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Στατιστικά στοιχεία 2015: νέα ρεκόρ στην παραγωγικότητα και στις εισαχθείσες 
υποθέσεις για το Δικαστήριο της ΕΕ 

 

Το θεσμικό όργανο στο σύνολό του  

Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, ο ρυθμός της δικαστικής δραστηριότητας του θεσμικού 
οργάνου κατά το 2015 υπήρξε πραγματικά εξαιρετικός. Το περασμένο έτος εισήχθησαν ενώπιον 
και των τριών δικαιοδοτικών οργάνων που το απαρτίζουν, συνολικά 1 711 υποθέσεις. Πρόκειται 
για τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό νέων υποθέσεων στην ιστορία του. Η αύξηση αυτή υπήρξε 
εντονότερη στο Δικαστήριο, όπου για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το ορόσημο των 700 
νεοεισερχόμενων υποθέσεων. Εξάλλου, η ετήσια παραγωγικότητα έφθασε σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα, αφού περατώθηκαν 1 755 υποθέσεις. 

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ασφαλώς ικανοποίηση, επειδή μαρτυρά την εμπιστοσύνη των εθνικών 
δικαστηρίων και των πολιτών στο θεσμικό όργανο. Είναι επίσης ευτυχές ότι συμπίπτει με την 
έγκριση, από τον νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μεταρρυθμίσεως της δικαιοδοτικής 
δομής του Δικαστηρίου κατόπιν μιας νομοθετικής διαδικασίας που ξεκίνησε το 2011. Συγκεκριμένα, 
η εν λόγω μεταρρύθμιση θα βοηθήσει το θεσμικό όργανο, χάρη στον διπλασιασμό του αριθμού 
των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου σε τρία διαδοχικά στάδια μέχρι το 2019, να ανταπεξέλθει 
στην αύξηση του φόρτου εργασίας και να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του στην 
υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα κατά 
την απονομή της δικαιοσύνης. Η διαρθρωτική αυτή αλλαγή συνοδεύτηκε από την κατάρτιση του 
νέου Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 
2015 και θα ενισχύσει την ικανότητά του να εκδικάζει τις υποθέσεις σε εύλογο χρόνο, τηρώντας τις 
απαιτήσεις της δίκαιης δίκης. 

 

 

Το Δικαστήριο 

Από τα στατιστικά στοιχεία του Δικαστηρίου για το 2015 συνάγεται ως συνολικό συμπέρασμα ότι η 
παραγωγικότητα και οι επιδόσεις παραμένουν σε πολύ ανεβασμένο επίπεδο, πάνω απ’ όλα όμως 
ότι ο όγκος των υποθέσεων βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.  

Οι 713 νεοεισαχθείσες υποθέσεις το 2015 αποτελούν το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του 
Δικαστηρίου 1. Η αλματώδης αυτή άνοδος, της τάξεως του 15 % σε σχέση με το 2014 (622), 
οφείλεται στον συνδυασμό του ιδιαιτέρως αυξημένου αριθμού, αφενός, των αιτήσεων αναιρέσεως 
[215, ήτοι σχεδόν διπλάσιες απ’ ό,τι το 2014 (111) και οι περισσότερες, για ένα έτος, στην ιστορία 
του Δικαστηρίου], και αφετέρου, των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως [436, ήτοι ο δεύτερος 
υψηλότερος αριθμός μετά το ρεκόρ του 2013 (450)].  

                                                 
1
  Με εξαίρεση τις 1 324 υποθέσεις που εισήχθησαν το 1979. Ωστόσο, η ασυνήθιστη εισροή υποθέσεων που 

σημειώθηκε τότε εξηγείται από τη μαζική άσκηση προσφυγών ακυρώσεως με το ίδιο αντικείμενο.  
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Το Δικαστήριο περάτωσε 616 υποθέσεις 2015, αποτέλεσμα συνολικά χαμηλότερο σε σχέση με το 
2014 (719), το οποίο οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι το 2014 εισήχθησαν λιγότερες υποθέσεις 
(622), οπότε ανάλογα μικρότερος ήταν και ο αριθμός των υπό εκδίκαση υποθέσεων κατά το 
περασμένο έτος. Οι υποθέσεις που εκκρεμούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονται σε 884, 
περισσότερες, δηλαδή, σε σύγκριση με τις εκκρεμείς στο τέλος του 2014 (787), πλην όμως 
ακριβώς ίδιες όπως στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και σχεδόν ίδιες, με απόκλιση μόλις δύο υποθέσεων, 
όπως στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (886). 

Όσον αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών για το 2015, τα στατιστικά στοιχεία είναι άκρως θετικά. 
Ειδικότερα, ως προς τις προδικαστικές παραπομπές, η μέση διάρκεια των σχετικών διαδικασιών 
ήταν μόλις 15,3 μήνες, πολύ κοντά στο ρεκόρ του 2014 (15 μήνες). Στις ευθείες προσφυγές, η 
μέση διάρκεια εκδικάσεως, για το 2015, αντιστοιχεί σε 17,6 μήνες, μια αξιοσημείωτη πτώση σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη (κυμαινόταν μεταξύ 19,7 και 24,3 μηνών κατά την περίοδο 2011-
2014). Τέλος, στις αιτήσεις αναιρέσεως, η μέση διάρκεια των 14 μηνών, όπως διαμορφώθηκε το 
2015, είναι η χαμηλότερη των τελευταίων ετών.  

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Εισαχθείσες υποθέσεις 688 632 699 622 713 

Περατωθείσες υποθέσεις 638 595 701 719 616 

Εκκρεμείς υποθέσεις 849 886 884 787 884 
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Το Γενικό Δικαστήριο 

Το 2015 θα μείνει στην ιστορία του Γενικού Δικαστηρίου ως έτος-σταθμός. Το δικαιοδοτικό όργανο 
παγίωσε ένα εξαιρετικό επίπεδο παραγωγικότητας δρέποντας τους καρπούς τόσο των 
μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί εδώ και πολλά έτη όσο και των αγόγγυστων 
προσπαθειών του ανθρώπινου δυναμικού του. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες αφού 
το Γενικό Δικαστήριο κατόρθωσε να περατώσει 987 υποθέσεις το 2015, επίδοση η οποία 
ισοδυναμεί με αύξηση της τάξεως του 90 % σε σχέση με το 2010 (527 περατωθείσες υποθέσεις) 
και βελτιώνει κατά 20 %, και πλέον, το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2014 (814 περατωθείσες 
υποθέσεις). 

Όσον αφορά τον αριθμό των νέων υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε η γενικώς ανοδική τάση που 
παρατηρείται σταθερά από την ίδρυση του Γενικού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, το 2015 εισήχθησαν 
831 υποθέσεις, προσεγγίζοντας τον αριθμό-ρεκόρ που σημειώθηκε το 2014 (912 υποθέσεις). Έτσι, 
ο μέσος όρος όσον αφορά τις νεοεισαχθείσες υποθέσεις μεταξύ των ετών 2013 και 2015 
υπερβαίνει κατά 40 % τον αντίστοιχο μέσο όρο των ετών 2008 έως 2010. 

Το άλμα όμως που συντελέστηκε από απόψεως παραγωγικότητας οδήγησε σε σημαντική μείωση 
του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων (από 1 423 το 2014 σε 1 267 το 2015, ήτοι πτώση άνω του 
10 %). Τέλος, χρήζει οπωσδήποτε μνείας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν από τους βασικούς 
δείκτες της δραστηριότητας του δικαιοδοτικού οργάνου, η μέση διάρκεια της διαδικασίας, η οποία 
επιταχύνθηκε έτι περαιτέρω (από 23,4 μήνες το 2014 σε 20,6 μήνες το 2015, δηλαδή μείωση άνω 
του 10 %) σε συνέχεια των ολοένα καλύτερων αποτελεσμάτων από το 2013 και εντεύθεν. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Εισαχθείσες υποθέσεις 722 617 790 912 831 

Περατωθείσες υποθέσεις 714 688 702 814 987 

Εκκρεμείς υποθέσεις 1.308 1.237 1.325 1.423 1.267 
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Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης 

Από τα στατιστικά στοιχεία για το 2015 προκύπτει ότι ο αριθμός των υποθέσεων που εισήχθησαν 
(167) αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος (157), ενώ ο αριθμός των περατωθεισών 
υποθέσεων το 2015 (152) είναι ο ίδιος με αυτόν του προηγουμένου έτους. 

Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ανέρχεται σε 231 στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έναντι 216 το 
2014. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τα δύο τελευταία έτη, το Δικαστήριο ΔΔ 
αναγκάστηκε να αναστείλει την εξέταση μεγάλου αριθμού υποθέσεων εν αναμονή αποφάσεων του 
Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η μέση διάρκεια της διαδικασίας (μη περιλαμβανομένης της διάρκειας τυχόν αναστολής) μειώθηκε 
από 12,7 μήνες το 2014 σε 12,1 μήνες το 2015 (έναντι 14,7 μηνών το 2013). 
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  2011 2012 2013 2014 2015 

 

Εισαχθείσες υποθέσεις 159 178 160 157 167 

 

Περατωθείσες υποθέσεις 166 121 184 152 152 

 

Εκκρεμείς υποθέσεις 178 235 211 216 231 

 

 

 

 

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. 

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 

 


