής του 2000) 
υφίστανται εδώ και πολλά έτη, ενώ 
άλλα μέσα είναι σχετικά 
καινούργια [όπως ο κανονισμός 
(ΕΕ) 2018/1805 σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση των 
αποφάσεων δέσμευσης και 
δήμευσης]. Ορισμένα μέσα 
περιορίζονται σε πολύ 
συγκεκριμένους τομείς ΔΙ (π.χ. η 
Σύμβαση MEDICIRIME, το 
πρωτόκολλο του ΠΟΥ για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
προϊόντων καπνού ή η Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος), ή εξακολουθούν να είναι ελάχιστα 
γνωστά ή να χρησιμοποιούνται ελάχιστα [π.χ. η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πληροφόρηση για το 
αλλοδαπό Δίκαιο (ETS αριθ. 62)]. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική εφαρμογή τους σε υποθέσεις 
διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης. 
 
Ορισμένα υφιστάμενα νομικά μέσα έχουν ως ειδικό σκοπό την καθιέρωση, ενίσχυση και εναρμόνιση της 
προστασίας και επιβολής ΔΙ. Εντούτοις, ως επί το πλείστον οι οικείες διατάξεις δεν αφορούν τον τρόπο 
αποτροπής ή καταπολέμησης των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ. Συχνά αυτά τα μέσα προβλέπουν 
απλώς ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας το περιθώριο στην κάθε χώρα να λάβει ειδικά εθνικά μέτρα. 
Εξάλλου, ορισμένες φορές τα υφιστάμενα νομικά μέσα εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα 
παρανομίας (π.χ. η Σύμβαση Medicrime), ενώ άλλα εστιάζουν πιο γενικά στις διαδικτυακές 

Διοικητικ
ές 

υποθέσει
ς

2 μέσα 
της ΕΕ

Αστικές 
υποθέσει

ς
8 μέσα 
της ΕΕ

2 διεθνή μέσα 
αστικών 

υποθέσεων

Ποινικές 
υποθέσει

ς
14 μέσα 
της ΕΕ

14 διεθνή μέσα 
ποινικών 

υποθέσεων
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παραβιάσεις (π.χ. η Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο). Επίσης, πολλές διαδικασίες αμοιβαίας 
δικαστικής συνδρομής σχεδιάστηκαν πριν από την εποχή του διαδικτύου, όταν ο αριθμός αιτημάτων ήταν 
ένα μέρος του σημερινού όγκου αιτημάτων και, συνεπώς, δεν εξέταζαν τον εφήμερο χαρακτήρα των 
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. 
 
Μια ανησυχία που εκφράζουν συχνά οι ειδικοί αφορά τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση ή την απόρριψη 
αιτημάτων δικαστικής συνδρομής για αντιφατικούς λόγους. Ορισμένες φορές το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην έλλειψη ακρίβειας των αιτημάτων ή στην έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη σύνδεση των 
πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στο αίτημα και τη συνδρομή που ζητείται. Άλλες φορές οφείλεται 
στην κακή ποιότητα της μετάφρασης. Ένας εμπειρογνώμονας ανέφερε επίσης ότι κάποιες φορές 
ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο και οι πολιτισμικές διαφορές. Οι περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι 
των αρμόδιων δικαστικών αρχών μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη διεθνή συνεργασία, σύμφωνα με 
τους εμπειρογνώμονες που ερωτήθηκαν. Σε ορισμένες χώρες, οι εισαγγελείς έχουν το δικαίωμα να 
επιλέγουν υποθέσεις κατά των οποίων θα ασκήσουν δίωξη με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, ενώ 
εμπειρογνώμονες ορισμένων χωρών επεσήμαναν ότι μπορεί να μην ασκήσουν δίωξη κατά μίας υπόθεσης 
που απαιτεί επίσημη διεθνή συνεργασία λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας και περιπλοκότητάς της. 
Αναφέρθηκαν επίσης τα ανεπαρκή τεχνικά μέσα (π.χ. εξοπλισμός βιντεοδιασκέψεων) και τα γλωσσικά 
εμπόδια. 
 
Σε διεθνές επίπεδο, καταβάλλονται ήδη προσπάθειες για τη βελτίωση της διαδικασίας επίσημης αμοιβαίας 
δικαστικής συνδρομής με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων στη λήψη ηλεκτρονικών στοιχείων που 
είναι σημαντικά για την έρευνα διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΙ. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2018, οι 
ΗΠΑ θέσπισαν τον νόμο για τη διασαφήνιση της σύννομης χρήσης δεδομένων στο εξωτερικό (νόμος 
CLOUD) που εγκρίνει τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και έμπιστων ξένων εταίρων, οι οποίες 
επιτρέπουν στις αρχές επιβολής του νόμου που διαθέτουν κατάλληλη δικαστική άδεια να μεταβαίνουν 
απευθείας σε εταιρείες τεχνολογίας για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα, αντί να ακολουθήσουν 
την πιο χρονοβόρα διαδικασία ΑΔΣ. Μολονότι τον Σεπτέμβριο του 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε 
εντολή με την οποία εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματεύεται συμφωνία με τις ΗΠΑ 
βάσει του νόμου CLOUD, μέχρι στιγμής δεν έχει συναφθεί διμερής συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ 
βάσει του νόμου CLOUD. 
 
Εντός της ΕΕ, μέσα που αναπτύχθηκαν πρόσφατα έχουν συμβάλει σημαντικά στην απλοποίηση και 
επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων κατόπιν επίσημων 
αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (όπως η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας 
και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης). 
Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία σε αστικές υποθέσεις ΔΙ, η ΕΕ διαθέτει νομικά μέσα για τη λήψη 
αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001), την επίδοση εγγράφων και δικαστικών 
εγγράφων (π.χ. ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007) και την αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων (π.χ. ο 
κανονισμός Βρυξέλλες Ι), τα οποία εφαρμόζονται ευρέως και αποτελεσματικά. Εντούτοις, άλλα διαθέσιμα 
μέσα της ΕΕ χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο βαθμό, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014 περί της 
διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής 
είσπραξης οφειλών σε αυτό το πλαίσιο. 
 
Τέλος, τα πολυάριθμα ειδικά δίκτυα επαγγελματιών θεωρούνται ευρέως ως εξαιρετικής σημασίας για την 
προώθηση της διεθνούς επίσημης και άτυπης συνεργασίας, διότι επιτρέπουν την άμεση επαφή, την 
ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών. Εντούτοις, τα δίκτυα είναι εν γένει 
περιφερειακά, παρουσιάζουν ανομοιότητες μεταξύ των περιφερειών και δεν καλύπτουν κατ’ ανάγκη όλους 
τους τομείς (αστικές, διοικητικές, ποινικές υποθέσεις) ούτε λαμβάνουν κατ’ ανάγκη υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
του διαδικτύου.  
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