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Πρόλογος Δικαστήριο

Πρόλογος

Η λήξη του έτους 2008 συνέπεσε με ένα γεγονός συμβολικής σημασίας για το Δικαστήριο: 
την παράδοση του νέου κτιριακού του συγκροτήματος. Το Δικαστήριο διαθέτει, πλέον, 
εγκαταστάσεις ικανές να στεγάσουν τη διευρυμένη του δραστηριότητα, η οποία είναι απο-
τέλεσμα της διαρκούς αυξήσεως του φάσματος των υποθέσεων που επιλαμβάνεται, της κα-
θιερώσεως νέων διαδικασιών και της αυξήσεως του αριθμού υποθέσεων που συνεπάγονται 
οι πρόσφατες διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες ακόμα και για την εποχή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η ιστορική σημασία των εγκαινίων του νέου οικοδομικού συγκροτήματος του Δικαστηρίου, 
γεγονός που τίμησαν με την παρουσία τους υψηλοί προσκεκλημένοι, δεν πρέπει να επι-
σκιάσει τα άλλα σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος έτους. Εξίσου σημαντική υπήρξε η 
εφαρμογή της νέας επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας, η οποία έδωσε στο Δικαστήριο 
τη δυνατότητα να αποφανθεί εντός εξαιρετικά σύντομων προθεσμιών επί των πρώτων 
υποθέσεων που αφορούσαν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Το 2008 θα παραμείνει, επίσης, στα χρονικά για την αποτελεσματικότητα και τον ταχύ ρυθμό 
διεκπεραιώσεως του δικαιοδοτικού έργου του οργάνου. Αξιοσημείωτη υπήρξε, σχετικώς, η 
συνολική μείωση της διάρκειας των διαδικασιών, σημαντικής εκτάσεως, ιδίως στον τομέα 
των προδικαστικών υποθέσεων. Ως προς το Πρωτοδικείο, το 2008 υπήρξε ένα από τα πιο 
αποδοτικά έτη στην ιστορία του.

Κατά το παρελθόν έτος, εισήχθησαν συνολικώς 1 332 υποθέσεις στα τρία δικαιοδοτικά 
όργανα που συνθέτουν το Δικαστήριο, αριθμός που είναι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο 
υψηλότερος στην ιστορία του οργάνου και καταδεικνύει τη διαρκή αύξηση των διαφορών 
που άπτονται του κοινοτικού δικαίου.

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων παρέχει στον αναγνώστη μια εικόνα της εξελίξεως και των 
κύριων ζητημάτων που απασχόλησαν τα τρία δικαιοδοτικά όργανα που συνθέτουν το όρ-
γανο: το Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Την έκθεση 
συμπληρώνουν αναλυτικά στατιστικά δεδομένα για τη δικαστική δραστηριότητα του κάθε 
δικαιοδοτικού οργάνου κατά το παρελθόν έτος.
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