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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Αίτηση αναίρεσης: Το Δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο να εκδικάζει αιτήσεις αναίρεσης που 
αφορούν αμιγώς νομικά ζητήματα και με τις οποίες προσβάλλονται αποφάσεις και διατάξεις του 
Γενικού Δικαστηρίου. 

Αίτηση παρέμβασης: Η παρέμβαση είναι η πράξη με την οποία θεσμικό όργανο, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο συμμετέχει σε εκκρεμή δίκη μεταξύ τρίτων. 

Αναστολή: Μια διαδικασία μπορεί να ανασταλεί αν το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο 
επιληφθούν υποθέσεων με το ίδιο αντικείμενο, εγείρουσες το ίδιο ζήτημα ερμηνείας ή στο πλαίσιο 
των οποίων αμφισβητείται το κύρος της ίδιας πράξης. Η διαδικασία δύναται επίσης να ανασταλεί 
και σε άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό διαδικασίας. 

Απόρρητο των διασκέψεων: Στις διασκέψεις του ΔΕΕ συμμετέχουν οι δικαστές. Είναι και 
παραμένουν μυστικές. Η διάσκεψη λαμβάνει χώρα πάντοτε στη γαλλική, χωρίς διερμηνεία. 

Απόφαση: Κάθε απόφαση του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου λαμβάνεται βάσει σχεδίου 
απόφασης που συντάσσει ο εισηγητής δικαστής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται σε δημόσια 
συνεδρίαση. 

Γενική συνέλευση: Η γενική συνέλευση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και στο πλαίσιο 
αυτής συνέρχονται ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, οι δικαστές, οι γενικοί εισαγγελείς και ο 
γραμματέας. Αποφασίζουν για τον δικαστικό σχηματισμό στις επιμέρους υποθέσεις, καθώς και για 
την ανάγκη ή μη κατάρτισης προτάσεων από τον γενικό εισαγγελέα. 

Γενικός εισαγγελέας: Το Δικαστήριο διαθέτει 11 γενικούς εισαγγελείς. Οι γενικοί εισαγγελείς 
επικουρούν το Δικαστήριο και οφείλουν να διατυπώνουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, νομική 
γνώμη (προτάσεις). Οι προτάσεις καταρτίζονται στη γλώσσα της επιλογής τους. 

Γραμματεία: Αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα που απαρτίζουν το ΔΕΕ διαθέτουν το καθένα τη 
δική του γραμματεία. Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για την παραλαβή, την επίδοση και τη φύλαξη 
όλων των διαδικαστικών εγγράφων. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ενεργεί ως ο γενικός 
γραμματέας του θεσμικού οργάνου. 

Διαβεβαιώσεις της διοίκησης: Έγγραφες διαβεβαιώσεις που συντάσσει η διοίκηση προς 
επιβεβαίωση διάφορων ζητημάτων. Αν και περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία, δεν συνιστούν, 
αφ’ εαυτών, επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου για οποιοδήποτε από τα θέματα 
στα οποία αναφέρονται. 

Διαδικαστικό έγγραφο: Διαδικαστικά έγγραφα είναι όλα τα έγγραφα που ανταλλάσσουν οι 
διάδικοι και η Γραμματεία στο πλαίσιο της δίκης (υπομνήματα, παραρτήματα, αλληλογραφία κ.λπ.). 

Διάσκεψη και δημοσίευση της απόφασης: Οι δικαστές διασκέπτονται επί τη βάσει σχεδίου 
απόφασης που συντάσσεται από τον εισηγητή δικαστή. Κάθε δικαστής του συγκεκριμένου 
δικαστικού σχηματισμού μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφία και δεν δημοσιοποιούνται μειοψηφούσες γνώμες. Οι αποφάσεις υπογράφονται 
από όλους τους δικαστές που έλαβαν μέρος στην προαναφερόμενη διάσκεψη και το διατακτικό 
δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση. 

Διάσκεψη τμήματος: Κάθε τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου συνέρχεται τακτικά προκειμένου να 
συζητήσει κατά κύριο λόγο τις προκαταρκτικές εκθέσεις που του υποβάλλει ο εισηγητής δικαστής. 
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Διάταξη: Διάταξη μπορεί να εκδοθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δικαστήρια θεωρούν ότι 
διαθέτουν επαρκή στοιχεία για να εκδώσουν απόφαση στηριζόμενα στην έγγραφη διαδικασία ή 
όταν ασκηθείσα προσφυγή κριθεί προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, όταν παρέλκει η ανάγκη 
εκδίκασης της υπόθεσης ή όταν οι διάδικοι παραιτούνται. 

Δικαστής, μέλος του τμήματος: Δικαστής που συμμετέχει σε ένα τμήμα, πλην του εισηγητή δικαστή. 

Δικαστικές διακοπές: Το ΔΕΕ δύναται να εκδικάζει υποθέσεις ανά πάσα στιγμή, πλην των περιόδων 
δικαστικών διακοπών που ορίζει και κατά τις οποίες δεν λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα 
επ’ ακροατηρίου συζητήσεις και διασκέψεις. Ωστόσο, τα δικαστήρια και τα τμήματά τους 
εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών, κατά τις οποίες 
ενδέχεται να λάβουν χώρα κατ’ εξαίρεση επ’ ακροατηρίου συζητήσεις και διασκέψεις. 

Δικαστικός σχηματισμός: Σύνθεση του τμήματος (αριθμός των δικαστών) που αποφαίνεται για κάθε 
υπόθεση. 

Έγγραφη διαδικασία: Τη διαχείριση της συγκεκριμένης διαδικασίας αναλαμβάνουν οι Γραμματείες. 
Άρχεται με την κατάθεση του δικογράφου και περιλαμβάνει την κατάρτιση και τη μετάφραση των 
διαδικαστικών εγγράφων. 

Εισηγητής (référendaire): Πρόκειται για εισηγητές-νομικούς που τελούν υπό την εποπτεία των 
δικαστών και των γενικών εισαγγελέων του ΔΕΕ. Συνεπικουρούν τα μέλη στην κατάρτιση των 
εκθέσεων ακροατηρίου, των προκαταρκτικών εκθέσεων, των αποφάσεων, των διατάξεων ή/και των 
προτάσεων και του σκεπτικού τους, ενώ παρέχουν υποστήριξη και κατά την επ’ ακροατηρίου 
συζήτηση. 

Εισηγητής δικαστής: Ο δικαστής στον οποίο αναθέτει ο πρόεδρος μια υπόθεση. Κύριο καθήκον του 
είναι η υποβολή της προκαταρκτικής έκθεσης στη γενική συνέλευση του Δικαστηρίου ή στη 
συνέλευση του τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου, στην οποία θα περιλαμβάνεται ανάλυση των 
νομικών ζητημάτων της υπόθεσης και των διαδικαστικών βημάτων που προτείνεται να 
ακολουθηθούν. Επικουρεί επίσης στην κατάρτιση του σχεδίου απόφασης. 

Έκθεση ακροατηρίου: Το έγγραφο αυτό συντάσσεται από τον εισηγητή δικαστή στο Γενικό 
Δικαστήριο και αποτελεί σύνοψη των προβαλλόμενων ισχυρισμών, των επιχειρημάτων των 
διαδίκων και, κατά περίπτωση, των παρεμβαινόντων. Διαβιβάζεται στους διαδίκους και διατίθεται 
στο κοινό πριν από την επ’ ακροατηρίου συζήτηση. 

Επ’ ακροατηρίου συζήτηση (προφορική διαδικασία): Η προφορική διαδικασία περιλαμβάνει την 
υπό των δύο δικαιοδοτικών οργάνων ακρόαση των εκπροσώπων, συμβούλων και δικηγόρων, καθώς 
και, κατά περίπτωση, την εξέταση των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων. 

Επείγουσα προδικαστική διαδικασία: Η επείγουσα προδικαστική διαδικασία επιτρέπει στο 
Δικαστήριο να αποφαίνεται, σε ευλόγως συντετμημένο χρονικό πλαίσιο, επί υποθέσεων που 
άπτονται άκρως επειγόντων ζητημάτων που αφορούν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (παραδείγματος χάριν, για την αστυνομική συνεργασία και τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις). 

Έρευνα και τεκμηρίωση: Η διεύθυνση έρευνας και τεκμηρίωσης παρέχει σε αμφότερα τα 
δικαιοδοτικά όργανα πληροφόρηση σχετικά με το συγκριτικό δίκαιο και τη νομολογία. 

Ευρωπαϊκή επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (European Commission for the 
Efficiency of Justice, CEPEJ): Σκοπός της ευρωπαϊκής επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της 
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δικαιοσύνης είναι να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα κράτη 
μέλη, καθώς και να εφαρμόζει τα μέσα που αναπτύσσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Κανονισμός διαδικασίας: Αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα δημοσιεύουν τους οικείους 
κανονισμούς διαδικασίας που διέπουν τον χειρισμό των υποθέσεων σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας. 

Νομικός μεταφραστής: Μεταφραστής που εργάζεται στη γενική διεύθυνση μετάφρασης και πρέπει 
να διαθέτει νομική κατάρτιση. 

Προδικαστική παραπομπή: Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να αποφεύγεται κάθε απόκλιση στην ερμηνεία, τα 
εθνικά δικαστήρια μπορούν, και ενίοτε οφείλουν, να απευθύνονται στο Δικαστήριο και να του 
ζητούν διευκρινίσεις περί ζητημάτων ερμηνείας ή κύρους του δικαίου της ΈΕ. 

Προκαταρκτική έκθεση: Εσωτερικό έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα που καταρτίζει ο εισηγητής 
δικαστής μετά την περάτωση της έγγραφης διαδικασίας, στο οποίο αναλύονται τα σχετικά νομικά 
και πραγματικά ζητήματα που εγείρονται στο πλαίσιο της υπόθεσης και, κατά περίπτωση, τα μέτρα 
οργάνωσης της διαδικασίας και διεξαγωγής αποδείξεων. Στην έκθεση προτείνεται επίσης η σύνθεση 
του δικαστικού σχηματισμού στον οποίο πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση και διατυπώνεται 
επίσης το τι προτείνει ο εισηγητής δικαστής ως προς ενδεχόμενη παράλειψη των αγορεύσεων των 
διαδίκων καθώς και ως προς ενδεχόμενη παράλειψη των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα. 

Προσφυγή ακύρωσης: Αίτημα ακύρωσης πράξης θεσμικού οργάνου, φορέα ή άλλου οργανισμού 
της Ένωσης. 

Προσφυγή λόγω παράβασης κράτους μέλους: Μέσω της προσφυγής αυτής το Δικαστήριο έχει τη 
δυνατότητα να κρίνει κατά πόσον κράτος μέλος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το 
δίκαιο της ΕΕ. 

Πρώτος γενικός εισαγγελέας: Ο πρώτος γενικός εισαγγελέας αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη 
παρακολούθησης της προόδου των προτάσεων που καταρτίζονται από τους γενικούς εισαγγελείς. 

Συνεκδίκαση υποθέσεων: Δύο ή περισσότερες υποθέσεις του ίδιου είδους έχουσες το ίδιο 
αντικείμενο μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενωθούν λόγω συνάφειας, προς διευκόλυνση της 
έγγραφης ή της προφορικής διαδικασίας ή προς έκδοση κοινής απόφασης που περατώνει τη δίκη. 

Σύστημα περιτροπής: Στο Γενικό Δικαστήριο, οι υποθέσεις ανατίθενται από τον πρόεδρο σε ένα 
από τα εννέα τμήματα εκ περιτροπής, βάσει τεσσάρων χωριστών ενοτήτων. 

Ταχεία διαδικασία: Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να εκδίδει 
απόφαση σε σύντομο διάστημα σε ιδιαιτέρως επείγουσες υποθέσεις, με τη σύντμηση των 
προθεσμιών και με την εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα. Η 
διαδικασία αυτή προβλέπεται επίσης και στην περίπτωση προδικαστικής παραπομπής. 

Τμήμα μείζονος συνθέσεως: Το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο συνέρχονται και σε τμήμα 
μείζονος συνθέσεως (συγκείμενο από δεκαπέντε δικαστές), οσάκις αυτό δικαιολογείται από τη 
νομική δυσκολία ή τη σημασία της υπόθεσης ή από ιδιαίτερες περιστάσεις. 

Τμήμα: Σύνθεση διαφοροποιούμενου αριθμού δικαστών που συνέρχονται για να αποφανθούν επί 
μίας υπόθεσης. 
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Υπομνήματα των διαδίκων: Έγγραφα στα οποία οι διάδικοι προβάλλουν την επιχειρηματολογία 
τους ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων (εισαγωγικό δικόγραφο, υπόμνημα αντίκρουσης και 
υπόμνημα απάντησης και υπόμνημα ανταπάντησης). Πρέπει να μεταφράζονται στη γαλλική. 

ARGOS: Σύστημα πληροφορικής που πρόκειται σύντομα να αναπτυχθεί και στα δύο δικαιοδοτικά 
όργανα και σκοπός του οποίου είναι να παράγει αναλυτικότερα πληροφοριακά στοιχεία για κάθε 
υπόθεση, μέσω εξατομικευμένων πινάκων για τους δικαστές, τους γενικούς εισαγγελείς και τα 
ιδιαίτερα γραφεία τους. 

Business Object και Business Intelligence: Τα συγκεκριμένα συστήματα ΤΠ χρησιμοποιούνται στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για την καταγραφή στοιχείων και την παραγωγή 
στατιστικών σχετικά με το δικαιοδοτικό του έργο. 

Cellule des lecteurs d’arrêts (ομάδα επιμελητών αποφάσεων): Δικηγόροι που υπάγονται στην 
προεδρία κάθε δικαιοδοτικού οργάνου και οι οποίοι επιμελούνται την εναρμόνιση, καθώς και τη 
συνοχή της διατύπωσης των σχεδίων αποφάσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των διατάξεων. 

E-Curia: Πρόκειται για εφαρμογή πληροφορικής του ΔΕΕ για δικηγόρους και πληρεξούσιους των 
κρατών μελών και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Εξυπηρετεί την 
ηλεκτρονική ανταλλαγή διαδικαστικών εγγράφων με τις γραμματείες. 

Litige: Πρόκειται για την κεντρική βάση δεδομένων του ΔΕΕ, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για 
κάθε επιμέρους υπόθεση. 

Pro-Curia: Έργο που δρομολογήθηκε για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος ΤΠ για τον 
χειρισμό υποθέσεων στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο διεκόπη λόγω δυσκολιών που ανέκυψαν κατά 
την υλοποίησή του. 

Suivi des Affaires: Πρόκειται για μηχανογραφικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο ΔΕΕ για την 
παρακολούθηση της προόδου κατά τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

I. Η επισκόπηση στην οποία υποβάλαμε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 

σχεδιάστηκε με πρόθεση να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις της διαχείρισης των υποθέσεων 

και, ειδικότερα, κατά πόσον οι διαδικασίες που εφαρμόζονται συντελούν στον αποδοτικό 

χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του χρόνου 

επίλυσής τους. Επιδίωξή μας ήταν επίσης να εξετάσουμε τα εργαλεία αξιολόγησης και 

λογοδοσίας που χρησιμοποιούνται στο ΔΕΕ. 

II. Τα τελευταία χρόνια, το ΔΕΕ έχει προβεί σε σημαντικές ενέργειες σε οργανωτικό και 

διαδικαστικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχύσει την αποδοτική εκδίκαση των υποθέσεων 

και την αναφορά των σχετικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, με την καθιέρωση ενδεικτικών 

χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση κομβικών φάσεων του κύκλου ζωής μιας 

υπόθεσης, από κοινού με την προοδευτική ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και 

αναφοράς στοιχείων, έχει ενταθεί η εστίαση στη χρονική συνέπεια. Μέχρι τα τέλη του 2016 

είχε σημειωθεί πρόοδος ως προς τη μείωση του σημαντικού αριθμού εκκρεμών υποθέσεων 

που είχαν συσσωρευθεί στο Γενικό Δικαστήριο, και μάλιστα ήδη πριν από τη μεταρρύθμιση 

του συγκεκριμένου δικαιοδοτικού οργάνου, με την οποία διπλασιάστηκε ο αριθμός των 

δικαστών και των αντίστοιχων ιδιαίτερων γραφείων και της οποίας ο αντίκτυπος δεν είχε 

γίνει ακόμη αισθητός. 

III. Το συμπέρασμα που εξάγεται από την επισκόπηση αυτή είναι ότι το ΔΕΕ μπορεί να 

εμπλουτίσει περαιτέρω τα θετικά αυτά αποτελέσματα, στρεφόμενο προς μια περισσότερο 

ενεργό και εξατομικευμένη διαχείριση των υποθέσεων, εφαρμόζοντας χρονοδιαγράμματα 

προσαρμοσμένα στην εκάστοτε υπόθεση και παρακολουθώντας την πραγματική 

απασχόληση των απαραίτητων ανθρώπινων πόρων. Με τη μέτρηση των επιδόσεων 

κατ’ αυτό τον τρόπο, αντί της εφαρμογής ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων που πρέπει να 

τηρούνται κατά μέσο όρο, οι υπεύθυνοι διαχείρισης θα λάμβαναν γνώση τόσο της ύπαρξης 

προβληματικών υποθέσεων όσο και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής. Με την προσέγγιση 

αυτή, θα είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία, χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων που θα 

στόχευαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις χάριν 
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ενίσχυσης της λογοδοσίας, στο μέτρο που θα προσέφεραν χρήσιμα στοιχεία για την 

εύρυθμη λειτουργία του ΔΕΕ και τη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 
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ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ) 

1. Το ΔΕΕ είναι η δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αποστολή του είναι η 

εξασφάλιση της τήρησης του δικαίου της ΕΕ κατά την ερμηνεία και την ενιαία εφαρμογή 

των Συνθηκών1

2. Το ΔΕΕ συγκροτείται από δύο δικαιοδοτικά όργανα: το Δικαστήριο και το Γενικό 

Δικαστήριο. Το Δικαστήριο συγκροτείται από 28 δικαστές, επικουρούμενους από 11 

γενικούς εισαγγελείς

. 

2. Επί του παρόντος, οι δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο είναι 45 και 

αναμένεται να αυξηθούν σε 56 έως το 2019. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς 

διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών για εξαετή θητεία, η 

οποία δύναται να ανανεωθεί. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς επικουρούνται από 

386 υπαλλήλους που εργάζονται στα ιδιαίτερα γραφεία τους. Συνολικά, στο συγκεκριμένο 

θεσμικό όργανο απασχολούνται 2 168 υπάλληλοι3

3. Το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο επιλαμβάνονται διαφορετικών ειδών 

διαδικασιών (βλέπε 

. Κάθε δικαστήριο έχει τη δική του 

γραμματεία. Οι γλωσσικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι λοιπές υπηρεσίες 

είναι κοινές και για τα δύο δικαιοδοτικά όργανα. Το συνολικό κόστος του ΔΕΕ για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ το 2017 ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.  

πλαίσιο 1

Πλαίσιο 1 – Είδη διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου 

). 

Το Δικαστήριο

                                                       

1 Άρθρο 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 

 επιλαμβάνεται κυρίως προδικαστικών παραπομπών από εθνικά δικαστήρια, οι 

οποίες αφορούν την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ ή το κύρος πράξης που έχει εγκριθεί από θεσμικό 

όργανο, φορέα ή άλλον οργανισμό της Ένωσης. Επίσης επιλαμβάνεται αιτήσεων αναίρεσης που 

ασκούνται κατά αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου, ορισμένων ευθειών προσφυγών για 

παράλειψη ή για ακύρωση ορισμένων πράξεων της ΕΕ, προσφυγών λόγω παράβασης που ασκεί η 

2 Οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται δυνάμει του άρθρου 252 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και αναλαμβάνουν το έργο της διατύπωσης τεκμηριωμένων 
προτάσεων, οι οποίες είναι γραπτές (μη δεσμευτικές) γνώμες, στις υποθέσεις που τους 
ανατίθενται. 

3 Έκθεση πεπραγμένων του ΔΕΕ για το έτος 2016, παράρτημα 1. 
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Επιτροπή ή κράτος μέλος για μη εκπλήρωση υποχρέωσης που υπέχει δυνάμει του δικαίου της ΕΕ 

άλλο κράτος μέλος, αιτήσεων για γνωμοδότηση επί της συμβατότητας με τις Συνθήκες συμφωνίας 

που προτίθεται να συνάψει η ΕΕ με τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό. Δεν προβλέπεται η προσβολή 

απόφασης του Δικαστηρίου με κάποιο ένδικο μέσο. 

Το Γενικό Δικαστήριο

4. Αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα οφείλουν να εξετάζουν όλες τις υποθέσεις που τους 

παραπέμπουν τα εθνικά δικαστήρια, τα κράτη μέλη, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 

οργανισμοί της ΕΕ, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για μια παράμετρο 

που εκφεύγει του ελέγχου τους. Κατά την περίοδο 2006-2016, στο ΔΕΕ εισάγονταν ετησίως 

κατά μέσο όρο περί τις 1 500 υποθέσεις. Ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που δεν 

είχαν ακόμη εκδικαστεί (όγκος εκκρεμών υποθέσεων) αυξήθηκε κατά περίπου 20 % 

(βλέπε 

 εκδικάζει προσφυγές που ασκούνται από ιδιώτες και επιχειρήσεις κατά 

πράξεων της ΕΕ που απευθύνονται σε αυτούς ή που τους αφορούν άμεσα και ατομικά, αγωγές 

αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημίας που προξενείται από θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ και 

επίσης ορισμένες προσφυγές που ασκούν κράτη μέλη. Οι διαφορές ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου είναι κατά κύριο λόγο οικονομικής φύσης, και αφορούν τον ανταγωνισμό και τις 

κρατικές ενισχύσεις, μέτρα για την προστασία του εμπορίου και τη διανοητική ιδιοκτησία. Αφορούν 

επίσης τη γεωργία, την πρόσβαση σε έγγραφα, τις δημόσιες συμβάσεις και τα περιοριστικά μέτρα. 

Έπειτα από την κατάργηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ στις 31 Αυγούστου 2016, το 

Γενικό Δικαστήριο κατέστη επίσης αρμόδιο να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό διαφορές μεταξύ της ΕΕ 

και των υπαλλήλων της. 

γράφημα 1). 



12 

 

Γράφημα 1 - Γενική εξέλιξη της δικαιοδοτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 

2006-2016 
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Σημ.: Από 1ης Σεπτεμβρίου 2016, μεταβιβάστηκε στο Γενικό Δικαστήριο η αρμοδιότητα εκδίκασης 
των υποθέσεων των οποίων επιλαμβανόταν προηγουμένως το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. 

Πηγή: Βάσει στοιχείων που δημοσιεύθηκαν στις εκθέσεις πεπραγμένων του ΔΕΕ. 

5. Η γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του ΔΕΕ μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις 

24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι δικαστές διασκέπτονται στη γαλλική. 

6. Το ΔΕΕ οφείλει να απονέμει δικαιοσύνη άμεμπτης ποιότητας σε εύλογο χρόνο4, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, την κατά τον αποδοτικότερο και 

αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο χρήση των δημόσιων πόρων που έχει στη διάθεσή του, 

τηρουμένων πάντα των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης5

7. Η ποιότητα των αποφάσεων και η ταχύτητα με την οποία το ΔΕΕ τις εκδίδει μπορεί να 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, κράτη μέλη και την ΕΕ ως σύνολο. 

. 

                                                       

4 Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που απονέμει η ΕΕ σε πολίτες και επιχειρήσεις είναι η 
έκδοση απόφασης επί υπόθεσης εντός εύλογου χρόνου, κάτι που αποτελεί επίσης 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προσφυγής. Βλέπε άρθρο 41, 
παράγραφος 1 (δικαίωμα χρηστής διοίκησης) και άρθρο 47, παράγραφοι 1 και 2 (δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5 Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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Τυχόν παράλειψη του ΔΕΕ να εκδικάσει υπόθεση εντός εύλογου χρόνου μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά τα έξοδα για τους διαδίκους, καθώς και τις άμεσες δαπάνες που επιβαρύνουν 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ από τυχόν ζημίες6 που προκύπτουν εξαιτίας του υπερβολικού 

χρόνου που δαπανήθηκε7

8. Με την πάροδο του χρόνου το ΔΕΕ εστιάζει ολοένα περισσότερο στην αποδοτικότητα 

της λειτουργίας του. Ειδικότερα, προέβη σε ενέργειες για τη διεκπεραίωση των επί μακρόν 

εκκρεμών συσσωρευμένων υποθέσεων (ιδίως στο Γενικό Δικαστήριο, βλέπε 

. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται από το ΔΕΕ αποτελούν αρκετά 

συχνά επακόλουθο δίκης που έχει κινηθεί σε κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

οποίες αφορούν συγκεκριμένα το Δικαστήριο, η έγκαιρη περάτωση της υπόθεσης έχει εν 

δυνάμει μεγάλη σημασία, καθώς διευκολύνει τα δικαιοδοτικά συστήματα των οικείων 

κρατών μελών να απονείμουν αποτελεσματική δικαστική προστασία στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις τους και σε εθνικό επίπεδο. 

σημείο 59

- προσαρμογή του κανονισμού διαδικασίας τόσο του Δικαστηρίου όσο και του Γενικού 

Δικαστηρίου, προκειμένου να επισπευσθεί ο ρυθμός επίλυσης των υποθέσεων,  

). 

Συναφώς, το ΔΕΕ έλαβε σειρά μέτρων οργανωτικής και διαδικαστικής φύσης για την 

ενίσχυση της αποδοτικότητάς του, όπως: 

                                                       

6 Το ποσό των ζημιών αυτών διαφοροποιείται. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τέτοια 
έξοδα ανήλθε το 2016 σε 850 000 ευρώ. 

7 Βλέπε, συναφώς, υπόθεση C-385/07 P Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland κατά 
Επιτροπής, υπόθεση C-40/12 P Gascogne Sack Deutschland κατά Επιτροπής και υπόθεση C-
58/12 P Gascogne κατά Επιτροπής, στις οποίες το Δικαστήριο έκρινε ότι το Γενικό Δικαστήριο 
(γνωστό ως Πρωτοδικείο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009) υπερέβη το εύλογο χρονικό διάστημα 
εντός του οποίου ο κάθε διάδικος δύναται να αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσής του. Ως εκ 
τούτου, το ΔΕΕ επεσήμανε ότι οι ενάγοντες μπορούσαν να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης για 
την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που υπέστησαν λόγω της υπερβολικής διάρκειας της 
διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Η πρώτη υπόθεση που εκδικάσθηκε με το 
συγκεκριμένο αίτημα ήταν η υπόθεση T-577/14 Gascogne Sack Deutschland και Gascogne κατά 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απόφασή του της 10ης Ιανουαρίου 2017, το Γενικό Δικαστήριο 
διέταξε την ΕΕ να καταβάλει στους προσφεύγοντες αποζημίωση ύψους άνω των 50 000 ευρώ 
προκειμένου να αντισταθμίσει την υλική και μη υλική ζημία που αυτοί υπέστησαν λόγω της 
υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας. Οι αποφάσεις αυτές έχουν προσβληθεί με αναίρεση. 
Τον Φεβρουάριο του 2017 εκδικάσθηκαν και άλλες υποθέσεις στις οποίες εταιρείες ζητούσαν 
αποζημίωση για την υπερβολική διάρκεια της δίκης (υποθέσεις T-479/14 Kendrion κατά 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και T-725/14 Aalberts Industries κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως και τον 
Ιούνιο του 2017 (υπόθεση T-673/15 Guardian Europe κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης), ενώ 
υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν ακόμη εκδικασθεί. 
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- παρακολούθηση της προόδου των επιμέρους υποθέσεων βάσει ενδεικτικών 

εσωτερικών προθεσμιών που ορίζονται για καθένα από τα βασικά στάδια της 

δικαστικής διαδικασίας,  

- ψηφιοποίηση της ροής των διαδικαστικών εγγράφων, και 

- ενίσχυση της λογοδοσίας8

9. Τα μέτρα αυτά συνετέλεσαν στη μείωση του μέσου χρόνου που απαιτείται για την 

έκδοση απόφασης σε αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα. Παραδείγματος χάριν, το 2016 η 

συνολική μέση διάρκεια της διαδικασίας ήταν 14,7 μήνες στο Δικαστήριο και 18,7 μήνες 

στο Γενικό Δικαστήριο, με μείωση της τάξης των 0,9 και 1,9 μηνών αντίστοιχα σε σύγκριση 

με τα στοιχεία του 2015. Εντούτοις, είναι ακόμη νωρίς για να επιβεβαιωθεί τυχόν πτωτική 

τάση για κάθε είδος διαδικασίας (βλέπε 

.  

γράφημα 2

                                                       

8 Το ΔΕΕ δημοσιεύει στατιστικές και αναλύσεις σχετικά με την έκβαση του δικαιοδοτικού του 
έργου. Η μέση διάρκεια της διαδικασίας ή άλλως ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που 
εισάγεται η υπόθεση στη Γραμματεία μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 
είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που δημοσιεύει κάθε χρόνο το ΔΕΕ, σε συνδυασμό με 
τον λόγο των περατωθεισών υποθέσεων προς τις εισαχθείσες υποθέσεις. Το ΔΕΕ δημοσιεύει 
επίσης αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του, ιδίως σχετικά με τη φύση των 
διαδικασιών και τον σχετικό τομέα δικαίου, καθώς και σχετικά με τον αριθμό των εισαχθεισών, 
περατωθεισών και εκκρεμών υποθέσεων. 

).  
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Γράφημα 2 – Μέση διάρκεια (σε μήνες) των υποθέσεων που περατώθηκαν την περίοδο 

2006-2016 στο Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο 

 

 

 
 

Πηγή: Βάσει στοιχείων που δημοσιεύθηκαν στις εκθέσεις πεπραγμένων του ΔΕΕ. 

10. Το 2015 η ΕΕ αποφάσισε να μεταρρυθμίσει τη δικαιοδοτική δομή του ΔΕΕ, θέτοντας ως 
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και μεταβιβάζοντας στο Γενικό Δικαστήριο το έργο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, 

έως την 1η Σεπτεμβρίου 20169. Σκοπός της μεταρρύθμισης ήταν να μειωθεί ο αριθμός των 

επί μακρόν συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων10, να προσδοθεί θετικό πρόσημο στην 

ποιότητα των αποφάσεων και να αυξηθούν η ευελιξία και η ταχύτητα με την κατανομή των 

δικαστών στα τμήματα ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο υποθέσεων σε κάθε τομέα11. Το 

καθαρό πρόσθετο οικονομικό κόστος της μεταρρύθμισης, όπως εκτιμήθηκε από τον 

νομοθέτη, θα ανέρχεται σε 13,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόλις υλοποιηθεί πλήρως12

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

, ή 

σε περίπου 3,4 % του συνολικού προϋπολογισμού του ΔΕΕ. 

Εμβέλεια και στόχος της επισκόπησης 

11. Η επισκόπησή μας σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον με τις 

διαδικασίες που τηρεί το ΔΕΕ για τη διαχείριση των υποθέσεων εξασφαλιζόταν ο 

αποδοτικός χειρισμός των υποθέσεων και κατά πόσον οι υποθέσεις διεκπεραιώνονταν εν 

ευθέτω χρόνω. Η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων και η εν εξελίξει μεταρρύθμιση του 

Γενικού Δικαστηρίου δεν αποτέλεσαν μέρος της επισκόπησης13

                                                       

9 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 14).  

. Σκοπός μας ήταν επίσης να 

10 Το Συμβούλιο παρατήρησε ότι, κατά μέσο όρο, ο χρόνος που χρειαζόταν το Γενικό Δικαστήριο 
για να εκδώσει απόφαση ήταν δύο έτη, ήτοι διπλάσιος χρόνος από αυτόν που θεωρείται 
γενικά αποδεκτός (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο Τύπου αριθ. 497/15 
της 23.6.2015). Βλέπε επίσης αιτιολογική έκθεση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2015/2422 και συγκεκριμένα αιτιολογική σκέψη 2: «Η σημερινή διάρκεια των 
διαδικασιών μοιάζει απαράδεκτη για τους διαδίκους, ιδίως υπό το πρίσμα των απαιτήσεων 
του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
άρθρου 6 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών». 

11 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγγραφο 16576/14 της 8.12.2014, σημείο 10 και δελτίο 
Τύπου αριθ. 497/15 της 23.6.2015. COM(2016) 81 final της 22.2.2016, σημείο 10. 

12 Έγγραφα του Συμβουλίου αριθ. 16576/14 της 8.12.2014, σημείο 5, και αριθ. 9375/1/15 REV 1 
ADD 1 της 24.6.2015, σημείο 15. 

13 Έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020, το Δικαστήριο πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Γενικού 
Δικαστηρίου, στην οποία θα τεκμηριώνει την αποδοτικότητά του, την αναγκαιότητα και την 
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εξετάσουμε τα εργαλεία αξιολόγησης και λογοδοσίας του ΔΕΕ. Με τον τρόπο αυτό 

ανταποκριθήκαμε ταυτόχρονα σε σχετικό ενδιαφέρον που εκδήλωσε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.  

12. Εξετάσαμε δείγμα περατωθεισών υποθέσεων (βλέπε σημεία 17 έως 19), καθώς και 

τους ρόλους και τις δραστηριότητες των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στον 

κύκλο ζωής της διαχείρισης υποθέσεων. Ζητήσαμε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα κάθε 

υπόθεσης, ενώ, προκειμένου να συμπληρώσουμε την εξέταση εγγράφων, 

προγραμματίσαμε και συνεντεύξεις με υπαλλήλους που ασχολούνταν με τη διαχείριση των 

υποθέσεων, μεταξύ άλλων και με εισηγητές («référendaires») (βλέπε σημείο 23

13. Το ΔΕΕ θεώρησε ότι, λόγω της κατοχυρωμένης στη Συνθήκη υποχρέωσης για τήρηση 

του απορρήτου των διασκέψεων

).  

14

14. Προκειμένου να περιορίσουμε τον αντίκτυπο αυτού του περιορισμού, η παρούσα 

επισκόπηση βασίζεται σε πληροφορίες που συνελέγησαν μέσω των διαβεβαιώσεων της 

διοίκησης

, η πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα (όπως τα εσωτερικά 

σημειώματα και τα υπομνήματα μεταξύ της Γραμματείας και των δικαστών / γενικών 

εισαγγελέων ή μεταξύ δικαστών και γενικών εισαγγελέων, καθώς και σε αποσπάσματα 

προκαταρκτικών εκθέσεων του εισηγητή δικαστή) επιτρέπεται μόνο στους δικαστές, τους 

γενικούς εισαγγελείς και σε επιλεγμένο προσωπικό του ΔΕΕ, και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν 

επιτρέπεται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). Κατά συνέπεια, δεν ήμαστε σε θέση 

να αξιολογήσουμε χωριστά τον αντίκτυπο που έχουν παράμετροι, όπως η πολυπλοκότητα 

των υποθέσεων και οι διαθέσιμοι πόροι, στα τμήματα της διαδικασίας διαχείρισης 

υποθέσεων όπου ανάγονται τα συγκεκριμένα έγγραφα. 

15

                                                                                                                                                                         
αποτελεσματικότητα της αύξησης του αριθμού των δικαστών σε 56, τη χρήση και την 
αποτελεσματικότητα των πόρων και την περαιτέρω δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων 
ή/και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές [βλέπε άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2015/2422]. 

 του ΔΕΕ και όχι σε άμεσα αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 

14 Άρθρο 35 του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

15 Τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου και συγκεκριμένα το πρότυπο αριθ. 1580 
και το διεθνές πρότυπο ελέγχου αριθ. 580 με τίτλο «έγγραφες διαβεβαιώσεις», αναφέρουν 
στην παράγραφο 4 ότι, παρότι οι έγγραφες διαβεβαιώσεις παρέχουν απαραίτητα για τον 
έλεγχο αποδεικτικά στοιχεία, δεν συνιστούν αφ’ εαυτών επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία ελέγχου για οποιοδήποτε από τα ζητήματα στα οποία αναφέρονται.» 
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επισκόπησης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία κάλυπταν τις υποθέσεις του 

δείγματος, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των 

υποθέσεων από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Τα εν λόγω ερωτηματολόγια αναφέρονταν 

στους παράγοντες που ήταν περισσότερο πιθανό να επηρεάσουν τον χρόνο που 

απαιτούνταν για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίστηκαν 

κατόπιν συνεννόησης με τις γραμματείες και τα ιδιαίτερα γραφεία των προέδρων 

αμφότερων των δικαιοδοτικών οργάνων του ΔΕΕ16

Τρόπος προσέγγισης και κριτήρια 

. Πραγματοποιήσαμε επίσης 

συνεντεύξεις με δικαστές και γενικούς εισαγγελείς.  

15. Εξετάσαμε τη διαδικασία που τηρείται για τη διαχείριση των υποθέσεων και στα δύο 

δικαιοδοτικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτό λάβαμε υπόψη μας τις κατευθυντήριες οδηγίες για 

την αποδοτικότητα και τη διαχείριση του χρόνου που κατήρτισε η ευρωπαϊκή επιτροπή για 

την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (CEPEJ), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης17

16. Αναλύσαμε τη διάρκεια καθενός από τα βασικά στάδια για 2 800 υποθέσεις που 

περατώθηκαν από το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο το 2014 και το 2015, οι οποίες 

καλύπτουν το 90 % των περατωθεισών κατά τη δεδομένη περίοδο υποθέσεων. Αναλύσαμε 

επίσης τη σχέση μεταξύ, αφενός, των παραγόντων που συνέβαλλαν κατά την κρίση μας 

στην πολυπλοκότητα των υποθέσεων και, αφετέρου, της διάρκειας της ένδικης 

διαδικασίας. 

. 

17. Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης των υποθέσεων 

στο επίπεδο μεμονωμένων υποθέσεων, επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε παράγοντες με είτε 

θετικό είτε αρνητικό αντίκτυπο στα επιμέρους στάδια της διαχείρισης των υποθέσεων αλλά 

                                                       

16 Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από υπαλλήλους της Γραμματείας όσον αφορά το σκέλος 
της έγγραφης διαδικασίας και, για τα επόμενα στάδια, από τους δικαστές / γενικούς 
εισαγγελείς που ήταν αρμόδιοι για την οικεία υπόθεση ή από τους εισηγητές με τους οποίους 
συνεργάζονταν.  

17 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp�
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και στη διάρκεια της δίκης. Προς τούτο, επιλέξαμε δείγμα υποθέσεων (30 υποθέσεις από 

κάθε δικαιοδοτικό όργανο) που είχαν περατωθεί το 2014 και το 2015.  

18. Το δείγμα εξήχθη κατά τρόπον ώστε να καλυφθούν διαφορετικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού18. Εξαιρέθηκαν οι υποθέσεις με τη μεγαλύτερη19 και τη βραχύτερη διάρκεια. 

Κατά κύριο λόγο περιελήφθησαν υποθέσεις με συνολική διάρκεια ελαφρώς υπερβαίνουσα 

τη μέση, καθώς και σειρά υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν εντός σύντομου χρονικού 

διαστήματος, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές βέλτιστες πρακτικές 

(βλέπε παράρτημα I

19. Εξετάσαμε τις 60 υποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους 

(βλέπε 

). Για τους λόγους αυτούς το δείγμα δεν θεωρείται τυχαίο και 

αντιπροσωπευτικό αλλά στοχευμένο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

γράφημα 3). Αντιπαραβάλαμε τον χρόνο που δαπανήθηκε στα διάφορα στάδια της 

διαδικασίας έναντι των ενδεικτικών, τυπικών προθεσμιών που θέτει το ίδιο το ΔΕΕ και τον 

συγκρίναμε με τη μέση διάρκεια των διαδικασιών αυτών20

                                                       

18 Στο δείγμα περιελήφθη ανάλογος αριθμός υποθέσεων που περατώθηκαν είτε με απόφαση είτε 
με διάταξη για τα διάφορα είδη διαφορών, οι οποίες εκδικάσθηκαν τόσο ενώπιον του 
Δικαστηρίου όσο και ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Ένα ακόμη κριτήριο ήταν ο δικαστής ή 
ο γενικός εισαγγελέας να είναι ακόμη εν ενεργεία στο ΔΕΕ. Το δείγμα κάλυψε επίσης 
υποθέσεις που είχαν ανατεθεί σε περισσότερα τμήματα. 

. Για την όλη διαδικασία, από την 

κατάθεση του δικογράφου έως την ολοκλήρωση της έγγραφης διαδικασίας, αναλύσαμε 

εσωτερικές διαδικασίες, έγγραφα της Γραμματείας σχετικά με τις επιλεγμένες υποθέσεις 

και τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσε η Γραμματεία, ενώ πραγματοποιήσαμε 

συνεντεύξεις με αρμόδιους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών. Όσον αφορά τα μετά την 

περάτωση της έγγραφης διαδικασίας στάδια, εξετάσαμε τα έγγραφα στα οποία μας 

παρασχέθηκε πρόσβαση υπό τον περιορισμό που αναφέρουμε στο σημείο 13 ανωτέρω, 

καθώς και τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν δικαστές / γενικοί εισαγγελείς ή οι 

εισηγητές με τους οποίους συνεργάζονται. Επιπλέον, αναλύσαμε πληροφορίες που 

19 Υποθέσεις που υπερέβησαν σε διάρκεια το διπλάσιο της μέσης διάρκειας μιας υπόθεσης δεν 
περιελήφθησαν στον πληθυσμό του δείγματος, προκειμένου να επικεντρωθούμε στις πλέον 
τυπικές περιπτώσεις.  

20 Πρέπει να επισημανθεί ότι, όταν μια υπόθεση αναστέλλεται επίσημα (έξι στο δείγμα μας, εκ 
των οποίων όλες στο Γενικό Δικαστήριο), η διάρκεια της επίσημης αναστολής δεν 
περιλαμβάνεται στη διάρκεια που υπολογίζει το ΔΕΕ, οπότε δεν ελήφθη ομοίως υπόψη και στο 
πλαίσιο της ανάλυσής μας. 
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περιλαμβάνονταν στις αποφάσεις και τις διατάξεις και διοργανώσαμε αρκετές 

συνεδριάσεις με υπαλλήλους των ιδιαίτερων γραφείων των προέδρων και των δύο 

δικαιοδοτικών οργάνων, προκειμένου να ζητήσουμε διευκρινίσεις και περιγραφές των 

συστημάτων με τα επιμέρους διαδικαστικά βήματα21

20. Για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της δικαστικής διαδικασίας (μετάφραση, ΤΠ, έρευνα 

και τεκμηρίωση), αναλύσαμε τα συστήματα που εφαρμόζονται και πραγματοποιήσαμε 

συνεντεύξεις με το αρμόδιο προσωπικό. Όσον αφορά τη μεταφραστική υπηρεσία, 

εξετάσαμε συγκεκριμένα τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον καθορισμό των 

προθεσμιών, τον προγραμματισμό και την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις. 

Εξετάσαμε επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή των βασικών 

διοργανικών δεικτών δραστηριότητας και επιδόσεων (Key Inter-institutional Activity and 

Performance Indicators, KIAPI). Όσον αφορά την ΤΠ, εξετάσαμε τη γενική αρχιτεκτονική των 

συστημάτων για τη διαχείριση των υποθέσεων, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό τους 

για την περίοδο 2016-2020. 

. 

21. Πέραν αυτών, εξετάσαμε αν το ΔΕΕ είχε προβεί σε αξιολόγηση του κατά πόσον τυχόν 

αλλαγή των πρακτικών που ακολουθούνται στον γλωσσικό τομέα θα απέφερε οφέλη από 

άποψη αποδοτικότητας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η διαδικασία διαχείρισης των υποθέσεων και η διάρκειά της 

22. Όπως φαίνεται στο γράφημα 3

                                                       

21 Όπως επισημαίνεται στο σημείο 14, οι εργασίες αυτές συμπληρώθηκαν από μια σειρά 
συνεντεύξεων με δικαστές από αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα και με γενικούς εισαγγελείς 
στο Δικαστήριο. 

, οι υποθέσεις περιέρχονται στις γραμματείες του 

Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, οι οποίες τις επεξεργάζονται σε πρώτη φάση. Ο 

κανονισμός διαδικασίας κάθε δικαιοδοτικού οργάνου περιγράφει λεπτομερώς την πορεία 

του πρώτου σταδίου της διαδικασίας (έγγραφη διαδικασία) και προσδιορίζει τα σχετικά 

έγγραφα και τα εφαρμοστέα χρονοδιαγράμματα. Οι πρόεδροι των δικαστηρίων είναι αυτοί 

που αναθέτουν τις υποθέσεις σε τμήματα ή/και εισηγητές δικαστές και, στην περίπτωση 
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του Δικαστηρίου, ο πρώτος γενικός εισαγγελέας είναι αυτός που αναθέτει την υπόθεση σε 

κάποιον γενικό εισαγγελέα. 

23. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς ασχολούνται με τις υποθέσεις που τους 

ανατίθενται απευθείας, αλλά επεξεργάζονται και άλλες υποθέσεις στο επίπεδο του 

τμήματος στο οποίο υπάγονται ή του Δικαστηρίου εν γένει. Οι δικαστές έχουν αρμοδιότητα 

επί υπόθεσης οσάκις διατελούν εισηγητές δικαστές, μέλη ενός τμήματος ή, κατά 

περίπτωση, πρόεδροι τμήματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επικουρούνται 

από το προσωπικό του ιδιαίτερου γραφείου τους και συγκεκριμένα από τους εισηγητές και 

τους βοηθούς. Κάθε ιδιαίτερο γραφείο δικαστή απαρτίζεται από τρεις εισηγητές και κάθε 

ιδιαίτερο γραφείο γενικού εισαγγελέα από τέσσερις. Οι εισηγητές διαδραματίζουν καίριο 

ρόλο, καθόσον επικουρούν τους δικαστές και τους γενικούς εισαγγελείς στις υποθέσεις για 

τις οποίες είναι υπεύθυνοι, ενώ παρέχουν συνδρομή κατά την προετοιμασία των γενικών 

συνελεύσεων ή των διασκέψεων του τμήματος και εκπονούν αναλύσεις επί άλλων 

υποθέσεων που εισάγονται στο τμήμα στο οποίο υπάγεται ο οικείος δικαστής. Η ποιότητα, 

η διαχείριση και η διαθεσιμότητα των πόρων αυτών είναι επομένως σημαντικές 

παράμετροι για τη διασφάλιση της αποδοτικής διαχείρισης των υποθέσεων. 

24. Κατά κανόνα, σε κάθε υπόθεση αντιστοιχεί ένας εισηγητής, ο οποίος την αναλαμβάνει 

καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της, βοηθώντας, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη των προκαταρκτικών 

εκθέσεων, των προτάσεων και των δικαστικών αποφάσεων. Εξ αυτού συνάγεται ότι τυχόν 

διακοπή της συνεχούς διαθεσιμότητας ενός εισηγητή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

αποδοτική εκδίκαση της υπόθεσης.  

25. Έπειτα από την ανάθεση της υπόθεσης και την ολοκλήρωση της έγγραφης διαδικασίας, 

καταρτίζεται προκαταρκτική έκθεση22

                                                       

22 Η προκαταρκτική έκθεση καταρτίζεται κατ’ αρχήν αφού μεταφραστεί το μεγαλύτερο μέρος των 
διαδικαστικών εγγράφων στη γαλλική, η οποία αποτελεί τη γλώσσα στην οποία διεξάγονται 
αποκλειστικά οι διασκέψεις του ΔΕΕ. Το τελευταίο διαδικαστικό έγγραφο μεταφράζεται κατά 
κανόνα εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της έγγραφης διαδικασίας. 

, η οποία παρουσιάζεται εν συνεχεία από τον 

εισηγητή δικαστή (στο Γενικό Δικαστήριο ακολουθεί και έκθεση ακροατηρίου). Η έκθεση 

αυτή υποβάλλεται προς συζήτηση στη γενική συνέλευση του Δικαστηρίου ή στη 

συνεδρίαση του τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου. Επόμενα στάδια στον κύκλο ζωής της 
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υπόθεσης είναι η επ’ ακροατηρίου συζήτηση23 (η οποία δύναται να παραλειφθεί υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις24) και, για πολλές υποθέσεις που εισάγονται στο Δικαστήριο25

26. Η περάτωση της διαδικασίας περιλαμβάνει τη διάσκεψη και τη δημοσίευση της 

απόφασης

, η 

δημοσίευση των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα. 

26. Τα σχέδια αποφάσεων και, σε ορισμένες υποθέσεις, τα σχέδια διατάξεων 

υπόκεινται σε αναθεώρηση από ομάδα υπαλλήλων που μεριμνούν για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και της συνέπειας των διαλαμβανομένων με τη συνήθη διατύπωση και τη 

νομολογία (εφεξής αναφερόμενη ως «cellule des lecteurs d’arrêts»). Επόμενο βήμα είναι, 

κατά περίπτωση, η δημοσίευση στην ψηφιακή Συλλογή της νομοθεσίας27

27. Μολονότι έκαστο από τα δύο δικαιοδοτικά όργανα λειτουργεί ως συλλογικό σώμα που 

αναλαμβάνει τη συλλογική ευθύνη για τις αποφάσεις που εκδίδει, η συνολική 

, ανάλογα με τα 

κριτήρια που ορίζει καθένα από τα δικαιοδοτικά όργανα. 

                                                       

23 Υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονται ανάλογα με τις γλώσσες που δικαιούνται να 
χρησιμοποιήσουν οι διάδικοι κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, τη γλώσσα εργασίας του 
ΔΕΕ καθώς και πιθανό αίτημα δικαστή ή γενικού εισαγγελέα. 

24 Συγκεκριμένα, όταν τα δικαιοδοτικά όργανα κρίνουν ότι διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για 
να εκδώσουν απόφαση βάσει της έγγραφης διαδικασίας (βλέπε άρθρο 76, παράγραφος 2, του 
κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου και άρθρο 135α του παλαιού κανονισμού 
διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου). 

25 Όταν δεν εγείρονται νέα νομικά ζητήματα στην υπόθεση, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί 
χωρίς την προηγούμενη κατάρτιση προτάσεων από τον γενικό εισαγγελέα. Η δυνατότητα 
κατάρτισης προτάσεων προβλέπεται και στο Γενικό Δικαστήριο, χωρίς όμως να εφαρμόζεται 
στην πράξη. 

26 Οι δικαστές διασκέπτονται με βάση σχέδιο απόφασης που συντάσσεται από τον εισηγητή 
δικαστή. Κάθε δικαστής του συγκεκριμένου δικαστικού σχηματισμού μπορεί να προτείνει 
τροποποιήσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεν 
δημοσιοποιούνται μειοψηφούσες γνώμες. Οι αποφάσεις υπογράφονται από όλους τους 
δικαστές που έλαβαν μέρος στη διάσκεψη και το διατακτικό δημοσιεύεται σε δημόσια 
συνεδρίαση. Οι αποφάσεις και οι προτάσεις των γενικών εισαγγελέων είναι διαθέσιμες στον 
ιστότοπο του ΔΕΕ από την ημέρα που εκδίδονται. 

27 Δημοσιεύεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις προτάσεις των 
γενικών εισαγγελέων. Αν μια απόφαση δεν δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή της 
νομοθεσίας, μεταφράζεται στη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο προσφεύγων ενώπιον του 
επιληφθέντος δικαιοδοτικού οργάνου (η επονομαζόμενη «γλώσσα της διαδικασίας»), εάν η 
γλώσσα αυτή δεν είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιούν οι δικαστές κατά τη διάσκεψη. 
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παρακολούθηση της διαδικασίας των επιμέρους υποθέσεων είναι ευθύνη που βαρύνει 

πρωτίστως τους προέδρους τους. Φυσικά, ο εισηγητής δικαστής και ο πρόεδρος του 

αντίστοιχου τμήματος είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της κατάλληλης 

παρακολούθησης. Στο Δικαστήριο, ο πρώτος γενικός εισαγγελέας αναλαμβάνει τη συνολική 

ευθύνη παρακολούθησης της προόδου των προτάσεων που καταρτίζουν οι γενικοί 

εισαγγελείς. 

Γράφημα 3 - Κύρια στάδια της διαχείρισης των υποθέσεων  

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  Ή ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
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Παραπομπή

Εθνικά δικαστήρια, διάδικοι και Γραμματεία

Έγγραφη διαδικασία

Πρόεδρος, πρώτος γενικός εισαγγελέας, Γραμματεία, 
διάδικοι, δικαστής, γενικός εισαγγελέας και μετάφραση

Προκαταρκτική έκθεση (συνοδευόμενη από την έκθεση 
ακροατηρίου στο Γενικό Δικαστήριο)

Δικαστής και γενικός εισαγγελέας

Γενική συνέλευση ή συνέλευση του τμήματος 

Δικαστές, γενικοί εισαγγελείς, γραμματέας ή εκπρόσωπός 
του/της

Περάτωση δίκης (διάσκεψη και δημοσίευση απόφασης)

Τμήμα (δικαστές), ομάδα «cellule des lecteurs d'arrêts» και 
μετάφραση

Ανάθεση

Δικαστήριο
Πρόεδρος (εισηγητής δικαστής), πρώτος 

γενικός εισαγγελέας (γενικός 
εισαγγελέας)

Γενικό Δικαστήριο
Πρόεδρος κατόπιν πρότασης του 

προέδρου του Τμήματος (εισηγητής 
δικαστής)

Επ’ ακροατηρίου συζητήσεις

Τμήμα (δικαστές), γενικός εισαγγελέας, γραμματεία, διάδικοι 
και διερμηνεία

Προτάσεις
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και τεκμηρίωση, επιμέλεια 
και διόρθωση)
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28. Όπως περιγράφεται στο σημείο 9, ως βασικό δείκτη επιδόσεων το ΔΕΕ δημοσιεύει τη 

συνολική μέση διάρκεια των υποθέσεων. Επιβεβαιώσαμε ότι ο υπολογισμός της μέσης 

διάρκειας των βασικών σταδίων (κατά είδος απόφασης και κατά είδος διαδικασίας ή τομέα 

δικαίου) που χρησιμοποιούνται από το ΔΕΕ για εσωτερικούς σκοπούς και αφορούν τις 

περατωθείσες κατά το 2014 και το 2015 αποφάσεις στο Δικαστήριο και το Γενικό 

Δικαστήριο είχε εκτελεστεί ορθώς. Επιπλέον, υπολογίσαμε με περισσότερες λεπτομέρειες 

τη μέση διάρκεια των σταδίων που θεωρήσαμε ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη 

διαχείριση των υποθέσεων (βλέπε γράφημα 4

Γράφημα 4 – Μέση διάρκεια (σε μήνες) των βασικών σταδίων (ανά είδος απόφασης και 

διαδικασίας / τομέα δικαίου) για υποθέσεις που περατώθηκαν το 2014 και το 2015 στο 

ΔΕΕ  

). 
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Γενικό Δικαστήριο 

 
 

 
 

Σημ.: Στα δεδομένα που αφορούν τη μέση διάρκεια της έγγραφης διαδικασίας περιλαμβάνεται η 
περίοδος από την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας μέχρι και τη μετάφραση του τελευταίου 
διαδικαστικού εγγράφου που κατατέθηκε. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν από το ΔΕΕ. 

29. Για αρκετά από τα βασικά στάδια, και τα δύο δικαιοδοτικά όργανα έχουν ορίσει 
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30. Παραδείγματος χάριν, στο Δικαστήριο, ο μέσος χρόνος για την κατάρτιση της 

προκαταρκτικής έκθεσης στις υποθέσεις που περατώθηκαν το 2014 και το 2015 προσέγγιζε 

τους τρεις μήνες (έναντι ενδεικτικού στόχου δύο μηνών) και στο Γενικό Δικαστήριο σχεδόν 

τους εννέα μήνες (έναντι ενδεικτικού στόχου δύο ή τεσσάρων μηνών, αναλόγως του είδους 

της υπόθεσης28

31. Από τη σκοπιά της μέσης διάρκειας της διαδικασίας, είναι σημαντική η διαφορά 

μεταξύ των υποθέσεων για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις και των υποθέσεων για τις 

οποίες εκδίδονται διατάξεις

).  

29

32. Η επισκόπησή μας καλύπτει τις ακόλουθες βασικές φάσεις της διαδικασίας διαχείρισης 

υποθέσεων: 

. Εντούτοις, η έγγραφη διαδικασία, η κατάρτιση της 

προκαταρκτικής έκθεσης και η περάτωση της υπόθεσης είναι τα στάδια με τη μεγαλύτερη 

διάρκεια στον κύκλο ζωής μιας υπόθεσης, ανεξαρτήτως του είδους της και του είδους της 

δικαστικής απόφασης (απόφαση ή διάταξη).  

- την κατάθεση και αρχική επεξεργασία του δικογράφου (περιλαμβανομένων της 

παραλαβής και κοινοποίησης των διαδικαστικών εγγράφων) από την οικεία 

γραμματεία, γνωστή και ως έγγραφη διαδικασία (βλέπε σημεία 36 έως 40

- την ανάθεση της υπόθεσης από τους προέδρους των δύο δικαιοδοτικών οργάνων, και, 

κατά περίπτωση, από τον πρώτο γενικό εισαγγελέα (βλέπε 

), 

σημεία 41 έως 45

- τον χειρισμό της υπόθεσης από το τμήμα και τον εισηγητή δικαστή κατόπιν της 

ανάθεσης, υπό τους περιορισμούς που περιγράφονται στο 

), 

σημείο 13 (βλέπε σημεία 46 

έως 50

                                                       

28 Δύο μήνες για τις αιτήσεις αναίρεσης και τέσσερις μήνες για τις υπόλοιπες υποθέσεις. 

), και 

29 Για λόγους πληρότητας, η μέση διάρκεια των υποθέσεων που περατώνονται με την έκδοση 
διάταξης αναλύεται στα επιμέρους βασικά στάδιά της στο γράφημα 4. Θα πρέπει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι, ενώ οι υποθέσεις που περατώνονται με την έκδοση απόφασης διέρχονται όλα 
τα στάδια της διαδικασίας, μια υπόθεση μπορεί να περατωθεί με την έκδοση διάταξης σε 
διάφορα στάδια της διαδικασίας και για διαφορετικούς λόγους. 
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- την παρακολούθηση και τη διαχείριση της πορείας των υποθέσεων από τους 

προέδρους των δύο δικαιοδοτικών οργάνων (βλέπε σημεία 51 έως 60

Πώς χρησιμοποιήσαμε τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγιά μας 

). 

33. Με τα ερωτηματολόγια που απευθύναμε στις γραμματείες και τους δικαστές (και, κατά 

περίπτωση, στους γενικούς εισαγγελείς) και τα οποία αφορούσαν τις 60 υποθέσεις του 

δείγματος, πρόθεσή μας ήταν να αντλήσουμε στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια της διαδικασίας (βλέπε σημείο 19

34. Βάσει των απαντήσεων που λάβαμε, αναλύσαμε τη συχνότητα εμφάνισης των 

παραγόντων που ανέφερε το ΔΕΕ. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε 

στη συνέχεια με τους δικαστές και τους γενικούς εισαγγελείς, επιβεβαιώθηκε ότι οι 

παράγοντες αυτοί έχουν αντίκτυπο στη συνολική διάρκεια των υποθέσεων. Για τη 

συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων, τις πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που 

αντιστοιχούσε σε καθέναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια μας τις 

παρείχαν οι γραμματείες, ενώ οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς παρείχαν αντίστοιχη 

πληροφόρηση για περιορισμένο αριθμό υποθέσεων. Ως εκ τούτου, δεν ήμαστε σε θέση να 

αξιολογήσουμε, για το σύνολο των υποθέσεων του δείγματος, τον αντίκτυπο που έχουν οι 

παράγοντες που αναλύσαμε στη διάρκεια της διαδικασίας. 

), στοιχεία σχετικά με 

τον χρόνο που αναλογεί σε κάθε παράγοντα, καθώς και συμπληρωματικές διευκρινίσεις για 

κάθε περίπτωση χωριστά (π.χ. βέλτιστες πρακτικές). Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιείχαν 

οι απαντήσεις που μας περιήλθαν διαφοροποιούνταν ως προς την έκταση. 

35. Στο παράρτημα II παρατίθεται λεπτομερής ανάλυση των απαντήσεων στα 

ερωτηματολόγια και φαίνεται η συχνότητα εμφάνισης των παραγόντων που αναφέρουν οι 

γραμματείς, οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς, και οι οποίοι επηρεάζουν τη διάρκεια 

των διαδικασιών. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στα γραφήματα 5 έως 

8. 
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Κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία και αρχική επεξεργασία του (έγγραφη 

διαδικασία) 

36. Για τη διαχείριση της έγγραφης διαδικασίας υπεύθυνες είναι οι γραμματείες, οι οποίες 

λειτουργούν κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του οικείου κανονισμού διαδικασίας. Οι 

κανονισμοί αυτοί τάσσουν, μεταξύ άλλων, προθεσμίες για την υποβολή των παρατηρήσεων 

ή των υπομνημάτων από τους διαδίκους. 

37. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι, κατά τα έτη 2014 και 2015, η μέση διάρκεια του 

συγκεκριμένου σταδίου ήταν 6,6 μήνες στο Δικαστήριο και 9,1 μήνες στο Γενικό Δικαστήριο. 

Σε αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα, το διάστημα αυτό καλύπτει σημαντικό κομμάτι του 

κύκλου ζωής μιας υπόθεσης. Πρέπει να επισημανθεί ότι η διάρκεια του συγκεκριμένου 

σταδίου καθορίζεται στον κανονισμό διαδικασίας, ο οποίος τάσσει προθεσμίες για την 

κατάθεση των διάφορων διαδικαστικών εγγράφων, εξαρτάται όμως και από τους 

συμμετέχοντες διαδίκους (παραδείγματος χάριν, αίτημα για παράταση των προθεσμιών ή 

για εμπιστευτική μεταχείριση ορισμένων πληροφοριών) και από το αν υποβληθεί αίτημα 

τρίτου για παρέμβαση στη δίκη. 

38. Μια συνολική εικόνα των πλέον συχνών παραγόντων που, σύμφωνα με τις απαντήσεις 

που έδωσαν στα ερωτηματολόγια οι γραμματείες αναφορικά με τις 60 επιλεγείσες 

υποθέσεις, επηρέασαν τη διάρκεια της έγγραφης διαδικασίας παρουσιάζεται 

στο γράφημα 5 για το Δικαστήριο και στο γράφημα 6 για το Γενικό Δικαστήριο. 
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Γράφημα 5 – Πλέον συχνοί παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια της έγγραφης 
διαδικασίας στις 30 επιλεγείσες υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου  

 

Πηγή: Ανάλυση από το ΕΕΣ των απαντήσεων που έδωσε το ΔΕΕ στα ερωτηματολόγια. 

Γράφημα 6 – Πλέον συχνοί παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια της έγγραφης 
διαδικασίας στις 30 επιλεγείσες υποθέσεις ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου  

 
Πηγή: Ανάλυση από το ΕΕΣ των απαντήσεων που έδωσε το ΔΕΕ στα ερωτηματολόγια. 

39. Από τη γενική αυτή παρουσίαση προκύπτει ότι, στην περίπτωση του Δικαστηρίου, οι 

δύο παράγοντες που επισημαίνονται συχνότερα σχετίζονται με τις μεταφράσεις που 
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γίνονται από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ30 και με τον φόρτο εργασίας της γενικής 

διεύθυνσης μετάφρασης του ΔΕΕ31. Από την περαιτέρω ανάλυση του αντικτύπου των 

εργασιών της ΓΔ Μετάφρασης στη διαχείριση των υποθέσεων (βλέπε σημεία 74 έως 79), 

προέκυψε ότι ο αντίκτυπος του συγκεκριμένου παράγοντα στη συνολική διάρκεια 

χειρισμού μιας υπόθεσης ήταν περιορισμένος. Όσον αφορά το Γενικό Δικαστήριο, οι 

παράγοντες που αναφέρθηκαν αφορούσαν κυρίως προβλεπόμενες στον κανονισμό 

διαδικασίες σχετικά με την ανταλλαγή εγγράφων με τους διαδίκους32 και τον χρόνο που 

απαιτείται για τον χειρισμό εκτενούς δικογραφίας. Στο πλαίσιο 2

Πλαίσιο 2 – Παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες παρατάθηκε η έγγραφη διαδικασία στο 

Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο 

 παρουσιάζονται 

παραδείγματα λόγων που οδήγησαν στην παράταση της έγγραφης διαδικασίας στο 

Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο. 

Σε υπόθεση που αφορούσε προδικαστική παραπομπή, το αίτημα για έκδοση προδικαστικής 

απόφασης δεν είχε αναπτυχθεί στον κατάλληλο βαθμό από το εθνικό δικαστήριο. Στη συγκεκριμένη 

υπόθεση, η από το Δικαστήριο εκτίμηση του μεγέθους των συνεπειών της υπόθεσης απεδείχθη 

σύνθετη διαδικασία. Χρειάστηκαν τρεις μήνες για να αποσταλεί στο εθνικό δικαστήριο αίτημα για 

την παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων. Παρόμοια ήταν η κατάσταση και σε μια άλλη 

υπόθεση, στο πλαίσιο της οποίας η διαδικασία παρατάθηκε κατά έναν μήνα και 10 ημέρες. 

Δικαστήριο 

                                                       

30 Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να προσκομίζουν για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 
μετάφραση των διαδικαστικών εγγράφων στη γαλλική. 

31 Σε ό,τι αφορά τις πέντε υποθέσεις στις οποίες η παράταση της διαδικασίας οφειλόταν στον 
φόρτο εργασίας της ΓΔ Μετάφρασης, στις τέσσερις από αυτές η παράταση κυμαινόταν μεταξύ 
δύο και επτά ημερών. Για την πέμπτη υπόθεση, η καθυστέρηση διήρκεσε 1,7 μήνες.  

32 Παραδείγματος χάριν, η παραλαβή και επεξεργασία των διαδικαστικών εγγράφων στη 
Γραμματεία (καθώς και αποφάσεις που λαμβάνουν οι δικαστές για την παρακολούθηση της 
διαδικασίας), η δεύτερη ανταλλαγή υπομνημάτων, η τακτοποίηση διαδικαστικών εγγράφων, 
άλλες διαδικαστικές ερωτήσεις, η παράταση της προθεσμίας κατόπιν αιτήματος των διαδίκων 
και η αίτηση παρέμβασης. 
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Σε μία υπόθεση που αφορούσε αίτηση ακύρωσης, η παράταση των διαδικασιών κατά 18 μήνες 

οφειλόταν σε νομικούς ισχυρισμούς που προέβαλαν οι διάδικοι περί εμπιστευτικότητας. Σε μιαν 

άλλη υπόθεση, τα ζητήματα εμπιστευτικότητας που εγέρθηκαν τακτοποιήθηκαν έπειτα από 17 

μήνες. 

Γενικό Δικαστήριο 

40. Κατά την επισκόπησή μας διαπιστώσαμε ότι αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα είχαν 

ήδη λάβει προληπτικά μέτρα για την τροποποίηση και βελτίωση ορισμένων διαδικασιών 

που επηρέαζαν τη διάρκεια της έγγραφης διαδικασίας, ούτως ώστε να αποφύγουν την 

πρόκληση υπερβολικών καθυστερήσεων στο συγκεκριμένο στάδιο. Η συνεχής βελτίωση του 

κανονισμού διαδικασίας, οι απλουστεύσεις των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και η 

διαρκής προώθηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων (E-Curia), η οποία 

δρομολογήθηκε το 2011 με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η χρήση έντυπων εγγράφων, 

συνιστούν ενδεικτικά παραδείγματα των δράσεων αυτών. 

Η ανάθεση των υποθέσεων που εισάγονται στα δύο δικαιοδοτικά όργανα 

41. Σε καθένα από τα δικαιοδοτικά όργανα, η ανάθεση των υποθέσεων γίνεται εφόσον 

πρώτα δημιουργηθεί επαρκές απόθεμα νέων υποθέσεων που να επιτρέπει την ισόρροπη 

κατανομή του φόρτου μεταξύ των δικαστών. Από την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις 

υποθέσεις που περατώθηκαν το 2014 και το 2015 προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος που 

μεσολαβεί από την κατάθεση του δικογράφου έως την ανάθεση της υπόθεσης σε δικαστή 

είναι 2,3 μήνες στο Δικαστήριο και 1,5 μήνες στο Γενικό Δικαστήριο. Ωστόσο, η παρέλευση 

του συγκεκριμένου χρόνου δεν ασκεί σημαντικό αντίκτυπο στον συνολικό χρόνο που 

δαπανάται για την εκδίκαση των υποθέσεων, καθώς σε παράλληλο χρόνο διεξάγονται στην 

οικεία Γραμματεία ουσιαστικές προπαρασκευαστικές ενέργειες. 

Δικαστήριο 

42. Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι υπεύθυνος για την ανάθεση της υπόθεσης σε 

εισηγητή δικαστή και ο πρώτος γενικός εισαγγελέας αναθέτει την υπόθεση σε γενικό 

εισαγγελέα. Για την ανάθεση συνεκτιμώνται διάφοροι παράγοντες, όπως ο τρέχων φόρτος 

των δικαστών και τυχόν ομοιότητες με άλλες υποθέσεις. Επιπλέον, ισχύουν κανόνες για την 
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αποφυγή της ανάθεσης υπόθεσης προερχόμενης από ένα δεδομένο κράτος μέλος σε 

δικαστές της ίδιας εθνικότητας και, όσον αφορά τις αιτήσεις αναίρεσης που υποβάλλονται 

κατά απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, η υπόθεση δεν ανατίθεται σε δικαστή ίδιας 

εθνικότητας με αυτή του πρωτοβάθμιου εισηγητή δικαστή. 

43. Όταν δεν χωρεί καθυστέρηση στην κίνηση μιας διαδικασίας οι αναθέσεις γίνονται ad 

hoc, όπως και στην ταχεία διαδικασία. Οι υποθέσεις στις οποίες απαιτείται η έκδοση 

επείγουσας προδικαστικής απόφασης33 εκδικάζονται από τμήμα ειδικά προορισμένο για 

τον σκοπό αυτό. Γενικά, όταν μια υπόθεση μπορεί να διεκπεραιωθεί γρήγορα με την 

έκδοση διάταξης, ο πρόεδρος την αναθέτει παραχρήμα σε κάποιον εισηγητή δικαστή 

δυνάμει του κανονισμού διαδικασίας34

Γενικό Δικαστήριο 

.  

44. Ο πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου αναθέτει υποθέσεις στα εννέα τμήματα εκ 

περιτροπής, βάσει των εσωτερικών κανόνων35

45. Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, ο πρόεδρος μπορεί να παρεκκλίνει από το 

εν λόγω σύστημα περιτροπής, με την αιτιολογία ότι οι υποθέσεις που μόλις έλαβε 

συνδέονται με άλλες εκκρεμείς ή ήδη περατωθείσες υποθέσεις, ή προς διασφάλιση της 

ισόρροπης κατανομής του φόρτου εργασίας. Αυτό που προκύπτει από τις πληροφορίες που 

. Στους κανόνες αυτούς προβλέπονται 

τέσσερις διαφορετικές ενότητες στο σύστημα περιτροπής, οι οποίες αφορούν: (i) υποθέσεις 

που άπτονται της εφαρμογής των κανόνων περί ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις, τους 

κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και τους κανόνες περί μέτρων προστασίας του 

εμπορίου, (ii) υποθέσεις που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, (iii) υποθέσεις 

δημόσιας διοίκησης (μόνον μέχρι το 2016) και (iv) υποθέσεις που δεν εμπίπτουν σε καμία 

από τις προηγούμενες κατηγορίες.  

                                                       

33 Υποθέσεις που άπτονται επειγόντων ζητημάτων στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. 

34 Βλέπε άρθρα 53, παράγραφος 2 (αναρμοδιότητα ή προδήλως απαράδεκτο αίτημα), 99 
(απάντηση με αιτιολογημένη διάταξη) και 181 (αίτηση αναίρεσης ή ανταναίρεση προδήλως 
απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη) του κανονισμού διαδικασίας. 

35 Κριτήρια ανάθεσης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού διαδικασίας του 
Γενικού Δικαστηρίου (ΕΕ C 313 της 26.10.2013, σ. 4, και ΕΕ C 296 της 16.8.2016, σ. 2). 
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παρείχε το Γενικό Δικαστήριο είναι ότι, για τα έτη 2014 και το 2015, περίπου το 40 % των 

υποθέσεων είχαν ανατεθεί χωρίς τη χρήση του συστήματος περιτροπής. Έπειτα από την 

ανάθεση σε συγκεκριμένο τμήμα, ο πρόεδρος του τμήματος αυτού προτείνει εισηγητή 

δικαστή για κάθε επιμέρους υπόθεση και στη συνέχεια ο πρόεδρος του Γενικού 

Δικαστηρίου λαμβάνει την τελική απόφαση. 

Ο χειρισμός των υποθέσεων από τα τμήματα και τους εισηγητές δικαστές, μετά την 

ανάθεσή τους 

46. Η επεξεργασία των υποθέσεων κατόπιν της ανάθεσής τους και μέχρι την περάτωσή 

τους διέρχεται διάφορα στάδια και καλύπτει σημαντικό μέρος της συνολικής διάρκειάς 

τους: συγκεκριμένα, κατά τα έτη 2014 και 2015, για την κατάρτιση της προκαταρκτικής 

έκθεσης χρειάστηκαν περίπου 3,2 μήνες στο Δικαστήριο και 9,4 μήνες στο Γενικό 

Δικαστήριο και για την περάτωση των υποθέσεων χρειάστηκαν περίπου 4 μήνες στο 

Δικαστήριο και 5,3 μήνες στο Γενικό Δικαστήριο. Όπως περιγράφεται στα σημεία 33 και 34

47. Βέβαια, οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αποτελούν μια αρχική πηγή 

πληροφόρησης στην οποία θα μπορούσε το ΔΕΕ να βασιστεί προκειμένου να προβεί σε 

περαιτέρω αναλύσεις. Στο 

, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που παρείχαν οι δικαστές και οι γενικοί 

εισαγγελείς στα ερωτηματολόγια αφορούσαν τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονταν οι 

διάφοροι παράγοντες που επηρέαζαν τη διάρκεια και όχι τον χρόνο που καταλογίζεται σε 

καθέναν από τους παράγοντες αυτούς. Επιπλέον, ενώ έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία 

σχετικά με την παρέλευση του χρόνου για καθένα από τα στάδια, δεν είναι διαθέσιμα 

στοιχεία σχετικά με το πόσες εργάσιμες ημέρες αφιέρωναν πράγματι οι δικαστές, οι γενικοί 

εισαγγελείς και το προσωπικό των γραφείων τους για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου. 

γράφημα 7, για το Δικαστήριο, και στο γράφημα 8, για το Γενικό 

Δικαστήριο, παρουσιάζεται μια γενική εικόνα των πλέον συχνά εμφανιζόμενων 

παραγόντων που επηρέασαν τον συνολικό χρόνο χειρισμού των υποθέσεων από τους 

δικαστές (και, κατά περίπτωση, από τους γενικούς εισαγγελείς) σε σχέση με τις 

συγκεκριμένες υποθέσεις. Πλήρης ανάλυση των παραγόντων που επηρέασαν τη διάρκεια 

των 60 υποθέσεων παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ. 
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Γράφημα 7 – Πλέον συχνοί παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια χειρισμού των 30 
επιλεγεισών υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου  

 
Πηγή: Ανάλυση από το ΕΕΣ των απαντήσεων που έδωσε το ΔΕΕ στα ερωτηματολόγια. 

Γράφημα 8 – Πλέον συχνοί παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια της έγγραφης 
διαδικασίας στις 30 επιλεγείσες υποθέσεις ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου  

 
Πηγή: Ανάλυση από το ΕΕΣ των απαντήσεων που έδωσε το ΔΕΕ στα ερωτηματολόγια.  

48. Όσον αφορά το Δικαστήριο, οι πλέον συχνά εμφανιζόμενοι παράγοντες που 

επισημάνθηκαν, βάσει των ερωτηματολογίων, ότι επηρεάζουν τη διάρκεια εκδίκασης των 
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υποθέσεων είναι οι δικαστικές διακοπές36

49. Στο Γενικό Δικαστήριο, ο συχνότερος παράγοντας που επηρέαζε τη διάρκεια των 

υποθέσεων του δείγματος ήταν ο χρόνος που αναλογούσε στις εργασίες της ομάδας των 

επιμελητών αποφάσεων (cellule des lecteurs d’arrêts). Αυτό οφειλόταν στον σημαντικό 

φόρτο εργασίας που επωμίστηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία στο πλαίσιο της γενικότερης 

προσπάθειας για μείωση του αριθμού των επί μακρόν εκκρεμών υποθέσεων κατά τα έτη 

2014 και 2015. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να επισημανθεί ότι οι εσωτερικές προθεσμίες που 

ορίζονται για τις συγκεκριμένες εργασίες είχαν σε γενικές γραμμές τηρηθεί. Άλλοι 

παράγοντες που αναφέρθηκαν συχνά ήταν ο φόρτος εργασίας των εισηγητών δικαστών και 

των εισηγητών στα ιδιαίτερα γραφεία τους, η αλλαγή στη σύνθεση του τμήματος που είχε 

αναλάβει μια υπόθεση, η εκ νέου ανάθεση των υποθέσεων και τα μέτρα οργάνωσης της 

διαδικασίας. Στο 

, ο φόρτος εργασίας των εισηγητών, καθώς και οι 

άδειες ασθένειας ή μητρότητας που τους χορηγούνται, η γονική άδεια ή η αποχώρησή 

τους, ο φόρτος εργασίας των εισηγητών δικαστών και των γενικών εισαγγελέων, η 

πολυπλοκότητα και ο μεγάλος όγκος της δικογραφίας.  

πλαίσιο 3

Πλαίσιο 3 - Αντιπαραβολή της συχνότητας εμφάνισης συγκεκριμένων παραγόντων, αφενός, στο 

Δικαστήριο και, αφετέρου, στο Γενικό Δικαστήριο 

 αντιπαραβάλλεται η συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων 

παραγόντων, αφενός, στο Δικαστήριο και, αφετέρου, στο Γενικό Δικαστήριο. 

Σύμφωνα με τους δικαστές, η πολυπλοκότητα του αντικείμενου των αιτημάτων στις υποθέσεις είναι 

ένας από τους συχνότερους παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια της υπόθεσης μετά την 

έγγραφη διαδικασία. Το ζήτημα αυτό απαντά και στα δύο δικαιοδοτικά όργανα (αναφέρθηκε για το 

40 % των υποθέσεων του δείγματος που εκδικάσθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και για το 33 % 

των υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου). Επίσης, από τις απαντήσεις προκύπτει ότι 

αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα καταμετρούν εξίσου σημαντικούς όγκους δικογραφίας, κάτι που 

κατεγράφη ως παράγοντας σε περίπου το 20 % των υποθέσεων του δείγματος τόσο για το 

Δικαστήριο όσο και για το Γενικό Δικαστήριο. 

Πολυπλοκότητα και όγκος της δικογραφίας 

                                                       

36 Κατά τις περιόδους των δικαστικών διακοπών, το ΔΕΕ συνεχίζει να λειτουργεί αλλά δεν 
οργανώνονται συνεδριάσεις και διασκέψεις, εκτός αν αυτό επιτάσσουν οι ειδικές περιστάσεις 
μιας υπόθεσης. 
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Ο φόρτος εργασίας του εισηγητή δικαστή / γενικού εισαγγελέα και του εισηγητή-νομικού που είναι 

υπεύθυνος για την υπόθεση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει συχνά τη διάρκεια των 

διαδικασιών, όπως αναφέρθηκε από το Γενικό Δικαστήριο (παρατηρήθηκε στο 67 % και το 53 % των 

υποθέσεων του δείγματος). Η συχνότητα αναφοράς του συγκεκριμένου λόγου από το Δικαστήριο 

είναι σημαντικά μικρότερη (37 % και 40 % αντίστοιχα). 

Φόρτος εργασίας 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ΔΕΕ, η λήξη της θητείας εισηγητών δικαστών είναι παράγοντας που 

επηρέασε τη διάρκεια της διαδικασίας συχνότερα στο Γενικό Δικαστήριο (37 %) παρά στο 

Δικαστήριο (κάτω από το 10 %). 

Λήξη της θητείας εισηγητών δικαστών, αλλαγή της σύνθεσης του τμήματος, εκ νέου ανάθεση 

υποθέσεων 

Δύο ακόμη παράγοντες που αναφέρθηκαν συχνά από το Γενικό Δικαστήριο ως επηρεάζοντες τη 

διάρκεια της διαδικασίας (περίπου στο 60% των απαντήσεων) είναι η αλλαγή της σύνθεσης του 

τμήματος και η εκ νέου ανάθεση υπόθεσης. Οι εν λόγω παράγοντες συνδέονται συχνά με το τέλος 

της θητείας του δικαστή. 

Έξι υποθέσεις από το δείγμα μας που αφορούσαν το Γενικό Δικαστήριο (και καμία από το 

Δικαστήριο) ανεστάλησαν επίσημα σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας

Αναστολή 

37

50. Από τις συνεντεύξεις μας με δικαστές και γενικούς εισαγγελείς προκύπτει ότι έχουν 

επίγνωση της ανάγκης να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις εντός των ενδεικτικών 

. Ωστόσο, για τρεις 

υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου, οι εισηγητές δικαστές επεσήμαναν ότι η διάρκεια της 

διαδικασίας επηρεάστηκε από «ατύπως» κηρυχθείσα αναστολή που δεν προβλεπόταν στον 

κανονισμό διαδικασίας. Παραδείγματος χάριν, το Δικαστήριο αναστέλλει άτυπα τη διεκπεραίωση 

υπόθεσης μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση σε άλλη παρεμφερή υπόθεση. 

                                                       

37 Η εκδίκαση υπόθεσης μπορεί να ανασταλεί υπό συγκεκριμένες περιστάσεις (π.χ. αν το 
Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο επιληφθούν υποθέσεων με το ίδιο αντικείμενο, 
εγείρουσες το ίδιο ζήτημα ερμηνείας ή στο πλαίσιο των οποίων αμφισβητείται το κύρος της 
ίδιας πράξης). Η διάταξη ή η απόφαση περί της αναστολής επιδίδεται στους διαδίκους. Βλέπε 
άρθρο 55 του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου και άρθρο 69 του κανονισμού 
διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου. 
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προθεσμιών, όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται η ποιότητα του 

έργου τους. Υπογράμμισαν επίσης τον αντίκτυπο που ενδεχομένως να έχει στην 

αποδοτικότητα της εκδίκασης μιας υπόθεσης το ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμος ο 

εισηγητής στον οποίον έχει ανατεθεί η υπόθεση αυτή, ιδίως όταν δεν υπάρχει κατάλληλος 

αντικαταστάτης. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν επίσης και όσον αφορά την αβεβαιότητα 

που επικρατεί όταν λήγει η θητεία του εκάστοτε αρμόδιου δικαστή, καθώς και την 

παράδοση του χαρτοφυλακίου του απερχόμενου δικαστή στον επόμενο. 

Παρακολούθηση 

51. Η παρακολούθηση των υποθέσεων και της προόδου τους, περιλαμβανομένης της 

ανάπτυξης διαδικτυακών εργαλείων παρακολούθησης, έχει σημειώσει πρόοδο προϊόντος 

του χρόνου. Οι δικαστές με τους οποίους συνομιλήσαμε αναγνώρισαν τη συμβολή της στην 

αποδοτικότητα του χειρισμού των υποθέσεων. 

52. Για την παρακολούθηση της τήρησης των ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων το ΔΕΕ 

εφαρμόζει μια προσέγγιση κατά περίπτωση, και μόνο όταν αυτά δεν μπορούν να τηρηθούν, 

υπάρχει σχετική ενημέρωση. Ωστόσο, δεδομένης της ενδεικτικής φύσης των 

χρονοδιαγραμμάτων, η τήρησή τους από κάθε δικαιοδοτικό όργανο ακολουθεί κάποιες 

μέσες τιμές, με τις υποθέσεις μακράς διάρκειας να αντισταθμίζουν τις υποθέσεις που 

περατώνονται σε συντομότερο χρόνο. 

Δικαστήριο 

53. Τη συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση των υποθέσεων και της προόδου τους 

φέρει ο πρόεδρος. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στο 

πλαίσιο της εβδομαδιαίας συνέλευση που πραγματοποιεί με τους προέδρους των 

τμημάτων και τον πρώτο γενικό εισαγγελέα. Η διαδικασία παρακολούθησης έχει εξελιχθεί 

συν τω χρόνω, με εκθέσεις και αναλύσεις που γίνονται ολοένα λεπτομερέστερες, 

βοηθώντας την παρακολούθηση της προόδου των υποθέσεων, και συνοδεύονται από 

διάφορες εκθέσεις και ορισμένα εργαλεία ΤΠ όπως το «Suivi des Affaires». Μεταξύ αυτών, 

η έκθεση «État des affaires», στην οποία επισημαίνονται με αστερίσκο οι υποθέσεις για τις 

οποίες ο εισηγητής δικαστής δεν έχει τηρήσει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την 
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κατάρτιση της προκαταρκτικής έκθεσης και το πλέον πρόσφατο38

54. Το Δικαστήριο έχει προοδευτικά υιοθετήσει μια σειρά μέτρων προκειμένου να μειώσει 

τον χρόνο που δαπανάται κατά τον χειρισμό υποθέσεων, αλλά και προκειμένου να 

εντοπίζει και να αποκαθιστά τυχόν καθυστερήσεις στα στάδια της διαδικασίας. Ειδικότερα, 

από το 2004 εκδίδει το «Échéancier» (χρονοδιάγραμμα) ως μέρος του πρακτικού οδηγού

 «Fiche délai», το οποίο 

περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες και στο οποίο αναφέρονται προσεγγιστικά οι 

ημερομηνίες των επόμενων σταδίων μιας υπόθεσης. Επίσης, το 2016 το Δικαστήριο 

εισήγαγε το «Plan de rattrapage», το οποίο θα καταρτίζεται στην περίπτωση υποθέσεων 

που υπερβαίνουν τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα. 

39

55. Με το σύστημα των ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων παγιώνεται ένα απτό κίνητρο 

ολοκλήρωσης των διάφορων σταδίων της διαδικασίας εντός των προθεσμιών που 

τάσσονται. Ωστόσο, πρόκειται για μια προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης». Αυτό σημαίνει 

ότι η εκάστοτε ταχθείσα προθεσμία δεν λαμβάνει υπόψη την τυπολογία, την 

πολυπλοκότητα ή άλλα χαρακτηριστικά κάθε υπόθεσης, και ενδεχομένως να είναι πολύ 

σύντομη στην περίπτωση πολύπλοκων υποθέσεων ή υπέρμετρα χαλαρή σε απλούστερες 

υποθέσεις.  

 

για τον χειρισμό των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Εκεί ορίζονται 

για την πλειονότητα των υποθέσεων ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια 

της διαχείρισης και επεξεργασίας. 

Γενικό Δικαστήριο 

56. Στο Γενικό Δικαστήριο, ο πρόεδρος έχει τη συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση 

των υποθέσεων και της προόδου τους, κατόπιν της ανάθεσής τους στους δικαστές. Υπάρχει 

μια ευρύτερη συλλογική ευθύνη την οποία επιμερίζονται ο πρόεδρος, ο πρόεδρος του 

τμήματος και ο εισηγητής δικαστής για κάθε μεμονωμένη υπόθεση. Όπως και στην 

περίπτωση του Δικαστηρίου, έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για στενότερη παρακολούθηση 
                                                       

38 Βλέπε υπόμνημα 29/2016 του Προέδρου Lenaerts της 11ης Μαρτίου 2016. 

39 Εσωτερικό έγγραφο με τίτλο «Guide pratique relatif au traitement des affaires portées devant 
la Cour de Justice (εσωτερικό έγγραφο του Δικαστηρίου – τελευταία επικαιροποίηση τον Ιούνιο 
του 2017)». 
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των υποθέσεων και της προόδου τους και με τα χρόνια έχουν εξελιχθεί και τα εργαλεία που 

εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό. 

57. Το Γενικό Δικαστήριο εκπόνησε και έχει χρησιμοποιήσει αναλύσεις δεδομένων και 

εκθέσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει την τήρηση γενικών χρονοδιαγραμμάτων στο πλαίσιο 

ορισμένων από τα βασικά στάδια της διαχείρισης υποθέσεων40

58. Πέραν της έκθεσης αυτής, υπάρχουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 

των επιδόσεων, επίσης σε τριμηνιαία βάση. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα υπόμνημα με 

τις υποθέσεις, στο οποίο αναλύονται οι καθυστερήσεις, για μια κατάσταση των υποθέσεων 

που σημειώνουν «σημαντική»

, καθώς και για να μειώσει 

τον μέσο χρόνο που δαπανάται για την επίλυση μιας υπόθεσης. Πέραν του εργαλείου ΤΠ 

«Suivi des Affaires», το Γενικό Δικαστήριο άρχισε να εφαρμόζει το 2011 τον πίνακα «Tableau 

de Productivité» και έναν πίνακα με το σύνολο των καθυστερήσεων, που αποστέλλεται σε 

κάθε δικαστή σε τριμηνιαία βάση. Η έκθεση αυτή συζητείται αναλυτικά σε τριμηνιαία βάση 

μεταξύ του προέδρου και των προέδρων των τμημάτων προκειμένου να προσδιοριστούν τα 

στάδια της διαδικασίας στα οποία χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες. 

41

59. Είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 

περισσότερο ενεργό διαχείριση των υποθέσεων, γεγονός που έχει αποφέρει, συνολικά, 

θετικά αποτελέσματα ήδη πριν από την έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης. 

Παραδείγματος χάριν, από την ανάλυση στην οποία προέβη το ίδιο το Γενικό Δικαστήριο 

 καθυστέρηση και για ηλεκτρονικά μηνύματα-υπενθυμίσεις 

που αποστέλλονται στους δικαστές απαριθμώντας τις υποθέσεις εκείνες που έχουν 

αναλάβει και για τις οποίες έχει ληφθεί παράταση. Με τα λεπτομερή στοιχεία που 

κυκλοφορούν στο επίπεδο των δικαστών έχει αυξηθεί η διαφάνεια, έχει ενισχυθεί η 

ενημέρωση και έχει προωθηθεί ο περισσότερο έγκαιρος χειρισμός των υποθέσεων. 

                                                       

40 Εσωτερικό έγγραφο με τίτλο «Gestion des dossiers au sein des Cabinets du Tribunal (Août 
2010)» και εγχειρίδιο εσωτερικών διαδικασιών, τα οποία επικαιροποιούνται τακτικά 
(τελευταία επικαιροποίηση τον Μάιο του 2017). Προβλέπεται επίσης εσωτερική διαδικασία για 
τη μετάφραση των εγγράφων κατά την έγγραφη διαδικασία. 

41 Πλέον, ως σημαντική παράταση θεωρείται παράταση άνω των τριών μηνών, ενώ κατά τον 
χρόνο εγκατάστασης του εργαλείου το 2009, σημαντική θεωρούνταν η παράταση μόνο μετά 
την παρέλευση δύο ετών. 
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προκύπτει ότι, για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων, οι συνολικές ημέρες κατά τις 

οποίες ο χρόνος κατάρτισης των προκαταρκτικών εκθέσεων υπερέβη το ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα μειώθηκαν από 130 000 ημέρες το 2010 σε 15 000 ημέρες στο τέλος του 

2016, ήτοι σημειώθηκε μείωση της τάξης σχεδόν του 90 %42

60. Και στα δύο δικαιοδοτικά όργανα, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ, όπως οι 

αναφορές του συστήματος Business Intelligence (πρώην Business Object) και το σύστημα 

ARGOS, το οποίο προβλέπεται να εγκαινιαστεί το 2017, αναμένεται να εξασφαλίσει τη 

διάθεση λεπτομερέστερων πληροφοριών μέσω ενός εξατομικευμένου πίνακα, στον οποίο 

θα παρουσιάζονται όλες οι εκκρεμείς εργασίες και τα στάδια της διαδικασίας που πρέπει 

να ακολουθήσουν δικαστές, γενικοί εισαγγελείς και εισηγητές. Παρότι με τις εξελίξεις αυτές 

αναμένεται θεωρητικά να εξασφαλίζεται η στενότερη παρακολούθηση της κατάστασης σε 

περίπτωση παρατάσεων κατά την επεξεργασία μιας υπόθεσης, η αξιολόγηση του πιθανού 

αντικτύπου τους δεν κατέστη δυνατή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επισκόπησης. Εν τω 

μεταξύ, αρκετοί δικαστές με τους οποίους συνομιλήσαμε έχουν αναπτύξει τα δικά τους ad 

hoc συστήματα (συνήθως υπολογιστικά φύλλα Excel) προκειμένου να παρακολουθούν την 

πορεία των υποθέσεων. 

. 

Στροφή από τις δικαστικές στατιστικές σε προσαρμοσμένα στην εκάστοτε υπόθεση 

χρονοδιαγράμματα και δείκτες επιδόσεων  

61. Το ΔΕΕ λογοδοτεί για τις επιδόσεις του μέσω των δικαστικών στατιστικών του. 

Πρόκειται συγκεκριμένα για τον αριθμό των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιόν του, των 

υποθέσεων που περατώθηκαν εντός του δεδομένου έτους και εκείνων που εκκρεμούσαν 

κατά τη λήξη του, καθώς και για τη μέση διάρκεια των δικών που περατώθηκαν εντός του 

έτους. Σε εσωτερικό επίπεδο, το όργανο χρησιμοποιεί για ενημερωτικούς σκοπούς 

λεπτομερέστερη ανάλυση του αριθμού των υποθέσεων, με αναλυτικότερους μέσους όρους. 

62. Μολονότι τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύει το ΔΕΕ σχετικά με τη μέση διάρκεια 

παρέχουν μια γενική εικόνα του συνολικού δικαστικού έργου, δεν παύουν να 

                                                       

42 Χάριν πληρότητας, στο Γενικό Δικαστήριο εισήχθησαν 636 νέες υποθέσεις το 2010 και 974 το 
2016. 
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αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο υποθέσεων με σημαντικά διαφοροποιούμενο βαθμό 

πολυπλοκότητας. Έτσι, η γενική εικόνα που μπορεί να αποκομιστεί για τις επιδόσεις του 

ΔΕΕ όσον αφορά τη διάρκεια της δίκης δεν είναι παρά ατελής. 

Εξελίξεις όσον αφορά τη μέτρηση των δικαστικών επιδόσεων 

63. Το ΔΕΕ μετρά την αποδοτικότητά του κυρίως μέσω της αξιολόγησης του αριθμού των 

περατωθεισών υποθέσεων και της σύγκρισης, συγκεκριμένα για το Δικαστήριο, της μέσης 

διάρκειας των περατωθεισών υποθέσεων με τα ενδεικτικά, κοινά ανεξαρτήτως διαδικασίας, 

χρονοδιαγράμματα που προσδιορίζονται για τα διάφορα στάδια της εκάστοτε διαδικασίας. 

Εξ αυτού συνάγεται ότι το ΔΕΕ βασίζει, σε μεγάλο βαθμό, τη μέτρηση των επιδόσεών του σε 

δείκτες εκροής, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στους χρησιμοποιούμενους πόρους (εισροές). 

64. Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση, η διοίκηση αξιολογεί τις επιδόσεις 

συνολικά. Το ΔΕΕ δεν παρακολουθεί τις δίκες του χρησιμοποιώντας ως κριτήρια 

καθιερωμένα πλαίσια διάρκειας των υποθέσεων διαμορφωμένα ανάλογα με την 

πολυπλοκότητα και την τυπολογία της κάθε υπόθεσης. Αφ’ ης στιγμής δεν υπάρχουν 

πληροφορίες που να προσδιορίζουν την πολυπλοκότητα των διαφόρων υποθέσεων, η 

αύξηση του αριθμού ή/και η μείωση της μέσης διάρκειας των περατωθεισών υποθέσεων 

δεν συνεπάγονται απαραιτήτως αυξημένη αποδοτικότητα. 

65. Κατά την επισκόπησή μας λάβαμε υπόψη τις ευρύτερες εξελίξεις που έχουν επέλθει 

στον τομέα της μέτρησης των δικαστικών επιδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε 

ιδιαίτερα συναφές το έργο της συγκροτηθείσας από το Συμβούλιο της Ευρώπης επιτροπής 

CEPEJ43

                                                       

43 Πρόγραμμα-πλαίσιο για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης εντός βέλτιστου και προβλέψιμου 
χρονοδιαγράμματος (2005), φύλλο ελέγχου για τη διαχείριση του χρόνου (φύλλο ελέγχου με 
δείκτες για την ανάλυση της διάρκειας των διαδικασιών στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης) 
(2005), επιτομή «βέλτιστων πρακτικών» για τη διαχείριση του χρόνου στο πλαίσιο των 
δικαστικών διαδικασιών (2006), αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του 
χρόνου στις δίκες του κέντρου Saturn (2014), οδηγός εφαρμογής «Toward the setting of 
European time-frames for judicial proceedings» (2016).  

. 
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66. Εξετάσαμε τον οδηγό εφαρμογής της CEPEJ για τα χρονοδιαγράμματα44

67. Σύμφωνα με τον οδηγό, τα χρονοδιαγράμματα προορίζονται να εφαρμόζονται ανά 

κατηγορίες δίκης και να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της εκάστοτε υπόθεσης. 

Παραδείγματος χάριν, οι επιδόσεις μπορούν να μετρώνται έναντι συγκεκριμένων 

προθεσμιών που ορίζονται, ότι δηλαδή σε ποσοστό 90 με 95 % οι υποθέσεις θα 

περατώνονται εντός χρονικού πλαισίου 12 έως 36 μηνών, ανάλογα με τον τύπο και την 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας. 

 που πρέπει να 

τηρούνται στις δίκες. Ο καθορισμός αυτών των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί ένα 

θεμελιώδες βήμα προόδου προς τη μέτρηση και σύγκριση των επιδόσεων της 

διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και προς την παγίωση του ορισμού των 

συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων ως του αριθμού ή του ποσοστού των εκκρεμών 

υποθέσεων που δεν συμμορφώνονται με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.  

68. Αναλύσαμε επίσης τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες της CEPEJ για τη διαχείριση 

υποθέσεων45 προκειμένου να προσδιορίσουμε βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν και όσον αφορά τις διαδικασίες του ΔΕΕ. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι το 

φύλλο ελέγχου της CEPEJ για τη διαχείριση του χρόνου (Time management check-list) θα 

μπορούσε να αποδειχθεί καλό εργαλείο για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το ΔΕΕ 

διαθέτει κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία και αναλύει τις σχετικές πτυχές της δικαστικής 

διαδικασίας. Το φύλλο ελέγχου διαρθρώνεται γύρω από έξι δείκτες διαχείρισης του 

χρόνου. Τα σημεία του φύλλου ελέγχου που αφορούν συγκεκριμένα καθέναν από τους 

δείκτες αυτούς παρουσιάζονται στο παράρτημα III. Στο γράφημα 9

                                                       

44 Πρόκειται για χρονικές περιόδους εντός των οποίων πρέπει να εκδικαστεί συγκεκριμένος 
αριθμός ή συγκεκριμένο ποσοστό υποθέσεων, λαμβανομένης υπόψη της «ηλικίας» των 
εκκρεμών υποθέσεων. 

 παρουσιάζεται το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησής μας σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τόσο οι πληροφορίες 

που έχει στη διάθεσή του το ΔΕΕ όσο και οι επακόλουθες αναλύσεις στις οποίες προβαίνει 

45 Πρόκειται συγκεκριμένα για τις ακόλουθες γενικές γραμμές δράσης που καθορίστηκαν από τη 
CEPEJ στο πρόγραμμα-πλαίσιό της: βελτίωση της προβλεψιμότητας των χρονοδιαγραμμάτων, 
προσδιορισμός και παρακολούθηση ενδεικτικών βέλτιστων χρονοδιαγραμμάτων για κάθε τύπο 
υπόθεσης, βελτίωση των στατιστικών εργαλείων και ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και 
ενημέρωσης και, τέλος, προσδιορισμός προτεραιοτήτων στη διαχείριση υποθέσεων. 
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συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της CEPEJ σχετικά με τους συγκεκριμένους 

δείκτες. Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε στην εξέταση των συστημάτων που διαθέτει το ΔΕΕ 

για τη διαχείριση των υποθέσεων, καθώς και στην ανάλυση δείγματος 60 περατωθεισών 

υποθέσεων (βλέπε σημεία 36 έως 60). Παρότι έχει ήδη σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος 

στους περισσότερους από τους τομείς που καλύπτουν οι έξι δείκτες της CEPEJ για τη 

διαχείριση του χρόνου, αυτό που προκύπτει από την επισκόπησή μας είναι ότι υπάρχουν 

περιθώρια για βελτίωση της μέτρησης των δικαστικών επιδόσεων. 
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Γράφημα 9 – Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το ΔΕΕ ακολουθεί τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της CEPEJ με τη μεγαλύτερη συνάφεια προς το «Time management check-list»  

Δείκτες της CEPEJ 
Εφαρμόζει το 

ΔΕΕ τον δείκτη; 

Αξιολόγηση της συμβατότητας των διαδικασιών διαχείρισης του 

χρόνου του ΔΕΕ με τις κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζονται 

στους δείκτες 

1) Ικανότητα 

εκτίμησης της 

συνολικής 

διάρκειας των 

διαδικασιών 

Ναι 

Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας για 

κάθε υπόθεση, όσον αφορά τόσο τη συνολική διάρκεια όσο και 

τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας (βλέπε σημεία 28 έως 30). 

2) Καθιερωμένοι 

τυπικοί χρόνοι 

διάρκειας της 

διαδικασίας 

Εν μέρει 

Παρότι το ΔΕΕ έχει θέσει τυπικές, ενδεικτικές προθεσμίες για τη 

διαχείριση των υποθέσεων σε ορισμένα επιμέρους στάδια της 

διαδικασίας, οι τυπικές αυτές προθεσμίες δεν είναι 

προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη των υποθέσεων (βλέπε 

σημεία 55 και 57).  

3) Αρκούντως 

λεπτομερής 

τυπολογία των 

υποθέσεων 

Εν μέρει 

Τα συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιεί το ΔΕΕ παρέχουν 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις. Ωστόσο, οι 

πληροφορίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για την 

κατηγοριοποίηση υποθέσεων βάσει της πολυπλοκότητάς τους και 

της μέσης διάρκειάς τους (βλέπε σημείο 62). 

4) Δυνατότητα 

παρακολούθησης 

της πορείας της 

διαδικασίας 

Εν μέρει 

Ενώ καταγράφεται ο χρόνος που αναλογεί στα σημαντικότερα και 

τυπικά στάδια της διαδικασίας, ο πραγματικός χρόνος (πόροι) 

που δαπανάται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και οι λόγοι που 

επηρεάζουν τη διάρκεια των διαδικασιών δεν καταγράφονται 

(βλέπε σημεία 34, 46 και 47). 

5) Μέσα για την 

έγκαιρη διάγνωση 

των 

καθυστερήσεων 

και τον περιορισμό 

των συνεπειών 

τους 

Εν μέρει 

Οι παρατάσεις επισημαίνονται κατά κανόνα αφού έχει πλέον 

παρέλθει η τυπική ενδεικτική προθεσμία, η οποία δεν είναι 

εντούτοις προσαρμοσμένη στην πολυπλοκότητα και την 

τυπολογία της εκάστοτε υπόθεσης (βλέπε σημεία 55 και 57). 

6) Η χρήση 

σύγχρονων 

τεχνολογιών ως 

εργαλείου για τη 

Εν μέρει 

Τα βασικά στοιχεία κάθε υπόθεσης καταγράφονται στα 

συστήματα ΤΠ και είναι άμεσα διαθέσιμα. Ωστόσο, τα στοιχεία 

που συλλέγονται δεν αξιοποιούνται στο έπακρο για 

διαχειριστικούς σκοπούς (βλέπε σημεία 69 έως 72). Τα 
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Δείκτες της CEPEJ 
Εφαρμόζει το 

ΔΕΕ τον δείκτη; 

Αξιολόγηση της συμβατότητας των διαδικασιών διαχείρισης του 

χρόνου του ΔΕΕ με τις κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζονται 

στους δείκτες 

διαχείριση του 

χρόνου στο 

σύστημα 

απονομής 

δικαιοσύνης 

συστήματα ΤΠ δεν είναι πλήρως ενοποιημένα (βλέπε σημεία 81 

και 82). 

Πηγή: ΕΕΣ. 

69. Η CEPEJ τόνισε την ανάγκη οριοθέτησης τυπικών χρόνων διάρκειας των διαδικασιών, 

ενώ επισήμανε ότι όταν παρατηρούνται ή προβλέπονται αποκλίσεις από τα πρότυπα και 

τους στόχους των χρονοδιαγραμμάτων της δικαστικής διαδικασίας, πρέπει να 

αναλαμβάνεται έγκαιρη δράση για την αποκατάσταση των αιτιών στις οποίες οφείλονται οι 

αποκλίσεις αυτές46. Από την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιό μας επί του 

δείγματος των υποθέσεων που είχαμε επιλέξει προκύπτει ότι σημειώνονται αποκλίσεις από 

το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, παραδείγματος χάριν λόγω του αριθμού και της 

πολυπλοκότητας των υποθέσεων που διαχειρίζεται ένας δικαστής, για λόγους που 

σχετίζονται με το τέλος της θητείας ενός δικαστή και όταν δεν είναι διαθέσιμοι 

συγκεκριμένοι εισηγητές (βλέπε σημεία 48 και 49

Ανάλυση της πολυπλοκότητας των υποθέσεων: πιθανή προσέγγιση για την υποστήριξη 

της διαδικασίας διαχείρισης 

). 

70. Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ΔΕΕ στο ερωτηματολόγιο για το δείγμα των 

υποθέσεων, η πολυπλοκότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη 

συνολική διάρκεια της διαδικασίας (βλέπε σημεία 47 και 48

                                                       

46 Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου, Saturn 
(2014). 

). Θεωρούμε ότι η ανάλυση της 

πολυπλοκότητας των υποθέσεων θα μπορούσε να εξελιχθεί περαιτέρω με τη χρήση ήδη 

διαθέσιμων στοιχείων, ούτως ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν η διαδικασία διαχείρισης 

των υποθέσεων στο ΔΕΕ. Για να εξετάσουμε τη δυνατότητα αυτή, διενεργήσαμε ανάλυση 
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προκειμένου να εξακριβώσουμε αν υπάρχει συσχέτιση47 μεταξύ ενός αριθμού 

παραγόντων48

71. Το αποτέλεσμα της ανάλυσής μας, το οποίο παρουσιάζεται στο 

 που υποδηλώνουν την πολυπλοκότητα και της συνολικής διάρκειας των 

υποθέσεων που περατώθηκαν εντός του 2014 και του 2015. 

παράρτημα IV, δείχνει 

ότι υπάρχει μια σχετικά ισχυρή θετική συσχέτιση49

                                                       

47 Η συσχέτιση είναι ένα στατιστικό μέτρο με το οποίο αποτυπώνεται ο βαθμός παρατηρούμενης 
αλληλεξάρτησης στις διακυμάνσεις δύο ή περισσότερων από κοινού κυμαινόμενων 
μεταβλητών. Μια θετική συσχέτιση δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι μεταβλητές αυτές 
αυξάνονται ή μειώνονται εκ παραλλήλου, ενώ μια αρνητική συσχέτιση δείχνει τον βαθμό στον 
οποίο μια μεταβλητή αυξάνεται καθώς η άλλη μειώνεται. 

 μεταξύ των παραγόντων 

πολυπλοκότητας και της διάρκειας των υποθέσεων. Καθένας από τους παράγοντες που 

χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να θεωρηθεί συναφής από τη σκοπιά της συνολικής διάρκειας 

των υποθέσεων. Αυτό δείχνει ότι μια περαιτέρω ανάλυση των ιστορικών δεδομένων μιας 

υπόθεσης θα εξυπηρετούσε ενδεχομένως την παραγωγή λεπτομερέστερων στοιχείων 

διαχείρισης από αυτά που παράγονται επί του παρόντος για την εκάστοτε υπόθεση, 

πράγμα που θα επέτρεπε τον εντοπισμό υποθέσεων με διάρκεια σημαντικά μεγαλύτερη ή 

βραχύτερη από αυτή που θα αναμενόταν εύλογα βάσει των χαρακτηριστικών της. Οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν για να 

προσδιοριστούν, παραδείγματος χάριν, επαναλαμβανόμενα προβλήματα στα οποία 

οφείλονται υπερβάσεις της διάρκειας, καθώς και βέλτιστες πρακτικές χάρη στις οποίες 

έχουν περατωθεί υποθέσεις σε συντομότερο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή 

η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των υποθέσεων και 

48 Όσον αφορά το Δικαστήριο: η ιστορική μέση διάρκεια υποθέσεων του ίδιου είδους (όπως 
καθορίζονται ανά είδος διαδικασίας και είδος απόφασης), ο δικαστικός σχηματισμός που 
επιλαμβάνεται της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυπλοκότερες υποθέσεις 
παραπέμπονται κατά κανόνα στα πενταμελή τμήματα και στο τμήμα μείζονος συνθέσεως, ο 
συνολικός αριθμός των σελίδων των εγγράφων που συναποτελούν τη δικογραφία, ο αριθμός 
των σελίδων που μεταφράζονται για κάθε υπόθεση, το αν καταρτίστηκαν προτάσεις από τον 
γενικό εισαγγελέα, το είδος της απόφασης (απόφαση ή διάταξη), ο αριθμός των σελίδων της 
απόφασης. Όσον αφορά το Γενικό Δικαστήριο: η ιστορική μέση διάρκεια υποθέσεων του ίδιου 
είδους (όπως προσδιορίζονται βάσει τομέα δικαίου της υπόθεσης και είδος απόφασης), ο 
συνολικός αριθμός σελίδων των εγγράφων που συναποτελούν τη δικογραφία, ο αριθμός των 
σελίδων που μεταφράζονται για κάθε υπόθεση, το είδος της απόφασης (απόφαση ή διάταξη), 
ο αριθμός των σελίδων της απόφασης. 

49 Ο συντελεστής συσχέτισης είναι 0,7 (σε κλίμακα από 0 έως 1, όπου το 0 σημαίνει απουσία 
συσχέτισης και το 1 σημαίνει την τέλεια γραμμική συσχέτιση). 
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η συμβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των υποθέσεων στο σύνολό 

της. 

72. Η ανάλυση που παρουσιάζεται είναι μια πρώτη απόπειρα αξιοποίησης των ήδη 

υπαρχόντων στοιχείων. Προφανώς, θα μπορούσε να εξελιχθεί περαιτέρω βάσει της πείρας 

του ΔΕΕ, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, περισσότερους δείκτες και προσαρμόζοντας 

καταλλήλως τη στάθμιση των διαφόρων δεικτών.  

Υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης των υποθέσεων 

73. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες επιτελούν το έργο της διευκόλυνσης της διεξαγωγής των 

βασικών σταδίων της διαδικασίας διαχείρισης των υποθέσεων κατά τρόπο αποδοτικό. 

Υποβάλαμε σε εξέταση πτυχές της μεταφραστικής διαδικασίας (βλέπε σημεία 74 έως 79) 

και των συστημάτων ΤΠ (βλέπε σημεία 80 έως 85

Μετάφραση 

). 

74. Η μετάφραση εγγράφων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον βαθμό που υποστηρίζει το 

δικαστικό έργο του ΔΕΕ, καθώς προβλέπεται η υποχρέωση χειρισμού των υποθέσεων και 

δημοσίευσης σημαντικού αριθμού νομικών αποφάσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 

ΕΕ. Η διαθεσιμότητα της μεταφραστικής υπηρεσίας σε διάφορα καίρια σημεία της 

διαδικασίας50 μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας υπόθεσης. Στο 

δείγμα των υποθέσεών μας (βλέπε σημεία 36 έως 40 και 46 έως 50

75. Την περίοδο 2014-2016, οι σελίδες που μεταφράζονταν στο ΔΕΕ ετησίως αριθμούσαν 

1,1 εκατομμύρια. Ποσοστό μεταξύ του 26 % και του 36 % των μεταφράσεων είχε γίνει από 

εξωτερικούς νομικούς μεταφραστές, των οποίων το ετήσιο κόστος κυμάνθηκε μεταξύ 9 και 

12 εκατομμυρίων ευρώ.  

), ο αντίκτυπος αυτός 

είναι περιορισμένος σε σύγκριση με τη συνολική χρονογραμμή μιας υπόθεσης. 

                                                       

50 Παραδείγματος χάριν, όταν είναι διαθέσιμη η μετάφραση του τελευταίου διαδικαστικού 
εγγράφου στο τέλος της έγγραφης διαδικασίας και του σχεδίου της απόφασης. 
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Καθορισμός προθεσμιών 

76. Το ΔΕΕ διαθέτει διαφορετικές μεθόδους για τον καθορισμό των προθεσμιών που 

ισχύουν για τη μετάφραση των εγγράφων μιας υπόθεσης. Για τις περισσότερες 

μεταφράσεις, ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες51. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται 

προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των 

υποθέσεων52

Προγραμματισμός σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο μονάδας 

. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες δεν αντανακλούν τον μέσο ημερήσιο 

όγκο δουλειάς που μπορεί δυνητικά να αναλάβει ένας νομικός μεταφραστής. Ο 

συνδυασμός προσαρμοσμένων στην κάθε περίπτωση αλλά και προκαθορισμένων 

χρονοδιαγραμμάτων παρέχει ένα περιθώριο ευελιξίας στη διαχείριση του φόρτου εργασίας 

της ΓΔ Μετάφρασης. 

77. Οι προθεσμίες συμφωνούνται μεταξύ της υπηρεσίας που υποβάλλει το αίτημα53

Τήρηση των προθεσμιών μετάφρασης των εγγράφων  

 και 

της κεντρικής διεύθυνσης προγραμματισμού. Για τον προγραμματισμό των εργασιών σε 

εβδομαδιαία βάση και για την παρακολούθηση της προόδου της μετάφρασης των 

εγγράφων έναντι των προθεσμιών υπάρχουν εργαλεία διαχείρισης. Ωστόσο, ο χρόνος που 

αφιερώνουν στην πραγματικότητα οι νομικοί μεταφραστές στα επιμέρους έγγραφα δεν 

καταγράφεται. Αν ήταν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία θα χρησίμευαν για τον προσδιορισμό 

πιθανών τομέων από όπου θα μπορούσαν να αντληθούν οφέλη από άποψη 

αποδοτικότητας ή να προκύψουν βέλτιστες πρακτικές. 

78. Επισημάναμε ότι για τα έτη 2014 και 2015 οι μεταφραστικές προθεσμίες είχαν ως επί 

το πλείστον τηρηθεί. Η ημερομηνία παράδοσης της μετάφρασης του τελευταίου 

                                                       

51 Αφορά τις αποφάσεις και τις προτάσεις των γενικών εισαγγελέων. 

52 Παραδείγματος χάριν, 20 εργάσιμες ημέρες για αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης και, 
κατά κανόνα, δύο μήνες για τη μετάφραση διαδικαστικών εγγράφων (που δεν υπερβαίνουν τις 
50 σελίδες στο Γενικό Δικαστήριο). 

53 Συγκεκριμένα, η Γραμματεία, το ιδιαίτερο γραφείο του προέδρου του αρμόδιου τμήματος ή το 
γραφείο του εισηγητή δικαστή. 
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διαδικαστικού εγγράφου, στο πλαίσιο της έγγραφης διαδικασίας, είναι κρίσιμη καθώς 

σηματοδοτεί την έναρξη της ενδεικτικής προθεσμίας για την κατάρτιση της προκαταρκτικής 

έκθεσης από τους δικαστές. Διαπιστώσαμε ότι σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων (29 % για 

το Δικαστήριο και 57% για το Γενικό Δικαστήριο), οι μεταφράσεις ήταν διαθέσιμες κατά 

μέσο όρο 5,5 και 9 ημέρες αντίστοιχα νωρίτερα από την εκπνοή της εσωτερικής προθεσμίας 

που είχε τεθεί. 

Σύγκριση των επιδόσεων με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

79. Το ΔΕΕ συμμετέχει στη διοργανική εκτελεστική επιτροπή μετάφρασης της οποίας 

σκοπός είναι η προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Το ΔΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο ως προς 

την καθιέρωση της χρήσης δεικτών επιδόσεων (γνωστών ως KIAPI), προκειμένου να 

εφαρμόζει μια μεθοδολογία για τη μέτρηση της μεταφραστικής δραστηριότητας54 που θα 

μπορούσε να επιτρέψει τη σύγκριση με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ55

Συστήματα ΤΠ 

. 

80. Η χρήση μηχανογραφικών συστημάτων υποστήριξης πρέπει, μεταξύ άλλων, αποτελεί 

μέσο για τη βελτίωση της διοίκησης της δικαιοσύνης και να διευκολύνει την πρόσβαση του 

χρήστη στα δικαιοδοτικά όργανα, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών και 

τη συνεπακόλουθη μείωση της διάρκειας διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης56

Πολυπλοκότητα και απουσία ενοποίησης 

.  

81. Υπάρχουν 95 διαφορετικές εφαρμογές ΤΠ που καλύπτουν τις δικαστικές και διοικητικές 

δραστηριότητες στο ΔΕΕ. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, ο μεγάλος αυτός αριθμός εφαρμογών 

                                                       

54 Καλύπτει τα ακόλουθα μέτρα: (1) κόστος της μετάφρασης (2) κόστος της μετάφρασης 
(κυμαινόμενος μέσος όρος), (3) σελίδες μετάφρασης (εκροή), (4) έλεγχο ποιότητας, (5) τήρηση 
προθεσμίας / έγκαιρη παράδοση των μεταφρασμένων κειμένων, (6) προσωπικό της 
μετάφρασης, (7) ρυθμός εργασίας, (8) ποσοστό ανάθεσης σε τρίτους και (9) εκροές και δείκτες 
που δεν αφορούν τη μετάφραση.  

55 Συνέχεια που δίδεται στις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του ψηφίσματος περί απαλλαγής 
του Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με το 2013 (ερώτημα 24). 

56 Μελέτη της CEPEJ αριθ. 24 για το ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα (αποδοτικότητα και ποιότητα 
της δικαιοσύνης) «Thematic report: Use of Information Technology in European Courts» (2016). 
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οφείλεται στη λειτουργία περισσότερων του ενός δικαιοδοτικών οργάνων, αλλά και στην 

πολυπλοκότητα των αλληλεξαρτώμενων διαδικασιών. Πέραν αυτών, το ΔΕΕ εξακολουθεί να 

βασίζεται σε μια κεντρική βάση δεδομένων, τη Litige, η οποία άρχισε να χρησιμοποιείται το 

1995, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εξατομικευμένες εφαρμογές για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων αναγκών. Η εξασφάλιση της συνέχειας στην εκδίκαση των υποθέσεων 

ανάγεται σε πρωταρχική προτεραιότητα. 

Διεπαφές με άλλες εφαρμογές 

82. Η βάση δεδομένων Litige δεν είναι ενοποιημένη με τις υπόλοιπες εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υποθέσεων. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

χρειάζεται για ορισμένες υποθέσεις να καταχωρίζονται στοιχεία με το χέρι, με αποτέλεσμα 

τη διπλογραφή στοιχείων, μια πρακτική που δεν είναι αποδοτική και ενέχει τον κίνδυνο 

παραγωγής εσφαλμένων δεδομένων. 

Βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική της ΤΠ για τη διαχείριση υποθέσεων 

83. Το πολυετές σχέδιο στρατηγικής για τη διεύθυνση της τεχνολογίας των πληροφοριών 

για τα έτη 2016-202057

84. Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες από την πλευρά του ΔΕΕ, προκειμένου να βελτιωθούν 

τα συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τη διαχείριση των 

υποθέσεων. Συγκεκριμένα, το 2000 το Γενικό Δικαστήριο εγκαινίασε ένα φιλόδοξο έργο για 

τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος ΤΠ για τη διαχείριση των υποθέσεων, 

ονόματι Pro-Curia, με στόχο να αντικαταστήσει τη βάση δεδομένων Litige, παρέχοντας 

απλουστευμένες και τυποποιημένες λειτουργίες. Λόγω δυσκολιών κατά την υλοποίησή του, 

η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος σταμάτησε. 

 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ΤΠ μπορεί να συμβάλει στην 

άντληση σημαντικών οφελών από άποψη αποτελεσματικότητας, περιστολής των 

καθυστερήσεων και αναγκαιότητας πόρων.  

                                                       

57 «Evolution des technologies de l’information à la Cour de Justice de l’Union européenne: Une 
approche stratégique 2016-2020.» 
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85. Το ΔΕΕ διατήρησε επομένως τη βάση δεδομένων Litige. Αποφάσισε βέβαια, με σκοπό 

να βελτιώσει την υποστήριξη της διαχείρισης υποθέσεων με ΤΠ, να υλοποιήσει δύο άλλα 

έργα που βασίζονταν σε αυτό το σύστημα, το πρόγραμμα «Enterprise Content 

Management» (ECM) και τον εκσυγχρονισμό της Litige. Κατά τον χρόνο της προκειμένης 

επισκόπησης, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων σχεδίων βρισκόταν σε εξέλιξη.  

Γλωσσικές πρακτικές 

86. Οι γλωσσικές πρακτικές επηρεάζουν άμεσα το δικαιοδοτικό έργο του ΔΕΕ. Η επιλογή 

της γαλλικής ως μόνης γλώσσας που χρησιμοποιείται κατά τις διασκέψεις και ως εν τοις 

πράγμασι γλώσσας εργασίας (εξαιρουμένων των εναλλακτικών που προσφέρονται για την 

κατάρτιση των προτάσεων από τους γενικούς εισαγγελείς58

87. Παρατηρήσαμε ότι, κατά το διάστημα μεταξύ 2014 και 2016, σημαντικό μερίδιο των 

υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στο ΔΕΕ, και ιδίως στο Γενικό Δικαστήριο, είχαν την 

αγγλική (28 %) ή τη γερμανική (20 %) ως γλώσσα διαδικασίας, εν αντιθέσει με εκείνες που 

είχαν τη γαλλική (13 %). Μολονότι αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα, τις δυνητικές 

συνέπειες και την ευαίσθητη φύση του ζητήματος των γλωσσικών πρακτικών, το 

συμπέρασμα που προκύπτει εν προκειμένω είναι ότι θα μπορούσε να εξετασθεί το 

ενδεχόμενο διεύρυνσης της χρήσης γλωσσών διάσκεψης στο ΔΕΕ, ιδίως στο Γενικό 

Δικαστήριο, και σε άλλες πέραν της γαλλικής. Αυτό θα είχε ως επακόλουθο τα εσωτερικά 

υπομνήματα, οι προκαταρκτικές εκθέσεις, οι αποφάσεις και οι διατάξεις να καταρτίζονται 

απευθείας σε αυτές τις γλώσσες. Επιπλέον, κάποια από τα διαδικαστικά έγγραφα που 

υποβάλλονται σε αυτές τις δύο γλώσσες δεν θα χρειαζόταν να μεταφράζονται στη γαλλική.  

) καθιστά απαραίτητη τη 

μετάφραση κάθε διαδικαστικού εγγράφου στη γλώσσα αυτή από οποιαδήποτε επίσημη 

γλώσσα της ΕΕ στην οποία έχει καταρτιστεί, εξαιρουμένων των παραρτημάτων των 

υπομνημάτων, τα οποία μεταφράζονται μόνον αν ζητηθεί ρητώς. 

88. Οποιαδήποτε βέβαια σκέψη για αλλαγή των γλωσσικών πρακτικών θα πρέπει, ωστόσο, 

να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνέχιση της χρησιμοποίησης της 

                                                       

58 Οι γενικοί εισαγγελείς δύνανται να καταρτίζουν τις προτάσεις τους στη μητρική γλώσσα τους, 
αλλά προτρέπονται να χρησιμοποιούν μία από τις γλώσσες βάσης «pivot» (γερμανική, αγγλική, 
ισπανική ή ιταλική) ή τη γαλλική. 
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γαλλικής ως μοναδικής γλώσσας διάσκεψης. Κατά το ΔΕΕ, μεταξύ των πλεονεκτημάτων 

συγκαταλέγονται η αποφυγή πιθανών αποκλίσεων στις νομικές έννοιες που 

χρησιμοποιούνται σε καθεμία από τις γλώσσες στις οποίες θα μπορούσε θεωρητικά να 

πραγματοποιηθεί η διάσκεψη, καθώς και η συνεπής παραπομπή σε νομολογία του 

Δικαστηρίου της ΕΕ. 

89. Τον Φεβρουάριο του 2016, ο πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου απηύθυνε έγγραφο 

σημείωμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με το οποίο ζητούσε να διεξαχθεί εκτίμηση του 

αντικτύπου τυχόν αλλαγής της γλώσσας της διάσκεψης. Σκοπός της εκτίμησης του 

αντικτύπου ήταν να προσδιοριστούν οι οργανωτικές συνθήκες, καθώς και να 

πραγματοποιηθεί ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους από την άποψη της επιβάρυνσης 

του προϋπολογισμού και της διάρκειας της διαδικασίας. Η εκτίμηση αυτή δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί εξαιτίας διάφορων αβέβαιων σημείων που είχαν να κάνουν με την έκβαση 

της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

90. Τα τελευταία χρόνια, το ΔΕΕ έχει προβεί σε σημαντικές ενέργειες σε οργανωτικό και 

διαδικαστικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχύσει την αποδοτική εκδίκαση των υποθέσεων 

και την αναφορά σχετικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, η καθιέρωση ενδεικτικών 

χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση κομβικών φάσεων του κύκλου ζωής μιας 

υπόθεσης, από κοινού με την προοδευτική ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και 

αναφοράς σχετικών στοιχείων, έχει διευκολύνει τη μεγαλύτερη εστίαση στη χρονική 

συνέπεια. Το ΔΕΕ δημοσιεύει στατιστικές και αναλύσεις σχετικά με την έκβαση του 

δικαιοδοτικού του έργου. Στις στατιστικές αυτές φαίνεται ότι ο μέσος χρόνος που 

απαιτείται για την εκδίκαση μιας υπόθεσης έχει μειωθεί ή έχει παραμείνει σταθερός, 

παρότι αυξήθηκε ο αριθμός των εισαγόμενων υποθέσεων. Πρέπει επίσης να επισημανθούν 

οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη μείωση του σημαντικού όγκου των επί 

μακρόν εκκρεμών υποθέσεων που είχαν συσσωρευθεί στο Γενικό Δικαστήριο, καθώς και η 

πρόοδος που είχε σημειωθεί, μέχρι τα τέλη του 2016, για την αισθητή μείωση του 

συνολικού αριθμού των ημερών κατά τις οποίες παρατείνεται η διάρκεια οποιουδήποτε 

από τα βασικά στάδια της δικαστικής διαδικασίας (βλέπε σημείο 59). Αυτό συνιστά 

απόρροια περισσότερο των βελτιωμένων προσπαθειών και πρωτοβουλιών που 
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αναλαμβάνονται σε επίπεδο διαχείρισης και όχι τόσο των αυξημένων πόρων. Ο αντίκτυπος 

της μεταρρύθμισης του Δικαστηρίου, συγκεκριμένα μέσω του διπλασιασμού του αριθμού 

των δικαστών και των ιδιαίτερων γραφείων τους, μέλλει να γίνει αντιληπτός τα επόμενα 

χρόνια (βλέπε σημεία 8 έως 10

91. Επί του παρόντος, με την προσέγγιση του ΔΕΕ για τον καθορισμό ενδεικτικών 

χρονοδιαγραμμάτων αναμένεται ότι οι προθεσμίες θα τηρούνται κατά μέσο όρο. Οι 

υποθέσεις με μακρά διάρκεια αναμένεται να αντισταθμίζονται από εκείνες για τις οποίες 

απαιτείται λιγότερος χρόνος. Η παρακολούθησή τους εξακολουθεί να γίνεται σε 

εξατομικευμένο επίπεδο και αποστέλλονται υπενθυμίσεις όταν δεν τηρούνται οι 

ενδεικτικές προθεσμίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εκπρόθεσμες υποθέσεις 

παραμένουν πάντοτε αντικείμενο ιδιαίτερης παρακολούθησης (βλέπε 

). 

σημεία 51 και 52

92. Από την επισκόπηση στην οποία υποβάλαμε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας 

διαχείρισης των υποθέσεων, γνωστό ως έγγραφη διαδικασία, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 

πολλά περιθώρια για περικοπές της διάρκειάς του. Η κύρια αρμοδιότητα για το 

συγκεκριμένο στάδιο βαρύνει τις γραμματείες. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται η 

παραλαβή μιας υπόθεσης και η προετοιμασία των σχετικών εγγράφων. Όσον αφορά τις 

υποθέσεις που εξετάσαμε, οι Γραμματείες εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους είχε 

παραταθεί η διαδικασία και, για τις περισσότερες υποθέσεις, ανέφεραν τον αντίστοιχο 

αντίκτυπο από άποψη διάρκειας. Οι λόγοι οφείλονται κυρίως στην εφαρμογή των 

κανονισμών διαδικασίας του ΔΕΕ, στους οποίους προβλέπονται προθεσμίες για διάφορες 

περιπτώσεις, παραδείγματος χάριν για την περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 

απάντησης των διαδίκων. Παρ’ όλα αυτά, το ΔΕΕ επέδειξε προορατικότητα ως προς τον 

τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων προβλημάτων, προσαρμόζοντας, επί παραδείγματι τον 

κανονισμό διαδικασίας του ως προς το σκέλος του εμπιστευτικού χειρισμού των 

υποθέσεων και χρησιμοποιώντας το E-Curia με σκοπό τη σύντμηση του χρόνου που 

απαιτείται για την κατάθεση δικογράφου (βλέπε 

). 

σημεία 36 έως 40

93. Τα στάδια που έπονται της έγγραφης διαδικασίας, τα οποία ως επί το πλείστον 

αφορούν το έργο των δικαστών στους διάφορους δικαστικούς σχηματισμούς τους, των 

γενικών εισαγγελέων και των εισηγητών τους, καλύπτουν κατά κανόνα το μεγαλύτερο 

μέρος της διαδικασίας διαχείρισης των υποθέσεων. Λαμβανομένου υπόψη του 

). 
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περιορισμένου πεδίου δράσης μας, που περιγράφεται στα σημεία 12 έως 14, 

συγκεντρώσαμε, με τη βοήθεια των διαβεβαιώσεων της διοίκησης, στοιχεία σχετικά με 

τους βασικούς λόγους στους οποίους οφειλόταν η μη τήρηση των ενδεικτικών προθεσμιών 

σε όλες τις περιπτώσεις. Μερικοί από αυτούς είναι ο φόρτος εργασίας των δικαστών, η 

διαθεσιμότητα των εισηγητών και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων. Με την ανάλυση αυτή 

καταφέραμε να αποκομίσουμε μια σφαιρικότερη εικόνα των παραγόντων που μπορούν να 

επηρεάσουν τη διάρκεια του συγκεκριμένου σταδίου. Δεν υπήρχαν, ωστόσο, επαρκή 

στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος που αντιστοιχούσε σε καθέναν από 

τους παράγοντες που προσδιορίστηκαν. Πέραν αυτού, υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ανθρώπινων πόρων σε σχέση με τις επιμέρους 

υποθέσεις. Έτσι δεν κατέστη δυνατό να οδηγηθούμε σε κάποιο συμπέρασμα ως προς το αν 

και σε ποιον βαθμό θα υπήρχαν περιθώρια για μείωση της διάρκειας στις επιλεγμένες 

υποθέσεις (βλέπε σημεία 33 έως 35 και 46 έως 50

94. Στο πλαίσιο της επισκόπησής μας εξετάσαμε επίσης τον ρόλο της μετάφρασης στη 

διαδικασία διαχείρισης των υποθέσεων. Παρατηρήσαμε ότι η μεταφραστική υπηρεσία 

επεξεργάζεται και αυτή με τη σειρά της μια σειρά από προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα 

σε συνδυασμό με ειδικά προσαρμοσμένες προθεσμίες. Κατά την ανάλυση των υποθέσεων 

δεν εντοπίσαμε κάποια ένδειξη ότι το μεταφραστικό σκέλος της διαδικασίας επιβαρύνει 

σημαντικά από άποψη χρόνου τη συνολική διάρκεια μιας υπόθεσης, καθώς ένας 

σημαντικός αριθμός μεταφραστικών εργασιών ολοκληρωνόταν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, 

δρομολογείται η εφαρμογή βασικών δεικτών επιδόσεων, οι οποίοι θα καταστήσουν δυνατή 

την πραγματοποίηση συγκρίσεων σε διοργανικό επίπεδο (βλέπε 

). 

σημεία 74 έως 79

95. Τα συστήματα ΤΠ που εφαρμόζονται στο ΔΕΕ είναι περίπλοκα και βασίζονται σε μια 

πεπαλαιωμένη βάση δεδομένων στην οποία, με την πάροδο του χρόνου, έχουν προστεθεί 

πολλά υποσυστήματα. Το ΔΕΕ δεν έχει αναπτύξει ακόμη ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΤΠ 

που να υποστηρίζει τη διαχείριση των υποθέσεων. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο 

μάλλον μακροπρόθεσμος στόχος ανάπτυξης μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, θα 

προσφέρει συν τοις άλλοις βελτιωμένη αποδοτικότητα, θα περιορίσει την ανάγκη 

αλληλοεπικαλύψεων, θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη εισαγωγής στοιχείων με το χέρι και 

). 
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θα μειώσει την ανάγκη συντήρησης ενός μεγάλου αριθμού εφαρμογών (βλέπε σημεία 80 

έως 85

96. Το παρόν καθεστώς βάσει του οποίου η γαλλική είναι η γλώσσα της διάσκεψης και η εν 

τοις πράγμασι γλώσσα εργασίας του οργάνου έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και 

μειονεκτήματα. Στους κόλπους του ΔΕΕ έχει ήδη συζητηθεί το ενδεχόμενο διενέργειας μιας 

ανάλυσης της σχέσης κόστους-οφέλους στο πλαίσιο τυχόν διεύρυνσης των γλωσσικών 

επιλογών στις διασκέψεις του Γενικού Δικαστηρίου και σε άλλες γλώσσες πέραν της 

γαλλικής, από την οποία θα μπορούσαν να αντληθούν χρήσιμα στοιχεία για την εκτίμηση 

της κατάστασης και την τεκμηρίωση οποιασδήποτε απόφασης στο μέλλον (βλέπε 

).  

σημεία 86 

έως 89

97. Συνολικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω 

ενίσχυση των επιδόσεων με τη στροφή προς μια περισσότερο εξατομικευμένη και ενεργό 

διαχείριση των υποθέσεων. Η προσέγγιση που υιοθετεί επί του παρόντος το ΔΕΕ για τη 

μέτρηση των επιδόσεων δεν βασίζεται σε χρονοδιαγράμματα που προσαρμόζονται στις 

επιμέρους υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, τον φόρτο εργασίας, τους 

απαιτούμενους πόρους και το προσωπικό που είναι διαθέσιμο. Επί του παρόντος, τα 

ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα που ορίζονται για ορισμένα είδη υποθέσεων χρησιμεύουν 

μόνο ως γενικός διαχειριστικός στόχος, και πρέπει να τηρούνται κατά μέσον όρο 

(βλέπε 

). 

σημείο 91

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

). Παρότι οι βελτιώσεις που έχουν επέλθει χάρη σε αυτή την προσέγγιση 

είναι ήδη ορατές, ο μέσος χρόνος που χρειάζεται για την περάτωση ορισμένων ειδών 

υποθέσεων ή διαδικασιών δεν μπορεί επ’ ουδενί να χαρακτηριστεί εύλογος για τα 

δεδομένα της κάθε επιμέρους υπόθεσης. 

98. Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία διαχείρισης των υποθέσεων, το ΔΕΕ πρέπει να 

εξετάσει τα εξής ενδεχόμενα: 

α) Μέτρηση των επιδόσεων ανά υπόθεση, έχοντας ως αναφορά ένα εξατομικευμένο 

χρονικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που έχουν πράγματι 

χρησιμοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση θα λάμβανε γνώση τόσο της 
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ύπαρξης προβληματικών υποθέσεων όσο και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής, και 

θα εξασφαλιζόταν η βελτίωση της αποδοτικότητας. 

β) Συνέχιση των βελτιώσεων ως προς την αναφορά στοιχείων για τις επιδόσεις, με 

στροφή προς την ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής του ακριβούς αριθμού 

των υποθέσεων που τηρούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και όχι της μέσης 

διάρκειας του εκάστοτε είδους υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό θα καθίστατο δυνατή 

η αναφορά αναλυτικότερων στοιχείων για τα αποτελέσματα, κάτι που θα ενίσχυε 

συνακολούθως τη λογοδοσία του ΔΕΕ. Η σημασία του συγκεκριμένου σκέλους είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη όσον αφορά τους νέους πόρους που κατέστησαν διαθέσιμοι 

κατόπιν της μεταρρύθμισης. 

γ) Εφαρμογή μιας πολιτικής που θα καθιστά δυνατή την περισσότερο ευέλικτη 

κατανομή των ήδη υπαρχόντων εισηγητών, ώστε να διευθετούνται ευκολότερα 

προβλήματα που προκύπτουν από παράγοντες που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

πόρων ή με οργανωτικά ζητήματα (μη διαθεσιμότητα εισηγητών, φόρτος εργασίας 

των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και των εισηγητών τους, εκ νέου ανάθεση 

υποθέσεων λόγω λήξης της θητείας κάποιου δικαστή). 

δ) Ενισχυμένη ευαισθητοποίηση των κρατών μελών και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

σημασία του έγκαιρου ορισμού υποψηφίων δικαστών και του διορισμού τους. 

ε) Ολοκλήρωση της ανάλυσης της σχέσης κόστους-οφέλους που θα παρουσίαζε ο 

αντίκτυπος (από οργανωτική άποψη, από άποψη προϋπολογισμού και σε σχέση με 

τη διάρκεια των υποθέσεων) τυχόν αλλαγής της πρακτικής που εφαρμόζει επί του 

παρόντος το Γενικό Δικαστήριο και της χρήσης άλλων γλωσσών πέραν της γαλλικής 

κατά τις διασκέψεις.  

στ) Δυνατότητα εφαρμογής ενός ενοποιημένου συστήματος ΤΠ που να υποστηρίζει τη 

διαχείριση των υποθέσεων. 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα V, του οποίου προεδρεύει ο κ. Λάζαρος Στ. 

ΛΑΖΑΡΟΥ, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 5ης Σεπτεμβρίου 2017. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

Δείγμα των υποθέσεων που επελέγησαν από το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (2014) 

Διαδικασία (τρόπος περάτωσης) Τομέας δικαίου Διάρκεια  
της υπόθεσης 

Αίτηση αναίρεσης (απόφαση) Πρόσβαση σε έγγραφα 23,3 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (απόφαση) Ανταγωνισμός 24,9 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Περιβάλλον 27,9 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Περιβάλλον 28,4 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Φορολογία 24,5 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Φορολογία 16,6 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Ελευθερία εγκατάστασης 23,5 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων 27,0 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Κοινωνική πολιτική 23,5 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Αρχές του δικαίου της ΕΕ 27,4 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Προσέγγιση των νομοθεσιών 27,9 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (διάταξη) Γεωργία 18,5 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (διάταξη) Θεσμικό δίκαιο 10,4 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (διάταξη) Γεωργία 18,1 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Προσέγγιση των νομοθεσιών 12,4 μήνες 

 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (2015) 

Διαδικασία (τρόπος περάτωσης) Τομέας δικαίου Διάρκεια  
της υπόθεσης 

Αίτηση αναίρεσης (απόφαση) Κρατικές ενισχύσεις 28,1 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (απόφαση) Περιβάλλον 25,8 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 26,7 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Θεσμικό δίκαιο 23,8 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Ανταγωνισμός 27,4 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 23,8 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 23,7 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Φορολογία 22,9 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 26,9 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 23,6 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Δημόσιες συμβάσεις 23,9 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (διάταξη) Τελωνειακή ένωση της ΕΕ 16,8 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (διάταξη) Διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία 16,2 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (διάταξη) Φορολογία 16,9 μήνες 

Προδικαστική απόφαση (απόφαση) Ελευθερία εγκατάστασης 12,7 μήνες 
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ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (2014) 

Διαδικασία (τρόπος περάτωσης) Τομέας δικαίου Διάρκεια  
υπόθεσης 

Αίτηση αναίρεσης (απόφαση) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 24,3 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 41,5 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 38,5 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 37,1 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 35,3 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 33,4 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Κρατικές ενισχύσεις 46,3 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Ανταγωνισμός 45,8 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Κρατικές ενισχύσεις 43,0 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (διάταξη) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 24,1 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (διάταξη) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 31,9 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (διάταξη) Κρατικές ενισχύσεις 45,6 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (διάταξη) Κρατικές ενισχύσεις 44,8 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (διάταξη) Περιβάλλον 33,8 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Κρατικές ενισχύσεις 24,5 μήνες 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (2015) 

Διαδικασία (τρόπος περάτωσης) Τομέας δικαίου Διάρκεια  
υπόθεσης 

Αίτηση αναίρεσης (απόφαση) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 31,2 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 39,6 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 38,0 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 35,8 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 33,1 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 31,2 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 30,1 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Περιοριστικά μέτρα 41,1 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Εμπορική πολιτική και ντάμπινγκ 41,0 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (απόφαση) Έρευνα και ανάπτυξη 40,6 μήνες 

Αίτηση αναίρεσης (διάταξη) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 15,6 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (διάταξη) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 33,3 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (διάταξη) Κανονισμός REACH 30,9 μήνες 

Ευθεία προσφυγή (διάταξη) Περιβάλλον 24,8 μήνες 

Διανοητική ιδιοκτησία (απόφαση) Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορικά σήματα 17,8 μήνες 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Ανάλυση παραγόντων που επηρέασαν τη διάρκεια των 60 υποθέσεων του δείγματος που 

εκδικάστηκαν από το ΔΕΕ 
 
 

Παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια της έγγραφης διαδικασίας στο Δικαστήριο 
(όπως τους υπέδειξε η Γραμματεία) 

 

 
 

 
  

Σύνολο 

(%)

Μεταφράσεις που εκκρεμούν από τα θεσμικά όργανα που 
συμμετέχουν ως διάδικοι

10 33%

Φόρτος εργασίας της ΓΔ Μετάφρασης 5 17%

Αποδοχή μίας ή περισσότερων αιτήσεων παρέμβασης 4 13%

Αίτημα προσκόμισης εγγράφων που έχει αποσταλεί στους διαδίκους 4 13%

Παράταση προθεσμίας κατόπιν αιτήματος διαδίκου 3 10%

Δεύτερη ανταλλαγή υπομνημάτων (υπομνήματα απάντησης και 
ανταπάντησης)

3 10%

Διαβούλευση με τους διαδίκους ως προς την έκβαση ενός σταδίου της 
διαδικασίας (παραδείγματος χάριν η συνεκδίκαση υποθέσεων)

2 7%

Άσκηση ανταναίρεσης / αντίθετης προσφυγής 1 3%

Μεταφράσεις διαδικαστικών εγγράφων πολύ μεγάλης έκτασης 1 3%

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της διαδικασίας κατά 
την έγγραφη διαδικασία

Αριθμός υποθέσεων που 
επηρεάστηκαν (επί συνόλου 30)
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Παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια του χειρισμού των υποθέσεων στο Δικαστήριο 
(όπως τους υπέδειξαν οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς) 

 

 
 
  

Σύνολο

Δικαστές Γενικός εισαγγελέας (%)

Δικαστικές διακοπές 18 4 19 63%

Υπόθεση που εγείρει νέα ή/και ιδιαιτέρως σύνθετα νομικά ζητήματα 9 8 12 40%

Φόρτος εργασίας του υπεύθυνου για την υπόθεση εισηγητή 8 7 12 40%

Ασθένεια, άδεια μητρότητας / γονική άδεια, ή αποχώρηση εισηγητή 7 6 12 40%

Φόρτος εργασίας του εισηγητή δικαστή ή/και γενικού εισαγγελέα 7 7 11 37%

Υπόθεση με εκτενή δικογραφία 5 / 5 17%

Πολύπλοκη υπόθεση από άποψη πραγματικών περιστατικών, οικονομικού ή 
επιστημονικού βάρους Πολύπλοκη υπόθεση (π.χ. ζητήματα σχετικά με νέες 
τεχνολογίες) 

2 3 5 17%

Πολύπλοκη υπόθεση για άλλο λόγο 1 3 4 13%

Συντονισμένος χειρισμός σχετικών υποθέσεων που έχουν εισαχθεί με χρονική 
απόσταση λίγων μηνών

3 2 3 10%

Άτυπη αναστολή 3 / 3 10%

Προηγείται η εκδίκαση άλλης υπόθεσης που έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα ή η 
οποία έχει υπαχθεί στην ταχεία διαδικασία (ή στην επείγουσα προδικαστική 
διαδικασία)

2 1 3 10%

Επανάληψη της προφορικής διαδικασίας 2 / 2 7%

Άλλη 2 / 2 7%

Αίτημα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που αποστέλλονται στο αιτούν 
δικαστήριο

2 / 2 7%

Τομέας στον οποίο το εθνικό δίκαιο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 2 / 2 7%

Συντονισμένος χειρισμός δέσμης υποθέσεων (π.χ. υποθέσεις που αφορούν 
συμφωνίες που θίγουν τον ανταγωνισμό)

1 1 2 7%

Παραπομπή σε διαφορετικό δικαστικό σχηματισμό 1 1 2 7%

Λήξη θητείας του εισηγητή δικαστή ή/του γενικού εισαγγελέα 1 / 1 3%

Αίτημα για εκπόνηση ερευνητικού σημειώματος 1 / 1 3%

Αποστολή ερωτήσεων που χρήζουν έγγραφης απάντησης στους διαδίκους / 1 1 3%

Αριθμός υποθέσεων που 
υπέδειξαν δικαστές ή/και γενικοί 

εισαγγελείς από κοινού (επί 
συνόλου 30)

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της διαδικασίας μετά την έγγραφη 
διαδικασία

Αριθμός υποθέσεων που επηρεάστηκαν (επί 
συνόλου 30)
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Παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια της έγγραφης διαδικασίας στο Γενικό 

Δικαστήριο (όπως τους υπέδειξε η Γραμματεία) 
 

 
 
  

Σύνολο

(%)

Παραλαβή και επεξεργασία των διαδικαστικών εγγράφων από τη Γραμματεία (καθώς και οι 
αποφάσεις που λαμβάνουν οι δικαστές σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας)

26 87%

Δεύτερη ανταλλαγή υπομνημάτων (υπομνήματα απάντησης και ανταπάντησης) 20 67%

Αίτημα τακτοποίησης που αφορά διαδικαστικό έγγραφο / διαδικαστική πράξη που παρακωλύει την 
επίδοση

19 63%

Άλλο διαδικαστικό ερώτημα προς προσδιορισμό 16 53%

Παράταση προθεσμίας κατόπιν αιτήματος διαδίκου 12 40%

Αποδοχή μίας ή περισσότερων αιτήσεων παρέμβασης 6 20%

Αίτηση παρέμβασης 6 20%

Επεξεργασία ογκώδους εγγράφου 6 20%

Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας 3 10%

Κατάθεση έκτακτου εγγράφου 3 10%

Άλλοι λόγοι που αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες 3 10%

Άσκηση ανταναίρεσης / αντίθετης προσφυγής 2 7%

Διευθέτηση ζητημάτων εμπιστευτικότητας 2 7%

Ένσταση απαραδέκτου, αναρμοδιότητα, κατάργηση της δίκης, στάδιο της δίκης στο οποίο απαιτείται η 
υποβολή παρατηρήσεων από τους διαδίκους

2 7%

Άλλοι παράγοντες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εισηγητή δικαστή, του γενικού εισαγγελέα, 
του προέδρου (του τμήματος)

2 7%

Διευθέτηση προβλημάτων που αφορούν την τήρηση της ανωνυμίας / τη μη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών

1 3%

Τυπική αναστολή της υπόθεσης (αναστολή) 1 3%

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της διαδικασίας κατά την έγγραφη διαδικασία
Αριθμός υποθέσεων που 

επηρεάστηκαν (επί συνόλου 
30)
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Παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια του χειρισμού των υποθέσεων στο Γενικό 
Δικαστήριο (όπως τους υπέδειξαν οι δικαστές) 

 

 
Πηγή: Ανάλυση από το ΕΕΣ των απαντήσεων που έδωσε το ΔΕΕ στα ερωτηματολόγια. 

Σύνολο

(%)

Αναθεώρηση των σχεδίων αποφάσεων από την ομάδα νομικών «Cellule des lecteurs d'arrêts» 29 97%

Φόρτος εργασίας του εισηγητή δικαστή ή/και γενικού εισαγγελέα 20 67%

Αλλαγή της σύνθεσης του Τμήματος 19 63%

Εκ νέου ανάθεση της υπόθεσης 18 60%

Φόρτος εργασίας του υπεύθυνου για την υπόθεση εισηγητή 16 53%

Μέτρο απτόμενο της οργάνωσης της διαδικασίας 16 53%

Συντονισμένος χειρισμός δέσμης υποθέσεων (π.χ. υποθέσεις που αφορούν συμφωνίες που θίγουν τον 
ανταγωνισμό)

11 37%

Λήξη θητείας του εισηγητή δικαστή ή/και του γενικού εισαγγελέα 11 37%

Υπόθεση που εγείρει νέα ή/και ιδιαιτέρως σύνθετα νομικά ζητήματα 10 33%

Παραλαβή και επεξεργασία διαδικαστικών εγγράφων στη Γραμματεία 10 33%

Δικαστικές διακοπές 8 27%

Διοργάνωση επ’ ακροατηρίου συζήτησης κατόπιν αιτήματος διαδίκου ή αν το κρίνει αυτεπαγγέλτως το 
Δικαστήριο (ιδίως σε υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας και αιτήσεις αναίρεσης).

8 27%

Υπόθεση με εκτενή δικογραφία 7 23%

Άλλο 7 23%

Προθεσμία κλήτευσης διαδίκου πριν τη συζήτηση σε συνάρτηση με τη φύση της υπόθεσης 7 23%

Τυπική αναστολή της υπόθεσης (αναστολή) 6 20%

Ασθένεια, άδεια μητρότητας / γονική άδεια, ή αποχώρηση εισηγητή 6 20%

Πολύπλοκη υπόθεση για άλλο λόγο 6 20%

Πολύπλοκη υπόθεση από άποψη πραγματικών περιστατικών, οικονομικού ή επιστημονικού βάρους 
Πολύπλοκη υπόθεση (π.χ. ζητήματα σχετικά με νέες τεχνολογίες)

5 17%

Παραπομπή σε διαφορετικό δικαστικό σχηματισμό 5 17%

Συνεκδίκαση  για διευκόλυνση της προφορικής διαδικασίας 5 17%

Μη διαθεσιμότητα πληρεξουσίου ή δικηγόρου για την επ’ ακροατηρίου συζήτηση / αίτηση για αναβολή της 
προφορικής διαδικασίας 4 13%

Κατάθεση έκτακτου εγγράφου 4 13%

Διευθέτηση ζητημάτων εμπιστευτικότητας 4 13%

Άλλοι λόγοι που αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες 4 13%

Προηγείται η εκδίκαση άλλης υπόθεσης που έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα ή η οποία έχει υπαχθεί στην 
ταχεία διαδικασία (ή στην επείγουσα προδικαστική διαδικασία)

3 10%

Προβλήματα με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές 2 7%

Επανάληψη προφορικής διαδικασίας 1 3%

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της διαδικασίας μετά την έγγραφη διαδικασία Αριθμός υποθέσεων που 
επηρεάστηκαν (επί συνόλου 30)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Φύλλο ελέγχου για την αξιολόγηση των δεικτών διαχείρισης χρόνου της CEPEJ 

 

Δείκτης της CEPEJ Βασικά ερωτήματα του φύλλου ελέγχου 

1) Ικανότητα 

εκτίμησης της 

συνολικής διάρκειας 

της διαδικασίας 

Εφαρμόζεται κάποιο μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. αριθμός 

υπόθεσης) ή σύνδεσμος σε κάθε διαδικασία, από την κατάθεση του 

δικογράφου μέχρι την έκδοση οριστικής και δεσμευτικής απόφασης; 

Μπορείτε να προσδιορίσετε τη συνολική διάρκεια της δικαστικής 

διαδικασίας για καθεμία από τις εκκρεμείς υποθέσεις; 

2) Καθιερωμένοι 

τυπικοί χρόνοι 

διάρκειας της 

διαδικασίας 

Εφαρμόζετε τυπικές, βέλτιστες προθεσμίες σε διάφορα επιμέρους 

είδη διαδικασίας; 

Μπορούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (διάδικοι, δικηγόροι και άλλοι) 

να προβλέψουν τον χρόνο αυτόν; 

3) Αρκούντως 

λεπτομερής 

τυπολογία των 

υποθέσεων 

Προβλέπεται κατηγοριοποίηση των υποθέσεων με βάση την 

πολυπλοκότητα και τη διάρκειά τους; 

4) Δυνατότητα 

παρακολούθησης της 

πορείας της 

διαδικασίας 

Παρακολουθείτε τη διάρκεια των σημαντικότερων σταδίων της δίκης 

για τα περισσότερα είδη υποθέσεων και συγκεντρώνετε σχετικά 

στοιχεία, ούτως ώστε να διακριβώνετε σε ποιο σημείο σημειώνονται 

καθυστερήσεις και γιατί; 

5) Μέσα για την 

έγκαιρη διάγνωση 

των καθυστερήσεων 

και τον μετριασμό 

των συνεπειών τους 

Μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια ποιος είναι αρμόδιος για τον 

εντοπισμό των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, καθώς και την 

αποτροπή τους; 

Προβλέπεται κάποια διαδικασία για τον έγκαιρο εντοπισμό της 

καθυστέρησης και για τη μείωση του αντικτύπου που επιφέρουν οι 

καθυστερήσεις στους διαδίκους; 

Εφαρμόζεται κάποια διαδικασία για τη σύντμηση του χρόνου της 

διαδικασίας και για την αποτροπή καθυστερήσεων; 
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Δείκτης της CEPEJ Βασικά ερωτήματα του φύλλου ελέγχου 

6) Η χρήση 

σύγχρονων 

τεχνολογιών ως 

εργαλείου για τη 

διαχείριση του 

χρόνου στο σύστημα 

απονομής 

δικαιοσύνης 

Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι τεχνολογίες πληροφοριών για 

την καταγραφή της διάρκειας μιας ένδικης διαδικασίας; 

Παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφοριών τη δυνατότητα κατάρτισης 

στατιστικών εκθέσεων και προγραμματισμού σε επίπεδο πολιτικής; 

Πηγή: Φύλλο ελέγχου για τη διαχείριση του χρόνου (Φύλλο ελέγχου με δείκτες για την ανάλυση της 
διάρκειας των διαδικασιών στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης) (CEPEJ, 2005). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ, αφενός, των παραγόντων πολυπλοκότητας 
και, αφετέρου, της διάρκειας των υποθέσεων που περατώθηκαν το 2014 και 

το 2015 στο Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο 

 

Ανάλυση της πολυπλοκότητας των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου 

 

Ανάλυση της πολυπλοκότητας των υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου 

Σημ.: Στα γραφήματα κάθε σημείο αντιπροσωπεύει μια υπόθεση που περατώθηκε το 2014 ή το 
2015. Οι μαύρες γραμμές αντιπροσωπεύουν τις γραμμές τάσης που δείχνουν πού θα μπορούσε 
εύλογα να ενταχθεί μια υπόθεση ανάλογα με τον βαθμό πολυπλοκότητάς της. Τα περισσότερο 
απομακρυσμένα από τις γραμμές τάσης σημεία υποδεικνύουν υποθέσεις για τις οποίες 
ενδεχομένως να χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

 
 

Η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα και η ανεξαρτησία συνιστούν τις κύριες παραμέτρους ενός αποδοτικού 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης

Σημεία I και II 

1

 

. Επομένως, η διάρκεια των διαδικασιών αποτελεί έναν μεταξύ πολλών 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση ενός δικαιοδοτικού συστήματος. Στην 
προσπάθειά τους για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας του συστήματος, τα δικαιοδοτικά όργανα που 
απαρτίζουν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καθοδηγούνται από την ανάγκη να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ταχύτητας στην εκδίκαση των υποθέσεων και, αφετέρου, της ποιότητας του 
δικαστικού ελέγχου και των δικαστικών αποφάσεων, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από γενικότερη 
αύξηση του φόρτου εργασίας τους. 

Το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο έχουν λάβει πλείονα οργανωτικής και δικονομικής φύσεως μέτρα 
προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους στην εκδίκαση των υποθέσεων. Τα μέτρα αυτά 
καρποφόρησαν με αποτέλεσμα να μειωθεί ή να μην αυξηθεί περαιτέρω η διάρκεια των ενδίκων 
διαδικασιών. Έτσι, η μέση διάρκεια εκδίκασης των υποθέσεων στο Δικαστήριο ήταν 19,6 μήνες το 2006 και 
14,7 μήνες το 2016, ενώ στο Γενικό Δικαστήριο η διάρκεια αυτή ήταν 25,8 μήνες το 2006 και 18,7 μήνες το 
2016. Επισημαίνεται ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των εισαχθεισών υποθέσεων σημείωσε 
σημαντική αύξηση. 
 

Η διαπιστωθείσα βελτίωση από πλευράς αποδοτικότητας στην εκδίκαση των υποθέσεων οφείλεται ιδίως 
στην καθιέρωση, από το Δικαστήριο και από το Γενικό Δικαστήριο, διαφόρων χρονοδιαγραμμάτων και 
μέσων παρακολούθησης της εξέλιξης των υποθέσεων που υποβάλλονται στην κρίση τους. Τα 
χρονοδιαγράμματα περιλαμβάνουν εσωτερικές ενδεικτικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου 
της δίκης. Καίτοι οι προθεσμίες αυτές αφορούν γενικώς τα διάφορα είδη διαδικασίας, η τήρηση των 
προβλεπομένων προθεσμιών παρακολουθείται χωριστά σε κάθε υπόθεση. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί 
να οδηγήσει στη λήψη ειδικών διορθωτικών μέτρων. Η ενεργός και εξατομικευμένη διαχείριση της 
εκδίκασης των υποθέσεων αποτελεί, συνεπώς, σκοπό τον οποίο τα δικαιοδοτικά όργανα επιδιώκουν ήδη 
από πολλών ετών. 

Σημείο III 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για περαιτέρω εξειδίκευση των χρονοδιαγραμμάτων 
αναλόγως της ιδιαιτερότητας κάθε είδους διαδικασίας και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων δεν μπορεί 
παρά να γίνει ευμενώς δεκτή (βλ. σημείο 98). 
 
Όσον αφορά τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ένα σύστημα ποσοτικής αποτίμησης της 
πραγματικής χρήσης των πόρων που διατίθενται για κάθε στάδιο καθεμιάς από τις υποθέσεις που 
εκδικάζουν τα δύο δικαιοδοτικά όργανα κάθε έτος (για παράδειγμα, το 2016 το Δικαστήριο και το Γενικό 
Δικαστήριο περάτωσαν 1459 υποθέσεις), το ΔΕΕ εκτιμά ότι η σχετική μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τη μη αμελητέα διοικητική επιβάρυνση και την ανάλωση πόρων τις οποίες ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να συνεπάγεται. Οι παράμετροι αυτές θα πρέπει να σταθμιστούν με τη συγκεκριμένη 
χρησιμότητα της ανάλυσης των δεδομένων που θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός τέτοιου 
συστήματος.  
 

Ο αριθμός των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης δεν παρέμεινε 
σταθερός κατά το χρονικό διάστημα 2006-2016. Αν οι εκκρεμείς υποθέσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, και τούτο παρά τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, αυτό οφείλεται στην 
ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των εισαχθεισών υποθέσεων, ιδίως λόγω των διαδοχικών 
διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της καθώς και της εντατικοποίησης 
και διαφοροποίησης της νομοθετικής και κανονιστικής δραστηριότητας. Το ΔΕΕ επιθυμεί να επιστήσει την 
προσοχή στο γεγονός ότι, ενώ ο αριθμός των υποθέσεων που ήχθησαν ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων 
που απάρτιζαν το θεσμικό όργανο αυξήθηκε κατά 43,6 % μεταξύ 2006 και 2016, ο αριθμός των υποθέσεων 

Σημείο 4 

                                                       

1 The EU 2016 Justice Scoreboard [COM(2016) 199 final], σ. 7. 



 

που περατώθηκαν κάθε έτος από τα δικαιοδοτικά αυτά όργανα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αυξήθηκε 
κατά περίπου 57,3 %. 
 
Το μεν σημείο 4 αναφέρεται συλλήβδην στα δικαιοδοτικά όργανα, το δε διάγραμμα 1 εμφανίζει τα 
αποτελέσματα ανά δικαιοδοτικό όργανο. 
 

Όπως εκτέθηκε ανωτέρω στα σημεία I έως III, η θεμελιώδης επιδίωξη του ΔΕΕ συνίσταται στη διασφάλιση 
της ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας και ποιότητας των αποφάσεών του. Το ΔΕΕ έχει πλήρως συναίσθηση της 
ανάγκης, που αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο, να εκδίδονται οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων του 
εντός των συντομότερων δυνατών προθεσμιών και, εν πάση περιπτώσει, εντός εύλογου χρόνου. Πρέπει, 
ωστόσο, να υπογραμμιστεί ότι η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων είναι πρωταρχικής σημασίας σε μια  
Ένωση δικαίου. Πράγματι, η έκδοση αποφάσεων που εμφανίζουν λογική συνοχή, είναι αιτιολογημένες και 
σέβονται τα δικαιώματα των διαδίκων εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και το δικαίωμα σε ουσιαστική 
δικαστική προστασία. 

Σημείο 7 

 

Όπως oρθώς υπογραμμίζει η έκθεση, τα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί, από πολλών ετών, από το 
Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο είχαν σημαντικά αποτελέσματα. Παρά τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των υποθέσεων που ήχθησαν ενώπιον των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων, ο αριθμός των 
υποθέσεων που περατώθηκαν σημείωσε σημαντική αύξηση και η συνολική διάρκεια της εκδίκασης των 
υποθέσεων, για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες, γνώρισε σημαντικότατη μείωση.  

Σημείο 9 

 
Διάγραμμα 2  
Η μέση διάρκεια των διαδικασιών, τόσο στο Δικαστήριο όσο και στο Γενικό Δικαστήριο, μειώνεται σταθερά 
κατά τα τελευταία έτη. Το διάγραμμα 2 απλώς απεικονίζει τα διαλαμβανόμενα στο σημείο 9, ήτοι ότι αυτή η 
ευνοϊκή εξέλιξη δεν θα μπορούσε να παρατηρηθεί σε κάθε είδος διαδικασίας.  
 
Εξάλλου, η επιλογή της παρουσίασης ανά αντικείμενο/είδος διαδικασίας και ανά έτος δεν επιτρέπει να 
γίνουν αντιληπτές οι τάσεις, λόγω του φαινομένου της άτακτης αυξομείωσης. Μια παρουσίαση υπό τη 
μορφή μέσων όρων τριετίας θα επέτρεπε να διαπιστωθεί ότι υπάρχει τάση μείωσης της μέσης διάρκειας της 
δίκης, τούτο δε και ανά αντικείμενο/είδος διαδικασίας. 
 
Τέλος, τα διαγράμματα αυτά παρέχουν ατελή εικόνα των αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν από τα δύο 
δικαιοδοτικά όργανα όσον αφορά τη μείωση της διάρκειας της δίκης, καθόσον δεν απεικονίζουν τη σχέση 
μεταξύ της διάρκειας της ένδικης διαδικασίας και του αριθμού των υποθέσεων τις οποίες αφορούν. Για 
παράδειγμα, μια πρόχειρη ανάγνωση του διαγράμματος σχετικά με τη μέση διάρκεια των διαδικασιών 
ενώπιον του Δικαστηρίου δίνει την εντύπωση ότι η διάρκεια αυτή αυξήθηκε, ενώ η μεγαλύτερη διάρκεια 
των διαδικασιών αφορά τις ευθείες προσφυγές –οι οποίες, σήμερα, δεν αντιπροσωπεύουν πλέον παρά ένα 
πολύ μικρό μέρος των υποθέσεων που υποβάλλονται στο Δικαστήριο (5,05 % του συνολικού αριθμού των 
υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο το 2016)–, η δε μέση διάρκεια εκδίκασης των προδικαστικών 
υποθέσεων και των αναιρέσεων, που αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο των υποθέσεων των οποίων 
επιλαμβάνεται το Δικαστήριο (αντιστοίχως 67,92 % και 25,29 % το 2016), σημείωσε σταθερή μείωση. 
Εξάλλου, ακόμα και για τις ευθείες προσφυγές, η μέση διάρκεια δεν αυξήθηκε μεταξύ 2006 και 2016. 
 
Ομοίως, όσον αφορά το Γενικό Δικαστήριο, για τις υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας και τις «λοιπές 
ευθείες προσφυγές» (που αντιπροσωπεύουν, ομού, το 73 % των υποθέσεων που περατώθηκαν το 2016), η 
διάρκεια της διαδικασίας μειώνεται σταθερά από το 2013. 
 

Οι σκοποί της μεταρρύθμισης είναι οι μνημονευόμενοι στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την 
τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ 2015, L 341, σ. 14). 

Σημείο 10 

 

Το απόρρητο των διασκέψεων αποτελεί αρχή του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προβλεπόμενη στο άρθρο 35 του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου του ΔΕΕ. Η 

Σημείο 13 



 

αρχή αυτή, η οποία ισχύει τόσο για το Δικαστήριο όσο και για το Γενικό Δικαστήριο (δυνάμει του άρθρου 53 
του Πρωτοκόλλου), συνεπάγεται ότι οι ατομικές θέσεις που διατυπώνουν τα μέλη των δικαιοδοτικών 
οργάνων δεν δημοσιοποιούνται κατ’ ουδένα τρόπο. Η αρχή αυτή εξηγεί τον λόγο για τον οποίο το Ελεγκτικό 
Συνέδριο δεν είχε πρόσβαση σε έναν μικρό αριθμό εγγράφων, που καλύπτονταν από το απόρρητο των 
διασκέψεων. Ο περιορισμός αυτός δεν οφείλεται σε κάποια βούληση του Δικαστηρίου ή του Γενικού 
Δικαστηρίου να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα. Επιβάλλεται από το πρωτογενές δίκαιο 
και η παραβίαση της αρχής αυτής θα συνεπαγόταν παράβαση του όρκου που δίνουν οι δικαστές και οι 
γενικοί εισαγγελείς κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, δυνάμενη να επισύρει την ευθύνη τους 
(συναφώς, βλ. τίτλο Ι του ως άνω Πρωτοκόλλου).  
 

Θα πρέπει να σχετικοποιηθεί η διαπίστωση σύμφωνα με την οποία η απουσία ενός εισηγητή σε γραφείο 
δικαστή [στο εξής: référendaire] μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματική εξέταση μιας 
υποθέσεως. Για τις ογκώδεις ή περίπλοκες υποθέσεις που χρήζουν ταχείας εκδικάσεως δεν είναι σπάνιο να 
κληθούν να συνεργαστούν περισσότεροι του ενός référendaires.  

Σημείο 24 

Εξάλλου, οσάκις δικαιολογείται από τη φύση και τη διάρκεια της απουσίας του référendaire, λαμβάνονται 
μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση της απουσίας αυτής στη συνέχιση της εκδίκασης των 
υποθέσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ανάθεση των υποθέσεων σε άλλον référendaire του 
συγκεκριμένου γραφείου ή η έκτακτη πρόσληψη αντικαταστάτη, με τους όρους που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Υπηρεσιακής Καταστάσεως. 
 
Διάγραμμα 4  
Όσον αφορά την παρουσίαση της διάρκειας της δίκης στις υποθέσεις που περατώνονται με την έκδοση 
διάταξης κατά τα διάφορα στάδια της δίκης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι περατώνουσα τη 
δίκη διάταξη, αναλόγως των περιστάσεων και των διαφορετικών λόγων, μπορεί να εκδοθεί οποτεδήποτε, 
από την έναρξη της έγγραφης διαδικασίας έως το στάδιο της διάσκεψης (π.χ., σε περίπτωση παραιτήσεως 
από τη δίκη).  
 

Επί του σημείου αυτού, βλ. προεκτεθείσες σκέψεις σχετικά με το διάγραμμα 4. 
Σημείο 29 

 

Τα μέλη του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, επικουρούμενα από τους référendaires των 
γραφείων τους, εργάζονται εκ παραλλήλου επί πλειόνων δικογραφιών, ως εισηγητές δικαστές, βοηθοί 
εισηγητές δικαστές ή γενικοί εισαγγελείς. Καίτοι είναι δυνατή, για κάθε υπόθεση, η απαρίθμηση των 
παραγόντων βάσει των οποίων είναι δυνατόν να εξηγηθεί γιατί ορισμένες διαδικασίες διαρκούν 
περισσότερο από άλλες (όπως ο όγκος της δικογραφίας, η πολυπλοκότητα της υποθέσεως ή προσωρινό 
κώλυμα του επιφορτισμένου με την υπόθεση référendaire), η ακριβής εκτίμηση του χρόνου που δύναται να 
καταλογιστεί σε κάθε έναν από τους παράγοντες αυτούς θα απαιτούσε την εφαρμογή ενός πολύπλοκου 
συστήματος αποτίμησης, του οποίου τα πλεονεκτήματα δεν καθίστανται αμέσως αντιληπτά. Οι αποφάσεις 
που εκδίδουν το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο είναι, εξάλλου, καρπός συλλογικής εργασίας στην 
οποία μετέχουν ενεργά όλοι οι δικαστές του δικαστικού σχηματισμού, οι οποίοι προέρχονται από 
διαφορετικά νομικά συστήματα. Η ανάγκη της συνεκτίμησης των διαφορετικών απόψεων που εκφράζονται 
από τα μέλη του δικαστικού σχηματισμού έχει οπωσδήποτε επίπτωση στη διάρκεια της εκδίκασης των 
υποθέσεων, επίπτωση η οποία δύσκολα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. 

Σημείο 46 

 

Ο καθορισμός των υποθέσεων που έλαβε υπόψη του το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος το οδήγησε να δώσει 
έμφαση σε ορισμένους παράγοντες δυνάμενους να εξηγήσουν τη διάρκεια (μακρά ή βραχεία) της εκδίκασης 
ορισμένων υποθέσεων, είναι ζήτημα επιλογής. Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι το δείγμα δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό του συνόλου των υποθέσεων που περατώθηκαν από το Δικαστήριο και το Γενικό 
Δικαστήριο κατά τη διάρκεια των δύο εξετασθέντων ετών. 

Σημείο 47 

 
Διάγραμμα 7 και Διάγραμμα 8 
Το ΔΕΕ επιθυμεί να παράσχει ορισμένες εξηγήσεις ως προς τους δύο συχνότερα μνημονευόμενους 
παράγοντες. Πρώτον, οι δικαστικές διακοπές αποτελούν πραγματικότητα που αφορά αμφότερα τα 
δικαιοδοτικά όργανα. Ωστόσο, χωρίς καμία αντικειμενική αιτιολογία, ο παράγοντας αυτός αναφέρεται μόνο 
στο διάγραμμα 7.  



 

Δεύτερον, η αναθεώρηση από την ομάδα των «lecteurs d’arrêts» [επιμελητές αποφάσεων], στάδιο κοινό σε 
αμφότερα τα δικαιοδοτικά όργανα, εμφανίζεται μόνο στο διάγραμμα 8. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ο χρόνος 
επεξεργασίας των υποθέσεων από την ομάδα των «lecteurs d’arrêts» του Γενικού Δικαστηρίου εκτιμήθηκε 
επακριβώς από την ομάδα αυτή στο σύνολο των ερωτηματολογίων (πλην μιας περιπτώσεως που δεν 
αποτέλεσε αντικείμενο αναθεώρησης από την ομάδα), σύμφωνα με μια συστηματική προσέγγιση, 
ανεξαρτήτως της διάρκειας (μεγάλης ή μικρής) της επεξεργασίας αυτής. Η μη διαφοροποιημένη αυτή 
μέθοδος εξηγεί γιατί ο παράγοντας αυτός είναι ο συχνότερα αναφερόμενος. Ωστόσο, η συχνότητα αυτή 
ουδόλως διαφωτίζει σχετικά με τη σημασία της επίπτωσης αυτού του παράγοντα μεταξύ του συνόλου των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη διάρκεια των διαδικασιών. Εξάλλου, ορθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο 
υπογραμμίζει ότι οι εσωτερικές προθεσμίες που προβλέπονται για το στάδιο αυτό της διαδικασίας 
τηρήθηκαν. 

Σημείο 48 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρέασαν τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου στις 30 
υποθέσεις που επέλεξε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο αναγνώστης παραπέμπεται, όσον αφορά τον παράγοντα 
«δικαστικές διακοπές», στην υποσημείωση 36. Οι περίοδοι που αντιστοιχούν στις δικαστικές διακοπές –
θεσμό γνωστό και στα εθνικά δικαστήρια– αποσκοπούν στην οργάνωση των απουσιών που συνδέονται με 
τις άδειες του προσωπικού προς διασφάλιση της καλής απονομής της δικαιοσύνης. Ουδόλως αντιστοιχούν 
σε περίοδο διακοπής της δικαιοδοτικής δραστηριότητας. 

Πράγματι, η μελέτη των δικογραφιών συνεχίζεται, τόσο στα γραφεία των δικαστών όσο και στις λοιπές 
υπηρεσίες, προκαταρκτικές δε εκθέσεις όπως και σχέδια αποφάσεων συντάσσονται και διανέμονται και 
κατά τη θερινή περίοδο. Εξάλλου, σε περίπτωση ανάγκης, μπορούν πάντοτε να οργανωθούν συνεδριάσεις 
και διασκέψεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, μεταξύ άλλων σε περίπτωση αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας.  

 

Τα δύο δικαιοδοτικά όργανα έχουν ορίσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και έχουν αναπτύξει 
διαφορετικά μέσα παρακολούθησης, τα οποία λαμβάνουν ιδίως υπόψη ορισμένα είδη διαδικασίας (για το 
Δικαστήριο: προδικαστικές παραπομπές, προσφυγές ακυρώσεως, προσφυγές κατά παραλείψεως, 
προσφυγές λόγω παραβάσεως και αιτήσεις αναιρέσεως· για το Γενικό Δικαστήριο: ευθείες προσφυγές, 
αιτήσεις αναιρέσεως, παρεμπίπτοντα ζητήματα επί των οποίων εκδίδεται διάταξη). Καίτοι τα 
χρονοδιαγράμματα αυτά θα πρέπει να εξειδικευθούν περαιτέρω με βάση τα χαρακτηριστικά των 
υποθέσεων, και μολονότι τα δικαιοδοτικά όργανα αναφέρονται σε εσωτερικές ενδεικτικές προθεσμίες που 
έχουν καθοριστεί βάσει μέσων όρων, κάθε υπόθεση παρακολουθείται κατά τρόπο εξατομικευμένο από τις 
Γραμματείες, τα μέλη, τους προέδρους τμήματος και τους προέδρους κάθε δικαιοδοτικού οργάνου. Τέλος, 
εξασφαλίζεται περιοδική συλλογική παρακολούθηση μέσω ενός ειδικού οργάνου (Γενική 
Συνέλευση/Συνέλευση των προέδρων τμήματος), στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται η πρόοδος των 
υποθέσεων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Σημεία 51 έως 60  

 

Όπως εκτέθηκε στα σημεία I και II, στα οποία παραπέμπεται ο αναγνώστης, η ανεξαρτησία και η ποιότητα 
αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη σφαιρική εκτίμηση της καλής 
απονομής της δικαιοσύνης. 

Σημεία 63 έως 69  

 

Το ΔΕΕ δεν επικεντρώνει την ανάλυση της αποδοτικότητας στον αριθμό των υποθέσεων τις οποίες 
περάτωσαν τα δικαιοδοτικά όργανα που το απαρτίζουν, αλλά εξετάζει παράλληλα και τους πόρους που 
διατίθενται προς τον σκοπό αυτόν. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να 
χρησιμοποιούνται κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο και να αποφεύγεται η κατασπατάλησή τους. 

Σημείο 63 

 
Έτσι, π.χ., οι νεοεισαγόμενες υποθέσεις αποτελούν αμέσως αντικείμενο ανάλυσης, αναλόγως των 
περιπτώσεων, από τη Γραμματεία των δικαιοδοτικών οργάνων και/ή από τη Διεύθυνση Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης, ώστε να εντοπίζονται τυχόν περιπτώσεις αναρμοδιότητας ή απαραδέκτου. Στην περίπτωση 
αυτή, οι μεταφραστικές εργασίες διακόπτονται αμέσως και ο γραμματέας προτείνει την έκδοση διάταξης. 
 



 

Εξάλλου, η προκαταρκτική ανάλυση αφορά και την ύπαρξη παρεμφερών ή συναφών υποθέσεων, κατά 
τρόπο που να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ανάθεση των νεοεισαγόμενων υποθέσεων και την εκτίμηση 
τυχόν ανάγκης αναστολής της διαδικασίας. 
 
 

Το ΔΕΕ διαθέτει εσωτερικές στατιστικές που καθιστούν δυνατή την ανάλυση της διάρκειας των διαφόρων 
σταδίων της διαδικασίας ανά είδος υποθέσεως ή ανά αντικείμενο και, συνεπώς, τη διαφοροποιημένη 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης ώστε να 
εξειδικευθούν περαιτέρω τα χρονοδιαγράμματα της εξέτασης των υποθέσεων ανάλογα με την 
πολυπλοκότητά τους. 

Σημείο 64 

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης, ο οποίος καταρτίστηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, αποτελεί χρήσιμο σημείο αναφοράς που περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, των οποίων όμως 
μέρος μόνον είναι αφιερωμένο στη «διαχείριση του χρόνου κατά την απονομή της δικαιοσύνης». Το ΔΕΕ 
επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβώσει πώς τα προκριθέντα στοιχεία 
εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα στη δραστηριότητα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. 

Σημείο 65 

 

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης, στηριζόμενη σε συγκεκριμένους δείκτες, παρακολουθεί τη 
δραστηριότητά της σε πραγματικό χρόνο ώστε να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή χρήση του διαθέσιμου 
δυναμικού της. Η ατομική απόδοση αποτελεί επίσης αντικείμενο παρακολούθησης σε περιοδική βάση 
λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ασκουμένων δραστηριοτήτων. Η μέτρηση του χρόνου που 
αφιερώνει κάθε νομικός μεταφραστής σε κάθε εργασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
διάγνωσης αν οι σκοποί δεν επιτυγχάνονταν ή αν εντοπιζόταν πτώση της αποδοτικότητας. Εντούτοις, 
εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες αδυναμίες, η επίκληση της επαγγελματικής ευθύνης κάθε νομικού 
μεταφραστή για την τήρηση των προθεσμιών και, συνεπώς, για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής 
εκδίκασης των υποθέσεων και της ταχείας δημοσιοποίησης της νομολογίας συνιστά αδιαμφισβήτητο 
παράγοντα παροχής κινήτρων και επίτευξης παραγωγικότητας, όπως μαρτυρούν τα καλά αποτελέσματα που 
αναφέρονται στα σημεία 78 και 94. 

Σημείο 77 

 

Τα παραρτήματα των υπομνημάτων μεταφράζονται μόνον αν ζητηθεί ρητώς από τον εισηγητή δικαστή ή τον 
γενικό εισαγγελέα και μόνο στην αναγκαία έκταση. Εξάλλου, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί 
της Ένωσης φέρουν την ευθύνη της μετάφρασης των υπομνημάτων τους. 

Σημείο 86 

 

Βλ. σημεία I και II. 
Σημείο 90 

 

Η αποδοτικότητα κατά την εκδίκαση των υποθέσεων βελτιώθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη με την 
καθιέρωση διαφόρων χρονοδιαγραμμάτων και μέσων παρακολούθησης από το Δικαστήριο και το Γενικό 
Δικαστήριο. 

Σημείο 91 

 
Επιβάλλεται εξατομικευμένη παρακολούθηση των υποθέσεων δεδομένου ότι οι προθεσμίες των 
χρονοδιαγραμμάτων πρέπει καταρχήν να τηρούνται σε κάθε υπόθεση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
τους. Ωστόσο, αντικειμενικές περιστάσεις είναι δυνατόν να δικαιολογήσουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
υπέρβαση των προθεσμιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί αντικείμενο 
ειδικής παρακολούθησης ώστε να εξασφαλιστεί η επιμελέστερη δυνατή εξέταση λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων της υποθέσεως. Πάντως, άλλες περιστάσεις –όπως η περιορισμένη πολυπλοκότητα μιας 
υποθέσεως– θα δικαιολογούσαν την περάτωσή της σε προθεσμίες πιο σύντομες από τις προβλεπόμενες στο 
σχετικό χρονοδιάγραμμα. 
 
Έστω και αν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ληφθεί πρόσφατα, τα δύο δικαιοδοτικά όργανα 
μπορούν να εξετάσουν περαιτέρω τα σχετικά ζητήματα, ώστε να εξειδικευθούν περισσότερο τα 
χρονοδιαγράμματα αναλόγως της πολυπλοκότητας των υποθέσεων και/ή ώστε να προσαρμοστεί η 



 

παρακολούθηση προς εξασφάλιση της περάτωσης των λιγότερο πολύπλοκων υποθέσεων εντός ακόμα 
συντομότερου χρόνου. 
 

Είναι αληθές ότι τα στάδια με τη μεγαλύτερη διάρκεια κατά την εκδίκαση μιας υποθέσεως είναι γενικώς 
εκείνα που έπονται της έγγραφης διαδικασίας. Τα στάδια αυτά χαρακτηρίζονται από τη συλλογικότητα της 
εργασίας των δικαστών (βλ. σημείο 46). Η λήψη υπόψη των διαφόρων απόψεων που εκφράζονται από τα 
μέλη του δικαστικού σχηματισμού επιμηκύνει –ασφαλώς– τη διάρκεια της εκδίκασης των υποθέσεων. 
Ωστόσο, η διαλεκτική αυτή διαδικασία, που είναι εγγενής στη λειτουργία των δικαιοδοτικών οργάνων όπως 
αυτή προβλέπεται από τον Οργανισμό του ΔΕΕ και τους Κανονισμούς Διαδικασίας, είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την επίτευξη ποιοτικών συλλογικών αποφάσεων. 

Σημείο 93 

 
Το ΔΕΕ φρονεί ότι τα ζητηθέντα έγγραφα και οι ζητηθείσες πληροφορίες παρασχέθηκαν στους ελεγκτές, 
εξαιρουμένων των καλυπτομένων από το απόρρητο των διασκέψεων. Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες 
επέτρεψαν στους ελεγκτές να εντοπίσουν, στο δείγμα των 60 υποθέσεων που εξετάστηκαν, τους τρεις 
κύριους παράγοντες που εξηγούν την υπέρβαση των προθεσμιών που προβλέπονται στα 
χρονοδιαγράμματα, δηλαδή τον φόρτο εργασίας του μέλους του δικαιοδοτικού οργάνου, την 
πολυπλοκότητα των υποθέσεων και τις περιπτώσεις κωλύματος των référendaires. Οι παράγοντες αυτοί 
εμφανίζουν στενή σχέση με τον συλλογικό χαρακτήρα της εργασίας των δικαστών. Συγκεκριμένα, τα μέλη, 
όπως και οι référendaires τους, αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους προκειμένου να συμβάλλουν 
στην εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες το συγκεκριμένο μέλος δεν έχει οριστεί ως εισηγητής δικαστής. Ο 
χρόνος που αναλώνεται για τη μελέτη αυτών των «παράλληλων» δικογραφιών εξαρτάται άμεσα από την 
πολυπλοκότητά τους. 
 
Αν το κώλυμα ενός référendaire συνδέεται με απουσία, λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεών της στη συνέχιση της εκδίκασης των υποθέσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, 
ανάλογα με τη φύση και τη διάρκεια της απουσίας, η ανάθεση των υποθέσεων σε άλλον référendaire του 
γραφείου ή η έκτακτη πρόσληψη αντικαταστάτη, με τους όρους που προβλέπονται από τον Κανονισμό 
Υπηρεσιακής Καταστάσεως. 
 

Η αποτελεσματικότητα κάθε «case management» εξαρτάται από την αποδοτικότητα του συστήματος 
πληροφορικής. Το ΔΕΕ δέχεται ευμενώς το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαμόρφωση 
ενός ενοποιημένου συστήματος πληροφορικής, στου οποίου την ανάπτυξη το θεσμικό όργανο έχει 
αποφασίσει από πολλών μηνών να αφιερώσει τις προσπάθειές του. 

Σημείο 95 

 

Βλ. σημείο III.  
Σημείο 97 

 
Σημείο 98 
 
A. Έστω και αν το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο εφαρμόζουν ήδη επί του παρόντος ειδικά 
χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα είδη υποθέσεων (βλ. σημεία 51 έως 60), δέχονται ευμενώς τη σύσταση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για μεγαλύτερη εξειδίκευση των χρονοδιαγραμμάτων αυτών ώστε να 
λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η ιδιαιτερότητα των διαδικασιών και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων. 
Ο ακριβής υπολογισμός των πράγματι χρησιμοποιούμενων πόρων θα απαιτήσει τη διενέργεια μελέτης ώστε 
να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό η καθιέρωση ενός συστήματος ποσοτικής αποτίμησης της χρήσης των πόρων 
θα επέτρεπε τη συναγωγή λυσιτελών στοιχείων χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία των 
δικαιοδοτικών οργάνων.  

 
B. Τα δύο δικαιοδοτικά όργανα θα εξετάσουν τη δυνατότητα δημοσίευσης λεπτομερέστερων στατιστικών 
σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών. 
 
Γ. Το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο θα λάβουν υπόψη τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με την περισσότερο εύκαμπτη διάθεση των référendaires στα γραφεία των δικαστών στο πλαίσιο του 
προβληματισμού τους για την εσωτερική οργάνωση και τις μεθόδους εργασίας τους. 
 



 

Δ. Το ΔΕΕ συμμερίζεται τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιστηθεί η προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη διορισμού των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου εντός των συντομότερων 
δυνατών χρόνων ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επιβράδυνση της εκδίκασης των υποθέσεων 
συνδεόμενη με την ανανέωση των μελών τους. Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι η σταθερότητα της σύνθεσης του 
Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική εκπλήρωση της 
αποστολής που ανατίθεται από τις Συνθήκες στα δικαιοδοτικά αυτά όργανα και υπογραμμίζει ότι οι σκέψεις 
αυτές διατυπώνονται συστηματικά προς τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών με την 
ευκαιρία των μερικών ανανεώσεων των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. 
 
E. Η επιλογή της γλώσσας της διάσκεψης εξαρτάται από ορισμένο αριθμό παραγόντων και υπαγορεύεται 
από λόγους αποδοτικότητας. Τα δικαιοδοτικά όργανα θα εξακολουθήσουν να μελετούν το ζήτημα αυτό στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής αυτονομίας τους λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
 
ΣΤ. Στο πλαίσιο του προβληματισμού σχετικά με τα μέσα πληροφορικής που βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα πρέπει να διαθέτουν τα δικαιοδοτικά όργανα, το ΔΕΕ άρχισε να εξετάζει το θέμα των 
συστημάτων πληροφορικής και λαμβάνει ευμενώς υπόψη του την πρόταση για τη μελέτη και την 
εγκατάσταση, με βάση τις ιδιαιτερότητες του δικαιοδοτικού έργου και τα χαρακτηριστικά καθενός 
δικαιοδοτικού οργάνου, ενός ενοποιημένου συστήματος πληροφορικής.  

 



 

Στάδιο Ημερομηνία 

Έναρξη εργασιών 
 

10.5.2016 

Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου της επισκόπησης στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

29.6.2017 

Έγκριση της επισκόπησης επιδόσεων μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 
 

5.9.2017 

Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε όλες τις γλώσσες 
 

30.8.2017 

 



Στο πλαίσιο της εν προκειμένω επισκόπησης επιδόσεων, 
αξιολογήσαμε τις διαδικασίες που τηρεί το ΔΕΕ για τη 
διαχείριση των υποθέσεών του και, ειδικότερα, κατά 
πόσον οι διαδικασίες που εφαρμόζονται συντελούν στον 
αποτελεσματικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και 
αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του χρόνου επίλυσής 
τους.
Τα τελευταία χρόνια το ΔΕΕ επικεντρώνει περισσότερο την 
προσοχή του στη χρονική συνέπεια της διαχείρισης των 
υποθέσεων, ενώ πρόοδος έχει σημειωθεί και ως προς τη 
μείωση του σημαντικού αριθμού εκκρεμών υποθέσεων 
που είχε συσσωρευθεί στο Γενικό Δικαστήριο στα τέλη του 
2016.
Το συμπέρασμα που εξάγουμε από την επισκόπηση αυτή 
είναι ότι το ΔΕΕ θα μπορούσε να εμπλουτίσει περαιτέρω τα 
θετικά αυτά αποτελέσματα, στρεφόμενο προς μια 
περισσότερο ενεργό και εξατομικευμένη διαχείριση των 
υποθέσεων, εφαρμόζοντας χρονοδιαγράμματα 
προσαρμοσμένα στην εκάστοτε υπόθεση και 
συνεκτιμώντας το ανθρώπινο δυναμικό που πράγματι 
ασχολείται με τη διεκπεραίωσή τους, καθώς και με τη 
λήψη σειράς μέτρων για την ενίσχυση των συστημάτων 
διαχείρισης.
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