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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

  

Νηψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιιαλ γηα ηε ζπγγξαθή απηήο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Δπραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Σζηφηξα γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ 

θαζνδήγεζή πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο  δηαηξηβήο. 

Νηψζσ επίζεο, ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ  ην ζχδπγφ κνπ θαη ηα παηδηά κνπ γηα ηε 

ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξφζθεξαλ, θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημαλ , θπξίσο γηα ην 

ρξφλν πνπ δελ ηνπο αθηέξσζα. 
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Πεξίιεςε 

Ζ επξσπατθή κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ζηνλ ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο αλακνξθψλεη ηηο 

εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ. Δθθηλψληαο απφ ηε ζέζε απηή, ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

ραξηνγξαθήζεη ηε ζεζκηθή εξγαιεηνζήθε θαη ηνλ πξαθηηθφ αληίθηππν ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα ηε δηθαηνζχλε ζηηο δχν κειεηψκελεο πεξηπηψζεηο θξαηψλ, ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Μεζνδνινγηθά, πηνζεηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηε δηεπηζηεκνληθή ζχδεπμε ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο 

θαη ηνπ δηθαίνπ.     

Ζ πνξεία απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζηε 

ζεζκνπνηεκέλε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο δηαγξάθεθε κε ηελ 

αλάπηπμε ππεξεζληθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

πνηνηηθήο δηθαζηηθήο δηνίθεζεο. Σν ηξίπηπρν πνπ παγηψζεθε γηα ηε ζπλδπαζηηθή 

αμηνιφγεζε ελφο νξζνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ (ή απνηειεζκαηηθνχ ελ επξεία έλλνηα) 

ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο είλαη ηα θξηηήξηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο. ην δε επξσπατθφ ζεζκηθφ νηθνδφκεκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο, εμέρνπζα ζέζε 

θαηέρεη πιένλ ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με θφλην ηελ 

αλαπηπμηαθή ζηφρεπζε ηεο αηδέληαο ηεο Έλσζεο γηα ηε δηθαηνζχλε έσο ην 2020, έλα 

soft law εξγαιείν ζηαηηζηηθήο δηθαζηηθήο αμηνιφγεζεο ελδχεηαη έλαλ έκκεζν καλδχα 

κεηαξξπζκηζηηθήο δεζκεπηηθφηεηαο θαη αλάγεηαη ζε κεραληζκφ ήπηαο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο.  

Ζ θξηηηθή θαηαγξαθή ησλ δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε Διιάδα θαη Ρνπκαλία, 

δηθαίσζε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Γηαθαίλεηαη ζπκπεξαζκαηηθά, ε αλάγθε πνηνηηθνχ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ πξνο έλα νινθιεξσκέλν επξσπατθφ κνληέιν δηθαζηηθήο 

αξηζηείαο πνπ ζα επηδηψθεη ηε βηψζηκε αιιαγή ηεο πνιηηηθήο θαη δηθαζηηθήο 

θνπιηνχξαο , πξνο φθεινο ηνπ επξσπαίνπ ρξήζηε ηεο δηθαηνζχλεο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπξψπε, δηθαηνζχλε,  πνηφηεηα, κεηαξξχζκηζε, Δπηηξνπή. 
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Abstract 

 

The European Reform Agenda in Justice reforms national policies in order to improve 

the quality and efficiency of judicial services. Starting from this position, the purpose of 

the survey is to map the institutional toolbox and the practical impact of European 

justice policy on the two study cases of states, that of Greece and Romania. 

Methodologically, the bibliographic approach to the subject was shaped by the 

interdisciplinary articulation of administrative science and law. 

The process of challenging the quality of court decisions in the institutionalized 

assessment of the quality of justice has been eradicated by the development of 

supranational control mechanisms and integrated quality judiciary systems. The 

threefold set for the combined assessment of a fair and functional (or effective, broad-

based) justice system is the criteria of efficiency, independence and quality. In the 

European institutional architecture to strengthening the effectiveness of national justice 

systems, the European Union's Outcome Scoreboard occupies   now a prominent place. 

Against the backdrop of the Union's agenda for the development of the justice agenda 

by 2020, a soft law statistical evaluation tool is embracing an indirect mantra of 

reformist binding and is based on a European Union soft justice governance mechanism. 

The critical record of judicial reforms in Greece and Romania justified the research 

interest. The need for a qualitative reorientation towards a comprehensive European 

model of judicial excellence that seeks to bring about a lasting change of political and 

judicial culture in a genuine, frankly oriented way, to the benefit of the European user of 

justice, is evident. 

 

Key words: Europe, justice, quality, reform, Commission. 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ δηθαηνζχλε κνηάδεη λα απνηειεί κηα ππεξεζία δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζε θξίζε. 

Δθφζνλ ε δηθαηνζχλε είλαη κηα δεκφζηα ππεξεζία, νη δηάδηθνη, θαη θνξνινγνχκελνη 

πνιίηεο ηαπηφρξνλα, λνκηκνπνηνχληαη λα πξνζδνθνχλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

ακθηζβήηεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηθαηνζχλεο εγείξεη ην ζχλζεην 

δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο ζπλνιηθά, ην νπνίν εγγξάθεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ 

αλεμαξηεζία θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ δηθαζηή, ππιψλεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ, δελ απνθηνχλ πξαγκαηηθφ λφεκα παξά δηακέζνπ απνηειεζκαηηθψλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ ζέηνπλ ηε δηθαηνζχλε ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο. 

Πξφθεηηαη βέβαηα, γηα ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά, θαζψο ε δηαζθάιηζε ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο δελ πξέπεη λα επηδηψθεηαη ζε βάξνο ηεο αξρήο ηεο 

αλεμαξηεζίαο (Bongo, 2007).   

Γηα λα εθπιεξψζεη ε δηθαηνζχλε ηε ζπληαγκαηηθή απνζηνιή ηεο, ήηνη ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ, πξέπεη λα πιεξνχληαη δχν πξνυπνζέζεηο (Φνξηζάθεο, 2012): ηαρχηεηα θαη 

πνηφηεηα. Ζ πνηφηεηα αθνξά ζηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία θαη πξαγκάησζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ζηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, πάληα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ πιαίζην. 

Όηαλ απμάλεηαη ππεξβνιηθά ν αξηζκφο ησλ δηαθνξψλ θαη ε εθδίθαζε θαζπζηεξεί, ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ζηξεβιή, θαζψο ππνθαζηζηά ην έξγν ηνπ λνκνζέηε ή 

ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. πλεπψο, ε ηαρχηεηα ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο 

απνηειεί ηαπηφρξνλα ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο, αληηθείκελν πξνο αμηνιφγεζε θαη 

δεηνχκελν ησλ δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Ζ ινγηθή ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εμνξζνινγηζκνχ πνπ δηαηξέρεη 

ηε ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε αλάγεη ηελ αμηνιφγεζε ζε κηα πξνθαλή αλαγθαηφηεηα. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90, βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ αλαδείρζεθαλ ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ. Απηφ ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο βάζεη ηεο απνδνηηθφηεηαο επεθηάζεθε σο 

έλα βαζκφ θαη ζην έξγν ησλ δηθαζηεξίσλ, ην νπνίν αμηνινγείηαη πιένλ κε βάζε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο.     

Οη κειέηεο δηθαζηηθήο αμηνιφγεζεο, κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεηθηψλ 

απφδνζεο απνηεινχζαλ terra incognita ζην δηθαηηθφ πεδίν. Δδψ θαη ιίγεο δεθαεηίεο, 

φκσο, δηάθνξνη δξψληεο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, είηε ζην θπβεξλεηηθφ είηε ζην 

ππεξεζληθφ επίπεδν, ζεζπίδνπλ δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχγθξηζε 

ηεο απφδνζεο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ. Απηέο νη 
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πξσηνβνπιίεο δεκηνχξγεζαλ έλα λέν πεδίν έξεπλαο πνπ απνθαιείηαη ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία “numerical comparative law” (Dori, 2015, ζ. 5). Ζ ειιεληθή απφδνζε ηνπ 

φξνπ ζα ήηαλ θαηά ιέμε «αξηζκεηηθφ ζπγθξηηηθφ δίθαην», σζηφζν πην αθξηβέο ζα ήηαλ 

λα κηιάκε γηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο αξηζκεηηθήο 

ζχλζεζεο ή ηεο αξηζκεηηθήο ή ζηαηηζηηθήο ή πνζνηηθήο απφδνζεο.  

ε δηεζλέο επίπεδν, κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο δηεμάγνληαη απφ ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα αιιά θαη ην Παγθφζκην 

Πξφγξακκα γηα ηε Γηθαηνζχλε (“World Justice Project”), ηνλ αλεμάξηεην κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ ζπζηάζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ην 2006. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρεηξείλ» (“Doing 

Business”) ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αμηνινγείηαη βάζε ηνπ δείθηε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκβάζεσλ, κε θξηηήξηα 

ηνλ ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε κηα ηππνπνηεκέλεο εκπνξηθήο δηαθνξάο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αγσγήο κέρξη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο (Φνξηζάθεο, 2012, Djankov, La Porta, 

Lopez-de-Silanes, &, Shleifer, 2003, Doing Business, n.d.).    

Οη πξψηεο αμηνινγήζεηο ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε επξσπατθφ ζεζκηθφ 

επίπεδν μεθίλεζαλ κεηά ην 2002, κε ηε δεκηνπξγία απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

(ηΔ) ηεο εηδηθήο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Γηθαηνζχλεο (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ). χκθσλα κε 

ην Καηαζηαηηθφ ηεο [απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

(2002) 12], βαζηθφο ζθνπφο ηεο εηδηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε αλάιπζε θαη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηνπ ηΔ. Σν έξγν ηεο πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηε δηακφξθσζε δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηε δεκνζίεπζε 

εθζέζεσλ, ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, κειεηψλ κε θαιέο πξαθηηθέο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, ζρεδίσλ δξάζεο θαη γλσκνδνηήζεσλ. Απφ ην 2004 θαη έπεηηα, ε CEPEJ 

εθδίδεη δηεηείο, ζπγθξηηηθέο εθζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ Δπξψπε.  

Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ) δεκηνχξγεζε ην 2013 ην δηθφ ηεο εηήζην εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ηνλ «Πίλαθα 

Απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ» (EU Justice Scoreboard). Παξαηεξείηαη εληνχηνηο (Dori, 

2015, ζ. 8), φηη ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ, ζε αληίζεζε κε ην έξγν ηεο CEPEJ, 
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έρεη κφλν απνζπαζκαηηθά αμηνπνηεζεί απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Πξνθχπηεη 

ζπλεπψο, έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

Ζ έξεπλά καο εθθηλεί απφ ηελ αλάγθε ζπκπιήξσζεο απηήο ηεο θελήο ςεθίδαο ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία, απαληψληαο ζε βαζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην γηαηί, πνηνο, ηη 

θαη πσο αμηνινγεί ηα δηθαζηηθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη επξχηεξα ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν, ζην βαζκφ πνπ ην ζρεηηθφ έξγν ηεο Έλσζεο βαζίδεηαη θαηά πνιχ ζηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ε CEPEJ. Άιισζηε, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο αμηνπνηεί επηθνπξηθά κηα ζεηξά απφ ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζέηεη ζε 

επξχηεξνπο ηνκείο δξάζεο, φπσο ε νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. πλεπψο, ην εξεπλεηηθφ πεδίν επεθηείλεηαη αλαιφγσο ζηελ 

εξγαιεηνζήθε ηεο ΔΔ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ.  

Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν επεξεάδεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηθαηνζχλεο ζε εζληθφ επίπεδν κε αλάινγα θξηηήξηα, κεηαξξπζκίζεηο θαη ζπλέπεηεο γηα 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο δξψληεο. Σα ηξία θξηηήξηα ελφο νξζνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ (ή 

απνηειεζκαηηθνχ ελ επξεία έλλνηα) ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο πνπ παγηψζεθαλ ζην 

πιαίζην ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζεζκψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα (ελ ζηελή 

έλλνηα), ε αλεμαξηεζία θαη ε πνηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηηο δηαθξηηέο φςεηο ελφο εληαίνπ 

φινπ πνπ ηεινχλ ζε κηα ζρέζε εζσηεξηθήο αιιειεπίδξαζεο εμ‟ νπ θαη αμηνινγνχληαη 

ζπλδπαζηηθά (Σέιιεο, 2017). Απηέο νη ηξεηο δηαζηάζεηο δηαηξέρνπλ ηελ παξνχζα 

έξεπλα ε νπνία επηρεηξεί λα ηρλειαηήζεη ηε ζεζκηθή πξνέιεπζή ηνπο, ηελ ελλνηνινγηθή 

εμέιημή ηνπο θπξηφηεξα δε, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο θαη ηελ επίδξαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θξαηηθέο νληφηεηεο, ελ είδε κειεηψλ πεξίπησζεο.  

Ζ πεξηραξάθσζε ηεο έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θξαηψλ, πέξαλ ησλ 

πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηεο πξνθαλνχο ζεκαζίαο ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο, 

έιαβε ππφςε ηδηαίηεξα λνκηθά δεηήκαηα θαη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθνχο, ηζηνξηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή έπαημε ε δηαθξίβσζε απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πιαίζην κηαο κειέηεο ζε ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δεηήκαηα πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε, ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ ή κηαο φκνηαο ηάζεο ζηηο 

ζρεηηθέο πξνζθπγέο πνπ αζθνχληαη ελψπηνλ ηνπ θαηά ησλ εμήο ρσξψλ (Rass-Masson & 

Rouas, 2017): Κξναηίαο, Διιάδαο, Ηηαιίαο, Λεηνλίαο, Πνισλίαο, Ρνπκαλίαο, Ηζπαλίαο 

θαη ινβαθίαο.  
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Ζ δηαπίζησζε φηη ην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο πάζρεη απνηειεί 

πιένλ θνηλφ ηφπν θαη ε αλάγθε γηα δξαζηηθή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαληάδεη 

απηαπφδεηθηε (Σέιιεο, 2017). Ζ βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο αλάγεηαη ζε 

λνχκεξν έλα αηηία παξαπφλσλ. Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αθελφο θινλίδεη ην πεξί 

δηθαίνπ αίζζεκα ησλ πνιηηψλ αθεηέξνπ ιεηηνπξγεί αλαζρεηηθά σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ηεο ρψξαο (Φνξηζάθεο, 2012). Ζ δε νηθνλνκηθή θξίζε είρε έληνλν αληίθηππν 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θπξίσο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ειιεληθνχ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη έγηλε θνξέαο βίαησλ, ζπρλά, κεηαξξπζκίζεσλ.  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε πνπ επηιέρζεθε, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πεγάδεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε δηθαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Ρνπκαλίαο θαη ε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε επεξεάζηεθαλ ηφζν απφ ηζηνξηθνχο 

(κεηάβαζε απφ ην θνκκνπληζηηθφ ζε δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο), φζν θαη απφ θνηλσληθνχο 

(πςειά επίπεδα θηψρεηαο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, εζληθή κεηνλνηηθή ζχλζεζε) θαη 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο (δηαθζνξά, πνιηηηθνπνίεζε).    

Άιισζηε, ε νηθνλνκηθή θξίζε, ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, 

επεξέαζε μεθάζαξα ηνπο πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηαηίζεληαη ζην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο δχν ρψξεο, Διιάδα θαη Ρνπκαλία (European Commission 

for the Efficiency of Justice, 2014). Όκσο, ε δηαθνξεηηθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πνξεία 

ησλ δχν θξαηψλ ηζηνξηθά, αιιά θαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνζθέξεη έλα 

πεδίν δεκηνπξγηθψλ ζπγθξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αθεηεξία ηεο δηθαηνθξαηηθήο ηνπο 

νξγάλσζεο θαη ησλ εθαηέξσζελ δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ εμειίμεσλ.  

Απφ ηελ πξσηφιεηα απηή ζθηαγξάθεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, αλέθπςε ην θεληξηθφ 

ζέκα ηεο εξγαζίαο: ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηθαηνζχλεο ζε εζληθφ επίπεδν ππφ ηε κεηαξξπζκηζηηθή επίδξαζε ησλ επξσπατθψλ 

ζεζκψλ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία κηαο ππφ δηακφξθσζε 

επξσπατθήο αηδέληαο ζηνλ δηθαηνδνηηθφ ρψξν, πνπ κεηέξρεηαη κεζφδνπο ήπηαο 

ελαξκφληζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ πνιηηηθψλ.  

Σν δηεξεπλψκελν ζέκα βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ 

δηθαίνπ, επηηαγέο ησλ νπνίσλ επηρεηξνχλ αθξηβψο λα εμηζνξξνπήζνπλ νη δεκφζηεο 

πνιηηηθέο ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο κειεηψκελεο ζεκαηηθήο 

απμάλεηαη ιφγσ ηεο επηρεηξνχκελεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, αθελφο ζε ζεζκηθφ επίπεδν αθεηέξνπ απφ ηε 

ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο απφδνζεο ή απνηειεζκάησλ (“Γηνίθεζε απφδνζεο”, ρ.ε., 

Καξθαηζνχιεο, 1999).  
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Σα ζεκειηψδε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνο αλαδήηεζε απαληήζεσλ δηαηππψζεθαλ σο 

εμήο:  

- Πνην είλαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο; Πσο κεηαιακπαδεχηεθε 

ε ηδέα ηεο πνηφηεηαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηε δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ; Τπήξμαλ άξαγε, αληίζηνηρνη πξνβιεκαηηζκνί θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο; 

Πσο πξνζαξκφζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο;  

- Πνηεο είλαη νη επξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη αμίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηθαηνζχλεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν; Πσο αμηνινγεί ε ίδηα ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ηα εζληθά ζπζηήκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο; Τπάξρεη ζαθέο ζεζκνζεηεκέλν 

πιαίζην; Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο θαη νη δείθηεο αμηνιφγεζεο; 

Τπάξρνπλ νξηδφληηεο πνιηηηθέο θαη ζπζηάζεηο ή θαηά πεξίπησζε επηηήξεζε ησλ 

θξαηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθέο νη πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηα θξάηε- 

κέιε; Τθίζηαληαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξεθθιίζεσλ;   

- Τπήξμε ζεηηθή θαη κεηξήζηκε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ; Δπηβεβαηψλνπλ νη επηιεγείζεο 

επξσπατθέο ρψξεο ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη γηαηί;  

- θηαγξαθείηαη κηα ζπλνιηθή επξσπατθή αηδέληα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο;   

Απφ δνκηθή άπνςε, πέξαλ ησλ εηζαγσγηθψλ παξαηεξήζεσλ, ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζεί, θαη ησλ θαηαιεθηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο 

δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. Σν πξψην αλαδεηεί ηα ζεκεία ζχδεπμεο ηεο 

πνηφηεηαο κε ηε δηθαηνζχλε, ζε επίπεδν νξνινγίαο θαη ζεζκηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

αμηνιφγεζεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην ραξηνγξαθεί ην ελσζηαθφ νηθνδφκεκα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο. 

Σν ηξίην θαη ην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθνπλ θξηηηθά ζπγθιίζεηο θαη αληηζέζεηο ηεο 

δηθαηνζχλεο ζε Διιάδα θαη Ρνπκαλία αληίζηνηρα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο, κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή ζηαρπνιφγεζε επηκέξνπο κεηαξξπζκηζηηθψλ 

δξάζεσλ.  
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2. Μεζνδνινγία 

Μεζνδνινγηθή βάζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη γεληθέο επηζηεκνληθέο 

κέζνδνη ηεο αλάιπζεο, ηεο ζχγθξηζεο θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο 

θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Σν πιενλέθηεκα 

ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα επξχηεξεο θαη δηαρξνληθήο 

επηζθφπεζεο πνπ πξνζθέξεη έλαληη ηεο πεξηνξηζκέλεο νπηηθήο κηαο πνζνηηθήο κειέηεο. 

Τζηεξεί αζθαιψο, ζην επίπεδν ησλ λέσλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, αδπλακία πνπ φκσο, 

δχλαηαη λα θαιπθζεί κέζσ ηεο κεηα-αλάιπζεο ησλ πινχζησλ πθηζηάκελσλ 

ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ.   

Ζ ζπλζεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο βαζίζηεθε ζε νινθιεξσκέλε βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε ζηηο θπξηφηεξεο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Χο ιέμεηο θιεηδηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ε «πνηφηεηα», ε «απνηειεζκαηηθφηεηα», ε «δηθαηνζχλε» θαζψο θαη 

νη φξνη «Δπξσπατθή Έλσζε», «Δπξψπε», «επξσπατθ*» ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο 

κεηαμχ ηνπο, ηφζν ζηα ειιεληθά φζν θαη ζηελ αγγιηθή απφδνζε (quality, effective*, 

Justice, European Union, Europe). Ζ ζπλδπαζηηθή δηεξεχλεζε ησλ φξσλ «Γηνίθεζε 

Οιηθήο Πνηφηεηαο» θαη «δηθαηνζχλε» απέδσζε πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα, ζε 

αληίζεζε κε άιινπο ηνκείο φπνπ έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλα, φπσο θπξίσο ε εθπαίδεπζε 

θαη νη επηρεηξήζεηο. Χο πξνο ηηο επηκέξνπο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη, ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε απφ ηνλ αξρηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ιέμεσλ «Διιάδα» θαη «δηθαηνζχλε» εχθνια 

δηακνξθψζεθε ν πινχζηνο, απφ πιεπξάο απνηειεζκάησλ, φξνο αλαδήηεζεο «Διιάδα 

θαη πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο». Δλδεηθηηθφ είλαη φηη κηα 

αλαδήηεζε ζην “google search” ηεο θξάζεο «Σειεπηαία ζηελ ΔΔ ε Διιάδα φζνλ αθνξά 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο» απέδσζε πεξίπνπ 83.000 απνηειέζκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηα πεξηβάιινληα αλαδήηεζεο  αμηνπνηήζεθε θαη‟ αξράο, ην “google 

search”, θαζψο θαη ην εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν αλαδήηεζεο αθαδεκατθψλ 

ζπγγξακκάησλ “google scholar”. Πεξαηηέξσ πιηθφ πξνέθπςε απφ δηαδηθηπαθή έξεπλα 

ζηηο Βηβιηνζήθεο θαη ηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

(https://www.lib.uom.gr/index.php/el), ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο (https://www.lib.auth.gr), ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(http://www.library.panteion.gr) θαη ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ (http://www.lib.uoa.gr).  

ηνρεπκέλε έξεπλα έγηλε θαη ζε ηζηνζειίδεο νξνινγίαο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο: ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

Γηθαηνζχλε θαη δε ζηελ εθηελή ππν-ελφηεηα αλαθνξηθά κε ην ζηφρν ηεο 

https://www.lib.uom.gr/index.php/el
https://www.lib.auth.gr/
http://www.library.panteion.gr/
http://www.lib.uoa.gr)/
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απνηειεζκαηηθήο δηθαηνζχλεο (http://ec.europa.eu/justice/effective-

justice/index_en.htm), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ γηα 

αζηηθέο θαη Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο (https://e-

justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-el.do), ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ EUR-Lex (http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html?locale=en), ζηελ ηζηνζειίδα ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηεο 

ΔΔ (https://europa.eu/european-union/documents-publications/official-documents_el), 

ζηελ πνιπγισζζηθή βάζε φξσλ IATE (http://iate.europa.eu/), ζηε ζπιινγή EU Law 

(https://europa.eu/european-union/law_en), ζην κεηξψν εγγξάθσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 

(http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=BA2F646830206BD585

5DCB558119D4F8.cfusion14601?fuseaction=home), ζην δεκφζην κεηξψν εγγξάθσλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ 

(http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/public-register/), ζην 

δεκφζην κεηξψν εγγξάθσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

(http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=EN), ζηνλ 

πνιπγισζζηθφ ζεζαπξφ EuroVoc (http://eurovoc.europa.eu/drupal/), ζην εξγαιείν 

γισζζηθήο αλαδήηεζεο ηεο Terminology Coordination Unit ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ(http://termcoord.eu/glossarylinks/), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (https://curia.europa.eu). Σέινο, πνιχηηκν πιηθφ αληιήζεθε 

θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (https://www.coe.int/en/) κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην έξγν ηεο εηδηθήο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο (European Commission for the Efficiency of 

Justice, CEPEJ, https://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp), θαζψο 

θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα 

(http://www.doingbusiness.org).  

Ζ παξνχζα εξγαζία εληφπηζε, ελζσκάησζε θξηηηθά θαη παξέπεκςε επζέσο, ζην κέηξν 

ηνπ δπλαηνχ, ζηηο ζεκαληηθφηεξεο απφςεηο θαη ηηο πιένλ επίθαηξεο πεγέο βηβιηνγξαθίαο 

θαη αξζξνγξαθίαο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ζε επίπεδν εγρεηξηδίσλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλα. Με άιια ιφγηα κφλν έλα, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, εγρεηξίδην εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο (Πηθξακέλνο& Κνπηξνπκάλνο, 

2015) ην έξγν απηφ παξνπζηάδνληαη  θείκελα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε 

Commission Européenne pour l‟efficacité de la Justice (CEPEJ) θαζψο θαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Consultative Council of European Judges (CCJE) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/index_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-el.do
https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-el.do
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://europa.eu/european-union/documents-publications/official-documents_el
http://iate.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/law_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=BA2F646830206BD5855DCB558119D4F8.cfusion14601?fuseaction=home
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=BA2F646830206BD5855DCB558119D4F8.cfusion14601?fuseaction=home
http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/public-register/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=EN
http://eurovoc.europa.eu/drupal/
http://termcoord.eu/glossarylinks/
https://curia.europa.eu)/
https://www.coe.int/en/
https://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp)
http://www.doingbusiness.org/
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Δπξψπεο θαη αθνξνχλ ζηελ επξσπατθή πξφηαζε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο. Ζ ζρεηηθή πελία ζπγγξακκάησλ ζην 

ζεκαηηθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο αλαβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο, 

πνιιψ δε κάιινλ πνπ δελ θαηέζηε εθηθηή ε πξνκήζεηα ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, θαζψο 

αληίηππν δηαζέηεη κφλν ε Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ε νπνία ζπλ ηνηο άιινηο δελ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα Γηαδαλεηζκνχ κεηαμχ 

ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ.  

 Αληίζεηα, πιήζνο πξσηνγελψλ θπξίσο θεηκέλσλ θαη δε επίζεκσλ εγγξάθσλ, κειεηψλ, 

εθζέζεσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθδφζεσλ ηδίσο ζην πιαίζην ηεο ΔΔ αιιά θαη άξζξσλ 

γλψκεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ξεπνξηάδ επηθαηξφηεηαο αμηνπνηήζεθαλ 

ζπλζεηηθά ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο κε ηελ ππφ κειέηε ζεκαηηθή θαη ηεο ζχγρξνλεο γξαθήο 

ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ρξνλνινγνχληαη κεηά 

ην 2000.  

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπνκπψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζχζηεκα αλαθνξάο ΑΡΑ (American Psychological Association, 

http://www.apastyle.org).  

 

 

http://www.apastyle.org/
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3. ΚΤΡΗO ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: Πνηόηεηα θαη Γηθαηνζύλε   

1.1.  Πνηόηεηα θαη Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

Α) Ζ πνηόηεηα από ηνλ ηδησηηθό ζηνλ δεκόζην ηνκέα 

α) Γηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο  

Ενχκε ζε κία επνρή, πνπ ηνπιάρηζηνλ ζηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο εκθαλίδεηαη κία 

πιεξφηεηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ο 

αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο. Θα ιέγακε φηη δνχκε ζηελ επνρή ηεο πνηφηεηαο, φπνπ νη 

ζεκεξηλέο ζνβαξέο εηαηξίεο ζηξέθνληαη ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

πνηφηεηα είηε ζε έξεπλεο αγνξάο. Ζ επηρείξεζε ηνπ «ηξίηνπ ηχπνπ» ηείλεη λα ζηξαθεί 

νινθιεξσηηθά ζηε πνηφηεηα. Όπνπ δελ ζα ππάξρεη πνηφηεηα δελ ζα ππάξρνπλ 

πσιήζεηο. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο βαζίδεηαη  ζηε ζηαδηαθή δηεξεχλεζε ηνπ ηη θάλεη ηνλ 

πειάηε επηπρηζκέλν. Έηζη κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κίαο 

ππεξεζίαο (Σζηφηξαο, 2016). 

ε αθαηξεηηθφ επίπεδν, ε πνηφηεηα δηαζέηεη δχν δηαζηάζεηο (Λακπξηαλίδεο, 2015). Ζ 

εζσηεξηθή ζπλίζηαηαη ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία 

αληαπνθξίλεηαη κε αμηνπηζηία ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζε πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα. Ζ 

εμσηεξηθή αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Αλάγθεο, πξνζδνθίεο, 

απαηηήζεηο, επηζπκίεο, ε αίζζεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, αμηνπηζηία, 

ιεηηνπξγηθφηεηα, πιεξφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη άιιεο ζπγγελείο 

έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο, θαζηζηνχλ ηελ πνηφηεηα κηα 

έλλνηα άθξσο ππνθεηκεληθή πνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί απφιπηα θαη νκνηνγελψο. Απηφ 

δελ ηελ εκπφδηζε λα γίλεη θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε κηα λέαο θνπιηνχξαο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ αλάγθε γηα κέηξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ έγηλε ζπλείδεζε αξρηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. πλεπεία, ησλ αξρψλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζήκεξα ζε κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ θαιχηεξσλ πξντφλησλ θαη ηειηθά ηθαλνπνηεκέλσλ 

πειαηψλ.  
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Ζ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα εληάρζεθε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟50, φηαλ νη ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο, ππφ ηε ζεσξεηηθή θαζνδήγεζε ηνπ 

Deming (Σζηφηξαο, 2016), θαηαλφεζαλ ηε ζεκαζία ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο 

θαη νδήγεζε ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ηφηε παξαπαίνπζαο ηαπσληθήο βηνκεραλίαο θαη 

είρε σο απνηέιεζκα λα θαηαθιπζηεί ε πθήιηνο κε πνηνηηθά Ηαπσληθά πξντφληα. Έηζη 

ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Dr Joseph M. Juran ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο, ν νπνίνο 

κε ηελ ηξηινγία ηεο πνηφηεηαο (ρεδηαζκφο, έιεγρνο, βειηίσζε) ηφληζε ην πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε δέζκεπζε θαη ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη αξρψλ ηεο 

ζηαηηζηηθήο γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Σζηφηξαο, 

2016) 

O Phillip B. Grosby ζεψξεζε φηη   πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, κε ηελ επίηεπμε «κεδέλ ιαζψλ» . Ζ 

εθαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ βαζίδεηαη ζε αιιαγέο ζηε θνπιηνχξα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ, παξά ζε ζπζηήκαηα ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ. Ο Αrmand V. Feigenbaum 

εηζήγαγε ηνλ φξν «έιεγρνο νιηθήο πνηφηεηαο» (total quality control), σο έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ εηζαγσγή δξάζεσλ αλάπηπμεο, δηαηήξεζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο απφ δηάθνξεο νκάδεο ελφο νξγαληζκνχ γηα λα επηηεπρζεί ε 

παξαγσγή θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ πην νηθνλνκηθή θιίκαθα πνπ επηηξέπεη πιήξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ .  O πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ 

πξνζδηνξίζηεθε σο ζεκειηψδεο αξρηθφ ζεκείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο. Ο 

Feigenbaum ηζρπξίζηεθε φηη απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο απαηηεί 

κεγάιν βαζκφ ελνπνίεζεο θαη αξκνληθήο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ αλζξψπσλ , κεραλεκάησλ 

θαη πιεξνθνξηψλ , δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Κεθήο, 2014) 

Αξγφηεξα, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ νιηθήο πνηφηεηαο 

αληηθαηαζηάζεθε ζηηο ΖΠΑ απφ ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο (total quality 

management, TQM). χκθσλα κε ηε Βξεηαληθή Έλσζε Πνηφηεηαο (British Quality 

Association) : Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ε επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία 

δηνίθεζεο, ε νπνία αλαγλσξίδεη φηη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο θαη εθαξκφδνληαη ηφζν ζηε βηνκεραλία φζν θαη ζην 

εκπφξην. Γηαζθαιίδεηαη κέγηζηε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη εγγπάηαη εγεηηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν 

ηεο, εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα, ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ ηειεηφηεηα, 
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πξνιακβάλνληαο ιάζε θαη εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

απνζθνπεί ηφζν ζηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε φζν θαη ζηε 

ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο κε ειάρηζην θφζηνο (δει ρσξίο πεξηηηέο, 

άζθνπεο ή αιιεινεπηθαιππηφκελεο ελέξγεηεο, ρσξίο δηπιέο πξνζπάζεηεο επίηεπμεο 

ζηφρσλ απνηειεζκάησλ θαη κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο απψιεηεο γηα ηελ εηαηξία 

(Σζηφηξαο, 2016). 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο (ΓΟΠ), εζηηάδεη ζε φιεο ηηο πηπρέο ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φρη απιά ζηνλ έιεγρν ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ δηαηξέρεη φια ηα 

ππνζπζηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζρεδηαζκφ ή  

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαγσγή θαη 

δηαλνκή (Γνχζθαο, & Σαπξήο- Νηεγηάλλεο, 2015). 

Με ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) εθαξκφδνληαη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηνί πξέπεη  λα δηνηθνχληαη. Δμεηάδεηαη ε βειηηζηνπνίεζε 

φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε ή επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ. Έηζη εμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ε έλλνηα ηνπ πειάηε – πξνκεζεπηή, ην 

θφζηνο πνηφηεηαο, ε εγεζία θαη ε πνηφηεηα, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηνπο νξγαληζκνχο πνηφηεηαο, ε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ, ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο πνηφηεηαο, ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ νξγαληζκψλ 

πνηφηεηαο, ε αμηνιφγεζε ησλ νξγαληζκψλ ε αμηνιφγεζε ησλ νξγαληζκψλ, ε αλάπηπμε 

πνηφηεηαο θαη ηα εξγαιεία πνηφηεηαο (Εαβιαλφο, 2006). 

Σα δεηήκαηα πνηφηεηαο απαζρνινχλ ηνπο νξγαληζκνχο. Σν Μάλαηδκελη Οιηθήο 

Πνηφηεηαο εθαξκφδεη ζε βάζνο ηηο 5 ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη πνηφηεηαο ζε 

νξγαληζκνχο ήηνη ην πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ εγεζία, ηελ ζηειέρσζε θαη 

ηνλ έιεγρν. Αζρνιείηαη κε ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο θνπιηνχξαο αιιαγήο, ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ δηεξγαζηψλ, 

ζέηνληαο πξφηππα πνηφηεηαο θαη εζηηάδνληαο ζηα νηθνλνκηθά ηεο πνηφηεηαο (James, 

1998). 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή δηνίθεζεο, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο 

πεξηιακβάλεη νξγαλσκέλεο θαη νκαδηθέο πξνζπάζεηεο ησλ νξγαληζκψλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πνηνηηθή 

βειηίσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θνηλφ ζηφρν ηεο ζπλερνχο αιιαγήο θαη 
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αλάπηπμεο. Βαζίδεηαη δε ζε ηξεηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο (Γηαθνκνπνχινπ, & Πξίθηε, 

2012):  

- δέζκεπζε ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ,  

- ζπκκεηνρή θαη επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηα θαιχηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα θαη  

- γλψζε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ επίιπζε 

δπζιεηηνπξγηψλ.  

Άιισο δε θαζνξίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ (Γνχζθαο, & 

Σαπξήο- Νηεγηάλλεο, 2015): επηρεηξεζηαθή εζηθή, αθεξαηφηεηα, εκπηζηνζχλε, 

εθπαίδεπζε, νκαδηθή εξγαζία, εγεζία, αλαγλψξηζε θαη επηθνηλσλία.           

Δμ΄ απηψλ πξνθχπηνπλ θαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ΓΟΠ (Γεξβηηζηψηεο, 2001 ζην 

Γηαθνκνπνχινπ, & Πξίθηε, 2012): πνηφηεηα, ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κεδεληθά 

ειαηηψκαηα γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απψηεξνο δε ζηφρνο είλαη ε δηαξθήο βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

ε απφδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο πξνζέγγηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία ησλ 

ΖΠΑ, ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν ζέζπηζε ην 1987 ην Malcolm Baldridge National 

Quality Award, πνπ απνλέκεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο γηα 

ηα επηηεχγκαηά ηνπο ζηελ πινπνίεζε πξαθηηθψλ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο. Σν 1989, κε επξσπατθή, ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζεζπίζηεθε παξφκνην 

βξαβείν ζην πιαίζην ηνπ European Foundation on Quality Management excellence 

model (EFQM). Σν EFQM παξέρεη κηα νιηζηηθή νπηηθή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα αμηνπνηήζεη δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο δηνίθεζεο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε 

βηψζηκεο αξηζηείαο δηακέζνπ ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ: ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο 

αξηζηείαο, ηα θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ θαη ην εξγαιείν δηαρείξηζεο RADAR (Results, 

Approach, Deployment, Assesment, Review). Άιια παξαδείγκαηα ηερληθψλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ πνηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθαλ είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

(Quality Management Systems, ISO), ηα κνληέια Six Sigma ή ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηνπ Balanced Scorecard Institute (BSI) (Σζηφηξαο, 2016). 
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 πλεπψο, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο βξίζθεηαη πιένλ ζηνλ αμηαθφ ππξήλα ηεο δηαρείξηζεο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη δε αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπνζεηνχληαη ζην επίθεληξν ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνηφηεηαο. Πσο φκσο, κεηαθέξζεθε ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ;  

β) Ζ πνηόηεηα ζηελ νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ   

«Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί θνκβηθφ ζηνηρείν θαη πνιιέο θνξέο 

εθαιηήξην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζε κία ρψξα. Ζ 

πνιπλνκία θαη ε γξαθεηνθξαηία απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο αδπλακία ηεο ζχγρξνλεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε ρψξα καο. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί ζπρλά ζεσξνχληαη απφ ηε 

θνηλή γλψκε σο ζπάηαια, γξαθεηνπαζνινγηθά  ζπζηήκαηα νξγάλσζεο πνπ αδπλαηνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ κε επάξθεηα ηα πνηθίια δεκφζηα πξνβιήκαηα. Σν αίηεκα γηα 

βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη φζν 

πνηέ επίθαηξν». (Σζηφηξαο 2016, ζει 619) 

Ο ελζηεξληζκφο ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) , θαζψο αη ε 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζέηνληαο σο επίθεληξν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε 

θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ απηνχ. ηε βηβιηνγξαθία έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εηδηθά ζηε βηνκεραλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ππάξρεη εμίζνπ ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. ηε πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηνρεχνπκε ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Έηζη ηίζεληαη δεηήκαηα φπσο ε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ,  ε δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ.  

Ζ παξακεηξνπνίεζε θαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο δελ 

κπνξεί παξά λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ιεπηψλ 

απνθάζεσλ ζε κία ρξνληθή πεξίνδν φπνπ νη ρανηηθέο ζεσξίεο αλαδεηνχλ ηξφπνπο 

παξνπζίαο θαη επηβνιήο (Κεθήο, 2014). 

Απφ ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο κέρξη ζήκεξα, ζηελ επνρή ηεο ςεθηαθήο 

επαλάζηαζεο, ε δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο ζπληζηνχλ έλα επηζηεκνληθφ πεδίν 

πνπ εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε αμία θαζψο ε λέα νηθνλνκία 

βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξά ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ, 

αλαπηχζζνληαο πιένλ (θαη ζα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη) λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο 
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δηνίθεζεο θαη έιεγρνη πνηφηεηαο εζηηαζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ ππεξεζηψλ 

(Κσθίδεο & ηεηαθάθεο,  2010). 

Ζ  θζίλνπζα πνξεία ηεο θξαηηθήο ηζρχνο, νδήγεζε ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε ζπλερή ζπξξίθλσζε 

ησλ δαπαλψλ ηνπ. πλεπεία ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηνπ δηαθξαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα νδήγεζαλ ζε πεξηζηνιή ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο θαη ππνβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπζζσξεχηεθαλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αθνξνχζαλ ζηελ απνπζία 

καθξνπξφζεζκσλ, θαηεπζπληήξησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθήο δξάζεο, ζην δαηδαιψδεο 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε ζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζην αλψηεξν 

δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, ζηελ απνπζία πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ζηνρνζεζίαο ζε νξγαληθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν, ζηελ αλαμηνθξαηία θαη ζηελ 

απνζχλδεζε ηεο κηζζνινγηθήο θαη βαζκνινγηθήο εμέιημεο απφ ηελ απνδνηηθφηεηα, ζηηο 

νξγαλσηηθέο επηθαιχςεηο θαη ζηελ έιιεηςε νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο, ζηελ αδηαθαλή 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηαθζνξά, 

ζηε δηακνξθσζείζα θνπιηνχξα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο ηππνιαηξίαο θαη ηεο 

επζπλνθνβίαο (Γηαλλνπνχινπ, 2006, ζ. 8 ).   

Έηζη πξνηάζεθε ε  αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε- πειάηε, ζε ζπλζήθεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο. Σν ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζηεθε απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο απνηειεζκάησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθφηεηα (ζρέζε θφζηνπο- νθέινπο) ησλ δεκφζησλ δξάζεσλ. ηελ επνρή ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έγηλε θνξσλίδα ηεο 

ζχγρξνλεο δηαθπβέξλεζεο θαη βαζηθφο κνριφο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Σν λέν παξάδεηγκα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δηακνξθψζεθε σο κηα αλνηρηή αηδέληα 

εθαξκνγψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηα πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

Σν κνληέιν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ γηα 

λα παξέρεη πεξηζζφηεξα κε ηνπο ίδηνπο πφξνπο (Γηαλλνπνχινπ, 2006). Ο δηνηθεηηθφο 

αλαπξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηε δηνίθεζε απνηειεζκάησλ άιιαμε ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ (Καξθαηζνχιεο, 1999): θαηαπνιέκεζε ηνλ άθξαην λνκηθηζκφ, 

εληζρχνληαο ηε λνκηκφηεηα, νξηνζέηεζε ηελ ηεξαξρία κε βάζε ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ  απνηειεζκάησλ, ζπλάξηεζε ηνλ έιεγρν κε πνζνηηθνχο δείθηεο θαη ηε 

ζηνρνζεζία ηεο θάζε ππεξεζίαο, νξγαληθήο κνλάδαο θαη ππαιιήινπ θαη έδσζε λέν 
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πεξηερφκελν ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο. Ζ δηνίθεζε απφδνζεο ή κέζσ 

ζηφρσλ (management by objectives) πξνζδηνξίδεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα κέζα 

απφ SMART ζηφρνπο, θξηηήξηα απφδνζεο θαη δεμηφηεηεο (Γηνίθεζε απφδνζεο, ρ.ε.). Ζ 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο παξνπζηάζηεθε ζαλ κηα επθαηξία εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ επηδφζεψλ ηεο, πηνζεηψληαο πξαθηηθέο 

κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (Γηαθνκνπνχινπ, & 

Πξίθηε, 2012). Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έγηλε πξνκεησπίδα ηεο απινπνίεζεο θαη 

δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ην δηαδξαζηηθφ κάλαηδκελη (ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ) εξγαιείν εθ λένπ δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ δεκνζίνπ.     

Αζθαιψο, ν δεκφζηνο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ ηδησηηθφ, ηδίσο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο απηνλνκίαο πνπ επηβάιιεη ην απζηεξφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη άιισζηε, ν 

ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ θέξδνπο, ελψ ην θξάηνο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Δπηπιένλ, δηαθέξεη ν ραξαθηήξαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

(Γηαλλνπνχινπ, 2006, ζ. 13): εμππεξέηεζε ζπιινγηθψλ αλαγθψλ απφ ην δεκφζην, ζε 

αληίζεζε κε εμαηνκηθεπκέλεο παξνρέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνηρείν πνπ 

δηεπθνιχλεη θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε- πειάηε. Ζ εχξεζε θνηλνχ 

παξνλνκαζηή γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη δπζθνιφηεξε 

αθελφο γηαηί ε πνηφηεηά ηνπο είλαη δπζρεξέζηεξν λα κεηξεζεί ζε ζχγθξηζε κε ησλ 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ, αθεηέξνπ γηαηί πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο φισλ ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ- πνιηηψλ.     

Απηέο νη παξάκεηξνη επέβαιαλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο πνηνηηθήο δηνίθεζεο 

ζηε θχζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο 

δεκνζίνπ- πνιηηψλ, ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη αιιαγήο ηεο λννηξνπίαο φισλ ησλ 

ππαιιήισλ, ηεο κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ 

νιηθή πνηφηεηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζήκαλε ηνλ δνκηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη 

επηθνηλσληαθφ αλαζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε.    

Παξαθάησ εμεηάδνληαη νη δηεζλείο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηνλ ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο.   
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Β) Ζ δηνίθεζεο πνηόηεηαο ζηε δηθαηνζύλε  

α) Μνληέια αμηνιόγεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν    

Ζ ηάζε γηα αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δηθαηνζχλε εθδειψζεθε, δηφινπ πεξίεξγα, 

ζηηο ΖΠΑ αξρηθά ην 1983 κε ηε ζέζπηζε ρξνληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηεθπεξαίσζεο 

ππνζέζεσλ απφ ηα δηθαζηήξηα θαη ελ ζπλερεία, ην 1987 κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

Πξνδηαγξαθψλ Απφδνζεο ησλ Γηθαζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ (Trial Court Performance 

Standards, TCPS). Σν ζχζηεκα TCPS πξνζδηφξηζε 68 κέηξα γηα 22 πξνδηαγξαθέο ζην 

πιαίζην πέληε ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ησλ δηθαζηεξίσλ 

(Albers, ρ.ε.):  

- πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε,  

- ηαρχηεηα θαη έγθαηξε δηεθπεξαίσζε (ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε),  

- ηζφηηκε κεηαρείξηζε, δίθαηνο ραξαθηήξαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αθεξαηφηεηα,  

- αλεμαξηεζία θαη ινγνδνζία, θαζψο ηα δηθαζηήξηα νθείινπλ λα ζεζπίζνπλ ηα λνκηθά 

θαη νξγαλσηηθά ηνπο φξηα, λα ειέγρνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα ινγνδνηνχλ 

δεκφζηα γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο, 

- πίζηε θαη εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ.  

Απφ ηελ εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ, ην ζχζηεκα απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ δηθαζηεξίσλ 

απνδείρζεθε δχζθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ιφγσ ησλ ζχλζεησλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο 

πνπ πεξηείρε θαη ηεο αθαηαιιειφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ κεραλνξγάλσζεο ησλ 

δηθαζηεξίσλ λα παξέρνπλ ηα δεηνχκελα δεδνκέλα. Μεηά απφ κηα πεξίνδν 

ππνβάζκηζεο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ 

επηδφζεσλ αλαλεψζεθε κε ηελ έθδνζε, ην 2005, ησλ Courtools, κηαο ιίζηαο 10 

πξαθηηθψλ κέηξσλ (CourTools.Trial Court Performance Measures, ρ.ε.): 1) πξφζβαζε 

θαη δίθαηνο ραξαθηήξαο ησλ δηαδηθαζηψλ, 2) πνζνζηά δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ, 

3) ρξφλνο εθδίθαζεο, 4) δηάξθεηα εθθξεκνδηθίαο ζσξεπκέλσλ ππνζέζεσλ, 5) αθξίβεηα 

ηεο εκεξνκελίαο εθδίθαζεο, 6) αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηα ηεο δηθνγξαθίαο, 7) 

είζπξαμε ρξεκαηηθψλ πνηλψλ, 8) απνηειεζκαηηθή ρξήζε ππνςήθησλ ελφξθσλ, 9) 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, 10) θφζηνο αλά ππφζεζε. Απφ ην 2008, ηα 10 

παξαπάλσ κέηξα ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ ζην Πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

δηθαζηεξίσλ πνπ αλέπηπμε ην ακεξηθαληθφ Δζληθφ Κέληξν γηα ηα Οκνζπνλδηαθά 

Γηθαζηήξηα.     
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ηελ αζηαηηθή ήπεηξν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηθαζηηθή 

κεηαξξχζκηζε ζηε ηγθαπνχξε κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ζσξεπκέλσλ εθθξεκψλ 

ππνζέζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο δηθαζηηθνχ ράξηε γηα ηελ εκπξφζεζκε εμέιημε ησλ 

δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ δηαδίθσλ. ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ζεζπίζηεθε ην Justice Scorecard σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ελψ ην 2000 πηνζεηήζεθε ην e-Justice Scorecard 

System. Οκνίσο, γηα ηελ ηζφξξνπε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε Απζηξαιία εθαξκφδεη κηα επξεία δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε ηηο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα νκνζπνλδηαθά δηθαζηήξηα ζε 

έλα πιαίζην απνηειεζκάησλ. 

Σέινο, ην 2007 μεθίλεζε ε πξνεξγαζία γηα ηε δηακφξθσζε ελφο παγθφζκηνπ Πιαηζίνπ 

Αξηζηείαο γηα ηα Γηθαζηήξηα, ππφ ηελ επνπηεία κηαο Κνηλνπξαμίαο εηδηθψλ απφ ηελ 

Ακεξηθή (Δζληθφ Κέληξν γηα ηα Οκνζπνλδηαθά Γηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ), ηελ Αζία, ηελ 

Απζηξαιία (απζηξαιηαλφ Ηλζηηηνχην γηα ηε Γηθαζηηθή Γηνίθεζε), ηελ Δπξψπε (CEPEJ) 

θαη εθπξνζψπεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηνχ ηνπ δηεζλνχο 

εξγαιείνπ έλαληη ησλ γεληθψλ κνληέισλ πνηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη φηη 

ζπλεθηηκά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ζεκειηψδεηο γηα ηελ χπαξμε ησλ δηθαζηεξίσλ 

αμίεο, ζηα πεδία αξηζηείαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ, ηελ απφδνζε θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ (Albers, ρ.ε.). Οη ειάρηζηεο ζεκειηαθέο αμίεο θάζε 

δηθαζηεξίνπ είλαη: ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, δίθαηνο ραξαθηήξαο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ακεξνιεςία, αλεμαξηεζία, ηθαλφηεηα, αθεξαηφηεηα, δηαθάλεηα, πξνζβαζηκφηεηα, 

έγθαηξε δηεθπεξαίσζε, αθξίβεηα. Σελ κέηξεζε ηεο αξηζηείαο θαιχπηνπλ ηα εμήο επηά 

εμεηδηθεπκέλα πεδία: δηνίθεζε θαη εγεζία ηνπ δηθαζηεξίνπ, πξνγξακκαηηζκφο θαη 

πνιηηηθέο ηνπ δηθαζηεξίνπ, αλζξψπηλνη θαη πιηθνί πφξνη, δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, 

αλάγθεο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πξνζβάζηκεο 

ππεξεζίεο, πίζηε θαη εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

θαζνξίζηεθαλ δείθηεο γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ πεδία. Σν πιαίζην αμηνιφγεζεο 

πεξηιακβάλεη επίζεο έλα ππνδεηγκαηηθφ ζρέδην δξάζεο θαη βειηηψζεσλ, 

εξσηεκαηνιφγην απηφ-αμηνιφγεζεο θαη 11 ζηνρεπκέλνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ δηθαζηεξίσλ (International Consortium for Court Excellence, 2013). 

ρεδηάζηεθε κε ζηφρν λα είλαη πξνζαξκφζηκν ζε φια ηα δηθαζηήξηα δηεζλψο θαη 

επέιηθην ζηελ επηινγή πξνηεξαηνηήησλ, κεηαξξπζκίζεσλ θαη εξγαιείσλ ψζηε λα 

δηακνξθψλεη εμαηνκηθεπκέλεο πνξείεο πξνο ηελ αξηζηεία.    
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β) Θεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ επξσπατθό ρώξν  

Ζ αλάγθε αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ε επέθηαζε 

ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο πέξαλ ηεο δηθαζηηθήο ηθαλφηεηαο αλέθπςε ηε δεθαεηία ηνπ 

„90 θαη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζε απηέο γηα ηνπο ρξήζηεο ζηνλ δηθαζηηθφ ηνκέα πξνσζήζεθε ζηε Γαιιία 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ηελ πηνζέηεζε Υαξηψλ γηα ηνπο Καηαλαισηέο 

(Albers, ρ.ε.). ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν δηθαζηηθφο Υάξηεο πξνέβιεπε πξνδηαγξαθέο 

γηα ηηο δηθαζηηθέο ππεξεζίεο, δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε κείσζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Παξφκνηα πειαην-θεληξηθή εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

εηζήγαγε ν γαιιηθφο „Υάξηεο Μαξηάλλα‟, ην 2003.  

Πην νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηθαζηηθή πνηφηεηα θαηαγξάθνληαη ζηε δπηηθή 

θαη βφξεηα Δπξψπε. Απφ ηε κία πιεπξά, ην ρέδην Πνηφηεηα ζηηο Κάησ Υψξεο 

εληάρζεθε ζην επξχηεξν εθζπγρξνληζηηθφ Πξφγξακκα „Γηνίθεζε ηεο Γηθαηνζχλεο ζηνλ 

21
ν
 αηψλα‟ (1998). Αμηνπνηψληαο ην πξνεγνχκελν ησλ ακεξηθαληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

(ζχζηεκα TCPS), ην νιιαλδηθφ ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο δηθαζηηθήο πνηφηεηαο 

πξνζδηφξηζε πέληε ηνκείο ελδηαθέξνληνο (Albers, ρ.ε.): αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα, 

έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ελφηεηα ηνπ δηθαίνπ, εμεηδίθεπζε θαη 

κεηαρείξηζε ησλ δηαδίθσλ. Άιισζηε, ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζην Balanced Scorecard. Μεηά απφ κηα ηξηεηή πεξίνδν 

δνθηκαζίαο, κε ηελ Πξάμε Οξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο νιιαλδηθήο δηθαηνζχλεο θαη 

ηελ Πξάμε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε Γηθαηνζχλε ηνπ 2002, ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ην λέν πην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο „RechtspraaQ‟. Με ην 

βάξνο λα πέθηεη ζηνλ πγηή δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν, ην ζχζηεκα „RechtspraaQ‟ 

απνηειείηαη απφ έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην (πνηνηηθνί ράξηεο θαη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

ησλ δηθαζηηθψλ επηδφζεσλ), εξγαιεία κέηξεζεο (έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη 

ππαιιήισλ, επηηξνπέο αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο- δηθαζηέο) θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο 

παξαπφλσλ (Committee for the Evaluation of the Modernisation of the Dutch Judiciary, 

2006).    

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε βάζε ην νιιαλδηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ε Φηλιαλδία 

εγθαηλίαζε ην 1999 ην δηθφ ηεο ρέδην γηα ηελ πνηφηεηα κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

εξγαζίαο (quality groups) γηα ηελ πηνζέηεζε εηήζησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο  θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο ζην εηήζην ζρεηηθφ ζπλέδξην. Σν 2003 πηνζεηήζεθαλ Κξηηήξηα 

Αλαθνξάο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ έξγνπ, φρη σο έιεγρνο ηνπ έξγνπ ησλ 
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δηθαζηψλ αιιά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ. Ζ έκθαζε δειαδή, δφζεθε ζπλεηδεηά 

ζηελ νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο, αληί γηα άιινπο παξάγνληεο 

πνηφηεηαο, φπσο ε επάξθεηα πφξσλ. Έηζη, 40 θξηηήξηα πνηφηεηαο ζπζηεκαηνπνηνχληαη 

ζε 6 πηπρέο αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ (European Commission‟s 

Inter-service group on Public Administration Quality and Innovation, 2017): ζηε 

δηαδηθαζία, ζηελ απφθαζε, ζηε κεηαρείξηζε ησλ δηαδίθσλ θαη ηνπ θνηλνχ, ζηελ 

ηαρχηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ 

δηθαζηψλ θαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηθαζηεξίσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη πέληε κέζνδνη θαη ζπγθεθξηκέλα απηφ-αμηνιφγεζε, έξεπλεο, νκάδεο 

εηδηθψλ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη δήισζε δέζκεπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ. Γηα ην 

„ρέδην Πνηφηεηα‟ πνπ εθαξκφζηεθε ζηα δηθαζηήξηα Rovaniemi, απνλεκήζεθε ζηε 

Φηλιαλδία ην βξαβείν “Crystal Scales of Justice” ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην 

πιένλ θαηλνηφκν πξφγξακκα ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο ην 2005.  

 Ζ πιένλ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δηα-θξαηηθή αλάπηπμε ζπζηεκάησλ νιηθήο 

πνηφηεηαο θαη ηελ πξναγσγή ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηε δηθαηνζχλε 

εθδειψζεθε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ δχν ζεζκηθνχο δηαχινπο. Αξρηθά, κε ηελ πεξηνδηθή 

επηζθφπεζε απφ ην 2002 ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο. 

Παξφηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κνλαδηθή ζηελ Δπξψπε γηα ην είδνο θαη ην εχξνο 

ηεο, κε ηελ έθδνζε ησλ δηεηψλ εθζέζεσλ, πνπ παξέρνπλ κηα αθξηβή ραξηνγξάθεζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ ζηα επξσπατθά δηθαζηηθά ζπζηήκαηα, ε CEPEJ 

εθπιεξψλεη ην πξψην κφλν βήκα ηεο ηξηκεξνχο απνζηνιήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 

αλαιάβεη (Bongo, 2007): θαηαλφεζε, αλάιπζε θαη κεηαξξχζκηζε. ε δεχηεξν ρξφλν, 

γίλεηαη αλάιπζε ψζηε λα πξνηαζνχλ εληέιεη, ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία γηα ηε 

δηακφξθσζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο.  

Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζην ρήκα αμηνιφγεζεο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ (CEPEJ 

2016/9rev), πνπ εζηηάδεη πιένλ ζηνπο εμήο δψδεθα ηνκείο: 1. δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη 

δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα γηα ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, 2. πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε 

(λνκηθή βνήζεηα θαη πξνζηαζία ρξεζηψλ θαη επάισησλ θαηεγνξηψλ, φπσο ηα ζχκαηα), 

3. νξγάλσζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο (νξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ, δηθαζηέο θαη 

δηθαζηηθφ πξνζσπηθφ, εηζαγγειείο, δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρξήζε ΣΠΔ, 

επηδφζεηο θαη αμηνιφγεζε), 4. δίθαηε δίθε (αξρέο, ρξνληθά πεξηζψξηα δηαδηθαζηψλ), 5. 

θαζεζηψο δηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ (πξφζιεςε θαη πξναγσγέο, εθπαίδεπζε, άζθεζε 
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ηνπ επαγγέικαηνο, πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο), 6. δηθεγφξνη (εθπαίδεπζε θαη άζθεζε 

επαγγέικαηνο, πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο), 7. ελαιιαθηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ, 8. εθηέιεζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ (αζηηθέο θαη πνηληθέο 

ππνζέζεηο), 9. ζπκβνιαηνγξάθνη, 10. δηεξκελείο δηθαζηεξίσλ, 11. δηθαζηηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο θαη 12. πξνζδνθψκελεο κεηαξξπζκίζεηο.  

Ζ λέα έθδνζε ηνπ ρήκαηνο αμηνιφγεζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ 7
ν
 θχθιν 

αμηνιφγεζε 2016-2018, παξέρεηαη ειεθηξνληθά ζηνπο εζληθνχο αληηπξνζψπνπο θαη φια 

ηα δεδνκέλα ζα εηζαρζνχλ ζηε δηαδξαζηηθή βάζε δεδνκέλσλ CEPEJ-STAT, 

πξνζβάζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο (European Commission for the Efficiency 

of Justice, 2017a). Άιισζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία, ε CEPEJ 

ηξνθνδνηεί κε δεδνκέλα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε ζχληαμε ηνπ Πίλαθα 

Απνηειεζκάησλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Κάλνληαο δειαδή, κηα επηινγή εξσηήζεσλ 

απφ ην ρήκα αμηνιφγεζεο, ζπληάζζεη εθζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ κειψλ ηεο ΔΔ κε δχν κέξε (European Commission for the Efficiency 

of Justice, 2017b θαη 2017c): αθελφο πίλαθεο δεδνκέλσλ κε δείθηεο γηα φια ηα θξάηε, 

αθεηέξνπ δειηία εηδηθά γηα θάζε ρψξα.         

Ζ ζε ηξίην ρξφλν δηακφξθσζε κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνηάζεσλ θαη κέζσλ πξνθχπηεη απφ 

ην εμεηδηθεπκέλν έξγν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο (CEPEJ-

GT-QUAL), πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2007, απφ ηελ CEPEJ. ηα θαζήθνληα απηνχ ηνπ 

δεχηεξνπ ζεζκηθνχ δηαχινπ πεξηιακβάλεηαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

πξσηνβνπιίεο θαη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δηθαζηεξίσλ ζηα θξάηε κέιε. Δπηπιένλ, ηεο έρεη αλαηεζεί λα δηακνξθψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνιηηηθήο, εξγαιεία, δείθηεο θαη κέζα κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ δηθαζηηθνχ έξγνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο δηθαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (CEPEJ 2008/11), νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηθαζηηθψλ ραξηψλ (CEPEJ 2013/7Rev1) θαη νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε 

κεηάβαζε ζηελ θπβεξλν-δηθαηνζχλε (CEPEJ 2016/13).  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν ησλ 

Αλψηαησλ πκβνπιίσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο (European Network on Councils for 

the Judiciary, ENCJ) λα ζπζηήζεη κηα νκάδα εξγαζίαο γηα ηε Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο.  
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1.2. Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηθαηνζύλεο  

Α) Έλλνηνιόγεζε& λνκηθό ππόβαζξν    

α) Γηεζλήο θαηνρύξσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε δίθαηε δίθε  

Σν δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε απνηειεί έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, θαζψο απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο 

ππεξνρήο ηνπ δηθαίνπ απφ ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο.  

ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο ΔΓΑ νξίδεηαη ζρεηηθά: «Παλ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα φπσο ε 

ππφζεζίο ηνπ δηθαζζή δηθαίσο, δεκφζηα θαη εληφο ινγηθήο πξνζεζκίαο ππφ 

αλεμάξηεηνπ θαη ακεξφιεπηνπ δηθαζηεξίνπ, λνκίκσο ιεηηνπξγνχληνο, ην νπνίν ζα 

απνθαζίζε, είηε επί ησλ ακθηζβεηήζεσλ επί ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ 

αζηηθήο θχζεσο, είηε επί ηνπ βαζίκνπ πάζεο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίαο πνηληθήο 

θχζεσο».  Όια ηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έρνπλ επηθπξψζεη ην 

βαζηθφ δηεζλέο ζπκβαηηθφ θείκελν ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ (ΔΓΑ, 

ππνγξάθεθε ζηε Ρψκε, 4 Ννεκβξίνπ 1950). Γεζκεχνληαη, έηζη, λα ιάβνπλ φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηψλ πνπ 

θαζνξίδεη (άξζξν 1) ζε εζληθφ επίπεδν γηα θάζε άηνκν ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπο θαη δε 

κέζσ ελφο επξσπατθνχ κεραληζκνχ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξαβηάζεσλ θαη 

ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξαγκάησζε ηνπ σο άλσ 

δηθαηψκαηνο ζηε ρξεζηή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ηα θξάηε κέιε δεζκεχνληαη λα 

ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο νξζήο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο: 

εθείλεο πνπ δηαζέηεη δειαδή, κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα 

φζνπο βξίζθνληαη ελψπηνλ ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηε βέιηηζηε 

επίιπζε θνηλσληθψλ δηαθνξψλ, φπσο αμηνπηζηία, αζθάιεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

αλεμαξηεζία (Roghina, 2012).   

Σαπηνρξφλσο, ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε είλαη νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο 

δεκφζηαο ηάμεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, φπσο δηακνξθψζεθε λνκνινγηαθά 

σο ζεκειηψδεο αξρή πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο (Roghina, 2012). 

ην πιαίζην απηήο, ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα ηεο ΔΓΑ είλαη ζαθή θαη απνηειεζκαηηθά, φρη απιψο 

ζεσξεηηθέο, θαη‟ επίθαζε δηαθεξχμεηο. Πξφθεηηαη δε γηα ππνρξέσζε επίηεπμεο 

απνηειέζκαηνο, δειαδή ηα θξάηε κέιε απνιακβάλνπλ επξείαο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 
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ζηελ επηινγή ησλ κέζσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ λνκηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 6 ηεο ΔΓΑ. πλεπψο, ν ειεγθηηθφο 

κεραληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ) είλαη, 

ππφ ην θσο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο ΔΓΑ, επηθνπξηθφο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβαλ ηα θξάηε κέιε.    

 

Σν πεξηερφκελν ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ζηελ Έλσζε 

βαζίζηεθε ζηα δχν ζπκβαηηθά θείκελα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ήηνη ηελ ΔΓΑ 

θαη ηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε (1961). Πεξαηηέξσ ψζεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπο δφζεθε κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Έλσζε ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ (απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Νίθαηαο, ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2000) πνπ 

απέθηεζε ππνρξεσηηθή λνκηθή ηζρχ ζηελ ελσζηαθή έλλνκε ηάμε, κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο (1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009). Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ζηνλ 6
ν
 Σίηιν ηνπ πεξί Γηθαηνζχλεο, νξίδεη δηαδηθαζηηθέο 

εγγπήζεηο, φπσο ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε θαη ην δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο 

πξνζθπγήο.  

 β) ρέζε πνηόηεηαο- απνηειεζκαηηθόηεηαο   

Σν θξάηνο δηθαίνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρή ηεο λνκηκφηεηαο πνπ 

πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, ηε ιεηηνπξγία αλεμάξηεηεο δηθαηνζχλεο. Ζ δηθαηνζχλε 

φκσο, θαηαμηψλεηαη ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ φηαλ είλαη απνηειεζκαηηθή, δειαδή 

νξζή θαη ηαρεία. Μεηαμχ ησλ δχν, ηαρχηεηαο θαη νξζφηεηαο δεκηνπξγείηαη έλα 

ςεπδεπίγξαθν δίιεκκα (Κνζκίδεο, 2015): Ση πξνηηκάκε ζε πεξίπησζε πνπ κνηάδεη 

αλέθηθην λα επηηεπρζνχλ ηαπηνρξφλσο; Οξηζκέλνη ππεξακχλνληαη ηεο νξζήο απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο, δηθαηνινγψληαο θαζπζηεξήζεηο θαη αλαβνιέο. Άιινη ηάζζνληαη ππέξ ηεο 

ηαρχηεηαο, κε ην ζθεπηηθφ “justice delayed, is justice denied”. Με άιια ιφγηα, αληί ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε πνπ δχζθνια αλαηξέπνληαη ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ 

επίπεδν θαη ζπρλά αγγίδνπλ ηα φξηα ηεο αξλεζηδηθίαο, πξνηηκψληαη ελδερφκελα ιάζε 

ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο πνπ ζα δηνξζσζνχλ ζε δεχηεξν βαζκφ. Έηζη φκσο, νη 

ππνζέζεηο αλαθπθιψλνληαη ελ πνιινίο, πιήηηνληαο θαη πάιη ηελ ηαρχηεηα θαη 

δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο. Σν πξαγκαηηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηη πξέπεη 

λα γίλεη γηα λα επηηεπρζεί πεξηζζφηεξε πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα ζηε δηθαηνζχλε.  

Καηά ζπλέπεηα, ε πνηφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο, ήηνη ε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο 

λνκηκφηεηαο φπνπ γελλάηαη δηαθνξά, δελ αληηβαίλεη ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο 

(απνηειεζκαηηθφηεηα ελ επξεία έλλνηα). Αληηζέησο, ν ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο 
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πξνζηαζίαο θαη πξαγκάησζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηαδίθσλ δηαζθαιίδεηαη αθξηβψο 

φηαλ ηεξείηαη ν εχινγνο ρξφλνο ζην ξπζκφ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Ο ηδεαηφο 

ξπζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο, κε άιια ιφγηα ε θαηάιιειε ηαρχηεηα ζηελ 

απνλνκή ηεο, νξίδεηαη απφ δχν πξνυπνζέζεηο (Φνξηζάθεο, 2013a): αθελφο λα ππάξρεη 

κηα εχινγε ρξνληθή απφζηαζε αλάκεζα ζηε γέλεζε ηεο δηαθνξάο θαη ζηελ επίιπζή ηεο 

αθεηέξνπ λα ππάξρεη κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο δηαθνξψλ. Σαπηφρξνλα, ε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο δελ δχλαηαη πιένλ, λα παξαγλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε, δειαδή 

ην εχινγν θφζηνο ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ηείλεη 

λα γίλεη «αληαπνδνηηθή» γηα ην θξάηνο (Κνζκίδεο, 2015).    

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο νξίδεηαη σο επαιήζεπζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Παξφηη ηα θξηηήξηα ηεο πνηνηηθήο δηθαηνζχλεο δηαθνξνπνηνχληαη γηα ην γεληθφ θνηλφ, 

ηνπο δηαδίθνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ ρψξνπ, θαη κεηαμχ επηκέξνπο 

θαηεγνξηψλ απηψλ, φπσο δηθαζηέο θαη δηθεγφξνπο, εληνχηνηο, ν 

θνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη ηα ειάρηζηα 

πνηνηηθά ζηάληαξ γηα ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο πνπ θαζνξίδεη ην άξζξν 6 ηεο 

ΔΓΑ. Βέβαηα, έλα ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε ρξεκαηνδφηεζε θαηεπζχλεηαη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο αλαπηχζζεη πηέζεηο ζηελ πιεπξά ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ε νπνία κπνξεί λα αλαπηχμεη ζρέζεηο έληαζεο ή αληίζεζεο κε ηελ πνηφηεηα (Committee 

for the Evaluation of the Modernisation of the Dutch Judiciary, 2006).    

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο φηαλ εθαξκνζηεί ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο επηδέρεηαη 

πνιιαπιψλ νξηζκψλ, αθφκα θαη αληηζεηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Μνηάδεη αξθεηά δχζθνιν λα 

πεξηραξαθσζεί ελλνηνινγηθά ή λα νξηζηεί μεθάζαξα ην ηη θαιχπηεη ε "πνηφηεηα ηεο 

δηθαηνζχλεο" (Alt, ρ.ε.), παξφηη ζπλεηξκηθά παξαπέκπεη ζε έλα εγγελέο δεηνχκελν ηεο 

δηθαηνζχλεο. Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα κηα απαίηεζε, κηα πξνδηαγξαθή, πνπ πέξαλ ηνχηνπ 

φκσο, δηαζέηεη έλαλ ραξαθηήξα αθαζφξηζην θαη εγγελψο ππνθεηκεληθφ, ψζηε λα κπνξεί 

λα ζεσξεζεί κηα "ιεηηνπξγηθή έλλνηα" (Cadiet, Jean, Pauliat, Binet-Grosclaude, 

& Foulquier, 2012): κηα έλλνηα πνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί παξά απφ ηε ρξήζε 

απηήο πνπ δπλάκεζα λα θάλνπκε, απφ ην πεξηερφκελν πνπ ζα επηιέμνπκε λα ηεο 

δψζνπκε. Αλαδεηθλχεηαη, έηζη, ν δπλακηθφο θαη πνιπζήκαληνο ραξαθηήξαο ηεο ηδέαο 

ηεο πνηφηεηαο. πλεπψο, ε πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο πζηεξεί ζε επίπεδν 

ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη νκνθσλίαο, θαζψο αλνίγεη ηνλ δξφκν ζε κηα πιεηάδα 

εηεξνγελψλ νξηζκψλ πνπ αλαηξέρνπλ αλαγθαζηηθά ζε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο.   

ε θάζε πεξίπησζε, ε πνηφηεηα ζηε δηθαηνζχλε ππνλνεί φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηθαηνζχλεο, σο δεκφζηαο 
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ππεξεζίαο. Φπζηθά, ε πνηφηεηα απνηειεί κηα θαη΄ αξρήλ απαίηεζε απέλαληη ζε φιεο ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηε 

δηθαηνζχλε ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο. Οη δπζθνιίεο 

αλαθχπηνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηθαηνζχλε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα "ηδηαίηεξε" 

ππεξεζία, ζην βαζκφ πνπ θαιείηαη λα παξάγεη θνηλσληθέο ζρέζεηο (Bongo, 2007), λα 

πξνηείλεη κηα "παξνρή", ήηνη ηελ ίδηα ηε δηθαζηηθή απφθαζε, απαιιαγκέλε απφ θάζε 

πίεζε θαη κε πιήξε αλεμαξηεζία. Άιισζηε, ε αλεμαξηεζία είλαη ε κφλε πνηφηεηα πνπ 

θαίλεηαη λα γίλεηαη νκφθσλα απνδεθηή. Ζ πνηφηεηα ινηπφλ, δελ απνηειεί παλάθεηα θαη 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί νξηδφληηα ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεζκφ (Cadiet θ.ά., 2012): ε πνηφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο σο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο "ρξήζηεο" ηεο αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηεο. 

Ζ πνηφηεηα ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηα δηάδηθα κέξε θαη ηνπο δηθαζηέο 

δελ γίλεηαη αληηιεπηή κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Πξνθχπηνπλ ζπλεπψο, δχν ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηνηηθήο δηθαηνζχλεο: σο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ή σο 

αλεμάξηεηνπ νξγαληζκνχ παξαγσγήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε πνηφηεηα ελδχεηαη κηα 

πην δνκηθή ή ζεζκηθή έλλνηα θαη απνδεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, ηνπνζεηψληαο 

ηνπο ζην επίθεληξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο. Δθφζνλ φκσο, ε πνηφηεηα 

απνζθνπεί ζηε βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ, κέζσ αμηνιφγεζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ. Μέζσ απηνχ, αμηνινγείηαη επί ηεο νπζίαο ε πνηφηεηα 

ηνπ ηξφπνπ εθδίθαζεο θαη ε πνηφηεηα απνθηά πιένλ κηα έλλνηα πην ιεηηνπξγηθή θαη κηα 

δηαρεηξηζηηθή δηάζηαζε πνπ ζέηεη ελ ακθηβφισ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηθαηνδνηηθήο 

ππεξεζίαο.   

πκπεξαζκαηηθά, ε πνηφηεηα ελδχεηαη δχν έλλνηεο, αλαιφγσο αλ ε δηθαηνζχλε γίλεηαη 

αληηιεπηή απιψο σο δεκφζηα ππεξεζία ή θαη σο δηθαζηηθή εμνπζία. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, ε πνηφηεηα είλαη δνκηθή ή δηαρεηξηζηηθή θαη πξφθεηηαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο δηθαηνζχλεο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε πνηφηεηα είλαη 

ιεηηνπξγηθή, ξπζκηζηηθή θαη πξφθεηηαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο  

(Bongo, 2007). Ζ πνηφηεηα εληνπίδεηαη αληίζηνηρα κε δχν κνξθέο ζηα δηθαζηηθά 

ζπζηήκαηα (Cadiet θ.ά., 2012): αθελφο δνκείηαη, δηαρέεηαη θαη εθαξκφδεηαη κε 

"απζηεξή κνξθή" θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο (hard quality) αθεηέξνπ πην ήπηα 

θαη ιηγφηεξν πξνθαζνξηζκέλε, αιιά δεθηηθή ζε επξχηεξν πεξηερφκελν (soft quality).   
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χκθσλα κε ηελ αληίζεηε άπνςε (Albers, ρ.ε.), πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

έλλνηεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηθαζηεξίσλ. Γηα κεγάιν 

δηάζηεκα, ε πνηφηεηα γηλφηαλ θαηαλνεηή, θπξίσο απφ λνκηθνχο εξεπλεηέο (π.ρ. γηα 

ηελ παζνινγία ησλ δηθαζηηθψλ πξάμεσλ ζην Alt, ρ.ε.), κφλν κε ηελ πξψηε έλλνηα, ζε 

ζρέζε κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο θαη' απηψλ ζε 

δεχηεξν βαζκφ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφβιεςε Αλσηάησλ ή θαη πληαγκαηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ απνηεινχζαλ εγγπήζεηο γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο επέηξεπαλ ηε δηφξζσζε ησλ λνκηθψλ ζθαικάησλ θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο ζπλνρήο ηεο λνκνινγίαο. Δληνχηνηο, ε πνηφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ. Αθνξά επίζεο ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξφζιεςε θαη ηνλ 

δηνξηζκφ ησλ δηθαζηψλ, ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ηελ ειεπζεξία λα απνθαλζνχλ ρσξίο 

παξεκβνιέο απφ ηελ εθηειεζηηθή θαη ην λνκνζεηηθή εμνπζία. Με άιια ιφγηα, ε 

πνηφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο δελ ζπλεθηηκνχζε άιιεο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα δηνίθεζεο ηεο δηθαηνζχλεο. Καη' αληηζηνηρία κε ηα πνηνηηθά κνληέια πνπ 

αλαπηχρζεθαλ αξρηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δηθαηνζχλε 

πεξηνξηδφηαλ ζηελ ηειηθή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ελ πξνθεηκέλσ 

ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ δηθαζηή. Ζ πξννπηηθή ηνπ πειάηε ή άιιεο 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ δηθαζηεξίσλ 

πξνέθπςε αξγφηεξα, κε ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο γηα ηα δηθαζηήξηα απφ αξθεηά θξάηε παγθνζκίσο. 

Β) Ζ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ απνλνκή 

δηθαηνζύλεο 

Παξφηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη δπζρεξήο, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο ηελ πξνζέγγηζε 

σο έλα ηξίγσλν, ζηηο γσλίεο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

λνκηκφηεηα θαη ε δενληνινγία (Alt, ρ.ε., Bongo,  2007). Πεξαηηέξσ, επηρείξεζε λα 

απνηππψζεη ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο, 

ππφ ηε κνξθή ελφο θαηαιφγνπ εξσηήζεσλ 

(Checklist for promoting the quality of justice and the courts). Έλα πξαθηηθφ κνληέιν 

αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνπο αζθνχληεο λνκηθά 

επαγγέικαηα. Σν κνληέιν πνηφηεηαο δηαξζξψλεηαη ζε πέληε ηνκείο κέηξεζεο, πνπ 

πεξηέρνπλ ππν-ζεκαηηθέο (CEPEJ‟s Working Group on quality of justice, 2008). Οη 
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ηέζζεξηο αθνξνχλ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (ήηνη δηθαζηηθέο ππνδνκέο, ππνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο, Αλψηαηα Γηθαζηηθά πκβνχιηα) θαη ν έλαο κε ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

(ρξήζηεο ησλ δηθαζηεξίσλ).   

Ζ ζηξαηεγηθή θαη νη πνιηηηθέο είλαη ν πξψηνο ηνκέαο κέηξεζεο θαη ηνπνζεηείηαη ζην 

θέληξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πνηφηεηαο: πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή δηθαζηηθφ επίπεδν, ηελ αλάπηπμε κεζνπξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην 

ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ έξγν. Γεχηεξνο ηνκέαο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην 

θαζεζηψο ησλ δηθαζηψλ, δηφηη ε πνηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηθαηνζχλεο. Δδψ αλαδεηνχληαη πνιηηηθέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(επηινγή, εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή εμέιημε) πνπ παξάγνπλ θίλεηξα θαη θαηάξηηζε ζε 

δηθαζηέο, εηζαγγειείο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Ο ηξίηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηα 

κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε δηθαηνζχλε (νηθνλνκηθνί πφξνη, πιηθνηερληθή 

ππνζηήξημε, ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο) ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ δηθαζηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη δηαδηθαζίεο εξγαζίαο θαη 

νη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζπλαπαξηίδνπλ ηνλ ηέηαξην ηνκέα πνηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνζέζεσλ έσο ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο θαη ηελ εθηέιεζή ηεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ λα εμειίζζεηαη κε πξαγκαηηθφ ζεβαζκφ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. Πνιηηηθέο 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή ησλ ππνζέζεσλ κεηαμχ ησλ δηθαζηεξίσλ 

ή θαη ησλ δηθαζηψλ ή ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή θαη επζχλε ησλ δηαδίθσλ γηα ηελ 

εμέιημε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ηειεπηαίνο ηνκέαο αθνξά ζηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο, θαζψο φια ηα γεληθά κνληέια πνηφηεηαο πηνζεηνχλ κηα πξνζέγγηζε κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ "πειάηε". Λφγσ ηεο δηαθνξάο ησλ ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ απφ 

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ελ πξνθεηκέλσ γίλεηαη ιφγνο γηα ηθαλνπνηεκέλνπο "ρξήζηεο" 

ησλ δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κηα δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ζπλεθηηκά επαξθψο 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Έηζη, ε πνηφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε απηψλ ζηε δηθαηνζχλε 

θαη δε ζε λνκηθή ζπλδξνκή, ζε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ζε 

πιεξνθφξεζε. Σν πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο αληαλαθιάηαη ζην πςειφ 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη άξα ζηε λνκηκνπνίεζή 

ηνπ, νη νπνίεο κεηξψληαη επίζεο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ.    

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ ηελ πιεπξά ηεο, αλαγλσξίδεη φηη ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (κε ηελ επξεία έλλνηα) ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θέξεη 
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δπζθνιίεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ απνθάζεσλ, αιιά εθηείλεηαη 

ζηηο ηξεηο πηπρέο ηεο πνηφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (ππφ ζηελή έλλνηα) απηνχ. ην πιαίζην δε ηεο εξγαιεηνζήθεο πνπ 

αλέπηπμε γηα ηελ πνηφηεηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε 

ζεκαηηθή ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ (European Commission‟s Inter-service group on 

Public Administration Quality and Innovation, 2017). Δθεί γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά 

ζην πσο ηα δηθαζηηθά ζπζηήκαηα αμηνινγνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ψζηε λα βειηηψζνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ηε δηνίθεζεο ηνπο, ηδίσο κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ηεο δηθαζηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο.  

ην θεληξηθφ εξψηεκα γηα ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

ελίζρπζεο, θαη‟ επέθηαζε, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε Έλσζε απαληά πξνηάζζνληαο 

ηα εμήο εξγαιεία: παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ κε ζχζηεκα αλαθνξάο θαη εθζέζεσλ, 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, νκάδεο ειέγρνπ πνηφηεηαο (quality groups), έξεπλεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη άιιεο ηερληθέο δηαβνχιεπζεο θαη ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. ε δηαδηθαζηηθφ επίπεδν, πξνεγείηαη ε παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε επηδφζεσλ κε ηελ αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζε δεχηεξε 

θάζε εκπινπηίδνληαη πνηνηηθά κε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ δηθαζηεξίσλ 

(νκάδεο πνηφηεηαο απφ δηθαζηέο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, δηαβνχιεπζε κε πνιίηεο 

θαη επαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ ρψξνπ φπσο δηθεγφξνπο, ζπκβνιαηνγξάθνπο) θαη 

νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο.    

Δηδηθφηεξα, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθαζηεξίσλ απνηειεί πιένλ θνηλφ ηφπν ζηα θξάηε 

κέιε θαη εμππεξεηεί δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο θαη δε ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ 

απφδνζεο (απνηειεζκαηηθφηεηα ελ ζηελή έλλνηα), φπσο: αξηζκφο εηζεξρνκέλσλ 

ππνζέζεσλ, δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αξηζκφο ππνζέζεσλ πνπ 

επηιχζεθαλ, εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη ζπζζψξεπζε εθθξεκψλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, 

παξαγσγηθφηεηα δηθαζηψλ θαη δηθαζηηθνχ πξνζσπηθνχ. Όπσο παξαηεξεί ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή (European Commission‟s Inter-service group on Public Administration 

Quality and Innovation, 2017), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί βάζεη δχν ζχλζεησλ θξηηεξίσλ πνπ εμάγνληαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ εηζεξρφκελσλ, ησλ αλεπίιπησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ πνπ επηιχζεθαλ: ηα πνζνζηά 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη ν ρξφλνο εθδίθαζεο.  
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Γηα ηελ πξνιεπηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ έγθαηξε 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ε CEPEJ αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηνπ «βέιηηζηνπ θαη 

πξνβιέςηκνπ ρξφλνπ» (Roghina, 2012). Γελ πξφθεηηαη αζθαιψο γηα θάπνην 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα ή κέγηζην ρξνληθφ φξην, αιιά γηα έλα ιεηηνπξγηθφ 

εξγαιείν πνπ δχλαηαη λα ζέζεη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο γηα ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δθθηλψληαο απφ απηή ηελ έλλνηα, ε CEPEJ ζπζηήλεη πέληε γεληθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ρξνληθή δηαρείξηζε ησλ δηθαηνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ: 1) 

θαζηέξσζε ξεαιηζηηθψλ θαη κεηξήζηκσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, 2) πινπνίεζε ηνπο, 3) 

αλάιπζε, έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνβιέςεηο, 4) πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη 5) πνιηηηθέο γηα ην πξφβιεκα ηεο ππεξθφξησζεο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

ησλ δηθαζηψλ κε ππνζέζεηο.    

Έκθαζε ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο δίλεηαη απφ ηελ ΔΔ, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ρξήζηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηηάζζνπλ κηα εμσζηξεθή νπηηθή ζηε δηθαηνζχλε σο 

ππεξεζία πξνο ηνπο πνιίηεο. Σξία ζρεηηθά εξσηήκαηα εγείξνληαη (European 

Commission‟s Inter-service group on Public Administration Quality and Innovation, 

2017):  

- Ση πξνζδνθνχλ νη ρξήζηεο απφ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα;  

- Πνηεο πξνδηαγξαθέο παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηα δηθαζηήξηα;  

- Αληαπνθξίλνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο;  

Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ είλαη θνηλή πξαθηηθή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο ζπζηεκαηνπνίεζε απηέο ηηο 

έξεπλεο, ηε κεζνδνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αμηνπνίεζή ηνπο θαη αλέπηπμε πξφηππα 

εξσηεκαηνιφγηα ζην Δγρεηξίδην γηα ηε δηεμαγσγή Δξεπλψλ Ηθαλνπνίεζεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο Υξήζηεο ησλ Γηθαζηεξίσλ ζηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο (European Commission for the Efficiency of Justice, 2016b). 

πκπιεξσκαηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξάηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πειαην-

θεληξηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη νκάδεο πνηφηεηαο θαη ηα 

ζπκβνπιεπηηθά πάλει, νη έξεπλεο κε ηε κέζνδν ηνπ «εηθνληθνχ πειάηε» (mystery 

shopping) θαη νη δηαδηθαζίεο παξαπφλσλ. Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ 

ρξήζηε αμηνπνηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

ζε Υάξηεο εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ, ζην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο 
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εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Μαδί κε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο απνηεινχλ ηα δνκηθά πιηθά γηα 

ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηε δηθαηνζχλε.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Σν ελσζηαθό νηθνδόκεκα γηα ηελ πνηόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζην ρώξν ηεο δηθαηνζύλεο   

2.1. Ο θνηλόο επξσπατθόο ρώξνο δηθαηνζύλεο  

Α) Θεζκηθά βήκαηα ζηε δηακόξθσζε ηεο ελσζηαθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηθαηνζύλε   

Όπσο αλαθέξεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014, §1), βάζεη ησλ 

πλζεθψλ ηνπ Μάαζηξηρη, ηνπ Άκζηεξληακ θαη ηεο Νίθαηαο, ε ΔΔ αλέπηπμε ζηαδηαθά 

έλαλ επξσπατθφ ρψξν δηθαηνζχλεο θαη κηα ελσζηαθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο. Μέρξη ην 2009, ε δξάζε ζηνπο ηνκείο απηνχο βαζηδφηαλ ζεζκηθά ζε 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ θαζφξηδε θπξίσο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, κε ηελ έγθξηζε 

ιεπηνκεξψλ πεληαεηψλ πξνγξακκάησλ (πξνγξάκκαηα ηνπ Σάκπεξε, ηεο Υάγεο θαη ηεο 

ηνθρφικεο). Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο (1.12.2009), ε 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο πξνζέγγηζε ηηο άιιεο πνιηηηθέο ηεο, κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην λα λνκνζεηνχλ απφ θνηλνχ (άξζξα 81-84 

ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, ΛΔΔ) θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην λα 

θαζνξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο (άξζξν 68 

ΛΔΔ).  

Δηδηθφηεξα, κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1999) ε αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ 

ζε ζέκαηα Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΓΔΤ) θαηέζηε ζεκειηαθφο 

ζηφρνο, θαζψο ην άξζξν 2 ηεο πλζΔΔ πξνέβιεςε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ΔΔ σο Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο (Υψξνο ΔΑΓ). Παξάιιεια, 

πνιιέο ελφηεηεο πνιηηηθήο απηνχ ηνπ ρψξνπ, κεηαμχ απηψλ θαη ηα ζέκαηα δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθά ζέκαηα, θνηλνηηθνπνηήζεθαλ κε ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ 

ηξίην ζηνλ πξψην ππιψλα ηεο ΔΔ. Σν πεληαεηέο πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε (15 

Οθησβξίνπ 1999) έζεζε ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο εζληθέο δηθαζηηθέο 

αξρέο θαη ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ, σο 

πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ρψξνπ δηθαηνζχλεο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2004 (Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, 2017).  

Σν Πξφγξακκα ηεο Υάγεο, πνπ ζεζπίζηεθε ην 2004 απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008, §1), απεχζπλε 

έθθιεζε γηα ηε ζέζπηζε «ελφο ζπζηήκαηνο πνπ λα πξνβιέπεη ηελ αληηθεηκεληθή θαη 

ακεξφιεπηε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο, ζεβφκελν πιήξσο ηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο». Σνλ Ηνχλην ηνπ 
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2006, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ πξψηε εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ("Scoreboard") ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Υάγεο, κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο» (COM 

2006/332 ηειηθφ ηεο 28.6.2006) θαη εζηίαζε γηα πξψηε θνξά ηελ αμηνιφγεζε 

εθαξκνγήο ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 2017).  

ηνλ κεραληζκφ αμηνιφγεζεο πνπ δεκηνχξγεζε ε παξαπάλσ αλαθνίλσζε ηνπ Ηνπλίνπ 

2006 ηεο Δπηηξνπήο, ελζσκαηψζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φφξνπκ Γηθαηνζχλεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε σο έλαο ζπλερήο κεραληζκφο δηαβνχιεπζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη εκπεξηζηαησκέλεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο. Δηδηθφηεξα, 

ζχκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

2008, §2), «ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε αλ ν επξσπατθφο ρψξνο δηθαηνζχλεο ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά θαη αλ ηα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη 

εξγάδνληαη ζε απηφλ είλαη ηθαλνπνηεκέλα». Ο ηαθηηθφο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηελ πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ζεκαληηθφο γηα λα 

εληζρπζεί ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε, λα βειηησζεί ε ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ε 

πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε αιιά θαη γηα λα εμεηαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ελφο 

πγηνχο δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο «ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ εχξπζκσλ δηθαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δπλακηθψλ νηθνλνκηψλ» (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

2008, §6). 

ην Φφξνπκ αλαγλσξίζηεθαλ δχν θχξηεο ζθαίξεο δξαζηεξηφηεηαο (Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008, §3): αθελφο, λα παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή ηε γλψκε 

εηδηθψλ φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή θαη ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη, αθεηέξνπ, λα πξνσζεί ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο ΔΔ βειηηψλνληαο ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε. Σν Φφξνπκ δειαδή, 

ζρεδηάζηεθε σο κφληκε πιαηθφξκα δηαιφγνπ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηφζν ζην 

ζηάδην ζρεδηαζκνχ ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ, φζν θαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

λνκηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο, ψζηε λα επηηξέςεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίπησζήο ηνπο ζηε 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία. Σν δεηνχκελν ήηαλ λα θαζνξηζηνχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ αληίθηππνπ ησλ κέηξσλ ηεο ΔΔ ζηα εζληθά δηθαζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ ρψξνπ ζπλνιηθά, κε βάζε ην θαηά πφζν έλα 

κέηξν (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008, §17): 

-  δηεπθφιπλε θαη επηηάρπλε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ,  
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- αχμεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, 

- βειηίσζε ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηε δηθαηνζχλε,  

- επλφεζε ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε.  

Δηδηθά σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ην Φφξνπκ Γηθαηνζχλεο 

ήξζε λα εληζρχζεη ηα ζπλνδεπηηθά κέηξα πνπ πηνζέηεζε ε Δπηηξνπή κε ηελ αλαθνίλσζή 

ηεο COM 2005/195 ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008, §19). Δπξφθεηην γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο, πξνψζεζεο ηεο ζχλδεζεο 

κέζσ δηθηχνπ ησλ αζθνχλησλ επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηε δηθαηνζχλε θαη αλάπηπμεο 

ηεο δηθαζηηθήο εθπαίδεπζεο.  

ηελ ηξίηε εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Υάγεο γηα ην έηνο 2007 

(8 Ηνπιίνπ 2008), απνηππψζεθε κηα ζπλνιηθή επίηεπμε ζηφρσλ κφιηο ηεο ηάμεο ηνπ 

38%, κε ηα ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα λα θαηαγξάθνληαη ζηηο δξάζεηο ηνπ 

«ηξίηνπ ππιψλα», κεηαμχ άιισλ θαη ζηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. 

Καη‟ απνηέιεζκα, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2009, Αλαθνίλσζε γηα ην 

κέιινλ ησλ πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα Γηθαηνζχλεο, Διεπζεξίαο θαη Αζθάιεηαο ε νπνία 

απεηέιεζε ηε βάζε γηα ην λέν πνιπεηέο πξφγξακκα κε ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πεξίνδν 2010-2014. Σν Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο 

(Βξπμέιιεο, 10-11.12.2009) αλέδεημε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ σο αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο 

θαη πνηληθέο ππνζέζεηο, θαζψο ν επξσπατθφο δηθαζηηθφο ρψξνο πξέπεη λα επηηξέπεη 

ζηνπο πνιίηεο λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε φιε ηελ Έλσζε, κε ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηε δηθαηνζχλε (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 2017).  

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ ρψξνπ 

θαη δε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ πλεχκαηνο πνπ ζέβεηαη ηελ 

επηθνπξηθφηεηα θαη ηε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία αλαδείρζεθε πεξαηηέξσ ε επξσπατθή 

δηθαζηηθή θαηάξηηζε. Ζ Δπηηξνπή, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο, έζεζε σο ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ησλ κηζψλ απφ ηνπο αζθνχληεο λνκηθά επαγγέικαηα ζηελ ΔΔ ζηηο 

επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο δηθαζηηθψλ κέρξη ην 2020. (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2011). Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ επηηάρπλζε θαη ηηο αιιαγέο ζηε 

δηνξγάλσζε ηεο επξσπατθήο θαηάξηηζεο ησλ δηθαζηηθψλ ζηελ Έλσζε αθνξνχλ 

δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο, δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο θαη επηκειεηέο, δηθεγφξνπο θαη 
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ζπκβνιαηνγξάθνπο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο. Οη επαγγεικαηίεο 

ηνπ λνκηθνχ ρψξνπ εθηηκήζεθε ζην θείκελν απηφ φηη αξηζκνχζαλ πεξίπνπ ζην 1, 5 

εθαηνκκχξην κέιε, ελψ ε Δπηηξνπή δηαπίζησλε φηη «ε επξσπατθή θαηάξηηζε 

δηθαζηηθψλ ζην θεθηεκέλν ηεο Έλσζεο παξακέλεη κέηξηα» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2011, §2). Χο αληίδνην πξνηάζεθε κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επξσπατθή 

θαηάξηηζε, πνπ:  

- ζα πεξηιακβάλεη εηζαγσγηθή αιιά θαη δηαξθή κνξθή,  

- ζα εζηηάδεη ζην ελσζηαθφ δίθαην, ελψ ζα πξνσζεί θαη ηε γλψζε ησλ λνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ άιισλ θξαηψλ κε ζχληνκεο δηάξθεηαο αληαιιαγέο,  

- ζα αμηνπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ηελ επξσπατθή δηθηπαθή πχιε 

ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο σο εξγαιείν αλαθνξάο γηα ηνπο παξφρνπο θαη ηηο 

εθδειψζεηο θαηάξηηζεο θαζψο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη  

- ζα δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε λνκηθή νξνινγία.  

Χο πξνο ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, αληί κηαο λέαο κνλνπσιηαθήο δνκήο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, πξνθξίζεθε ε ζηήξημε ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο θαη δίθηπα, φπσο νη ζρνιέο 

δηθαζηψλ, ηα ππνπξγεία Γηθαηνζχλεο, ηα Αλψηαηα Γηθαζηηθά πκβνχιηα, νη ππεξεζίεο 

ησλ δηθαζηεξίσλ, νη δηθεγνξηθνί θαη ζπκβνιαηνγξαθηθνί ζχιινγνη. Οκνίσο θαη ζε 

επξσπατθνχο θνξείο παξνρήο δηθαζηηθήο θαηάξηηζεο φπσο ην πκβνχιην ησλ 

Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Δπξψπεο (CCBE), ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Καηάξηηζεο 

Γηθαζηηθψλ (ΔΓΚΓ), ην Γίθηπν ησλ πξνέδξσλ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ε 

Αθαδεκία Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (ERA). Ζ επξσπατθή δξαζηεξηφηεηα δηαηεξεί έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, κε ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο ελεξγφ εηαίξν ζηηο 

πξσηνβνπιίεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Σέινο, αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο, κε ηελ Δπηηξνπή λα απμάλεη ηε δεκνζηνλνκηθή ηεο ζηήξημε 

ζε πςειήο πνηφηεηαο επξσπατθά έξγα θαηάξηηζεο θαη λα ζέηεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ 

επηκφξθσζε γηα ην λέν πνιπεηέο ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην.  

Σν δίπνιν ηεο θαηάξηηζεο ησλ δηθαζηηθψλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βξέζεθε επίζεο, 

ζην επίθεληξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηθαηνζχλε (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 

2013, αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 5- 7) πνπ ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηξία ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ έιεμαλ ην 2013 (Civil Justice Programme, Criminal Justice 

Programme, Drug Prevention and Information Programme). Πξφθεηηαη γηα έλα 

δεζκεπηηθφ γηα ηα θξάηε κέιε θείκελν πνπ ζεζπίζηεθε κε ηε κνξθή θαλνληζκνχ γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2020, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ 
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έζεζε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζην Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο (ΔΔ C 115, 4.5.2010) 

δειαδή ηελ εγθαζίδξπζεο ελφο ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη ηε 

δεκηνπξγία κηαο Δπξψπεο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο.   

Ζ αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο ελσζηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη επρεξέζηεξεο 

πξφζβαζεο ζε απηήλ ηνλίζηεθε ζε αιιεπάιιεια θείκελα ηεο Έλσζεο, φπσο ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο θαη 23εο επηεκβξίνπ 2011 (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 2013, αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 15-17). Έηζη, ε επηινγή 

δξάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξφγξακκα Γηθαηνζχλε πξέπεη λα πξνθξίλεη 

δξαζηεξηφηεηεο κε αδηακθηζβήηεηε επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία απφ ηελ παξέκβαζε 

ηεο Έλσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάιεςε δξάζεο κφλν απφ ηα θξάηε κέιε (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 2013, αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 18-19).  

Σν Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο κε επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ δηθαηνζχλεο 

(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 2013, άξζξα 2-3). Πέξα απφ ηελ θαηάξηηζε 

ησλ δηθαζηηθψλ, άιια πξσηαξρηθά πεδία δξάζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο Πξνγξάκκαηνο 

Γηθαηνζχλε είλαη (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 2013, άξζξν 4): ε 

δηεπθφιπλζε θαη ζηήξημε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο θαη πνηληθέο 

ππνζέζεηο, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε θαη νη ζηφρνη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα λαξθσηηθά (2013-2020). Ζ πξφζβαζε ζηε 

δηθαηνζχλε νξίζηεθε ηδίσο σο ε πξφζβαζε ζε δηθαζηήξηα, ζε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

επίιπζεο δηαθνξψλ θαζψο θαη ζε αμησκαηνχρνπο πνπ ππνρξενχληαη λνκηθά λα 

παξάζρνπλ ζηα κέξε αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο λνκηθέο ζπκβνπιέο (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 2013, αηηηνινγηθή ζθέςε 8).  

Μέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θαζνξίδνληαη νη λνκηθέο πξάμεηο, νη 

πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 

2013, αηηηνινγηθή ζθέςε 14). Καηάξηηζε, ακνηβαία κάζεζε θαη αλάιπζε (κειέηεο, 

έξεπλεο) είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Φνξείο πινπνίεζεο νξίζηεθαλ νη εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 2013, αηηηνινγηθή ζθέςε 20) κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε λα δηνρεηεχεηαη ζε δεκφζηεο αξρέο, ΜΚΟ θαη άιιεο νξγαλψζεηο. Ζ 

Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην& 

πκβνχιην, 2013, αηηηνινγηθή ζθέςε 24 θαη άξζξν 10) θαη ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ 
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εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην& πκβνχιην, 

2013, αηηηνινγηθή ζθέςε 28 θαη άξζξν 14). Σν ρξεκαηηθφ θνλδχιη πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014-2020 νξίζηεθε ζε 378 εθαη. επξψ. Ζ 

ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο αλακέλεηαη έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2018.   

Β) Ζ αηδέληα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζύλεο γηα ην 2020 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε αλαθνίλσζή ηεο ην 2014, εθζέηεη «ηηο πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί πεξαηηέξσ 

πξφνδνο ζηε δηακφξθσζε ελφο πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ θνηλνχ επξσπατθνχ ρψξνπ 

δηθαηνζχλεο, ν νπνίνο ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ εκπηζηνζχλε, ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε έσο ην 2020» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014b, §1). Σν 

ζεκαηνιφγην ή αιιηψο αηδέληα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο γηα ην 2020 παξέρεη 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ ηεο ΔΔ 

θαηά ηα επφκελα ρξφληα θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ πνπ ζα νξίζεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηεο ΛΔΔ. 

Πξαγκαηνπνηεί έλαλ απνινγηζκφ ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη ηρλειαηεί ηηο 

βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Ζ κέρξη ζήκεξα πξφνδνο ζηε δηακφξθσζε ηεο βάζεο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ 

δηθαηνζχλεο απνηππψλεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014b, §2): 

ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κηα 

δηθαηνζχλε απιή γηα ηνπο πνιίηεο θαη πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ.  

Γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη εκπηζηνζχλε πξνβιέθζεθαλ δνκηθά ζηαζεξέο 

λνκηθέο εγγπήζεηο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, φπσο ε ζέζπηζε ελφο ζπλφινπ δηθαησκάησλ ζε δίθαηε δίθε κέζσ θνηλψλ, 

ειάρηζησλ πξνηχπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφπησλ θαη θαηεγνξνχκελσλ γηα 

εγθιήκαηα θαη ειάρηζησλ δηθαησκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ζην πιαίζην 

ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ δηθαηνζχλε γηα ηελ αλάπηπμε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε άιιν θξάηνο κέινο, ηνλ παλεπξσπατθφ θαλνληζκφ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ νδεγία γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο γηα ηε δηαζπλνξηαθή αθεξεγγπφηεηα θαη ηελ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξσπατθήο Δηζαγγειίαο. Ζ δηθαηνζχλε 

γηα ηνπο πνιίηεο αθνξά θπξίσο ζηα κέηξα ηεο ΔΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο ζε άιιν θξάηνο κέινο, γηα ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα θαη ηε 

κείσζε ηεο δαπαλεξήο γξαθεηνθξαηίαο κέζσ ηεο θαηάξγεζεο απαξραησκέλσλ 
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δηεθπεξαησηηθψλ δηαηππψζεσλ, φπσο νη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Σέινο, ζην πεδίν ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ν λνκηθά δεζκεπηηθφο Υάξηεο 

έρεη θαηαζηεί ε ππμίδα φισλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ε 

Δπηηξνπή παξελέβε γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε δηθαησκάησλ, φπσο ην δηθαίσκα 

ζηελ ηζφηεηα, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Πξνθιήζεηο εληνπίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014b, §3): 

εκπηζηνζχλε, θηλεηηθφηεηα, αλάπηπμε.  

Δκπηζηνζχλε ζεκαίλεη ζηελ πξάμε εκπηζηνζχλε απφ πιεπξάο πνιηηψλ, λνκηθψλ θαη 

δηθαζηηθψλ πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο κέινο φπνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζεκαίλεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ ζε 

λνκηθέο πξάμεηο φπσο ζην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο ή ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

γηα ζχγθξνπζε λφκσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ˙ ζεκαίλεη αθφκα αλαγλψξηζε θαη ακνηβαία 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε ζε φια ηα θξάηε 

κέιε˙ εκπηζηνζχλε δεκηνπξγεί ηέινο, ε απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηεο 

επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. «Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε είλαη ε αλεμαξηεζία, ε πνηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ην 

θξάηνο δηθαίνπ», ππνγξακκίδεη ε Δπηηξνπή.  

ην πεδίν ηεο θηλεηηθφηεηαο πξφθιεζε παξακέλνπλ ηα πξαθηηθά θαη λνκηθά εκπφδηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ηεο ΔΔ ζηελ απφιαπζε ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ ζε θάζε 

θξάηνο κέινο, αλεμαξηήησο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο. Ζ ζπκβνιή ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα ηε δηθαηνζχλε ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζπλαξηάηαη κε δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη κεηαθξάδεηαη ζε γξήγνξε θαη αμηφπηζηε απνλνκή δηθαηνζχλεο. Ζ 

δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα κεησζεί, νη ηδηψηεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα κέζα απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη έγθαηξεο 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο, δηθαζηηθά ή εμσδηθαζηηθά.  

Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ πξνθιήζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ επηηεπγκάησλ, ηελ θσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο θαη 

πξαθηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ηε ζπκπιήξσζε κε λέεο πξσηνβνπιίεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2014b, §3).  

Ζ ζσξάθηζε ηεο πξνφδνπ πεξηιακβάλεη πέληε ηνκείο δξάζεο: 
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1. Σελ πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

Υάξηε θαη ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ πνπ αθνξά ζε εηδηθά δηθαηψκαηα ή άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο.  

2. Σε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξαγκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ (άξζξν 47 ηνπ Υάξηε) αιιά θαη ηελ ηαρεία επίιπζε 

δηαθνξψλ κε εμσδηθαζηηθνχο κεραληζκνχο, φπσο ηε δηακεζνιάβεζε, ηελ ελαιιαθηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ, ηελ ειεθηξνληθή επίιπζε θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, ην δίθηπν 

SOLVIT ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηελ επξσπατθή δηαδηθαζία κηθξνδηαθνξψλ θαη ηελ 

επξσπατθή δηαηαγή δηαηήξεζεο ινγαξηαζκνχ.  εκαληηθή θξίλεηαη επίζεο, ε θαιή 

ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο, ε αλεμαξηεζία ησλ εζληθψλ 

δησθηηθψλ αξρψλ θαη νη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ ηζφηεηα.  

3. Σελ θαηάξηηζε ησλ δηθαζηηθψλ, κε ηελ επίηεπμε ηνπ πθηζηάκελνπ ζηφρνπ ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ 50% ησλ αζθνχλησλ λνκηθά επαγγέικαηα ζην δίθαην ηεο ΔΔ σο ην 

2020, κε ηελ αμηνπνίεζε πνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνζχλε.  

4. Σε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, φπσο ηελ 

επξσπατθή δηαδηθηπαθή πχιε ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο (https://e-justice.europa.eu/) 

γηα ηελ θαηάξγεζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

κέζσ πνιχγισζζσλ ππνδεηγκάησλ θαη εληχπσλ, ηε δηαζχλδεζε ησλ εζληθψλ κεηξψσλ 

(π.ρ. κεηξψσλ επηρεηξήζεσλ, θηεκαηνινγίσλ θαη κεηξψσλ δηαζεθψλ), ηελ 

ςεθηνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο θαη  ησλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ 

πξφζβαζεο ζηε λνκνινγία.  

5. Σελ ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ αζθνχλησλ λνκηθά 

επαγγέικαηα θαη δε ηεο Μνλάδαο Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο ηεο ΔΔ (Eurojust, 

http://www.eurojust.europa.eu/).  

Ζ ελδερφκελε θσδηθνπνίεζε εζηηάδεη ζην αζηηθφ θαη εκπνξηθφ δίθαην θαη δε ζηε 

ζχγθξνπζε λφκσλ, ζηε λνκνζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ζηα 

δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαζψο θαη ζηε λνκνινγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ.  

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ηέινο, πξσηνβνπιίεο ζα πξέπεη λα θαηαηείλνπλ ζηηο ηξεηο 

ζεκαηηθέο φπνπ εληνπίζηεθαλ αληίζηνηρα νη κειινληηθέο πξνθιήζεηο. ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο επαλαιακβάλεηαη ε πξνυπφζεζε ησλ αλεμάξηεησλ, πνηνηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο. Παξεκβάζεηο πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ 

https://e-justice.europa.eu/
http://www.eurojust.europa.eu/


 38 

ελίζρπζε ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ζε αζηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο, ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ πνηληθψλ πξάμεσλ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Δηζαγγειίαο. Ζ πεξαηηέξσ ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη 

παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε κηαο λννηξνπίαο «δηάζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο» ζηελ 

ΔΔ ζε ζέκαηα αθεξεγγπφηεηαο, ηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ πιαηζίνπ αζηηθνχ θαη 

ελνρηθνχ δηθαίνπ ζε αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγηθέο αγνξέο θαη ηελ επηβνιή ησλ 

δηθαησκάησλ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ 

πξνηείλνληαη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο απνδνρήο ησλ δεκφζησλ 

εγγξάθσλ, ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηε 

βέιηηζηε ζηφρεπζε ησλ εζληθψλ δξάζεσλ θαη ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

έληαμε ησλ Ρνκά.  

Όια ηα αλσηέξσ θαηαηείλνπλ ψζηε «έσο ην 2020, ε δηθαηνζχλε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πνιηηψλ δελ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζχλνξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», φπσο θηιφδνμα 

θαηαιήγεη ε αηδέληα γηα ηε δηθαηνζχλε.  

2.2. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζύλεο 

Ζ αηδέληα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο γηα ην 2020 αλήγαγε ηα αλεμάξηεηα, 

πνηνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά εζληθά ζπζηήκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζε θνξπθαίνπο 

παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ρψξνπ 

δηθαηνζχλεο, καδί κε ηνλ ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

Ζ πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζσξαθίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο εληάζζεηαη ζε κηα «επξχηεξε πνιχ-

επίπεδε πξνζπάζεηα ηεο αθελφο λα δεκηνπξγήζεη κεραληζκνχο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ αθεηέξνπ λα πξνζηαηεχζεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

δηθαηνζχλεο» (Dori, 2015, ζ. 12). πλεπψο, ην θαζεαπηφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

δηθαηνζχλεο ζηελ ΔΔ, ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ, απνηειεί ηκήκα ηνπ λένπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην λέν 

πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

Α) Έλα κέζν ζηελ ππεξεζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ  

Ζ ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηζεκαίλεη ηε ζηελή ζπλ-ιεηηνπξγία αιιά θαη ηε 

δηαθξηηή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ ηεο εξγαιείσλ σο εμήο: «Ζ βειηίσζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 
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δηθαηνζχλεο απνηειεί κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ. Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο 

βνεζά ηα θξάηε κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ κέζσ ηεο παξνρήο αληηθεηκεληθψλ, 

αμηφπηζησλ θαη ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014b, ζ. 4). Δπίζεο, ν 

πίλαθαο απνηειεζκάησλ, ην πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ν 

κεραληζκφο ζπλεξγαζίαο θαη ειέγρνπ είλαη δηαθξηηά εξγαιεία πνπ εμππεξεηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη δελ πξνβιέπεηαη ππνθαηάζηαζε ηνπ ελφο απφ ην άιιν 

(European Commission, 2017c). Σν πξψην παξέρεη εηήζηα, ζπγθξηηηθά δεδνκέλα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο ζε φια ηα θξάηε. Σν 

δεχηεξν απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κε ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο 

πνπ αληηκεησπίδεη θξίζε ζην ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Σν ηξίην αθνξά εηδηθά ηελ 

εμέιημε ησλ δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία κεηά ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηελ ΔΔ.  

α) Θεζκηθά εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζληθώλ 

ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζύλεο 

Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία ήπηαο παξέκβαζεο, κε ζεκαληηθφηεξα κεηαμχ απηψλ 

(http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/national-systems/index_en.htm):     

1. Δπξσπατθό Δμάκελν (European Semester)  

Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο 

απνηειεί πάγηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ – ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζεζπίζηεθε ην 2010 θαη 

αλαζεσξήζεθε ην 2015, εθαξκφδνληαη μεθάζαξνη θαλφλεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο ΔΔ, γίλεηαη δηάινγνο θαη δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

ζρεδίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ απφ θνηλνχ κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο θαη βειηησκέλε 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκθσλεζέλησλ πνιηηηθψλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  (European Commission, 2015). Λεηηνπξγεί ζαλ έλαο 

κεραληζκφο- νκπξέια πνπ ζπγρξνλίδεη ζε έλα θνηλφ ρξνλνδηάγξακκα ηηο πνιηηηθέο ησλ 

θξαηψλ ζε ηξεηο άμνλεο: δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

θαη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (Dori, 2015, ζ. 16).  

Ο θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο αθνξά ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ, καθξννηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θάζε ρψξαο 

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/national-systems/index_en.htm
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ηεο ΔΔ θαη ζηηο εηδηθέο ζπζηάζεηο πνπ παξέρεη ζε θάζε ρψξα γηα ηνπο επφκελνπο 12-18 

κήλεο. Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ αλά ρψξα 

δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ Φεβξνπάξην (ρεηκεξηλή δέζκε), νη εηδηθέο αλά 

ρψξα ζπζηάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο θαη ηε δηφξζσζε 

δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πξνηείλνληαη ηνλ Μάην. Απηέο νη πξνηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο εμεηάδνληαη ζην πκβνχιην, πηνζεηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ 

Ηνχλην θαη εγθξίλνληαη επίζεκα απφ ηνπο ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηνλ Ηνχιην θάζε έηνπο.  

Σα θξάηε κέιε πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπζηάζεηο, ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε δεκνζηνλνκηθψλ θαη 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ [κεραληζκφο επαγξχπλεζεο (alert mechanism) θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο επηζθνπήζεηο (in-depth reviews, IDRs) ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο 

Γηαδηθαζίαο Μαθξννηθνλνκηθψλ Αληζνξξνπηψλ (macroeconomic imbalance procedure, 

MIP)]. Άιισζηε, ηελ άλνημε, θάζε θξάηνο κέινο ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή ην εζληθφ 

πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη ην 3εηέο δεκνζηνλνκηθφ 

πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο (ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ) ή πξφγξακκα ζχγθιηζεο (ρψξεο 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ). Σα πξνγξάκκαηα, πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή, πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη 

θάζε ρψξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ πξφιεςε ή 

δηφξζσζε ησλ αληζνξξνπηψλ, θαζψο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηά ηνπο γηα λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο θαη ηνπο γεληθνχο δεκνζηνλνκηθνχο 

θαλφλεο. Δπηπιένλ, γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ε δεκνζηνλνκηθή επνπηεία 

εληείλεηαη ην θζηλφπσξν, νπφηε ππνβάινπλ ηα ζρέδηα δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηνπο γηα ην επφκελν έηνο, ηα νπνία αμηνινγεί ε Δπηηξνπή ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη εθδίδεη επίζεκε γλψκε ηνλ Ννέκβξην, 

ψζηε νη θαηεπζχλζεηο ηεο λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ 

εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο, ην Δπξσπατθφ Δμάκελν ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ πίλαθαο 

απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ (EU Justice Scoreboard) πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ, σο ην θαηεμνρήλ ζηνρεπκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔ ζην ρψξν ηεο 

δηθαηνζχλεο. ηηο εηδηθέο αμηνινγήζεηο αλά ρψξα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη δε ζηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην 

πιαίζην ησλ νηθείσλ θξαηψλ κειψλ. Ζ αμηνιφγεζε απηή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηελ 
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Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ζην πκβνχιην ηελ έθδνζε εηδηθψλ αλά ρψξα ζπζηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2017b, §1). Ζ θχζε θαη ην εχξνο ησλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ γηα ηε δηθαηνζχλε 

θπκαίλνληαη απφ ιεηηνπξγηθά κέηξα (π.ρ. επξχηεξε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσλίαο) έσο δνκηθέο παξεκβάζεηο (π.ρ. αλαδηνξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ ή 

απινπνίεζε ησλ δηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ). Ζ δε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ελαπφθεηηαη θπξίσο ζηελ πξφζεζε εθαξκνγήο εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ 

επξσπατθή επηηήξεζή ηεο ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ.   

Καηά ην Δπξσπατθφ Δμάκελν ηνπ 2016, βάζεη πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ην πκβνχιην 

απεχζπλε ζε έμη θξάηε κέιε εηδηθέο ζπζηάζεηο αλά ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο 

(Βνπιγαξία, Κξναηία, Ηηαιία, Κχπξνο, Πνξηνγαιία θαη ινβαθία). Πέξαλ απηψλ, επηά 

αθφκε θξάηε κέιε (Βέιγην, Ηζπαλία, Λεηνλία, Μάιηα, Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβελία) 

εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο θαη παξαθνινπζνχληαη ζηελά 

απφ ηελ Δπηηξνπή κέζσ ησλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ αλά ρψξα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §2).  

Ζ δηαζχλδεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο κε έλα εχξσζην επελδπηηθφ 

θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ επηζεκαίλεηαη εθ λένπ ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ 

2017 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017c, §3): «Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο θαη ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, 

ηελ πξνψζεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

εδαθηθήο ζπλνρήο. Ζ θαηάζηαζε απαηηεί δηαξθή, επίκνλε θαη ζπλεθηηθή δξάζε, ηδίσο 

ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηε δηαθζνξά: 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, δεκφζηα δηνίθεζε, επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. ηηο πξνθιήζεηο πνπ απνκέλεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

πεξηιακβάλνληαη: θαηαθεξκαηηζκέλα πιαίζηα πξφιεςεο ηεο δηαθζνξάο θαη αλεπαξθείο 

κεραληζκνί ειέγρνπ· θελά ζην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ή 

ζηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο· αλεπαξθείο 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηηο εηθνληθέο εηαηξείεο· 

αλεπαξθήο δίσμε ηεο δηαθζνξάο πςεινχ επηπέδνπ· άηππεο πιεξσκέο ζηνλ ηνκέα ηεο 
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ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο· έιιεηςε αληαγσληζκνχ θαη δηαθάλεηαο θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

2. Δηήζηα Δπηζθόπεζε ηεο Αλάπηπμεο (Annual Growth Survey) 

Ζ Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο Αλάπηπμεο (ΔΔΑ) δξνκνινγεί ηελ έλαξμε ηνπ εηήζηνπ 

θχθινπ ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, σο ηκήκα ηεο θζηλνπσξηλήο 

δέζκεο κέηξσλ. Καζνξίδεη ηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ΔΔ θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο ζηα θξάηε κέιε γηα ην επφκελν έηνο 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015).   

Οη ηξεηο θχξηνη ππιψλεο πνπ έζεζε ε Δπηηξνπή γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ κε ηελ ΔΔΑ ηνπ 2015 απνηεινχλ έθηνηε ην «ελάξεην ηξίγσλν» 

πξνηεξαηνηήησλ: επελδχζεηο, δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ππεχζπλε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Ζ ΔΔΑ ηνπ 2016 έξημε ην βάξνο ησλ δηθαζηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δηαζθάιηζε άκεζσλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηθαζηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ηδίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ).    

Ζ ζηφρεπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ην 2018 ζηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ, 

εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Με ηα ιφγηα ηεο Δπηηξνπήο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017c, §2): «Ζ ελίζρπζε 

θαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ πνπ πξνσζνχλ ηηο επελδχζεηο θαη ηελ 

αλάπηπμε, κε πιήξε ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Οη ρψξεο κε πην απνδνηηθνχο 

ζεζκνχο ελδέρεηαη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

αλάπηπμεο θαη ιηγφηεξν ζνβαξέο πεξηπηψζεηο θαηάξξεπζεο ηεο παξαγσγήο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα απνηειεζκαηηθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα παξέρεη ζηήξημε ζηηο 

επηρεηξήζεηο, δηεπθνιχλνληαο ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ δηαθζνξά απνηειεί θξαγκφ γηα ηηο επελδχζεηο ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί αβεβαηφηεηα ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, επηβξαδχλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη πξφζζεην 

θφζηνο. Σν θξάηνο δηθαίνπ θαη ε βειηίσζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα 

πεξηβάιινλ επλντθφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο». 
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3. Πξνγξάκκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο (Economic Adjustment Programmes)  

Απφ ην 2011 νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηέζηεζαλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δηαξζξσηηθψλ ζπληζησζψλ ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο.   

Όπσο επηζεκαίλεη ε Δπηηξνπή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013), «ε ζπλερηδφκελε 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ ΔΔ απνηέιεζε ηνλ θαηαιχηε γηα βαζηέο 

αιιαγέο. Ο αληίθηππφο ηεο θαίλεηαη ζηε αλαδηάξζξσζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. ε 

απηή ηε δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο, ηα εζληθά ζπζηήκαηα δηθαηνζχλεο δηαδξακαηίδνπλ 

θαίξην ξφιν ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ζηελ επάλνδν ζηελ αλάπηπμε.  

Οη εκπεηξίεο απφ ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο (Διιάδα, Ηξιαλδία, Λεηνλία, Πνξηνγαιία) έδεημαλ φηη νη αδπλακίεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο εληζρχνπλ ηελ αξλεηηθή πνξεία ηεο αλάπηπμεο 

θαη ππνλνκεχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο 

δηθαζηηθνχο ζεζκνχο. Δπί ηνπ παξφληνο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αζθεί επνπηεία ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο γηα ηελ Διιάδα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b).     

4. Μεραληζκόο πλεξγαζίαο θαη Διέγρνπ (Cooperation and Verification 

Mechanism)  

Ζ Έλσζε παξέρεη ζηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία πεξαηηέξσ ζπλδξνκή γηα ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο θαη 

ειέγρνπ(ΜΔ), (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §2) πνπ ζέζπηζε εηδηθά γηα ηελ νκαιή 

έληαμή ησλ δχν λέσλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Ζ πξφνδνο ησλ δχν απηψλ 

ρσξψλ αμηνινγείηαη, κέζσ ηαθηηθψλ εθζέζεσλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ην 2007, κε θξηηήξηα 

ηηο δηθαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο γηα ηελ πεξίπησζε δε 

ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.  

ηηο εθζέζεηο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2017, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ησλ δχν ρσξψλ ζην πιαίζην ησλ 10 εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ 

ζπλεξγαζίαο θαη ειέγρνπ θαζψο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ παξακέλνπλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Πξνρψξεζε δε ζε 17 θαη 12 εηδηθέο ζπζηάζεηο πνπ ζα 

πξέπεη αθφκα λα εθαξκφζνπλ ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία αληίζηνηρα, ψζηε λα θιείζεη 

ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνχ. Με ηηο εθζέζεηο ηνπ Ννεκβξίνπ 2017, 
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αμηνινγήζεθε ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ εθπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπζηάζεσλ γηα θάζε ρψξα.  

Γηα ηε Βνπιγαξία, ε έθζεζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ επηζεκαίλεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην πεδίν ηεο δηθαηνζχλεο, παξφιν 

πνπ ε ζπλνιηθή πξφνδνο δελ απνδείρηεθε φζν ηαρεία αλακελφηαλ (European 

Commission, 2017a). Σνλ Ννέκβξην, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ 

θαηεχζπλζε ησλ 17 ζπζηάζεσλ, κε ηελ εθινγή ηνπ λένπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ λα μερσξίδεη ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο (European Commission, 2017e). 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο, ν ζπλερήο κεηαξξπζκηζηηθφο ξπζκφο ζηνπο 

δηθαζηηθνχο ζεζκνχο επηβεβαηψζεθε κελ ηνλ Ηαλνπάξην, αιιά ε έθζεζε επέκεηλε ζηελ 

αλάγθε ινγνδνζίαο θαη εγγπήζεσλ απφ πιεπξάο ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ κε 

αλαζηξέςηκν ραξαθηήξα ησλ αιιαγψλ (European Commission, 2017b). Πξάγκαηη, 

ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Ννεκβξίνπ, ε κεηαξξπζκηζηηθή δπλακηθή αηφλεζε, ζε 

βαζκφ λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν εθ λένπ αμηνιφγεζεο δεηεκάησλ πνπ είραλ θιείζεη, 

κε βαζηθφ πεδίν αλεζπρίαο ηα πιήγκαηα ζηελ δηθαζηηθή αλεμαξηεζία (European 

Commission, 2017f).     

5. Γηθαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κέζσ ησλ Δπξσπατθώλ Γηαξζξσηηθώλ θαη 

Δπελδπηηθώλ Σακείσλ  

Ζ Έλσζε ππνζηεξίδεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη κέζσ ησλ 

επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ (ΔΓΔΣ) πνπ έζεζε ζηε δηάζεζε 

ησλ θξαηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπξψπεο 2020 γηα έμππλε, 

δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). 

Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηε δηθαηνζχλε 

δχλαηαη λα απνηειέζεη ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ 

Δηαηξηθψλ πκθσληψλ (Partnership Agreements) ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηελ Δπηηξνπή 

γηα ηελ απνξξφθεζε πφξσλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη αληίζηνηρα εγθεθξηκέλε 

δξάζε ησλ ζρεηηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Dori, 2015, ζ. 19).  

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014 – 2020, «ηα ΔΓΔΣ ζα παξάζρνπλ 

έσο 4,2 δηζ. EUR γηα ηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηθαηνζχλεο. ε 14 θξάηε κέιε ε δηθαηνζχλε πξνζδηνξίζηεθε σο ηνκέαο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ζηήξημε απφ ηα ΔΓΔΣ. Σν 2016 πέληε θξάηε κέιε (Βνπιγαξία, 

Διιάδα, Κξναηία, Κχπξνο θαη ινβελία) δήηεζαλ ηερληθή βνήζεηα απφ ηελ Τπεξεζία 
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ηήξημεο Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε 

ηελ αληαιιαγή εζληθψλ εκπεηξηψλ φζνλ αθνξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δηθαζηηθνχ 

ράξηε» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §2).  

Δπηηπρεκέλα παξαδείγκαηα δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ράξηλ ηεο αμηνπνίεζεο 

επξσπατθψλ επελδπηηθψλ πφξσλ απνηεινχλ ε αλάπηπμε εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο 

δηθαηνζχλεο ζηελ Δζζνλία γηα ηε δηνίθεζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο δηαδίθνπο θαζψο θαη ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ ζηε ινβελία πνπ κείσζε ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ εθθξεκψλ 

ππνζέζεσλ θαη ηνλ ρξφλν εθδίθαζεο (Dori, 2015, ζ. 20).  

6. Σν Δπξσπατθό portal e- Justice 

Ζ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε θαη ε θαιχηεξε απνλνκή ηεο κέζσ ησλ 

ΣΠΔ θαη δε ηεο δεκηνπξγίαο δηθηπαθήο πχιεο γηα ηελ επξσπατθή ειεθηξνληθή 

δηθαηνζχλε ήηαλ ν ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ επξσπατθή 

ειεθηξνληθή δηθαηνζχλε 2009-2013, πνπ ζεζπίζηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 

(Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ρ.ε.). Απφ ην 

2010 πνπ εγθαηληάζηεθε σο έλα πνιχγισζζν δηαδηθηπαθφ ζεκείν πξφζβαζεο γηα 

πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, δηθεγφξνπο θαη δηθαζηέο, ε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο επξσπατθήο 

ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο εκπινπηίδεηαη δηαξθψο κε λέα εξγαιεία θαη ιεηηνπξγίεο 

ψζηε λα θαηαζηεί ειεθηξνληθή ππεξεζία κίαο ζηάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο. 

Πιένλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε λνκνζεζία, ηε λνκνινγία θαη ηα ζπζηήκαηα 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηηο δηαζπλνξηαθέο λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε λνκηθή ζπλδξνκή, ηε δηακεζνιάβεζε θαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ θαη ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο. Οη 

πνιίηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ επαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ ρψξνπ, ελψ νη ηειεπηαίνη 

έρνπλ πξφζβαζε ζε λνκηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζε δηθαζηηθά δίθηπα θαη ζηελ 

επξσπατθή δηθαζηηθή θαηάξηηζε. Γηαζπλδεδεκέλα κεηξψα (επηρεηξήζεσλ, 

αθεξεγγπφηεηαο θαη θηεκαηνιφγηα) θαη δπλακηθά έληππα γηα αζηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ππνζέζεηο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.     

Σν portal επνπηεχεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, θαζψο 

εθηφο απφ ηηο ηζηνζειίδεο κε επξσπατθφ πεξηερφκελν, ππάξρνπλ θαη ζειίδεο φπνπ ην 

θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, κέζσ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ, είλαη ππεχζπλν γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ αλαξηψληαη.  

 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home


 46 

 

β) Σν λέν Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ  

Σν θξάηνο δηθαίνπ είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο, 

θαζψο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο 

ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Μαδί κε ηε δεκνθξαηία 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ 

δηακνξθψλνπλ ηηο θχξηεο αμίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε Έλσζε [άξζξα 2 θαη 49 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), πξννίκηα ηεο πλζήθεο θαη ηνπ Υάξηε 

ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ] θαη ηελ πνιηηηθή πηπρή ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο 

λέσλ κειψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο, ηα απνθαινχκελα «Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο» πνπ 

ζεζπίζηεθαλ απφ ην νκψλπκν Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 1993. Πξφθεηηαη γηα ην 

θπξίαξρν νξγαλσηηθφ πξφηππν ηνπ ζχγρξνλνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ πνπ δηαζθαιίδεη 

φηη φιεο νη δεκφζηεο εμνπζίεο ελεξγνχλ κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε 

λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη 

ππφ ηνλ έιεγρν αλεμάξηεησλ θαη ακεξφιεπησλ δηθαζηεξίσλ. πλεπψο, ν ζεβαζκφο ηνπ 

παίδεη θαίξην ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ λνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014a).  

Έηζη, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

ζεζπίζηεθε, κε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ην 2014, ην λέν Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ 

ηαρεία αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε θαηαζηάζεσλ πνπ εγθπκνλνχλ ζπζηεκηθέο απεηιέο 

θαηά ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζε φια ηα θξάηε κέιε. Σν λέν πιαίζην γηα ηε ζπλεθηηθή 

πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά γηα λα απνηξέςεη, κέζσ 

ηνπ δηαιφγνπ κε ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, ηελ θιηκάθσζε κειινληηθψλ 

απεηιψλ, θαη πξνζθέξεη κηα απάληεζε ζην «δίιεκκα ηεο Κνπεγράγεο» (Dori, 2015, ζ. 

21): ηελ έιιεηςε εξγαιείσλ ηαθηηθήο επηηήξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο Έλσζεο κεηά ηελ είζνδν ελφο λένπ θξάηνπο κέινπο, πέξαλ ηεο 

ήπηαο πίεζεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ηελ απζηεξή πνιηηηθή αηξεζηκφηεηα 

πνπ επηβάιινπλ ηα Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο πξν-εληαμηαθά, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Παξάιιεια, παξακέλεη ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηφζν ησλ κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο ΔΔ (αλαζηνιή δηθαησκάησλ), ζε πεξίπησζε ζνβαξήο θαη δηαξθνχο 

παξαβίαζεο εθ κέξνπο ελφο θξάηνπο κέινπο, φζν θαη ησλ εμνπζηψλ ηεο γηα πξνζθπγή 

ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 
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ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, πνπ δηαηεξνχλ ακθφηεξα έλαλ ραξαθηήξα 

χζηαηεο επηινγήο.  

πζηεκηθφ ραξαθηήξα έρεη κηα απεηιή «γηα ηελ πνιηηηθή, ζεζκηθή θαη/ή έλλνκε ηάμε 

ελφο θξάηνπο κέινπο, ηε ζπληαγκαηηθή δνκή ηνπ, ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, ηελ 

αλεμαξηεζία ή ακεξνιεςία ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, ή ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαζηηθνχ 

ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ, φπνπ πθίζηαληαη, 

γηα παξάδεηγκα σο απνηέιεζκα ηεο έγθξηζεο λέσλ κέηξσλ ή επξέσο δηαδεδνκέλσλ 

πξαθηηθψλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη ηεο έιιεηςεο εγρψξησλ κέζσλ πξνζθπγήο. Σν 

πιαίζην ζα ελεξγνπνηείηαη φηαλ νη εζληθέο „αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ην θξάηνο 

δηθαίνπ‟ δελ δηαθαίλνληαη ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απεηιέο 

απηέο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014a, §4).   

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ 

ηνπ λένπ πιαηζίνπ: αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη επνπηεία 

(monitoring) ζηε ζπλέρεηα (follow- up) πνπ δίλεη ην θξάηνο κέινο ζηε ζχζηαζε. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ππφδεημε άκεζσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ 

εμεχξεζε ιχζεο θαζψο θαη ζην θαζήθνλ θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ εκπιεθφκελνπ 

θξάηνπο.  

Σν 2016, ε Δπηηξνπή εμέδσζε, εληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, δχν ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην 

θξάηνο δηθαίνπ ζηελ Πνισλία [χζηαζε (ΔΔ) 2016/1374 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο 

Ηνπιίνπ 2016 θαη ζχζηαζε (ΔΔ) 2017/146 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2016], 

Δίλαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο, «λα κπνξεί ην πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην ηεο Πνισλίαο λα αζθεί πιήξσο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ βάζεη ηνπ 

πληάγκαηνο, θαη εηδηθφηεξα λα δηαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληαγκαηηθφ έιεγρν 

ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §2). 

Β) ύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζύλεο: Ο Πίλαθαο 

Απνηειεζκάησλ 

α) Πξνέιεπζε θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πίλαθα απνηειεζκάησλ   

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαπίζησλε κφιηο ην 2008 φηη ππάξρεη έιιεηςε ζπκβαηψλ 

ζηαηηζηηθψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε ζνβαξή ζχγθξηζε ησλ δηθαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008, §42). Σν 2013, ζηελ 

εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο 2013, αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη επηζήκαλε ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο επηζθφπεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 
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ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο ζε φια ηα θξάηε κέιε, πξνηνχ δηαηππσζνχλ εηδηθέο αλά 

ρψξα ζπζηάζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). Έηζη, ζηνλ 

πξψην πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ 2013, ε ΔΔ φξηζε ηελ πνηφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο ηα θχξηα, απαξαίηεηα θαη αιιειέλδεηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο θαη μεθίλεζε λα παξνπζηάδεη εηεζίσο 

πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο ζπληζηψζεο ζε φια ηα θξάηε κέιε.   

χκθσλα κε κηα άπνςε (Dori, 2015, ζ. 11), ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ Πίλαθα είλαη 

αζαθέο, θαζψο κφλν εκκέζσο βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ ηεο Έλσζεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο (άξζξα 67 θαη 81 ηεο ΛΔΔ) 

θαη ζην άξζξν 121 ΛΔΔ, πνπ νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε ζεσξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

πνιηηηθέο ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηηο ζπληνλίδνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ.  

«Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο είλαη έλα ζπγθξηηηθφ 

κέζν πιεξνθφξεζεο, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα ζπλδξάκεη ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζληθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο κε ηελ παξνρή αληηθεηκεληθψλ, αμηφπηζησλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο ζε φια ηα θξάηε κέιε» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §1). 

Μηα εηήζηα ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε πνπ βνεζά ηα θξάηε κέιε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ελδερφκελσλ αδπλακηψλ, βειηηψζεσλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ησλ ηάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζε βάζνο 

ρξφλνπ. Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ δελ παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή εληαία θαηάηαμε, 

αιιά κηα επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο, κε 

βάζε δηάθνξνπο δείθηεο πνπ ελδηαθέξνπλ φια ηα θξάηε κέιε. Γελ πξνσζεί ζπλεπψο, 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο, αιιά αληηκεησπίδεη φια ηα θξάηε κέιε ζε 

ηζφηηκε βάζε. 

Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ εζηηάδεη θπξίσο, ζηηο αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο 

ακθηζβεηνχκελεο δηθαηνδνζίαο, θαζψο επίζεο ζηηο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο, κε ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ νπζησδψλ παξακέηξσλ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηθαηνζχλεο πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηε δεκηνπξγία θηιηθνχ γηα ηηο επελδχζεηο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο πεξηβάιινληνο. Μέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ γηα θάζε κηα 

απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο, ηα θχξηα 

επξήκαηα απνηππψλνληαη ζε ξαβδνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ.   

Μεζνδνινγηθά, ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο 

πεγέο πιεξνθνξηψλ, φπσο απφ άιινπο επξσπατθνχο ζεζκηθνχο θνξείο, απφ πηινηηθέο 
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έξεπλεο εηδηθψλ επηηξνπψλ θαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Μεγάιν κέξνο ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηθαηνζχλεο (CEPEJ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κε ηε νπνία ε Δπηηξνπή έρεη 

ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηελ εθπφλεζε εηδηθήο εηήζηαο κειέηεο. Σα δεδνκέλα απηά 

παξέρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, ζην πιαίζην ησλ δηεηψλ θχθισλ αμηνιφγεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Δπξψπε απφ ηελ CEPEJ θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηεο. Γεδνκέλα πξνέξρνληαη 

επίζεο, απφ επξσπατθά δίθηπα, φπσο ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γηθαζηηθψλ πκβνπιίσλ 

(ENCJ), ην Γίθηπν ησλ Πξνέδξσλ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ΔΔ, ην πκβνχιην 

Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CCBE) θαη δηάθνξεο επηηξνπέο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή- Αληηπξνζσπεία 

ζηελ Διιάδα, ρ.ε.). Άιιεο εμσ-επξσπατθέο πεγέο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ θαη ην World Justice Project.  

Ζ πξνέιεπζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ απφ κηα κνλαδηθή πεγή αλά ρψξα θαη 

δε κφλν απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ησλ αμηνινγνχκελσλ ππεξεζηψλ, ήηνη ηηο 

θπβεξλεηηθέο αξρέο ζην πεδίν ηεο δηθαηνζχλεο (ζπρλά ηνπο εζληθνχο αληαπνθξηηέο ζην 

πιαίζην ησλ ππνπξγείσλ Γηθαηνζχλεο) εγείξεη εξσηήκαηα (Dori, 2015, ζ. 26). Ζ 

παξάβιεςε ηεο πιεπξάο ηεο δήηεζεο αληηκεησπίδεηαη κεξηθψο ζε λεφηεξεο εθδφζεηο 

ηνπ Πίλαθα κε έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ (δηθαζηψλ, δηθεγφξσλ, πνιηηψλ, 

επηρεηξήζεσλ) απφ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ εμαθνινπζεί ελ πνιινίο λα βαζίδεηαη ζηελ 

επζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αμηνινγνχληαη. Οκνίσο, επζχλνληαη γηα ηελ εηεξνγέλεηα 

ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ζχγθξηζήο ηνπο. Ζ επρέξεηα ζχγθξηζεο δπζρεξαίλεηαη έηη 

πεξαηηέξσ απφ ηελ εηεξνγέλεηα απηψλ θαζαπηψλ ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

πκπεξαζκαηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα ζπγθξηηηθφ, κε δεζκεπηηθφ θαη εμειηζζφκελν, σο 

πξνο ηνπο θαιππηφκελνπο ηνκείο, ηνπο δείθηεο θαη ηε κεζνδνινγία, εξγαιείν 

πιεξνθφξεζεο πνπ ζηφρν έρεη λα παξνπζηάζεη ηηο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο ζε βάζνο ρξφλνπ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013§1).  

β) Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηελ πνηόηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηθαηνζύλεο  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο εμεηάδεηαη κέζσ 

δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ηξηψλ θχξησλ παξακέηξσλ: ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο (European Commission, 2017c). 
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Οη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζηνπο επξείο 

ηνκείο ησλ αζηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ είλαη: ε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ (ρξφλνο εθδίθαζεο), ην πνζνζηφ δηεθπεξαίσζεο θαη ν αξηζκφο εθθξεκψλ 

ππνζέζεσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §3.1). Απφ ην 2015, εμεηάδεηαη επίζεο, ε 

κέζε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαληηθνχο γηα ηελ εληαία αγνξά 

ηνκείο φπνπ εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηεο ΔΔ, φπσο ηνπ αληαγσληζκνχ, ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ηνπ ζήκαηνο ηεο ΔΔ, ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο.  

Ζ δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δειψλεη ηνλ εθηηκψκελν, ζε εκέξεο, ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ εθδίθαζε κηαο ππφζεζεο, δειαδή ηελ έθδνζε απφθαζεο ζε πξψην βαζκφ. Σν 

πνζνζηφ δηεθπεξαίσζεο είλαη ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ εθδηθαζζεηζψλ ππνζέζεσλ πξνο ηνλ 

αξηζκφ εηζαρζεηζψλ ππνζέζεσλ θαη κεηξά θαηά πφζνλ έλα δηθαζηήξην αληαπνθξίλεηαη 

ζηνλ θφξην ησλ εηζαρζεηζψλ ππνζέζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε εμεηαζηεί ζην ηέινο 

θάζε έηνπο.  

Οη παξάγνληεο βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο ζπζηεκαηνπνηνχληαη πιένλ 

ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2017b, §3.2): 

1) πξνζβαζηκφηεηα πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηε δηθαηνζχλε, 

2) επάξθεηα πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

3) ζέζπηζε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη 

4) ρξήζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο. 

Γείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο αιπζίδαο απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο είλαη: ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δε ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ε πξφζβαζε ζε λνκηθή ζπλδξνκή θαη ην χςνο ηνπ δηθαζηηθνχ 

ηέινπο, ε ειεθηξνληθή ππνβνιή αμηψζεσλ θαη ε παξαθνινχζεζε κηαο δηαδηθαζίαο 

κέζσ δηαδηθηχνπ, νη αληαιιαγέο κεηαμχ δηθαζηεξίσλ θαη δηθεγφξσλ κε ηε ρξήζε 

ηερληθψλ ΣΠΔ, ε επηθνηλσλία ησλ δηθαζηεξίσλ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο, ε πξφζβαζε 

ζε δηθαζηηθέο απνθάζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ε πξφζβαζε ζε κεζφδνπο ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ [ππνβνιή θαηαγγειηψλ ζε εηαηξίεο, ππνβνιή θαηαγγειηψλ κέζσ ηεο 

επξσπατθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο επίιπζεο δηαθνξψλ (ΖΔΓ), απφ ην 2016 πνπ 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία]. Ζ επάξθεηα πφξσλ αθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ζηνλ 
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αξηζκφ, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηθαζηψλ 

θαη δηθεγφξσλ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ηα εξγαιεία ΣΠΔ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ, ε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε επαγγεικαηίεο λνκηθνχο θαη 

ρξήζηεο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ε ζπλέρεηα πνπ δίλεηαη ζε ηέηνηεο έξεπλεο. Σέινο, ζηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ 2016 έγηλε ραξηνγξάθεζε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο, ελψ ην 

2017 εμεηάζηεθε ε ρξήζε πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ρξφλν (πξνζεζκίεο, ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαζπζηεξεκέλεο ππνζέζεηο) θαη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ δηαδίθσλ γηα ηελ πξφνδν ηεο ππφζεζήο ηνπο.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλεμαξηεζίαο αμηνπνηεί έξεπλεο (Δπξσβαξφκεηξν, Παγθφζκην 

Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ) φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πεξί 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο θαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε 

δηαξζξσηηθή αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο, δειαδή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο, πνπ γηα ην έηνο 2017 εζηίαζαλ ζηηο θχξηεο εγγπήζεηο ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ δηθαζηψλ: δηνξηζκφο, αμηνιφγεζε, κεηάζεζε θαη απφιπζε.  

Ζ έθδνζε ηνπ 2017 εμέηαζε λέεο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

δίλνληαο έκθαζε ζηε ζθνπηά ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αλεμαξηεζία 

ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα θηιφμελν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ 

(European Commission, 2017c). Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πέκπηε έθδνζε, ζηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ 2017, θαηαγξάθεηαη επίζεο, ε πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί 

κε ηελ πάξνδν πέληε εηψλ απφ ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ 2013.  

γ) Κύξηα επξήκαηα γηα ην 2017  

Αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο ησλ ζεζπηζκέλσλ θαη πξνβιεπφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο απφ πνζνηηθή πιεπξά, ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηνπ 2017 

δηαπηζηψλεη φηη ε λνκνζεηηθή θαη θαλνληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θξαηψλ παξέκεηλε 

ζηαζεξή. Σν δηθνλνκηθφ δίθαην ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή αξθεηψλ θξαηψλ κειψλ, 

ελψ έρεη αλαθνηλσζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηε λνκηθή 

ζπλδξνκή, ηηο κεζφδνπο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ (ΔΔΓ), ηελ εηδίθεπζε ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηνπο δηθαζηηθνχο ράξηεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §2). Δπηπιένλ, 

ηνλίδεηαη μαλά ν ζεηηθφο νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο.  

Σα θχξηα επξήκαηα γηα ην 2017 δείρλνπλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή- Αληηπξνζσπεία ζηελ 

Διιάδα, ρ.ε., European Commission, 2017d):   
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- ζπληνκφηεξεο δηαδηθαζίεο εθδίθαζεο ησλ αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ πεληαεηή ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

- επξεία δηαθχκαλζε ηεο δηάξθεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηα θξάηε 

κέιε. Χζηφζν, πνιιά δεηήκαηα ζε απηφ ην πεδίν επηιχνληαη πξνδηθαζηηθά απφ ηηο 

αξρέο πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ 

- ε δηαθχκαλζε ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θπκαίλεηαη απφ κηζφ έσο ηξία 

ρξφληα 

- πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη ηε λνκηθή ζπλδξνκή γηα πνιίηεο κε 

εηζφδεκα θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο 

- ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ εξγαιείσλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ρψξεο, παξφιε ηελ επξεία ρξήζε ηνπο γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηθεγφξσλ 

- ε αληίιεςε ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο ζην επξχ θνηλφ είλαη βειηησκέλε ή ζηαζεξή 

ζηα 2/3 ησλ θξαηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ 2016, ελψ παξφκνην πξφζεκν 

παξαηεξείηαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν απφ ην 2010. Μεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ 

πξνβάιινληαη γηα ηελ εθιακβαλφκελε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο, ε παξέκβαζε θαη νη 

πηέζεηο απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο πνιηηηθνχο αλαθέξζεθε ζπρλφηεξα 

- ηα ρξνληθά πξφηππα γηα ηελ απνθπγή καθξφζπξησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

απνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλα θξάηε κε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά δηθαζηηθά ζπζηήκαηα.     

πλνιηθά, γηα ηε δηάζηαζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαηαγξάθεηαη ζεηηθή πνξεία ζε 

ζπλέρεηα κε ηα επξήκαηα ηνπ 2016 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §3.1.3). Μάιηζηα, 

ζεκεηψλεηαη φηη δηαρξνληθά απφ ηελ πξψηε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ηνπ 2013, 

πεξηζζφηεξα θξάηε ζεκείσζαλ πξφνδν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε εθείλα φπνπ παξαηεξήζεθε επηδείλσζε. Ζ δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ βειηηψζεθε ζαθψο ζε βάζνο πεληαεηίαο, ησλ δε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ 

αθφκα θαη ζπγθξηηηθά κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οκνίσο, βειηίσζε 

παξαηεξήζεθε ζηα πνζνζηά δηεθπεξαίσζεο ησλ αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ 

ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο, γηα δε ηηο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο κφλν ζηνλ βξαρππξφζεζκν 

νξίδνληα ηνπ ππφ κειέηε έηνπο. Ο αξηζκφο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ζεκείσζε νξηαθέο 

βειηηψζεηο κφλν ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη παξακέλεη πςειφο ζε θάπνηα θξάηε. Σέινο, 

απφ ηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 
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ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δηθαίνπ ηεο ΔΔ, πξνέθπςε φηη νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο δηαξθνχλ, θαηά κέζν φξν, αξθεηνχο 

κήλεο πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππνζέζεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηνπ ζήκαηνο ηεο 

ΔΔ θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ.  

πλνςίδνληαο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο, ε Δπηηξνπή 

ζηαρπνινγεί ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017b, §3.2.5): 

- ηελ θαηεγνξία ηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε, ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο, φκσο 

ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν. Πεξαηηέξσ, ε δπζθνιία εμαζθάιηζεο λνκηθήο ζπλδξνκήο 

γηα θαηαλαισηέο κε ρακειφ εηζφδεκα είλαη ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθή φηαλ ηα δηθαζηηθά 

ηέιε αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αμίαο ηεο αμίσζεο. Αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε ΣΠΔ ζην δηθαζηηθφ πιαίζην, παξαηεξήζεθε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα γηα 

ζθνπνχο γεληθήο επηθνηλσλίαο κε ηα δηθαζηήξηα, ελψ νη ππνγξαθέο εγγξάθσλ θαη ε 

ππνβνιή αμηψζεσλ, νη θιεηεχζεηο θαη ε ππνβνιή απνδείμεσλ δηελεξγνχληαη ιηγφηεξν 

ζπρλά κε ειεθηξνληθά κέζα. Άιισζηε, ζηνπο δηαχινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο 

γηα ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ θαηά εηαηξεηψλ, πξνεγνχληαη νη δεκφζηεο αξρέο θαη 

αθνινπζνχλ ηα δηθαζηήξηα θαη νη εμσδηθαζηηθνί κεραληζκνί. Σέινο, ζε ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελα έηε, πξνσζείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε νηθεηνζειήο ρξήζε κεζφδσλ 

ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε φια ηα 

θξάηε κέιε.  

- ην πεδίν ηεο δηάζεζεο πφξσλ, ζπλάγεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην 

ηζηνξηθφ ή πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηε 

δηθαζηηθή εμνπζία, αληί λα ζηεξίδνληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφξην εξγαζίαο ή ζηα 

αηηήκαηα ησλ δηθαζηεξίσλ. Χο πξνο ηε δηθαζηηθή θαηάξηηζε, δελ παξέρνπλ φια ηα 

θξάηε κέιε ζπλερή θαηάξηηζε ζε ζχγρξνλεο δεμηφηεηεο φπσο ε ρξήζε ΣΠΔ, ε 

δηθαζηηθή δενληνινγία ή ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηαδίθνπο θαη ηνλ ηχπν.  

- Χο πξνο ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθαζηεξίσλ, ππάξρνπλ 

αιιά φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζε φια ηα θξάηε κέιε, ψζηε ζε νξηζκέλα δελ είλαη 

δπλαηή ε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δηθαηνζχλεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηά ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη επίζεο, ε δηεμαγσγή εξεπλψλ 

ηθαλνπνίεζεο „πειαηψλ‟ ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε ηελ εθπφλεζε εηήζησλ 

εθζέζεσλ λα απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε ζπλέρεηα πνπ δίλεηαη ζε απηέο ηηο έξεπλεο.  
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- ρεηηθά κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ δηθαζηεξίσλ, ηα πεξηζζφηεξα 

θξάηε κέιε ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππα γηα ηνλ ρξφλν (θπξίσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνζεζκηψλ θαη ιηγφηεξν γηα ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ή ηηο θαζπζηεξεκέλεο ππνζέζεηο) 

θαζψο θαη πξφηππα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαδίθσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο 

ππφζεζήο ηνπο, ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ελδερφκελεο θαζπζηεξήζεηο.    

ηνλ άμνλα ηεο αλεμαξηεζίαο, φιεο νη έξεπλεο απνθαιχπηνπλ παξφκνηεο ηάζεηο, 

θπξίσο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηε ρακειφηεξε θαη ηελ πςειφηεξε 

εθιακβαλφκελε αλεμαξηεζία ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2017b, §3.3.4). Οη εγγπήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ην θαζεζηψο ησλ δηθαζηψλ αλαθέξνληαη 

ζπρλφηεξα σο ιφγνο ζεηηθήο αληίιεςεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο. Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο βαζηθφηεξεο εγγπήζεηο πξνζσπηθήο 

αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαζηηθψλ επηηξέπνπλ ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα: ν πξψηνο δηνξηζκφο, 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ, επαθίεηαη ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή άιιν αλεμάξηεην 

φξγαλν. Ζ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ δηθαζηψλ, ζε φια ηα θξάηε κέιε πνπ ηελ 

πξνβιέπνπλ, δηελεξγείηαη απφ ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή ηνπο πξνέδξνπο ησλ 

δηθαζηεξίσλ. ε φια ζρεδφλ ηα θξάηε κέιε, νη δηθαζηέο πνπ κεηαηίζεληαη ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο ή απνιχνληαη κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

ή λα δεηήζνπλ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρφ ηεο. Άιισζηε, κηθξφο αξηζκφο δηθαζηψλ 

απνιχζεθαλ ή κεηαηέζεθαλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

κεηαζέζεηο νθείινληαλ ζε νξγαλσηηθνχο ιφγνπο.  

πλεπψο, κέζσ ησλ ζπγθξηηηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο, πνηνηηθήο θαη αλεμάξηεηεο δηθαηνζχλεο, ηεο απνηχπσζεο 

δηαρξνληθψλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη πξνηάζεσλ γηα θάζε δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο εμεηδηθεπκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ, ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ δηαζέηεη 

κηα έληνλε δηάζηαζε δηακφξθσζεο πνιηηηθήο ζηνλ ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο κε ήπηεο 

κεζφδνπο θαη εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ (Dori, 2015, 

ζ. 8).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ πνηόηεηα ηεο δηθαηνζύλεο ζηελ Διιάδα  

Δπίθαηξα δεκνζηνγξαθηθά εξσηήκαηα, πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ «παικφ» ηνπ 

δηνηθνχκελνπ- πειάηε ηεο δηθαηνζχλεο, αθνξνχλ ζην θαηά πφζν ε δηθαηνζχλε θαη δε ε 

δηνηθεηηθή έρεη αλαπηχμεη εκκνλέο, φπσο ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ νδεγνχλ ζε 

αλάζρεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά πφζν έρεη άξαγε, αθνκνηψζεη ηελ 

θαηαηγίδα θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ (Παπαγηαλλίδεο, 2015). Ζ 

βειηίσζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο  ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηε βειηίσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ πξννπηηθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία (Μαζνπξάθεο, Μεηζφπνπινο, & Πξίληζηπαο, 2017, Σέιιεο, 2017). 

Σνχην δε γηαηί νη επελδχζεηο θαηεπζχλνληαη εθεί φπνπ ππάξρεη εκπηζηνζχλε, δειαδή 

πξνβιεςηκφηεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ δηαζθάιηζε ηδίσο ελφο εχινγνπ 

ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο δίθεο είλαη ηειηθά αλαγθαία ζπληζηψζα ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ.   

3.1. Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε: Ζ ειιεληθή δηθαηνζύλε ζε θξίζε;   

Ζ ειιεληθή εηδεζενγξαθία ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ 

ηεο ΔΔ θάζε ρξφλν επηγξάθεηαη ζηαζεξά κε ηίηινπο φπσο «Σειεπηαία ζηελ ΔΔ ε 

Διιάδα», «Ζ Διιάδα ζηηο ρεηξφηεξεο ρψξεο ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο» «Οπξαγφο 

ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο» (Βαξβηηζηψηε, Δ., 2014, “Σειεπηαία ζηελ ΔΔ ε Διιάδα 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο”, ρ.ε., “Ση δείρλνπλ ηα ζηνηρεία 

ηεο ΔΔ γηα ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηελ Διιάδα”, 2015). Παξά ηελ πξνθαλή 

επηθνηλσληαθή ζηφρεπζε πνπ απνξξέεη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα απηνχ ηνπ 

επξσπατθνχ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο, ην ζπκπέξαζκα παξακέλεη ίδην: ε Διιάδα δελ 

θαηαγξάθεη θαιέο επηδφζεηο ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο.   

Α) Πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα  

Δλδεηθηηθά ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 

Απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ γηα ην 2017, ηφζν γηα ηε ζέζε θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ 28 

θξαηψλ κειψλ βάζεη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ, φζν θαη ηηο δηαρξνληθέο ηάζεηο ζρεηηθά κε 

απηνχο (Σέιιεο, 2017).   

ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηνλ δείθηε ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ε 

Διιάδα θαηαηάζζεηαη 20
ε
 κε ηνλ αλαγθαίν ρξφλν εθδίθαζεο αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ππνζέζεσλ ζε πξψην βαζκφ λα αλέξρεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 400 εκέξεο θαη 21
ε
 κε ηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν εθδίθαζεο δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζε ιηγφηεξν απφ 1.000 εκέξεο. ην 
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πνζνζηφ εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηε 

17
ε
 ζέζε, ελψ ησλ ππνζέζεσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ζηε 2

ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 28 

θξαηψλ, κε πνζνζηφ εθδίθαζεο 180%. Σέινο σο πξνο ηνλ δείθηε ηνπ αξηζκνχ 

εθθξεκψλ ππνζέζεσλ (ζε πξψην βαζκφ/100 θαηνίθνπο), γηα ηηο αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ε 

ρψξα καο θαηέρεη ηε 18
ε
 ζέζε θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ηελ 24

ε
.  

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, νη ειιεληθέο επηδφζεηο ππνιείπνληαη ζαθψο ηνπ 

ελσζηαθνχ κέζνπ φξνπ, κε εμαίξεζε ηελ ππνρξεσηηθή θαηάξηηζε ησλ δηθαζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, αμηνινγψληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηε δηθαηνζχλε, γηα ηε δηαζεζηκφηεηα 

πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα γηα ην επξχ θνηλφ, ε 

Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 23
ε
 ζέζε, ηελ πξνψζεζε κεζφδσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ ζηελ 20
ε
 ζέζε, ηνλ αξηζκφ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ΖΔΓ ζηελ 22
ε
 ζέζε. ηελ θαηεγνξία ησλ πφξσλ, ε ρψξα καο 

θαηαιακβάλεη ηελ 20
ε
 ζέζε γηα ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα 

δηθαζηήξηα (ζε επξψ/θάηνηθν), ζηε 13
ε
 ζέζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηθαζηψλ/100.000 θαηνίθνπο, ελψ ζηελ 3
ε
 ζέζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηθεγφξσλ. 

Οκνίσο ζηελ 3
ε
 ζέζε βξίζθεηαη αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή θαηάξηηζε ησλ 

δηθαζηψλ. Χο πξνο ηε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ, θαηέρνπκε ηε 18
ε
 ζέζε σο πξνο ηε ρξήζε 

ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ππνζέζεσλ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ, ηελ 19
ε
 

ζέζε ζηε ρξήζε κεηαμχ δηθαζηεξίσλ θαη δηθεγφξσλ θαη ηελ απνγνεηεπηηθή 26
ε
 ζέζε 

γηα ηε δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε δεκνζηεπκέλεο απνθάζεηο. ηελ 23
ε
 ζέζε 

βξηζθφκαζηε ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηα δηθαζηήξηα.    

Βαζκνινγνχκελε, ηέινο, ζηνλ άμνλα ηεο αλεμαξηεζίαο, ε ζέζε ηεο ειιεληθήο 

δηθαηνζχλεο εκθαλίδεηαη βειηησκέλε έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζηηο έξεπλεο πνπ 

κεηξνχλ ηελ αληίιεςε πεξί ηεο αλεμαξηεζίαο: νη ζεηηθέο γλψκεο ηφζν ηνπ θνηλνχ φζν 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ππεξβαίλνπλ ειαθξψο ην 50%, κε ηε ρψξα λα θαηέρεη ηελ 14
ε
 θαη 

13
ε
 ζέζε αληίζηνηρα ζηελ Έλσζε. Μεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ ιφγσλ γηα ηελ 

εθιακβαλφκελε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο επηθξαηνχλ νη παξεκβάζεηο ή πηέζεηο απφ 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηελ πξψηε θαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε. Σέινο, ζηηο αληηθεηκεληθέο παξακέηξνπο ηεο δηαξζξσηηθήο 

αλεμαξηεζίαο, ε Διιάδα αμηνινγείηαη ζεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηα αξκφδηα 

φξγαλα δηνξηζκνχ ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Αμίδεη λα εζηηάζνπκε πεξαηηέξσ ζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα ζηελ απνλνκή 

ηεο δηθαηνζχλεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο δείθηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εθθξεκψλ 
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ππνζέζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ εθδίθαζεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο γηα ην 2012 (Φνξηζάθεο, 2012, Φνξηζάθεο, 2013a):  

- ηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε, ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εθθξεκνχζαλ 

ζρεδφλ 28.000 ππνζέζεηο, κε κέζν φξν εθδίθαζεο ηα πέληε ρξφληα. ηα Γηνηθεηηθά 

Δθεηεία εθθξεκνχζαλ πάλσ απφ 60.000 ππνζέζεηο κε ρξφλν εθδίθαζεο ηα ηξεηζήκηζη 

ρξφληα, ελψ ζηα Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία πεξηζζφηεξεο απφ 376.000 ππνζέζεηο κε κέζν 

φξν εθδίθαζεο ηα πέληε ρξφληα. Πεξηζζφηεξεο απφ 30.000 ππνζέζεηο εθθξεκνχζαλ 

ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ηξία ρξφληα κέζν φξν εθδίθαζεο.  

- Γηα ηελ πνιηηηθή δηθαηνζχλε, ζρεδφλ 2.700 ππνζέζεηο εθθξεκνχζαλ ελψπηνλ ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ κε κέζν φξν εθδίθαζεο ην έλα έηνο, πάλσ απφ 36.000 ζηα Πνιηηηθά 

Δθεηεία κε ρξφλν εθδίθαζεο ηα ηξία έηε, πεξηζζφηεξεο απφ 255.000 ζηα Πξσηνδηθεία 

κε κέζν φξν εθδίθαζεο ηα ηξία θαη ηέζζεξα έηε γηα ηηο αζηηθέο θαη ηηο πνηληθέο 

ππνζέζεηο αληίζηνηρα. ηα Δηξελνδηθεία εθθξεκνχζε έλαο φγθνο 500.000 ππνζέζεσλ κε 

ρξφλν εθδίθαζεο ηα ηξία ρξφληα θαη απμεηηθέο ηάζεηο, ιφγσ ηεο ζψξεπζεο αηηήζεσλ 

ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ ππνζέζεσλ εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο.  

Μάιηζηα, νη κέζνη φξνη ησλ ρξφλσλ εθδίθαζεο απνδεηθλχνληαη ζπρλά ππεξαηζηφδνμνη 

σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βξαδχηεηαο ζηελ απνλνκήο δηθαηνζχλεο, πνπ 

αλαιφγσο ην δηθαζηήξην θαη ηελ θαηεγνξία ππφζεζεο κπνξεί λα ππεξβεί ηε δεθαεηία 

(Φνξηζάθεο, 2013a). Γελ ζπαλίδνπλ δε νη πεξηπηψζεηο εθδίθαζεο θαθνπξγεκάησλ κεηά 

απφ 17 ή 18 ρξφληα, ζηα φξηα δειαδή ζρεδφλ ηεο εηθνζαεηνχο ηνπο παξαγξαθήο, αθφκε 

θη φηαλ δελ έρεη κεζνιαβήζεη καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο 

κέρξη ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο, ελψ ην έηνο 2010 ν ρξφλνο εθδίθαζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ ζηνλ πξψην βαζκφ ήηαλ γχξσ ζηηο 2000 κέξεο, ρξεηαδφηαλ δει. 

θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 6 ρξφληα γηα ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ην 

πξσηνβάζκην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην (Σέιιεο, 2017).  

Β) Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο ζην πεδίν ηεο 

ηαρχηεηαο εθδίθαζεο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ έιαβαλ αζπλήζηζηα κεγάιεο 

δηαζηάζεηο θαη ζπγθέληξσζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ.  

Ζ Διιάδα θαηέρεη δπζηπρψο ηελ ηέηαξηε ζέζε αλάκεζα ζηα 47 θξάηε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο αλαθνξηθά κε ηηο θαηαδίθεο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ) ιφγσ παξαβηάζεσλ ηεο αξρήο ηεο δίθαηεο δίθεο θαη, 
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εηδηθφηεξα, ηεο εχινγεο δηάξθεηάο ηεο. Απφ ην 1997 θαη εθεμήο ε Διιάδα 

θαηαδηθάζηεθε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 360 ππνζέζεηο γηα ππεξβνιηθέο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απφ φια ηα δηθαζηήξηα, πνιηηηθά, πνηληθά θαη 

δηνηθεηηθά. Μφλν ην 2011, θαηαγξάθεθαλ θαηαδίθεο ηεο Διιάδαο ζε 50 ππνζέζεηο 

ελψπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ (Φνξηζάθεο, 2013a). πλνιηθά δε ζηα 52 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ε ρψξα καο έρεη θαηαδηθαζηεί ζπλνιηθά 403 θνξέο γηα παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 6 παξ. 1 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) 

εμαηηίαο ππέξβαζεο ηεο εχινγεο δηάξθεηαο ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ νη 300 

πεξίπνπ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο εθδφζεθαλ ηε δεθαεηία 1999-2009. Καη ηνχην, 

παξφιν πνπ έρνπκε πεξηζζφηεξνπο δηθαζηέο αλά θάηνηθν ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθά αλαινγίεο δηθεγφξσλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Σέιιεο, 2017).  

Σν δηαξθψο νμπλφκελν πξφβιεκα ηεο καθξάο δηάξθεηαο ησλ δηθψλ ζίγεη ην 

θαηνρπξσκέλν απφ ην χληαγκα (άξζξν 20) αιιά θαη απφ ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ 

δίθαην ζεκειηψδεο δηθαίσκα γηα παξνρή απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

(Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2012).  

Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο ΔΓΑ πξνβιέπεη ξεηά φηη θάζε πξφζσπν έρεη 

δηθαίσκα ε ππφζεζή ηνπ λα δηθαζζεί, κεηαμχ άιισλ, εληφο ινγηθήο πξνζεζκίαο. Ζ 

ππέξβαζε ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ απηνχ δηθαηψκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηελ επζχλε ηνπ παξαβαίλνληνο θξάηνπο 

ζε απνδεκίσζε ηνπ παζφληνο γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε. Ο ππνινγηζκφο ηνπ εχινγνπ 

ρξφλνπ απνλνκήο δηθαηνζχλεο εθηηκάηαη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ, θαηά 

πεξίπησζε, κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ ηεο ππφζεζεο θαη, 

εηδηθφηεξα, ηε θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφζεζεο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζθεχγνληνο θαη εθείλε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο γηα ηνπο πξνζθεχγνληεο. 

ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα θαζπζηέξεζεο ησλ δηθψλ είρε 

παξαηεξεζεί ζηηο ππνζέζεηο πνπ εθδηθάδνληαλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο βξαδχηεηαο ζηελ απνλνκή ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο θαηέζηε 

επηηαθηηθή κεηά ηε λέα θαηαδίθε ηεο Διιάδαο γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 6§1 θαη 13 

ηεο ΔΓΑ, κε ηελ απφθαζε «Βαζίιεην Αζαλαζίνπ θαη ινηπνί θαηά Διιάδαο» (αξηζ. 

50973/08, 21 Γεθεκβξίνπ 2010), πνπ απνηειεί ηελ πξψηε πηινηηθή απφθαζε (pilot 

judgment/ arrêts pilotes) γηα ηελ Διιάδα. Οη πηινηηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαη φηαλ νη 

παξαβηάζεηο ηεο ΔΓΑ εθ κέξνπο ελφο θξάηνπο κέινπο νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα 
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δνκηθά ή ζπζηεκηθά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απαηηνχληαη εηδηθά εζληθά κέηξα. 

πλεπψο, κε ηελ πηινηηθή απφθαζε ην ΔΓΓΑ δελ αξθείηαη ζε θαηαδίθε, αιιά απαηηεί 

απφ ην θαηαδηθαδφκελν θξάηνο ηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ηαρχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε εμάιεηςε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ζίγνπλ θαηνρπξσκέλα απφ ηελ 

ΔΓΑ δηθαηψκαηα (Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2012).  

Σν Δ∆∆Α ζηελ απφθαζε Αζαλαζίνπ δελ πεξηφξηζε ηελ θξίζε ηνπ ζηελ επίδηθε 

δηαθνξά, αιιά ηφληζε φηη ε ππεξβνιηθή δηάξθεηα ηεο έλδηθεο δηαδηθαζίαο ζηε 

δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε, απνηειεί ρξφλην θαη ζπζηεκηθφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο 

έλλνκεο ηάμεο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αξλεζηδηθία (Πξεβεδνχξνπ, ρ.ε.).  

3.2. Ση θηαίεη; Σα αίηηα ηεο θαθνδαηκνλίαο ηεο ειιεληθήο δηθαηνζύλεο   

Σν πξφβιεκα ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, σο βαζηθή εθδήισζε  

ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο, απνδίδεηαη αηηηνινγηθά ζε δχν θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ (Σέιιεο, 2017, Φνξηζάθεο, 2012, Φνξηζάθεο, 2013a).  

Α) Δμσγελή αίηηα  

α) Σν ηξίπηπρν πνιπλνκίαο –θαθνλνκίαο- ειιηπνχο θσδηθνπνίεζεο. Ζ ζπζηεκαηηθή 

παξάβιεςε ησλ δηεζλψλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο (π.ρ. ΟΟΑ) αιιά θαη ησλ 

ειάρηζησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ ηεο ειιεληθή έλλνκεο ηάμεο απνιήγεη ζε αζάθεηα, 

απνζπαζκαηηθφηεηα, έιιεηςε ζπζηεκαηηθφηεηαο, κεηαβιεηφηεηα, αληηθαηηθφηεηα θαη 

ελ ηέιεη ζε κεησκέλε επνπηεία επί ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη αλαζθάιεηα δηθαίνπ. 

ηελ θαθή πνηφηεηα ηεο λνκνζεζίαο πξνζηίζεηαη ε θαζπζηεξεκέλε ελαξκφληζή ηεο κε 

ηε λνκνινγία θαη δε ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ. Άιισζηε, ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ 

θαζεζηψο ραξαθηεξίδεηαη ελδεκηθά απφ αχμνπζα πνιππινθφηεηα ππφ ηελ επίδξαζε 

ηνπ δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ δηθαίνπ (Αλδξνπιάθεο, 2015).  

β) Ζ δηθνκαλήο λννηξνπία. Ζ αβαζάληζηε πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, ζηελ έιιεηςε 

θνηλσληθψλ κεραληζκψλ πνπ ζα απνηξέπνπλ ηε γέλεζε ηεο δηαθνξάο, ζηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ζηνπο εμσδηθαζηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο (δηακεζνιάβεζε, ζπκβηβαζκφο, 

δηαηηεζία), ζηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη ηελ έιιεηςε δενληνινγίαο ησλ δηθεγφξσλ, πνπ 

ζπρλά σζνχλ ηνπο εληνιείο πξνο ηε δηθαζηηθή δηέλεμε, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε 

απζηεξψλ ξπζκίζεσλ θαη ηε ραιαξή ζηάζε ησλ δηθαζηψλ πνπ επέηξεπαλ λα αζθνχληαη 

πξνδήισο αβάζηκα έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεηαη, ρσξίο ζπλέπεηεο, 

ε κε πξσηνβνπιία ησλ δηαδίθσλ παξέιθπζε ηεο δίθεο.  
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γ) Δηδηθά γηα ηηο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο, ε θαθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο ιεηηνπξγεί 

αζξνηζηηθά κε ηε δηθνκαλία (Βνπξινχκεο, 2015) θαη ηελ θαζηζηά ζπρλά πεγή 

παξαλνκίαο (Αλδξνπιάθεο, 2015). Οη αλαρξνληζηηθέο, ζε αληίζεζε κε ηα δηεζλή 

πξφηππα, πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο ζηε ζρέζε ηεο κε ηνπο δηνηθνχκελνπο, ε αδπλακία 

ζέζπηζεο απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο, ε 

άκεηξε άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ απφ ην δεκφζην θαη ε κε ζπκκφξθσζε 

ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ αζχζηνιε γέλεζε δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ. 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (2012), «θχξηα 

αηηία ηνπ ζπληξηπηηθνχ φγθνπ ησλ εθθξεκψλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ είλαη ε 

θαθνδηνίθεζε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δαηδαιψδε πνιπλνκία, απνηειεί 

πξαγκαηηθή „κεραλή παξαγσγήο‟ δηαθνξψλ» θαζψο θαη ε «αιφγηζηε άζθεζε ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ απφ ην δεκφζην θαη ηα λ.π.δ.δ.».  

δ) Σν θφζηνο πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε εθθεχγεη απφ ηα εχινγα φξηα θαη είλαη 

ππεξβνιηθά ρακειφ γηα ηνλ πνιίηε ρσξίο φκσο λα ηνπ εμαζθαιίδεη πξαγκαηηθή 

πξνζηαζία, ιφγσ ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνλνκή θαη ηεο ρξήζεο ελδίθσλ 

κέζσλ. Σαπηφρξνλα, νη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο γηα ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ 

Διιάδα ππνιείπνληαη ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ.   

Β) Δλδνγελή αίηηα  

Οη ελδνγελείο παζνινγίεο άπηνληαη ηεο πνηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

αθνξνχλ ζε νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ησλ δηθαζηεξίσλ: ειιείςεηο ζε 

ππνδνκέο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν/εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, αλνξζνινγηθή 

ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, κε επαξθήο αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ.  

Μηα άιιε δηάζηαζε απνηειεί ε πνηφηεηα ηνπ θαζαπηνχ δηθαζηηθνχ έξγνπ. Δδψ 

εληάζζεηαη ε απξνζπκία ησλ δηθαζηψλ λα ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ 

έξγνπ, ελψ πξνβιέπεηαη ζπληαγκαηηθά φηη δελ επηηξέπεηαη ε ζπδήηεζε δηαηάμεσλ ή 

ηξνπνινγηψλ άζρεησλ κε ην θχξην αληηθείκελν ηνπ ζπδεηνχκελνπ λνκνζρεδίνπ (άξζξν 

74§5 ).  

3.3. Μεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνηάζεηο  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κεηά ην 2013, παξαηεξνχληαη ηάζεηο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο, ηνπιάρηζηνλ ζε φ, ηη αθνξά ηνπο πνζνηηθνχο 

δείθηεο, θαη εηδηθφηεξα, ηελ ηαρχηεηα εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ (Σέιιεο, 2017). Σν 

έξγν πνπ έρεη γίλεη, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αλακέλεηαη 
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λα γίλεη αθφκε πην αηζζεηφ ηα επφκελα ρξφληα, κεηά δειαδή ηελ πιήξε εθαξκνγή 

αθελφο φισλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηε δηνηθεηηθή δίθε πνπ ζεζπίζηεθαλ κεηά ην 

2008 θαη αθεηέξνπ ηνπ λένπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (ΚπνιΓ). Ζ έγθαηξε δε 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκία θαηέζηε 

πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λνκνζεηηθή πξνηεξαηφηεηα.  

Α) Μεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο   

Πξψηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ ζηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο, ηηο νπνίεο αλαγλψξηζε θαη ην ΔΓΓΑ (απνθάζεηο Αζαλαζίνπ, Γιχθαληδε, 

Μηρειηνπδάθεο), απνηέιεζαλ νη ζρεηηθά πξφζθαηνη λφκνη 3659/2008 θαη 3869/2010, 

3900/2010 γηα ηε δηνηθεηηθή δίθε, 3904/2010 γηα ηνλ εμνξζνινγήζνκε θαη ηε βειηίσζε 

ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαη 3994/2011 αληίζηνηρα γηα ηελ πνιηηηθή δηθαηνζχλε, πνπ 

πεξηέρεη ηξνπνπνηήζεηο θαη ηνπ λ. 3900/2010 (Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4239/2014, 

ρ.ε., Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2012).  

α) ην πεδίν ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο  

Χο απάληεζε ζηελ πηινηηθή απφθαζε Αζαλαζίνπ, νη ειιεληθέο αξρέο ζέζπηζαλ δχν 

πξνζθπγέο, κηα πξνιεπηηθή θαη κηα απνδεκησηηθή, κε ηα άξζξα 53 έσο 60 ηνπ λ. 

4055/2012 («Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο»).  

Με ηα άξζξα 53 έσο 58, θαζηεξψζεθε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αίηεζεο γηα δίθαηε 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηαδίθσλ (εχινγε απνθαηάζηαζε) ζηηο πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο ηεο 

εχινγεο δηάξθεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο. Απηφ ην εηδηθφ έλδηθν βνήζεκα εμεηάδεηαη 

απφ κνλνκειείο ζπλζέζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε επί ηεο δίθεο γηα 

ηελ νπνία πξνβάιινληαη νη αηηηάζεηο πεξί ππεξβάζεσο ηεο εχινγεο δηάξθεηάο ηεο, ελψ 

ξπζκίδνληαη δηεμνδηθά ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα επηδίθαζεο δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, ε εηζαγσγή ζηελ εζληθή 

έλλνκε ηάμε ελφο ελδίθνπ βνεζήκαηνο πνπ λα επηηξέπεη ηελ απνδεκίσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο θαηέζηε αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επζπγξάκκηζεο 

κε ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο» ππφ 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13 ΔΓΑ θαη ηηο παξαβηάζεηο ηνπ άξζξνπ 6§1 ΔΓΑ, φπσο 

εξκελεχζεθαλ ζηελ πηινηηθή απφθαζε Αζαλαζίνπ (Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 2013). Σα 2/3 ησλ ειιεληθψλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο 

δηαπηζηψζεθαλ παξαβηάζεηο απφ ην ΔΓΓΑ αθνξνχλ ηελ ππεξβνιηθή δηάξθεηα ηεο 
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δηαδηθαζίαο θαη ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο. Παξάιιεια φκσο, κε ηε 

δηεζλή έθζεζε ηεο ρψξαο απφ ηε ζσξεία ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ην ειιεληθφ 

θξάηνο επεδίσμε λα πεξηνξίζεη ηελ νηθνλνκηθή αηκνξξαγία απφ ηηο επηδηθαζζείζεο 

απνδεκηψζεηο ζε βάξνο ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο 

θαηέβαιιε 4.000.000 επξψ ηα έηε 2010 -2011 σο δίθαηε ηθαλνπνίεζε ιφγσ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ έρεη θαηαβάιεη κέρξη ζήκεξα ζρεδφλ 

8,5 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο θαη εζηθή ηθαλνπνίεζε κε 

απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ (Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Γηα ηε δίθαηε δίθε θαη 

ηελ εχινγε δηάξθεηα απηήο», ρ.ε.). Έηζη ε ειιεληθή πνιηηεία ζεζκνζέηεζε ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππέξβαζεο ηεο εχινγεο δηάξθεηαο 

ηεο δίθεο απφ εζληθά φξγαλα, ρσξίο ηελ αλάγθε πξνζθπγήο ζην ΔΓΓΑ, γηα κεγαιχηεξα 

πνζά απνδεκίσζεο.  

Ο λ. 4055/2012 εηζήγαγε ζεηηθά ζηνηρεία θαη ζε άιια πεδία ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο 

(Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2012): εληζρχζεθε ν ζεζκφο ηεο 

πηινηηθήο δίθεο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη εηζήρζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην 

(άξζξα 40 θαη 69), νη ππνζέζεηο πνπ επηιχνληαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

εθδηθάδνληαη απφ ηα ηειεπηαία ππνρξεσηηθά ζηε δηαδηθαζία ζε ζπκβνχιην, ην ίδην θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβάιινληαη ιφγνη πξνδήισο απαξάδεθηνη ή αβάζηκνη (άξζξν 

40), επεθηάζεθε ε δηαδηθαζία ζε ζπκβνχιην θαη γηα ηελ απνδνρή παξαδεθηψλ θαη  

πξνδήισο βάζηκσλ ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ (άξζξα 45 θαη 51).  

πλεπεία ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ θπξίσο κεηά ην 2008 γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δίθεο, κέζα ζηελ πεληαεηία 2010- 2015 επήιζε κείσζε ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ ππνζέζεσλ πνπ αγγίδεη ην 50% (Σέιιεο, 2017). Έηζη, νη εθθξεκείο 

ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ππνζέζεηο αλέξρνληαλ ζε 306.000 πεξίπνπ ζηηο 

31.12.2015 θαη ζηηο 280.000 πεξίπνπ ζηηο 31.12.2016. Δηδηθφηεξα, νη εθθξεκείο 

ππνζέζεηο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κεηψζεθαλ απφ 31.999 ηελ 

1/1/2012 ζε 19.691 ηελ 1/1/2015, ελψπηνλ δε ησλ Γηνηθεηηθψλ Πξσηνδηθείσλ απφ 

409.119 ζε 304.892 ζηα ίδηα ρξνληθά νξφζεκα (ηαπξφπνπινο, 2015). Άιισζηε, 

ελφςεη ηεο εμέιημεο απηήο ην 2015 βγήθακε απφ ηελ επηηήξεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, ε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ εθδίθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ κεηψζεθε απφ ηηο 2.000 εκέξεο ην 2010 ζε 

ιηγφηεξν απφ 1.000 εκέξεο, ήηνη πνζνζηφ κείσζεο 50%.  
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Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ν ζηφρνο ηεο επηηάρπλζεο εμππεξεηείηαη. ε αληίζεζε κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο πνπ ηίζεηαη ελ ακθηβφισ (ηαπξφπνπινο, 2015). Δηδηθφηεξα, 

δεηήκαηα ηζφηεηαο ηίζεληαη απφ ηελ εθδίθαζε θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηαθνξψλ 

κε αληηθείκελν άλσ ησλ 150.000 επξψ ζε έλα κφλν βαζκφ νπζίαο απφ ην δηνηθεηηθφ 

Δθεηείν (άξζξν 47 λ. 4055/2012.  

β) ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζύλεο   

ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο δίθεο, νη πξνγελέζηεξνη λφκνη 2915/2001 θαη 3994/2011 δελ 

απέδσζαλ ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο 

(ηαζηλφπνπινο, 2015).  

Θεηηθέο ελ γέλεη παξεκβάζεηο ηνπ λ. 4055/2012 ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο δηθαηνζχλεο 

αθνξνχζαλ (Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Γηα ηε δίθαηε δίθε θαη ηελ εχινγε 

δηάξθεηα απηήο», ρ.ε.): ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιφγσλ αλαβνιήο ζε φια ηα δηθαζηήξηα 

(άξζξν 26), ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο θη επίδνζεο 

δηθνγξάθσλ θαη πξνηάζεσλ (άξζξα 8, 42, 49 θαη 74), ζηε ζέζπηζε ηεο ζπλνπηηθήο 

πεξίιεςεο ζηα εηζαγσγηθά δηθφγξαθα (άξζξα 41 θαη 48) ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο άξλεζεο ηεο δηνίθεζεο λα απνζηείιεη θάθειν ή απφςεηο κε ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεθκεξίνπ νκνινγίαο (άξζξν 43), ζηελ αχμεζε ηεο 

δηθαζηηθήο δαπάλεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν εηηεκέλνο δηάδηθνο ζπλέβαιε δηθνλνκηθά 

ζηελ θαζπζηέξεζε εθδίθαζεο (άξζξν 46), ζην ζχληνκν πξνζδηνξηζκφ θαη έθδνζε 

απνθάζεσλ ζε εξγαηηθέο θαη κηζζσηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη αγσγέο γηα ακνηβέο, 

δηαηξνθέο, επηκέιεηα (άξζξν 15), ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ (άξζξν 16), ζηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

εμέηαζεο ζηα πιεκκειήκαηα (άξζξν 27).   

Δληνχηνηο, ε αχμεζε ησλ παξαβφισλ γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ 

επί πνηλή απαξαδέθηνπ πνπ εηζήγαγε ν λ. 4055/2012 ζε φια ηα δηθαζηήξηα 

ραξαθηεξίζηεθε «αικαηψδεο», θαζψο δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε 

κεγάινπ αξηζκνχ πξνζψπσλ θαη δε κφλν ηδησηψλ, θαηά πξνθαλή άληζε κεηαρείξηζε κε 

ην δεκφζην (Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2012).  

Με ηνλ λ. 4239/2014 επεθηάζεθε ε αίηεζε δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο (εχινγεο ρξεκαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο) ησλ δηαδίθσλ γηα ππέξβαζε ηεο εχινγεο δηάξθεηαο ζηελ πνιηηηθή θαη 

ηελ πνηληθή δίθε, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δίθεο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

Ο λένο Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4335/2015 πνπ 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ 1.1.2016, αλακέλεηαη λα απνδψζεη θαξπνχο βαζηθά ζηελ 
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επηηάρπλζε ηεο εθδίθαζεο ησλ αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηαθνξψλ, κέζσ ηδίσο, ησλ 

ξπζκίζεσλ γηα (Οη βαζηθέο αιιαγέο ηνπ λ. 4335/2015, ρ.ε., Σέιιεο, 2017):  

- ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ πξσηνβάζκησλ δηθαζηεξίσλ, εηδηθά γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ 

δηθάδνληαη θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία (άξζξα 1-334), φπνπ αληηθαζίζηαηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ε πξνθνξηθή δηαδηθαζία απφ ηνλ έγγξαθν ηχπν θαη επηθνξηίδνληαη νη δηάδηθνη κε 

ηελ ηήξεζε ζεηξάο απζηεξψλ πξνζεζκηψλ. Έηζη, ε ζχληνκε κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

αγσγήο επίδνζή ηεο ζηνλ αληίδηθν, ε ζχληνκε ακθίπιεπξε θαηάζεζε πξνηάζεσλ, 

πξνζζεθψλ θαη αληηθξνχζεσλ, θαζψο θαη ν άκεζνο νξηζκφο εηζεγεηήο απνζθνπνχλ 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αμηνπνηψληαο ηνλ έσο ηψξα ελδηάκεζν, «λεθξφ» 

ρξφλν, φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθξεκνδηθίαο,   

- ηελ απαγφξεπζε αλαβνιψλ, 

- ηελ θαζηέξσζε έγγξαθεο απφδεημεο (θαη κφλν θαη‟ εμαίξεζε εμέηαζε ελφο κάξηπξα 

γηα θάζε δηάδηθν) θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία (άξζξα 340, 393, 

421-424),  

- ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο (λέν άξζξν 116
Α
),  

- ηηο ηξνπνπνηήζεηο (πξνζεζκίεο, θαηάζεζε πξνηάζεσλ, πξνβνιή λέσλ ηζρπξηζκψλ, 

θαηάξγεζε ηεο δεκνζίεπζεο εηζήγεζεο ζε αλαηξέζεηο ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ) ζηα 

έλδηθα κέζα (άξζξα 498, 518, 564, 524, 527, 559, 571),   

- ηελ ελνπνίεζε ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ (άξζξα 591- 645), 

- ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηα αζθαιηζηηθά κέηξα (άξζξα 690-691),  

- ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψλεηαη ηαρχηεξα.  

Ννκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο, ειήθζεζαλ εηδηθά 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ επίιπζεο δηαθνξψλ. Ζ εμσδηθαζηηθή 

δηακεζνιάβεζε ζεζπίζηεθε κε ηνλ λ. 3898/2010 «Γηακεζνιάβεζε γηα αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο». Με ην άξζξν 214Β ΚπνιΓ, πνπ εηζήρζε κε ηνλ λ. 4055/2012, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο πξνζθπγήο ζηε δηθαζηηθή κεζνιάβεζε γηα 

δηαθνξέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πξηλ ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθξεκνδηθίαο. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη μερσξηζηέο θαη θνηλέο αθξνάζεηο ησλ κεξψλ 

θαη ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ηνπο κε ηνλ αξκφδην κεζνιαβεηή δηθαζηή πνπ ηνπο 

απεπζχλεη κε δεζκεπηηθέο πξνηάζεηο επίιπζεο. Δπίζεο, ηα δηθαζηήξηα πξψηνπ ή 

δεπηέξνπ βαζκνχ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα θαινχλ ηα κέξε λα πξνζθχγνπλ ζηε δηθαζηηθή 
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κεζνιάβεζε, αλαβάιινληαο ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. Ζ πξνζθπγή ηφζν ζηελ 

εμψδηθε, φζν θαη ζηε δηθαζηηθή κεζνιάβεζε δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή θαη ηελ 

απνζβεζηηθή πξνζεζκία άζθεζεο ησλ αμηψζεσλ, ελψ ε ηειηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ 

απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Δλζαξξπληηθή είλαη θαη ε 

πξφζθαηε, απφ 28 Γεθεκβξίνπ 2017, πξσηνβνπιία δηαβνχιεπζεο επί ηνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο (Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2017). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

ππνρξεσηηθή ππαγσγή θαηεγνξηψλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο 

(άξζξν 5).  

Σέινο, ειάθξπλζε ηνπ θφξηνπ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ αλακέλεηαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ πεξί εθδφζεσο ζπλαηλεηηθψλ δηαδπγίσλ ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ (λ. 4509/2017). 

Β) Σν κέιινλ ηεο ειιεληθήο δηθαηνζύλεο  

α) Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο  

Γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο θαη δε ηεο 

δηάζηαζεο ηεο επηηάρπλζεο ηεο έθδνζεο απνθάζεσλ, αιιά θαη ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ε ειιεληθή πνιηηεία πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ηξεηο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο (Σέιιεο, 2017, Φνξηζάθεο, 2013a): 

i) Να πεξηνξίζεη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζπκθφξεζε ησλ 

δηθαζηεξίσλ κε ππεξβνιηθφ αξηζκφ ππνζέζεσλ. Μέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

είλαη ε θσδηθνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ε βειηίσζε ηεο 

λνκνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, σο αληίδνην ζηε δηάζπαξηε πνιπλνκία. Ζ απνθπγή ησλ 

ζπρλψλ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ θαη δε ζην δηθνλνκηθφ πεδίν αιιά θαη ε ππνρξεσηηθή 

πξνγελέζηεξε γλσκνδφηεζε απφ ζεζκηθά φξγαλα ησλ «επαγγεικαηηψλ ηνπ Γηθαίνπ» 

(Έλσζε Γηθαζηψλ θαη Δηζαγγειέσλ, Οινκέιεηα Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ) ζα 

εμππεξεηήζνπλ ζαθψο ηνλ ζηφρν ηεο νξζνινγηθφηεξεο λνκνζέηεζεο (ηαζηλφπνπινο, 

2015). Παξάιιεια, απαηηείηαη άκεζα ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο κε 

πξνηππνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη πεξηνξηζκφ ηεο άθξηηεο άζθεζεο ελδίθσλ 

κέζσλ απφ ην δεκφζην. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε ρσξίο λα 

θαηαζηεί απαγνξεπηηθφ γηα ηνλ πνιίηε, φπσο ε ππνρξεσηηθή θαηαβνιή παξαβφισλ κε 

ηελ θαηάζεζε ηεο κήλπζεο ή ηεο αγσγήο θαη ε επηδίθαζε πξαγκαηηθψλ δηθαζηηθψλ 

εμφδσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά πξνο ηελ αιφγηζηε πξνζθπγή ζε απηήλ. 
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Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

θαη ησλ δηθαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

ii) Να εληζρχζεη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, κε παξνρή 

θηλήηξσλ ζηνπο δηαδίθνπο (π.ρ. κείσζε εμφδσλ) θαη ζηνπο δηθεγφξνπο (π.ρ. 

πξνείζπξαμε ακνηβήο), ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κέγηζηε δπλαηή κείσζε ησλ εηζξνψλ 

ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα. ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

πεξηιακβάλνληαη (Φνξηζάθεο, 2012): 1) ε πξνζθνξά θαιψλ ππεξεζηψλ, νπφηε ν 

ελδηάκεζνο δελ πξνηείλεη ιχζεηο αιιά δηεπθνιχλεη ηα κέξε ζηελ εμεχξεζή ηεο, 2) ε 

δηακεζνιάβεζε, νπφηε ν δηακεζνιαβεηήο σο αλεμάξηεην ηξίην πξφζσπν πξνηείλεη 

ιχζε, 3) ν ζπκβηβαζκφο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε εθαηέξσζελ παξαρσξήζεηο 

θαη 4) ε δηαηηεζία, πνπ απνηειεί εμσθξαηηθή δηθαζηεξηαθή δηαδηθαζία επίιπζεο.  

iii) Να ξίμεη ην βάξνο ζε κέηξα νξγαλσηηθήο θαη δηαξζξσηηθήο/δνκηθήο θχζεο, πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηαρχηεξε εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ, ζα απμήζνπλ δειαδή, ηηο εθξνέο 

απφ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ζε δεδνκέλν ρξφλν. Οη δηθνλνκηθνχ/δηαδηθαζηηθνχ ή/θαη 

δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο πνπ κεζνιάβεζαλ ηδίσο κεηά ην 2008 

θαίλεηαη λα έρνπλ θζάζεη ζηα φξηά ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ηφζν απφ άπνςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη ζπληαγκαηηθήο αλνρήο, αθνχ ζπρλά δηεκβνιίδνπλ ηηο 

εγγπήζεηο πνηφηεηαο θαη ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε γηα παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο.  

Δζηηάδνληαο πεξαηηέξσ ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο ηεο βξαδχηεηαο ζηελ απνλνκή 

ηεο δηθαηνζχλεο, πξνθξίλνληαη (Σέιιεο, 2017) εηδηθφηεξεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο 

ρακεινχ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ρσξίο ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο πνπ δχλαληαη 

αθελφο λα κεηψζνπλ ηηο εηζξνέο αθεηέξνπ λα απμήζνπλ ηηο εθξνέο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

λα βειηηψζνπλ ελ ηέιεη ηελ πνηφηεηα ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο.  

Ζ κείσζε ησλ εηζξνψλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηε ζέζπηζε ηεο πξνζθπγήο ζε θάπνηα δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, 

είηε ηεο εμψδηθεο δηακεζνιάβεζεο είηε ηεο δηθαζηηθήο κεζνιάβεζεο (άξζξν 214 Β 

ΚπνιΓ) σο ππνρξεσηηθφ πξνζηάδην γηα ην παξαδεθηφ ηεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο, 

ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ (π.ρ. ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά). 

Δπηπιένλ ζεηηθέο αιιαγέο ζα ήηαλ ε πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(πιελ αλαγθαίσλ εμαηξέζεσλ, φπσο ζηα αζθαιηζηηθά κέηξα) θαη ηαπηφρξνλε 

απινπνίεζή ηνπο ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα δηθνλνκηθά απαξάδεθηα (π.ρ. ζπκπιήξσζε 

ηεο αγσγήο κε ηηο πξνηάζεηο, έιεγρνο πιεξφηεηαο θαθέινπ πξηλ ηε ζπδήηεζε, νξηζκφο 

εηζεγεηή ζε πνιπκειείο ζπλζέζεηο) θαη λα δηαζθαιηζηεί ε πξφνδνο ηεο δίθεο (Γσξήο, 

2015, ηαζηλφπνπινο, 2015). Οκνίσο, λα ζεζπηζηνχλ ζπλέπεηεο γηα ηηο παξειθπζηηθέο 
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ηαθηηθέο φπσο ε νιηθή θαηάξγεζε ηεο δεχηεξεο αλαβνιήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κε 

πεηζαξρηθή πνηλή γηα ηνλ δηθαζηή θαη επηδίθαζε δηθαζηηθψλ εμφδσλ γηα ηνλ 

αλαβάιινληα φπσο θαη γηα ηε ζπκθσλεζείζα καηαίσζε (ηαζηλφπνπινο, 2015). 

Πξνηείλεηαη αθφκε, ε θαηάξγεζε ησλ κηθξνδηαθνξψλ θαη ε επίιπζε ηνπο απνθιεηζηηθά 

εμσδηθαζηηθά, ν πεξηνξηζκφο ζηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ (ηδίσο ζηελ 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαη ζηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο) κε ηε ζέζπηζε απνζβεζηηθψλ 

πξνζεζκηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ζπδήηεζε θαη ε απνζπκθφξεζε ησλ 

Δηξελνδηθείσλ (Φνξηζάθεο, 2012, Φνξηζάθεο, 2013a).   

Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηε κείσζε ηεο δηθαζηηθήο χιεο ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε 

απνηεινχλ (Σέιιεο, 2017, Φνξηζάθεο, 2013a): ε καδηθή απνπνηληθνπνίεζε 

αδηθεκάησλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (πνιενδνκηθά, αζθαιηζηηθά, θνξνινγηθά) θαη 

κεηαηξνπή ηνπο ζε δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο˙ ε επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο θαη ζε άιια εγθιήκαηα πέξαλ απηψλ ηνπ άξζξνπ 308 Β ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, κε δειεαζηηθέο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν ξπζκίζεηο˙ ε έγθαηξε 

ρξνλνζέηεζε θαη ε πνιπήκεξε εθδίθαζε ππνζέζεσλ ηνπ πηλαθίνπ, ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ νη αλαβνιέο εθδίθαζεο ιφγσ πέξαηνο σξαξίνπ˙ ε απαγφξεπζε ηεο 

δεχηεξεο αλαβνιήο ή εθδίθαζε, σο επεηγνπζψλ κε πξνζσπηθφ έθηαθηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηεθκαηξφκελε ηελ άδεηα ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ, φισλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

εηζάγνληαη κεηά απφ δεχηεξε αλαβνιή (Κνζκίδεο, 2015)˙ ε έθδνζε θαη ε θαζαξνγξαθή 

επηηφπνπ ζχληνκσλ απνθάζεσλ θαη ε άκεζε επίδνζε απνζπάζκαηνο απηψλ ζηνπο 

δηαδίθνπο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πνηληθψλ δηαθνξψλ πξνβάιιεηαη αθφκε ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ελδίθσλ κέζσλ (έθεζε, αλαίξεζε) ηδίσο θαηά ησλ βνπιεπκάησλ, κε ηε 

ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ιφγσλ άζθεζεο ηεο έθεζεο (Φνξηζάθεο, 2012).   

Ζ ελεξγνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ ελδηθνθαλψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ, ζα κεηψζεη ηελ εηζξνή ηνπο ζην πεδίν ηεο 

δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο (Σέιιεο, 2017). Άιιεο αιιαγέο ζηε δηνηθεηηθή δίθε είλαη ε 

επαλαθνξά ησλ εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ (θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά, 

πνιενδνκηθά), ε απαγφξεπζε αλαβνιήο ιφγσ κε απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ απφ ηε 

δηνίθεζε πνπ ζα ηζνδπλακεί κε απνδνρή ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ε 

κεηαθνξά αθπξσηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζηα Δθεηεία θαη 

Πξσηνδηθεία θαη ε απαγφξεπζε ηεο δεχηεξεο αλαβνιήο ζην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο (Φνξηζάθεο, 2013a). Σέινο, ε βέιηηζηε πξνεηνηκαζία ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ρξφλνπ ζα ζσξαθηζηνχλ έηη πεξαηηέξσ κε 

ηελ επξχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπκβνχιην θαη ησλ πηινηηθψλ δηθψλ ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ εηζεγεηή δηθαζηή θαη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηεο 

νπζίαο (αξ. 127§ 3 ΚΓΓ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην αξ. 24 λ. 4446/2016). 

Μείσζε ησλ εηζξνψλ ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα δχλαηαη λα επέιζεη κε ηελ ηαπηφρξνλε 

εμαγσγή χιεο πξνο ηνπο ππάξρνληεο θνξείο (Φνξηζάθεο, 2013a), φπσο 

ζπκβνιαηνγξάθνπο (π.ρ. έθδνζε θιεξνλνκεηήξησλ), δηθεγφξνπο (π.ρ. ζχζηαζε 

ζσκαηείσλ κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ), ιεμίαξρνπο, κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα, ΚΔΠ (π.ρ. έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ), 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Γπζηπρψο, ε ειιεληθή πνιηηεία λνκνζεηεί κε ηειηθφ 

«απνδέθηε» ζπλήζσο ην δηθαζηήξην θαη φρη άιινπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη 

δεκφζηεο αξρέο κε ερέγγπα λνκηθήο θαηάξηηζεο θαη ακεξφιεπηεο θξίζεο 

(ηαζηλφπνπινο, 2015).  

Γηαξζξσηηθά κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο (εθξνέο) ησλ δηθαζηεξίσλ 

είλαη (ηαζηλφπνπινο, 2015, Σέιιεο, 2017, Φνξηζάθεο, 2013a): ε ρσξνηαμηθή 

αλαθαηαλνκή ησλ δηθαζηεξίσλ κε ζπλέλσζε κηθξψλ επαξρηαθψλ Δηξελνδηθείσλ θαη 

δηάζπαζε ησλ θνξεζκέλσλ Πξσηνδηθείσλ, ηδίσο ηεο Αζήλαο (Γσξήο, 2015), ν 

επαλαθαζνξηζκφο  επξχηεξσλ δηθαζηηθψλ πεξηθεξεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ δηθαζηψλ θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ ραξηψλ 

(«Καιιηθξάηεο ζηε δηθαηνζχλε»), ε κείσζε ησλ κεηαβαηηθψλ εδξψλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηειεκαηηθή ζπλέρηζε ηεο δίθεο θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ κφλν γηα ηε ζπδήηεζε, ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κε ζηφρν ηελ 

πιήξε κεραλνγξάθεζε ησλ δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ κε δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο δίθεο (ειεθηξνληθή 

θαηάζεζε δηθνγξάθσλ, πξνηάζεσλ θαη εγγξάθσλ, απεπζείαο έθδνζε θαη επίδνζε 

θαζαξνγξακκέλσλ θαη ζεσξεκέλσλ απνθάζεσλ, ςεθηνπνίεζε ηεο λνκνινγίαο φισλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ).  

Ζ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ ζπλαξηάηαη επηπιένλ, κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη ζηε δηνίθεζή ηνπο. Ζ πιένλ ππεχζπλε 

απαζρφιεζε ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ πξνυπνζέηεη νξηνζέηεζε ζηφρσλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα άηνκα θαη νξγαληθέο κνλάδεο θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ 

επηδφζεσλ, κε παξνρή θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο (Γσξήο, 2015) θαη επηβνιή πνηλψλ 

(πεηζαξρηθψλ ή ζηηο πξναγσγηθέο θξίζεηο) γηα ζπζηεκαηηθέο θαη αδηάθξηηεο 

θαζπζηεξήζεηο (Κνζκίδεο, 2015). Ο αμηφπηζηνο έιεγρνο απφδνζεο θαη ε επηβξάβεπζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο απαηηεί ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο Δπηζεψξεζεο ησλ Γηθαζηεξίσλ 

θαη ηε ζέζπηζε ππεξεζηαθψλ πξσηνθφιισλ (ηαζηλφπνπινο, 2015). Ζ δηνηθεηηθή ηδίσο, 
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δηθαηνζχλε ρξήδεη ελίζρπζεο θαη κε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη δε δηθαζηηθνχο 

ππαιιήινπο πςειήο εμεηδίθεπζεο (απνθνίηνπο λνκηθήο θαη ΠΔ πιεξνθνξηθήο). ηελ 

πνιηηηθή δηθαηνζχλε πξνθξίλεηαη ε ζχζηαζε ζσκάησλ θνηλσληθψλ επηκειεηψλ θαη 

πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ ζα ππεξεηνχλ ζηα δηθαζηήξηα θαη ζα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ (ηαζηλφπνπινο, 2015).  

πκπεξαζκαηηθά, νη απνζπαζκαηηθέο αιιαγέο γηα ηελ επηηάρπλζε απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο δελ αξθνχλ πιένλ (Φνξηζάθεο, 2012). Απαηηείηαη έλαο ζπλνιηθφο 

αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε πξφηαγκα ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο δηθαζηηθήο χιεο 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ γέλλεζεο δηαθνξψλ. Μηα καθξφπλνε 

πξνζπάζεηα πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζέζπηζε ελφο δηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη ηε δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ ζην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ αλά θαηεγνξία ππνζέζεσλ θαη αλά 

δηθαζηήξην θαη ηελ επεμεξγαζία βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ. Απφ εθεί ζα πξνθχςνπλ 

ξηδηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο αλαδηνξγάλσζεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ελ θαηξψ λέεο 

ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο.   

β) Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο  

Ο αξηζκφο ησλ δηθαζηψλ ζεσξείηαη κάιινλ ηθαλνπνηεηηθφο. Πνηνηηθφηεξα 

απνηειέζκαηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο δηαζθαιίδεη θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ δηθαζηψλ, ζπρλά δε θαη ζε πξνγξάκκαηα απφ θνηλνχ κε δηθεγφξνπο, 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο θαιήο ζπλεξγαζίαο. Μηα πηπρή πνπ παξαγλσξίδεηαη 

είλαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ εζηθψλ πξνζφλησλ ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ζην 

πξψηκν ζηάδην ηε επηινγήο ηνπο, κε ηε ρνιή Γηθαζηψλ λα δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά σο ζρνιή πξνπαίδεπζεο ησλ επηιεγφκελσλ (Γσξήο, 2015, Κνζκίδεο, 

2015): επηκέιεηα θαη θνηλσληθφηεηα, εππξνζεγνξία θαη ηθαλφηεηεο αθξφαζεο, 

ζπγθέληξσζεο θαη απηνζπγθξάηεζεο, ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα θαη θνηλσληθή 

επαηζζεζία, έιιεηςε πξνζσπηθψλ εμαξηήζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο αηνκηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.   

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηνηηθήο δηάζηαζεο θαη‟ αξράο κέζσ πξνηχπσλ πνηφηεηαο, 

πξνηείλεηαη (Γσξήο, 2015) ε ηππνπνίεζε απνθάζεσλ ζε θαηάιιειεο πξνο ηνχην 

ππνζέζεηο (απηνθηλεηηθά, δηαηαγέο πιεξσκήο), θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή θνηλψλ νκάδσλ 

δηθαζηψλ θαη δηθεγφξσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβαηηθψλ κέηξσλ.  

Τπάξρεη ηέινο, ε επηινγή ησλ «βνεζψλ δηθαζηνχ» («juges référendaires»/«judicial 

assistants») πνπ ιεηηνπξγεί κε επηηπρία ζε επξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην), ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Πξφθεηηαη γηα δηθαζηηθνχο βνεζνχο κε πςειή λνκηθή παηδεία, πνπ επηθνπξνχλ ηνπο 

αλψηαηνπο δηθαζηέο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ππνζέζεσλ εξεπλεηηθά θαη λνκνινγηαθά, 

ρσξίο φκσο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαζθέςεηο νχηε ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ. Ζ 

πηνζέηεζε απηνχ ηνπ ζεζκνχ δελ ζπγθεληξψλεη πάλησο, νκφθσλε απνδνρή σο κέηξν 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο (Σέιιεο, 2017).  

γ) Δλίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο  

ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαξζξσηηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο εμέρνπζα ζέζε 

θαηέρεη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επηινγή ηεο εγεζίαο ησλ 

αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ απφ ηελ θπβέξλεζε (άξζξν 90§5 ). Δλδεδεηγκέλε, απφ 

πιεπξάο δηαθάλεηαο θαη δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ αλψηαησλ δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ, ζεσξείηαη ε επηινγή ηνπο  απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη δε απφ ηε 

Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο κε απμεκέλε πιεηνςεθία. Παξεκβάζεηο 

πξνηείλνληαη παξάιιεια γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο αλεμαξηεζίαο, φπσο ιφγνπ 

ράξε ε ζέζπηζε θψδηθα θαηεπζπληήξησλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηηο πξναγσγέο, 

ηνπνζεηήζεηο, κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Ζ 

απφθιηζε ζα είλαη δε δπλαηή κφλν κε αηηηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ αλψηαηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ αζθεί ηελ ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα (άξζξν 90§ 1-3 ).        

  



 71 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ πνηόηεηα ηεο δηθαηνζύλεο ζηελ Ρνπκαλία  

4.1. Ζ κεηαξξπζκηζηηθή ώζεζε ηεο Έλσζεο  

Σν επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζηε Ρνπκαλία ραξαθηεξίδεηαη γξίθνο, ζε 

βαζκφ πνπ παξαηεξείηαη φηη «ε Ρνπκαλία αληηπξνζσπεχεη ηε κεγαιχηεξε επηηπρία, 

ζπγρξφλσο κε ηε κεγαιχηεξε απνηπρία, ηεο δξαζηηθήο κεηαξξπζκηζηηθήο ψζεζεο εθ 

κέξνπο ηεο ΔΔ» (Vachudova, 2005 φπ. αλαθ. ζην Mendelski, 2012).  

Α) Ζ πνιηηηθή αηξεζηκόηεηα ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνώζεζε κεηαξξπζκίζεσλ  

Ζ βαζηθή θαη πιένλ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε κφριεπζε εζληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε αηξεζηκφηεηα, ήηνη ε ζηξαηεγηθή ηεο ελίζρπζεο ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ εληαμηαθψλ πξνυπνζέζεσλ κέζσ ηεο αληακνηβήο πνπ απνηειεί ε 

απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο (Mendelski, 2012). 

Ζ πνιηηηθή αηξεζηκφηεηα ηεο ΔΔ δηαζέηεη κηα νπζηαζηηθή θαη κηα ιεηηνπξγηθή 

δηάζηαζε. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ην πνιηηηθφ θεθηεκέλν, ηηο θνηλέο αμίεο, ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ κεηνπζηψζεθαλ ζηα πνιηηηθά θξηηήξηα γηα ηηο πξνο έληαμε 

ρψξεο. Ζ δεχηεξε πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζπκκφξθσζεο 

κέζα απφ θάζεηο αμηνιφγεζεο θαη πξνζεζκίεο.  

Δηδηθφηεξα ζην νπζηαζηηθφ πεδίν, παξφηη δελ πθίζηαηαη θεθηεκέλν πνπ αλαθέξεηαη 

επζέσο ζηηο δηθαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη ηειεπηαίεο ζρεηίδνληαη κε δχν απφ ηα 

θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο (Mendelski, 2012): αθελφο ηε ζηαζεξφηεηα ζεζκψλ πνπ 

εγγπψληαη ην θξάηνο δηθαίνπ (θαζψο θαη ηε δεκνθξαηία, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, πνπ ζπλαπνηεινχλ ην πνιηηηθφ θξηηήξην) 

αθεηέξνπ ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πιήξνπο κέινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθνπψλ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο (θξηηήξην ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ).  

Σν θεθηεκέλν ηεο έληαμεο απνηειείηαη απφ έλα ζπλερψο δηεπξπλφκελν ζψκα λφκσλ, 

ζπκθσληψλ, απνθάζεσλ, δηαθεξχμεσλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ην νπνίν ηα λέα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα δερζνχλ εμαξρήο, αλεπηθχιαθηα. Ζ αηξεζηκφηεηα ζηηο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ην θεθηεκέλν είλαη κία ηερληθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ ελαξκφληζε ησλ ππνςεθίσλ θξαηψλ κε ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία (πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο δίθαην), κε ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 

θεθηεκέλνπ (κε λνκηθά δεζκεπηηθέο πξάμεηο, φπσο απνθάζεηο, δηαθεξχμεηο, ζπζηάζεηο, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη αξρέο) θαη κε ην «δηθαζηηθφ θεθηεκέλν» πνπ πεγάδεη απφ 

ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ 
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Ζ ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο ελσζηαθήο αηξεζηκφηεηαο δηέζηεηιε ηε δηαδηθαζία 

πξνζρψξεζεο λέσλ κειψλ, κέζσ ζεζκηθψλ πξνηχπσλ πνπ δηακφξθσζαλ κηα εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία πξν-εληαμηαθήο αμηνιφγεζεο. Θεζκνζεηήζεθαλ δειαδή, αμηνινγηθά ζηάδηα, 

πξηλ ηελ απνλνκή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ρψξαο θαη ηελ έλαξμε 

ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξψηκα θίιηξα ηεξάξρεζεο 

ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ.  

Β) Ζ επηξξνή ηεο ΔΔ ζηε ζηξαηεγηθή δηθαζηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Ρνπκαλίαο   

ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξν-εληαμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε επηξξνή ηεο Έλσζεο ζηηο 

δηθαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο Ρνπκαλίαο εληνπίδεηαη ζε δχν θπξίσο πεδία (Mendelski, 

2012): πξψηνλ, κέζσ ησλ κεραληζκψλ θαζνδήγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ πνπ 

αλέπηπμε ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο, ηεο Δηαηξηθήο ρέζεο 

Πξνζρψξεζεο, ησλ ηαθηηθψλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο αιιά θαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ 

πςειφβαζκσλ επξσπαίσλ αμησκαηνχρσλ. Ζ Ρνπκαλία ππέγξαςε Δπξσπατθή πκθσλία 

ζχλδεζεο κε ηελ Κνηλφηεηα ην 1993, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1995. 

ηηο 22 Ηνπλίνπ 1995 θαηέζεζε αίηεζε πξνζρψξεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 

Δηαηξηθή ρέζε Πξνζρψξεζεο ππεγξάθε ην 1999. Οη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

άλνημαλ ην 2000 θαη νινθιεξψζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004. Σνλ Απξίιην ηνπ 2005, 

ππεγξάθε ε ζπλζήθε πξνζρψξεζεο. Σν ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ, ζπζηάζεσλ θαη 

θξηηηθψλ παξαηεξήζεσλ πνπ απνξξέεη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο δηακφξθσζαλ κηα 

θαιά ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ειήθζε δε ζνβαξά ππφςε 

ζηα εζληθά ρέδηα Γξάζεο πνπ δηακφξθσζαλ νη ξνπκαληθέο αξρέο απφ θνηλνχ κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (π.ρ. ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε 

Μεηαξξχζκηζε ζηε Γηθαηνζχλε 2005-2007 ζην Mendelski, 2012).   

Πξφζζεηνη κεραληζκνί δηαηήξεζεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ momentum εηδηθά ζηνλ ρψξν 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, πνπ κεηαθχιεζαλ ηελ 

αηξεζηκφηεηα αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

ήηαλ ν Μεραληζκφο πλεξγαζίαο θαη Διέγρνπ θαζψο θαη ε ξήηξα αζθαιείαο (safeguard 

clause). Οη ξήηξεο αζθαιείαο ελζσκαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο πλζήθεο 

Πξνζρψξεζεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. πγθεθξηκέλα, γεληθή ξήηξα ζην 

άξζξν 39 ηνπ Πξσηνθφιινπ ησλ φξσλ πξνζρψξεζεο πξνέβιεπε φηη, κε νκφθσλε 

απφθαζε ησλ θξαηψλ κειψλ, ε εκεξνκελία έληαμεο κπνξεί λα κεηαηεζεί θαηά έλα έηνο, 

εάλ ζπληξέρεη ζνβαξφο θίλδπλνο κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ έληαμεο. Δπηπιένλ 

εηδηθή ξήηξα ππήξρε γηα ηελ αλαβνιή έληαμεο ηεο Ρνπκαλίαο νκνίσο κέρξη ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2008, κε απφθαζε εηδηθήο πιεηνςεθίαο. Σνχην δε ζε πεξίπησζε κε 
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εθπιήξσζεο έληεθα ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ ηεο πλζήθεο 

Πξνζρψξεζεο πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ. Δμάιινπ, δηνξζσηηθά κέηξα πξνηάζεθαλ κεηά 

θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο βάζεη ηεο πλνιηθήο Έθζεζεο 

Παξαθνινχζεζεο ηεο Δπηηξνπήο, απφ ηελ νπνία εμαξηήζεθε ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

εκεξνκελίαο πξνζρψξεζεο.  

Σν δεχηεξν πεδίν ζπλδξνκήο ηεο ΔΔ ζηε κεηαξξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Ρνπκαλίαο 

ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο ήηαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο «ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο» πνπ 

πεξηιακβάλεη (Mendelski, 2012): ηελ ρξεκαηνδνηηθή θαη ηερληθή βνήζεηα θαζψο θαη 

ηελ παξνρή ζπκβνιψλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο θαη κέζσ ζπκθσληψλ αδειθνπνίεζεο 

(twinning) γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζήκαλε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην 2001, «Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνεληαμηαθήο ζηξαηεγηθήο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 630 

εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, πεξίπνπ δειαδή 6% ησλ εζφδσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ εζληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Ρνπκαλίαο θαη 25% ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζην πιαίζην ηνπ 

εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ» (Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αίηεζε πξνζρψξεζεο ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ πξφνδν ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ). Οη πηζηψζεηο πνπ έιαβε ε ρψξα απφ ην Πξφγξακκα PHARE, ηα 

έηε 1998-2006, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηε 

δηθαζηηθή ηθαλφηεηα αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 452 εθαηνκκχξηα επξψ (Mendelski, 

2012).  

Ζ Ρνπκαλία έιαβε επίζεο, γηα ηα έηε 2007-2010 «Μεηαβαηηθή Γηεπθφιπλζε» 

(Transition Facility) σο ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα γηα ηε ζσξάθηζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο κεηά ηελ έληαμε. Σν Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαβαηηθήο Γηεπθφιπλζεο ηνπ 

2007 γηα ηε Ρνπκαλία ρξεκαηνδφηεζε κε 46.500.000 εθαηνκκχξηα επξψ δξάζεηο ζε 

επηά επξείο ηνκείο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ. 

Ζ δηθαηνζχλε, ε ειεπζεξία θαη ε αζθάιεηα απνηεινχζαλ ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Σα 

16 πξνγξάκκαηα πνπ επηιέρζεθαλ εθαξκφζηεθαλ θπξίσο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αδειθνπνίεζεο Twinning, κε ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο θαη επελδχζεσλ ζε 

εμνπιηζκφ θαη ζηφρεπαλ θπξίσο (Commission Decision on the financial contribution of 

the Transition Facility for strengthening institutional capacity to Romania, 2007): ζηελ 

ελνπνηεκέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο λνκνινγίαο απφ δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο εηζαγγειηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ αξρψλ ζηε 
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δηαρείξηζε ππνζέζεσλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηηο δηθαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζεζκηθά [κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ Δζληθνχ Σκήκαηνο (National Anticorruption 

Department) θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ] θαη ζην επίπεδν 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηε ζεζκηθή ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (κέζσ ηνπ National Office for 

Prevention and Control of Money Laundering, NOPML).    

Απφ ηε ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ αλέπηπμε ε Έλσζε 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Ρνπκαλία, ζπλάγεηαη ε 

απνθαζηζηηθή εκπινθή ηεο θαη ε ελεξγή ζηήξημε πνπ παξείρε ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Πνηνο ήηαλ φκσο, λνκηθά θαη πξαθηηθά, ν αληίθηππνο απηψλ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ;   

4.2. Αμηνιόγεζε ησλ δηθαζηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε Ρνπκαλία  

 Α) Μηα κεξηθώο επηηπρεκέλε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία   

Οη πξψηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ πεξίνδν ησλ 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (2000-2004) ζηξάθεθαλ ηδίσο ζηε ζέζπηζε ή θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο (π.ρ. Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, Αζηηθφο θαη 

Πνηληθφο Κψδηθαο), θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ (π.ρ. National 

Anti-Corruption Prosecutor‟s Office, NAPO).  Ζ πζηέξεζε απηψλ ησλ λέσλ αξρψλ 

φπσο θαη ησλ πξνυθηζηάκελσλ (π.ρ. Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην, Superior Council 

of Magistrates, SCM) ζε δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο (πφξνη, πξνζσπηθφ) θαη 

ε ζπλαθφινπζε πεξηνξηζκέλε απηνλνκία ηνπο, εκπφδηδε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ, παξά ηε de jure αμηνζεκείσηε ελαξκφληζε κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν 

(Mendelski, 2012).  

Σαπηφρξνλα, ε πξαθηηθή έιιεηςε αλεμαξηεζίαο θαη αθεξαηφηεηαο ππνλφκεπε ην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο Ρνπκαλίαο. Σν δηάζηεκα έσο ην 2004 ραξαθηεξίζηεθε απφ de 

facto παξεκβάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ησλ πξνέδξσλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

ζηελ επηινγή θαη ηνπο δηνξηζκνχο ησλ δηθαζηψλ, ηελ αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ 2004 γηα ηε βειηίσζε ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ 2003 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηνπ NAPO λα αζθήζεη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε πςειφ επίπεδν. πρλέο 

λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κε επείγνληα δηαηάγκαηα θαη κηα απφθαζε ηνπ 

πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ην 2005 δελ επέηξεςαλ ηε δίσμε κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηεο θπβέξλεζεο.  
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Ζ επηηάρπλζε ηεο δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο κεηά ην 2005 απνδίδεηαη ζηε ζηήξημε πνπ 

έιαβε απφ αθνζησκέλα κέιε ηεο λέαο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο (φπσο ε λέα ππνπξγφο 

Γηθαηνζχλεο Monica Macovei θαη ν πξφεδξνο Basescu) αιιά θαη ζηελ πξφζζεηε πίεζε 

απφ ηηο ξήηξεο αζθαιείαο πεξί αλαβνιήο ηεο έληαμεο. Απέιεμε δε ζηελ 

θαινζρεδηαζκέλε ηξαηεγηθή γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ζηε Γηθαηνζχλε 2005-2007 θαη 

ζην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο γηα ην 

ίδην δηάζηεκα. πλνιηθά, γηα ην δηάζηεκα 2002-2008, ε δηθαζηηθή κεηαξξχζκηζε 

απνηηκάηαη ζεηηθά σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο δηθαζηηθήο ηθαλφηεηαο (Mendelski, 2012): 

ν αξηζκφο ησλ δηθαζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηθαζηεξίσλ απμήζεθε, παξφιε ηε 

κηθξή ππνρψξεζε πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηελ έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ ΔΔ, ελψ νη 

εηήζηεο δαπάλεο γηα ηε δηθαηνζχλε θαη νη κηζζνί ησλ δηθαζηηθψλ ηξηπιαζηάζηεθαλ. 

Φαίλεηαη δειαδή, φηη δφζεθε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο, ζην 

επίπεδν ησλ πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ.    

Αληίζεηα, ε δηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο πνπ επεξεάζηεθε ιηγφηεξν απφ ηελ ελσζηαθή 

αηξεζηκφηεηα είλαη ε αλεμαξηεζία. Ζ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε βειηηψζεθε ζαθψο 

κεηά ην 2004, επί ππνπξγίαο Macovei: ε ελαξγέζηεξε εκπινθή ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη δε ησλ ελδηαθεξφκελσλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ ζπλδπάζηεθε κε ηελ 

απνρή ηνπ ππνπξγείνπ απφ νπνηαδήπνηε αλάκεημε ζηα δεηήκαηα επηινγήο θαη 

δηνίθεζεο ησλ δηθαζηηθψλ, πνπ ξπζκίζηεθαλ λνκνζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εληζρπκέλεο ινγνδνζίαο, ησλ αμηνθξαηηθψλ επηινγψλ, ηεο αλεμάξηεηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο επζχλεο. Όκσο, παξά ηελ εθ λένπ λνκνζέηεζε 

θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, νη δείθηεο δηθαζηηθήο 

αθεξαηφηεηαο δελ βειηηψζεθαλ ζπλνιηθά γηα ηελ πεξίνδν 2002-2008 (Mendelski, 

2012): ε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε 

δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ ζεκείσζαλ κέηξηα βειηίσζε, ελψ άιινη έμη δείθηεο 

(αλεμαξηεζία ησλ ΜΜΔ θαη ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηήξεζε ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο θαη απνλνκηκνπνίεζε ηνπ θξάηνπο, εθιακβαλφκελε δηαθζνξά ηνπ 

λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα) 

παξέκεηλαλ ζηαζεξνί ή ππνρψξεζαλ.     

ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πλνιηθή Έθζεζε Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

βαζκνχ εηνηκφηεηαο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ελφςεη ηεο πξνζρψξεζήο ηνπο 

ζηελ ΔΔ (COM 2005/534), ηε κεγαιχηεξε έθηαζε θαηέιαβε ε έγθξηζε θαη εθαξκνγή 

ηνπ θεθηεκέλνπ, φπνπ εληνπίζηεθε κεγάινο αξηζκφο ζεκάησλ πνπ απαηηνχζαλ 

απμεκέλεο πξνζπάζεηεο, ελψ ζπγθεθξηκέλα θελά δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξέο αλεζπρίεο. ε 
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επίπεδν πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ, ε Δπηηξνπή ζπκπέξαλε κελ φηη ε Ρνπκαλία ηα πιεξνί, κε 

πξφνδν λα θαηαγξάθεηαη ζε πξνβιεκαηηθνχο λσξίηεξα ηνκείο, φπσο ε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνζδηνξίζηεθαλ δε πεξαηηέξσ αλαγθαίεο βειηηψζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηε δίσμε ηεο δηαθζνξάο πςεινχ επηπέδνπ. Δηδηθά γηα ηε δηαθζνξά 

ζεκείσλε ραξαθηεξηζηηθά: «ε δηαθζνξά εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξφβιεκα πνπ 

κεηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνλ δηθαζηηθφ θιάδν, 

επεξεάδνληαο θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ. Ζ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα ζπλερίζεη λα απνηειεί πςειή 

πξνηεξαηφηεηα».  

Έηζη, ε Ρνπκαλία αληηκεηψπηδε αθφκα ζνβαξέο ειιείςεηο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη παξέκελε ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηελ ελδερφκελε ελεξγνπνίεζε ησλ ξεηξψλ 

δηαζθάιηζεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ έληαμεο. Σειηθά θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε 

θαη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2007 ε ρψξα εληάρζεθε ζηελ Έλσζε.  

Απφ ην 2007, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο παξνπζίαζε πεξαηηέξσ 

λνκνζεηηθή θαη ζεζκηθή πξφνδν (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017d): Ο λένο Αζηηθφο 

Κψδηθαο ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2011, ν Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ην 2013 θαη ν λένο 

Πνηληθφο Κψδηθαο ην 2014. Σν 2012, ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην (ΑΓ) 

θαζηέξσζε ηνλ ξφιν ηνπ σο εγγπεηήο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ε Γηθαζηηθή Δπηζεψξεζε εληζρχζεθε ζεζκηθά σο αλεμάξηεην θαη επαγγεικαηηθφ 

ίδξπκα. Σν πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εδξαίσζε 

ελφο αλεμάξηεηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κφλν κεηά ηελ πνιηηηθή θξίζε ηνπ 2012, 

πνπ νδήγεζε ζηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2014. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ Γεκνθξαηία θαη ην Γίθαην (ε ιεγφκελε «Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο» πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα λα ζηεξίμεη ηα θξάηε ηεο 

ΚΑΔ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ πιαηζίσλ), ε 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε εηζήγαγε νξηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηθαηνζχλε, 

πνπ δελ άιιαμαλ νπζησδψο ην πθηζηάκελν δηθαζηηθφ ζχζηεκα νχηε ελίζρπζαλ ηα 

ερέγγπα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο αθνξνχζαλ ζην Αλψηαην 

Γηθαζηηθφ πκβνχιην θαη παξφηη ήηαλ ηερληθνχ ραξαθηήξα, δελ ην ελίζρπζαλ ζεζκηθά 

αιιά ήγεηξαλ κηα ζεηξά δεηεκάησλ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ κειψλ ηνπ, ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ηνπο θαη ηηο εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο ηεο Δηζαγγειίαο εληφο απηνχ 

(European Commission for Democracy through Law, 2014). Οκνίσο, πξνβιεκαηηζκφ 



 77 

δεκηνχξγεζε ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο πνπ αζθεί ην 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο.  

Σν δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε απέθηεζε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε κε ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ 2003 ζην άξζξν 21., πνπ θάλεη ιφγν γηα «εχινγν ρξφλν» εθδίθαζεο. Χο 

ζεκειηψδεο αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο δίθεο αιιά θαη σο ζπγθεθξηκέλν 

δηθαίσκα αλαγλσξίζηεθε ζην άξζξν 6§1 ηνπ Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 

134/2010) πνπ κηιάεη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

εληφο «βέιηηζηνπ θαη πξνβιέςηκνπ ρξφλνπ». Ζ ίδηα δηαηχπσζε θαηνρπξψζεθε ζηε 

ζπλέρεηα θαη ζην άξζξν 21 ηνπ . σο απμεκέλε εγγχεζε ηεο εθδίθαζεο ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη ζεσξήζεθε εππξφζδεθηε ζπκβνιή ζηελ θαιχηεξε 

πξαγκάησζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ (European Commission for Democracy 

through Law, 2014).  

Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο, ε έλλνηα ηεο δίθαηεο δίθεο ζα 

έπξεπε λα θαζνξηζηεί πεξαηηέξσ ζπληαγκαηηθά, κε ηελ πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζην άξζξν 6 ηεο ΔΓΑ. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

δηθνλνκίαο, ην δηθαίσκα ζε δίθαηε θαη ηαρεία εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ έιαβε 

δηεπξπκέλε πξνζηαζία ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθαο Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο (ελδεηθηηθά άξζξα 218, 225, 233, 236, 618) πνπ θαιχπηνπλ φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ εθηέιεζε. Άιισζηε, ζεζπίζηεθε θαη πξνζθπγή ζρεηηθά κε ηε 

«βξαδχηεηα» ηεο δίθεο (άξζξν 515), θαζψο θαη ε ιεγφκελε «κηθξή δηθαζηηθή 

κεηαξξχζκηζε» (λ. 202/2010) κε δνκηθά κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηθψλ (Roghina, 

2012). ε πξφζθαηε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε ζε εζληθφ επίπεδν (Rass-

Masson & Rouas, 2017), επηζεκάλζεθε φηη ην πξφβιεκα ηεο ππεξβνιηθήο δηάξθεηαο 

ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ άιισλ θξαηψλ, ζηε Ρνπκαλία είλαη επξέσο 

γλσζηφ. 

Αμηνινγψληαο ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ ηεο Ρνπκαλίαο γηα ην 2013 θαη 

ην Πξφγξακκα χγθιηζεο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2016, ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, ε Δπηηξνπή παξαηεξεί φηη έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο 

ζην πεδίν ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, εληνχηνηο ε θησρή δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεζνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο πνπ νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ε 

Ρνπκαλία, ψζηε λα θεξδίζεη ην ζηνίρεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (European 

Commission, 2013). Πεξηγξάθνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαθέξεη 

φηη πιήηηεηαη απφ ην αζπλεπέο λνκηθφ πιαίζην, πξνζθεχγεη ζπρλά ζηελ έθδνζε 
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δηαηαγκάησλ επείγνληνο ραξαθηήξα θαη ππνλνκεχεηαη απφ ηελ έιιεηςε πξνζφλησλ θαη 

δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπκβάιιεη 

ζηε ρακειή απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ θαη ιεηηνπξγεί σο αληηθίλεηξν 

γηα ηηο επελδχζεηο. Δλδεηθηηθή είλαη δε ε δηαπίζησζε φηη «Ζ Ρνπκαλία έρεη ηε δεχηεξε 

ζε ζεηξά ρεηξφηεξε βαζκνιφγεζε ζηελ αληίιεςε πεξί αλεμαξηεζίαο ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο», ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ πξαθηηθψλ δηαθζνξάο παξακέλεη δεηνχκελν.  

Δηδηθφηεξα ζην πεδίν ησλ δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, παξαηεξείηαη φηη νη 

αλεπάξθεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο, παξακέλνπλ, ζπκπίπηνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο ηνκείο δξάζεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κεηα-εληαμηαθά, απφ 

ηε Μεηαβαηηθή Γηεπθφιπλζε ζηε Ρνπκαλία: θζίλνπζα απνηειεζκαηηθφηεηα ηαρείαο 

επίιπζεο ππνζέζεσλ, αζπλέπεηα ηεο λνκνινγίαο δηαθνξεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, έιιεηςε 

ηαθηηθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πνηνηηθψλ 

πξνηχπσλ, πεξηνξηζκέλε ρξήζε εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο, αδπλακία 

πινπνίεζεο ησλ δεζκεχζεσλ γηα ελίζρπζε ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη πςειφ 

επίπεδν εθιακβαλφκελεο δηαθζνξάο, ψζηε ε ηειεπηαία λα αληηκεησπίδεηαη αθφκα σο 

ζπζηεκηθφ πξφβιεκα.   

ε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηθαζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, ε 

Ρνπκαλία πηνζέηεζε δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή Statis-ECRIS γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (European Commission‟s Inter-service group on 

Public Administration Quality and Innovation, 2017). Οη δείθηεο κέηξεζεο είλαη ην 

πνζνζηφ δηεθπεξαίσζεο απνθιεηζηηθά γηα λενεηζεξρφκελεο ππνζέζεηο, νη εθθξεκείο 

ππνζέζεηο, ην πνζνζηφ επίιπζεο ππνζέζεσλ εληφο ελφο έηνπο, ε κέζε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ αηηηνινγηθνχ ησλ απνθάζεσλ εληφο ηνπ λφκηκνπ 

ρξνληθνχ νξίνπ (30 εκέξεο). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ 

πκβνχιην αλέπηπμε ην ινγηζκηθφ Statis-ECRIS πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην 2014 ζε 

εζληθφ επίπεδν. Με ηελ απφθαζε 1316/25.10.2016 ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ θαζηεξψζεθαλ 

δείθηεο απφδνζεο αηνκηθά γηα ηνπο δηθαζηέο θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή απφ ηελ αξρή 

ηνπ 2017. Άιισζηε, είρε πξνεγεζεί ην 18κελν πξφγξακκα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

ζηε Ρνπκαλία γηα ηνλ Καζνξηζκφ θαη ηελ Δθαξκνγή ηνπ βέιηηζηνπ φγθνπ εξγαζίαο γηα 

Γηθαζηέο θαη δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γηθαζηεξίσλ. Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε κε ηε δηνξγάλσζε 

δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ζηε Ρνπκαλία γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, απφ ην νπνίν πξνέθπςαλ (Superior Council 

of Magistracy, 2013): βαζηθνί δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ίδηνη ζε 
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γεληθέο γξακκέο κε ηνπο παξαπάλσ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή Statis-

ECRIS (πνζνζηφ δηεθπεξαίσζεο, εθθξεκείο ππνζέζεηο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 

έηνπο θαη ππνζέζεηο πνπ επηιχζεθαλ εληφο ελφο έηνπο) θαη ρξνληθά πξφηππα σο πξνο ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ.       

Σα επξχηεξα δεηήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο δελ θαίλεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα έρνπλ αληηκεησπηζηεί ηθαλνπνηεηηθά νχηε ην 2017, νπφηε ε Δπηηξνπή 

πξνρψξεζε ζε ζπλνιηθφ απνινγηζκφ ησλ επηηεπγκάησλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

απαηηνχλ πξφζζεηα κέηξα, επ‟ αθνξκή ηεο δεθαεηνχο επεηείνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Μεραληζκνχ πλεξγαζίαο θαη Διέγρνπ. Τηνζέηεζε δε 12 ζπζηάζεηο γηα ηε Ρνπκαλία, 

ζην πιαίζην ησλ ηεζζάξσλ απηφλνκσλ θξηηεξίσλ αλαθνξάο πνπ θαζνξίζηεθαλ θαηά ηε 

ζέζπηζε ηνπ ΜΔ. Ζ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ νξίζηεθε σο επαξθήο ζπλζήθε γηα ηελ 

πξνζσξηλή εθπιήξσζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ θαη ηε ιήμε εθαξκνγήο ηνπ ΜΔ, κφιηο 

απηφ ηζρχζεη γηα φια ηα θξηηήξηα αλαθνξάο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017d).  

Οη πεξηζζφηεξεο ζπζηάζεηο εληάρζεθαλ ζην πξψην θξηηήξην ηεο δηθαζηηθήο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Ζ 1
ε
 ζχζηαζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο αθνξνχζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο ηζρπξνχ θαη 

αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ αλψηεξσλ εηζαγγειέσλ, βάζεη ζαθψλ θαη 

δηαθαλψλ θξηηεξίσλ, κε ηε ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο. Ζ 2
ε
 απνζθνπνχζε λα 

θαηαζηεί ζαθέο φηη ν ππφ εμέηαζε θψδηθαο δενληνινγίαο γηα ηνπο βνπιεπηέο φηη νη 

ηειεπηαίνη θαη ε θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο, θαζψο θαη λα ζεζπηζηεί παξφκνηνο θψδηθαο δενληνινγίαο γηα ηνπο 

ππνπξγνχο. Πέληε πεξαηηέξσ ζπζηάζεηο δηαηππψζεθαλ κε ζηφρν ηε δηθαζηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Ζ 3
ε
 θαη 4

ε
 ζχζηαζε αθνξνχζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο 

ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζέζπηζεο γηα ηνπο λένπο θψδηθεο ηεο Ρνπκαλίαο (Πνηληθφο 

Κψδηθαο, Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο). Ζ 5
ε
 

ζχζηαζε άπηεηαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηεο ζρεηηθήο αλάγθεο 

ε θπβέξλεζε λα θαηαξηίζεη θαηάιιειν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνινγίαο απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ παξνρή επαθξηβψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2020, φπσο εγθξίζεθε κε 

ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε αξηζ. 282/2016, κέζσ ηαθηηθψλ εθζέζεσλ απφ ηνπο 
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ππεχζπλνπο ηεο δηθαζηηθήο δηαρείξηζεο (Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Αλψηαην Γηθαζηηθφ 

πκβνχιην, Αλψηαην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην θαη Γεληθφο Δηζαγγειέαο) ζηφρεπε ε 6
ε
 

ζχζηαζε. Δπηδίσμε ηεο 7
εο

 ζχζηαζεο ήηαλ ε πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, κέζσ θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο 

θαη δξαζηεξηνηήησλ πξνβνιήο θαη δηαβνχιεπζεο κε επαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ ρψξνπ 

θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

Οη ελαπνκείλαζεο πέληε ζπζηάζεηο θαηαλεκήζεθαλ ζηα ππφινηπα ηξία θξηηήξηα 

αλαθνξάο. πγθεθξηκέλα, νη δχν επφκελεο ζπζηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζην ζηφρν ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηελ Δζληθήο Τπεξεζίαο Αθεξαηφηεηαο. Ζ 8
ε
 δεηνχζε λα δηαζθαιηζηεί 

ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο PREVENT, πνπ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ελψ ε 9
ε
 

απαηηνχζε δηαθάλεηα ζηηο απνθάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηε ζπλέρεηα πνπ δίλεηαη 

ζηηο νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πεξί αζπκβίβαζηνπ, ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ θαη αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ θαηά ησλ κειψλ ηνπ. Σν ηξίην θξηηήξην 

αλαθνξάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ζε πςειφ επίπεδν πεξηιακβάλεη κία 

ζχζηαζε πεξί αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ ζηε ιήςε θαη αηηηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ 

άξζεο ηεο αζπιίαο κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, θαζψο θαη ελδερφκελσλ πεξηνξηζκψλ 

ζηελ αζπιία ησλ ππνπξγψλ. ην πιαίζην ηνπ ηέηαξηνπ θξηηεξίνπ αλαθνξάο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ζε φια ηα επίπεδα, δηαηππψζεθαλ νη δχν ηειεπηαίεο 

ζπζηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ηαθηηθνχ ειέγρνπ αθελφο απφ ην ππνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο γηα ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (Anti-

Corruption Strategy, NAS 2016-2020) αθεηέξνπ απφ ηελ εζληθή ππεξεζία γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θαηαζρεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ απνινγηζηηθή έθζεζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2017 επηβεβαίσζε θαη‟ αξράο φηη «ην 

ξνπκαληθφ ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο είρε εθ βάζξσλ απην-κεηαξξπζκηζηεί θαη 

φηη ην δηθαζηηθφ ζψκα είρε απνδείμεη επαλεηιεκκέλσο ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ, αιιά θαη φηη ππφθεηηαη ζε ινγνδνζία. Καηεγξάθεζαλ επίζεο 

νξηζκέλεο εζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο έλαληη αηθλίδησλ αληηζηξνθψλ ηεο 

πξνφδνπ».  

Χζηφζν, κε βάζε ηελ 9κελε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ζηηο επηά πξψηεο ζπζηάζεηο, ε 

Δπηηξνπή εθηίκεζε φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο δηθαζηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017e). Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έγηλαλ, 

ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο, ηνπο θψδηθεο αζηηθνχ δηθαίνπ, ηα κέηξα 
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πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμέιημε ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λένπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, «ηφζν ε πνιηηηθή 

θαηάζηαζε φζν θαη νη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, επηβξάδπλαλ ηελ πξφνδν». Αληίζεηα, ζεκαληηθή 

πξφνδνο θαηαγξάθεθε ζηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ πεξί αθεξαηφηεηαο. 

Μεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο απαηηνχληαη γηα ηε 10
ε
 ζχζηαζε, ζε δηαθνξεηηθή δε 

πεξίπησζε επαπεηιείηαη ε δηαηχπσζε εθ λένπ ζπζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ 

θξηηεξίνπ αλαθνξάο πεξί ηεο πςεινχ βαζκνχ δηαθζνξάο. Σέινο, επηβάιιεηαη λα δνζεί 

κεγαιχηεξε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο ηεο δηαθζνξάο 

ψζηε λα εθπιεξσζεί ν ηέηαξηνο ζηφρνο αλαθνξάο.  

Δλψ δηαπηζηψλεηαη «πξφνδνο φζνλ αθνξά νξηζκέλεο ζπζηάζεηο, ηδίσο ηε ζχζηαζε 8, ε 

νπνία έρεη εθαξκνζηεί κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο 

ζηελ πξάμε, ηηο ζπζηάζεηο 2, 7 θαη 12», ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017, «ε δπλακηθή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ράζεθε», ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2017e). Σν απνηέιεζκα είλαη «λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα αλνίμνπλ εθ λένπ ζέκαηα πνπ 

ζηελ έθζεζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017 είρε ζεσξεζεί φηη είραλ θιείζεη επηηπρψο» θαη νη 

πξνθιήζεηο ζηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο λα απνηεινχλ «δηαξθή πεγή 

αλεζπρίαο». 

  B) Μηα αλνινθιήξσηε δηθαηνθξαηηθή αιιαγή  

Ζ κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ζηε Ρνπκαλία ραξαθηεξίζηεθε σο κηα αξγή θαη 

δχζθνιε πνξεία, φπνπ ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα παξαθνινπζήζεη ηνλ 

απαηηνχκελν κεηαξξπζκηζηηθφ ξπζκφ, ε θπβέξλεζε ην ππνθαζηζηνχζε δηα 

δηαηαγκάησλ, επηηαρχλνληαο ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, αιιά ζπρλά ζε βάξνο ηεο 

δεκνθξαηίαο (Demsorean, Parvulescu, & Vetrici-Soimu, φπσο αλαθ. ζην Rass-Masson 

& Rouas, 2017).  

Σα εκπφδηα ζηε βειηίσζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηε Ρνπκαλία θαη δε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

ζηε πξάμε απνξξένπλ απφ ηε κεζνδνινγηθά αλεπαξθή πξνζέγγηζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ ΔΔ, ε νπνία επηπιένλ, δελ έιαβε επαξθψο ππφςε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο ζπλζήθεο (Mendelski, 2012).  

Δηδηθφηεξα, ε κεηαξξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή αθνινχζεζε ηε γλσζηή εθ ησλ άλσ πξνο ηα 

θάησ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεη ηελ επηηπρία ηεο αιιαγήο ζηε δξάζε ησλ ειίη, ελ 

πξνθεηκέλσ ηεο ίδηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ εζληθψλ ειίη πνπ κεηνςεθηθά 

ζηήξημαλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Τπνηηκήζεθε φκσο, ε ζεκαζία ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή απφ ηζρπξνχο εζληθνχο δξψληεο πνπ ππνλφκεπζαλ ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη 
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θπξίσο ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Πεξαηηέξσ, ε δηακνξθσζείζα ζηξαηεγηθή έξημε 

ην βάξνο ζε ηερλνθξαηηθά κέηξα, κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ, φπσο νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ε αχμεζε ησλ πφξσλ θαη ε εηζαγσγή 

ζχγρξνλσλ ΣΠΔ ή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο. Μέηξα πνπ βειηηψλνπλ ηεο ηθαλφηεηεο ζην 

πεδίν ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά δελ πξνάγνπλ απαξαίηεηα ηελ πνηφηεηά ηεο ή ηελ 

επξχηεξε δηθαζηηθή θαη πνιηηηθή θνπιηνχξα ζε γλήζηα δηθαηνθξαηηθή θαηεχζπλζε.  

Όπσο άιισζηε, παξαδέρηεθε ε ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ΜΔ, δελ αξθεί ε ιήςε λνκνζεηηθψλ θαη ζεζκηθψλ κέηξσλ (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2017d). Απαηηείηαη, επηπξφζζεηε αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζν ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ είλαη αηζζεηφ ζηελ πξάμε θαη θαηά πφζν απηά 

ζεσξνχληαη ακεηάθιεηα. Απηφ δε γηαηί ε κεηαξξχζκηζε απνδείρηεθε δχζθνιε ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ζπλάληεζε αληίζηαζε, αθφκε θαη απφπεηξεο γηα αλαζηξνθή ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αλαπφθεπθηα επηβξαδχλνπλ ηνλ ξπζκφ ηεο πξνφδνπ.    

Έηζη, ε επηιεθηηθή ζηφρεπζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ επέηξεςε ηελ 

επηιεθηηθή ζηήξημε ηνπο απφ ηζρπξνχο εζληθνχο παξάγνληεο- δεκφζηεο αξρέο, 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, πειαηεηαθά δίθηπα, επηθαλείο επηρεηξεκαηίεο, αλψηαηα κέιε ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο θαη εμαξηεκέλα κέζα ελεκέξσζεο. 

Οη αληηδξάζεηο δελ εθδειψζεθαλ απέλαληη ζηηο θπξίαξρεο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

δηθαζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, αιιά ζε παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο δηθαζηηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη πάηαμεο ηεο πςειφβαζκεο δηαθζνξάο πνπ ζίγνπλ ην status quo ησλ 

δηθηχσλ εμνπζίαο (Mendelski, 2012). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε αληίζηαζε πήξε ηε 

κνξθή θσιπζηεξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ειέγρνπ ησλ δηνξηζκψλ ζε ζέζεηο- θιεηδηά, 

παξαζθεληαθψλ πηέζεσλ, ρεηξαγψγεζεο, πξαθηηθψλ δηαθζνξάο, θαζψο θαη επζείαο 

παξεκπφδηζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ απνθάζεσλ ηνπ πληαγκαηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ. Άιισζηε, ζηελ εγεζία ηνπ ηειεπηαίνπ θαζψο θαη ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ δηαηεξήζεθαλ δηθαζηέο ηεο „παιηάο θξνπξάο‟, επηηείλνληαο ην 

δηαγελεαθφ ράζκα εμνπζίαο κε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο δπλάκεηο ησλ λέσλ δηθαζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ζηα θαηψηεξα δηθαζηήξηα θαη θιηκάθηα.  

Ο ξφινο ησλ εζληθψλ δξψλησλ ζην απνηέιεζκα ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο 

αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή, παξφηη δηεπθξηλίδεη φηη εθθεχγεη ηεο αξκνδηφηεηαο 

ειέγρνπ πνπ αζθείηαη κέζσ ηνπ ΜΔ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2017d): «ν ξπζκφο θαη ην βάζνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ππφθεηληαη, θαη‟ αλάγθε, ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ, λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηε Ρνπκαλία (...) Ζ ηήξεζε ησλ 

αξρψλ ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηεο 
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αξρήο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο εμαθνινπζεί λα ρξήδεη 

βειηίσζεο, φπσο δείρλνπλ ζηα ξνπκαληθά κέζα ελεκέξσζεο νη επηζέζεηο θαηά 

δηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ πνπ επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα ηζρπξφηεξνπο κεραληζκνχο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο. Αλ θαη ηα ζέκαηα απηά δελ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

ΜΔ, έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηδίσο 

έρνπλ θαηαζηήζεη δπζθνιφηεξν γηα ηε Ρνπκαλία λα απνδείμεη φηη ε κεηαξξχζκηζε απηή 

θαηνρπξψλεηαη ζε κφληκε βάζε». 

Αθφκα πην μεθάζαξα επηζεκάλζεθε φηη «ε πξφνδνο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπζηάζεσλ ηνπ ΜΔ ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2017 επεξεάζηεθε απφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε» 

θαη δε απφ ηε δηαδνρή δχν θπβεξλήζεσλ ζηε Ρνπκαλία, ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ- 

Ννεκβξίνπ 2017, θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο εληάζεηο κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ εμνπζηψλ, 

Κνηλνβνπιίνπ, θπβέξλεζεο θαη δηθαηνζχλεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017e). Άιισζηε, 

κφιηο «ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ 

πκβνχιην θαη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα έδεημαλ ηελ πξνζπκία θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα βξνπλ ιχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ» (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2017d).  

Ζ ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ επηηπρία ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο αηδέληαο ηνλίδεηαη θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ πλεξγαζίαο θαη Διέγρνπ γηα ην 2017 (Council of 

the European Union, 2017). Καιψληαο ηε Ρνπκαλία λα αλαλεψζεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

δπλακηθή ηεο κε ζηφρν ηε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, ην πκβνχιην ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο «αδηακθηζβήηεηεο, δηαξθνχο 

θαη επξείαο πνιηηηθήο θαη ζεζκηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ». «Σν 

πνιηηηθφ consensus γηα ην ζεβαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο παξακέλεη 

νπζηψδεο», πξνζζέηεη. Πξνο ηνχην, απαηηείηαη ε πηνζέηεζε ελφο αλεμάξηεηνπ θαη 

αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνξηζκψλ ησλ αλψηαησλ εηζαγγειέσλ, κε ερέγγπα θαηά ηεο 

πνιηηηθνπνίεζεο, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ Κσδίθσλ Γενληνινγίαο γηα 

ηνπο βνπιεπηέο θαη ηνπο ππνπξγνχο θαη ε νινθιήξσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

Αζηηθνχ θαη Πνηληθνχ Κψδηθα. Οκνίσο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεζκηθήο δηαθζνξάο 

πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε πηνζέηεζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε ιήςε απφθαζεο 

θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο άξζεο ηεο αζπιίαο κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ 

ππνπξγψλ. Παξάιιεια, πξέπεη νη ξνπκαληθέο αξρέο λα επηδείμνπλ «ηζρπξή θαη νξαηή 

ζηήξημε» ζηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο επ‟ αθνξκή ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο 

ηξαηεγηθήο Καηά ηεο Γηαθζνξάο (NAS 2016-2020).   
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ε θάζε δε πεξίπησζε, ην γεγνλφο φηη ν Μεραληζκφο πλεξγαζίαο θαη Διέγρνπ 

δηαηεξείηαη ζε ιεηηνπξγία (Council of the European Union, 2017), κε ηηο επφκελεο 

αμηνινγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο λα αλακέλνληαη ζην ηέινο ηνπ 2018, απνηειεί κηα 

παξαδνρή φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δηθαηνζχλεο ζηε Ρνπκαλία απέρνπλ αθφκα απφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ πνπ έζεζε ν βαζηθφο εκπλεπζηήο θαη ρξεκαηνδφηεο ηνπο.  
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ  

Κάζε αθαδεκατθφ ζπγγξαθηθφ δεκηνχξγεκα, γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ εξεπλεηηθή 

ζπκβνιή ηνπ, νθείιεη λα θαηαγξάθεη εθ ησλ έλδνλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ. Καη‟ αξρήλ, ε λνεκαηνδφηεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ (δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, 

πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο) έγηλε κέζα απφ έλα εξγαιεηαθφ 

πξίζκα, θαζψο απνηεινχλ θαη‟ νπζίαλ απηφλνκα επηζηεκνληθά πεδία. Έπεηηα, κηα 

ζπλνιηθή επηζθφπεζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο δελ δχλαηαη, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, λα εκβαζχλεη ζηηο επηκέξνπο ζεζκηθέο πηπρέο ηνπ ελσζηαθνχ έξγνπ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε εμαληιεηηθή κειέηε ησλ κέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο εζληθέο 

πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο εθθεχγεη ησλ ζηφρσλ 

ηεο εξγαζίαο. Οη εθάζηνηε αλαθνξέο έγηλαλ ράξηλ παξαδεηγκάησλ ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο νξκήο, ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ή θαη αζηνρίαο ησλ παξεκβάζεσλ 

ζηα ππφ κειέηε δηθαηηθά ζπζηήκαηα. Φπζηθά, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ επηπέδνπ 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ζε νξηζκέλα ή ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ππεξβαίλεη ηα 

φξηα κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, κε ακθηιεγφκελε αθαδεκατθή πξνζηηζέκελε αμία, 

θαζψο, φπσο θαηαδείρζεθε, ην πνιπζρηδέο απηφ έξγν έρνπλ αλαιάβεη εμεηδηθεπκέλνη 

νξγαληζκνί.  

Αληίζεηα, ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζα ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πινχηνπ πνπ 

δηαζέηνπλ απηνί νη νξγαληζκνί γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ππφ κνξθή νξηδφληησλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη δηθαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζπγθξηηηθά ζε δηάθνξα επξσπατθά 

θξάηε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνζθέξνπλ ν 

εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, ν ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο, ηα κέηξα απινπνίεζεο ηνπ 

δηθνλνκηθνχ πεδίνπ, ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε ή ηα ζπζηήκαηα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζα κπνξνχζε 

λα εζηηάζεη ελ πξνθεηκέλσ ζηηο επηδφζεηο θαη ηελ ελδερφκελε ζχγθιηζε ησλ 

δηθαηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ζην κεηαξξπζκηζηηθφ 

θίλεηξν θαη ηα εξγαιεία, ζεζκηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά, πνπ παξέρεη ε ΔΔ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Δπηπιένλ ζέκαηα 

κειινληηθήο έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απιή ζηαρπνιφγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηεο παξνχζαο.  

Ζ ηδέα ηεο πνηφηεηαο θαιιηεξγήζεθε αξρηθά ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο 

κε ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ κνληέισλ θαη βξαβείσλ αξηζηείαο γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 
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θφζκν. ήκεξα, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ε κέηξεζε θαη νη 

δηθιείδεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο απνηεινχλ sine qua non ζηνηρεία ζηε ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έγηλε επηηαθηηθή ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ 

αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ππφ ηελ πίεζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ λέεο 

δηαθξαηηθέο δνκέο ή ηδησηηθέο ζπλεξγαζίεο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηέζεθε ππφ 

ακθηζβήηεζε θαη ε βεκπεξηαλή γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε επαλαπξνζδηνξίζηεθε κε 

φξνπο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. πλεπεία ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

κε βάζε ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ νπηηθή ηνπ ρξήζηε 

κεηαδφζεθε ζηαδηαθά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, αξθεηά 

θξάηε πξνρψξεζαλ ζηελ πηνζέηεζε πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξηψλ ηνπ 

θαηαλαισηή, ζε κηα πξνζπάζεηα επξχηεξεο ινγνδνζίαο θαη βειηησκέλεο πξφζβαζεο 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αγαζά. ηελ επνρή ησλ απνηειεζκάησλ, ε δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε αλαγθάζηεθε ζπλεπψο, λα απνθηήζεη εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. Οη 

έλλνηεο ηεο πειαηείαο, ηελ επειημίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ εηζήρζεζαλ ζηαδηαθά ζηνλ δεκφζην ηνκέα ππφ ηε ζθέπε ηνπ δεκφζηνπ 

κάλαηδκελη. Έηζη, ε ζχγρξνλνο δηνηθεηηθφο αλαζρεδηαζκφο ζπληνλίδεηαη ζην ξπζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

Με πξσηνπφξεο ηηο ΖΠΑ, ε πνηφηεηα εηζήιζε ζην δηθαζηηθφ πεδίν, κε πνιιέο ρψξεο 

ζηελ επξσπατθή ήπεηξν θαη δηεζλψο λα αλαπηχζζνπλ πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, κε έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα θαη κεηέπεηηα νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γηα ηα δηθαζηήξηα. Οη εζληθέο πξσηνβνπιίεο αλαπηχρζεθαλ εθ 

παξαιιήινπ κε ηελ αλάιεςε δξάζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπνπ ηα επξσπατθά 

ζεζκηθά φξγαλα πξσηνζηάηεζαλ. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζε ζπλεξγαζία πιένλ κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπζηεκαηνπνίεζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ (απφδνζε ή απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηελή 

έλλνηα) θαη ηεο επξχηεξα λννχκελεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο είλαη ην κνλαδηθφ φξγαλν πνπ 

αμηνινγεί ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 47 θξαηψλ 

κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε ηειηθφ ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ εξγαιείσλ.  

Ζ δηακφξθσζε κηαο ζεσξίαο γηα ηελ πνηφηεηα ζηε δηθαηνζχλε ή ν νξηζκφο ηεο δελ 

απνηειεί κέξνο ηεο απνζηνιήο απηνχ ηνπ θαηεμνρήλ αξκφδηνπ επξσπατθνχ νξγάλνπ, 
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πνπ πξνηηκά λα πξνηάζζεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδίδνπλ πξαθηηθά 

πνηνηηθφ ραξαθηήξα ζηε δηθαηνζχλε θαη επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο. Έηζη, ε 

πξναγσγή ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζχλεο (απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ επξεία 

έλλνηα) ζηελ πξάμε βαζίζηεθε ζε ηξεηο ππιψλεο αμηνιφγεζεο: απνηειεζκαηηθφηεηα, 

πνηφηεηα θαη αλεμαξηεζία. 

Ζ πνηφηεηα ινηπφλ, νξίδεηαη κφλν ζηελ πξάμε απφ ην πεξηερφκελν πνπ ηεο δίλεηαη ζε 

θάζε πιαίζην. Άιισζηε, ε απφπεηξα ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο νξηζκψλ ηεο 

πνηφηεηαο ζηε δηθαηνζχλε ζε έλα ζπλεθηηθφ κνληέιν απνδεηθλχεηαη αιπζηηειήο, ιφγσ 

αθξηβψο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα ηεο. Οη κφλεο θνηλά απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο ζε επξσπατθφ επίπεδν απνξξένπλ απφ ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ζρεηηθά κε 

ηηο αξρέο ηεο δίθαηεο δίθεο.  

Σν κεγαιχηεξν πιήγκα ζην θξάηνο δηθαίνπ ζπληειείηαη απφ ηελ πνηνηηθά αλεπαξθή θαη 

θαζπζηεξεκέλε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο κε εχινγν 

ξπζκφ είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο ηεο, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ην βαζκφ πνιηηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο απνλέκεηαη. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο βξαδείαο απνλνκήο δηθαηνζχλεο πξνβάιιεη αλαγθαία ε εγγελψο 

δχζθνιή ζηάζκηζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ζε δηθαζηηθή 

πξνζηαζία. Σν δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηνρπξψλεηαη ζε δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ επίπεδν θαη ε παξνρή πξνζηαζίαο ζε εχινγν ρξφλν είλαη βαζηθφ ηνπ 

ζηνηρείν. Χο πνηνηηθή ζπλεπψο, δηθαζηηθή απφθαζε λνείηαη ε πεξηεθηηθή, νπζηαζηηθή 

θαη ηαρεία απφθαζε. 

Έηζη, απφ θαζαξά λνκηθή ζθνπηά, επηβάιιεηαη ε ζπλεθηίκεζε ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο πνπ πξνυπνζέηεη ηε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία, νπφηε ε πνηφηεηα 

απνθηά κηα ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε θαη εζηηάδεη ζην παξαγφκελν πξντφλ, ήηνη ζηε 

δηθαζηηθή θξίζε. Απφ δηαρεηξηζηηθή ζθνπηά φκσο, ε δηθαηνζχλε παξακέλεη ζε ηειηθή 

αλάιπζε κηα δεκφζηα ππεξεζία, πνπ ρξήδεη απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, 

ζπλεθηηκψληαο ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηάο ηεο.    

Ζ δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηθαζηηθήο δηνίθεζεο πνπ ζπλαξηά άκεζα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πηνζεηείηαη κε μεθάζαξν 

ηξφπν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθεξε 

ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. ηφρνο είλαη ε αλάθακςε θαη ε επξσπατθή 

πνιηηηθή ζην ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο ηέζεθε ζηελ ππεξεζία ηεο. Ζ νηθνλνκηθή 

ζηφρεπζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο αλαδείρζεθε κε 
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ηελ αηδέληα ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο γηα ην 2020. Οκνίσο, ε 

ζθνπηκφηεηα ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ αλαδεηθλχεηαη ζε θάζε επθαηξία κε ηελ 

ππελζχκηζε φηη νη πξνβιέςηκεο, έγθαηξεο θαη εθηειεζηέο απνθάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο ζπληζηψζεο ελφο ειθπζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Άιισζηε, απφ ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε πξνέθπςε φηη νη αδπλακίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο δηθαζηηθνχο ζεζκνχο. 

Έηζη, νη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηθαηνζχλε έγηλαλ πξνκεησπίδα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

ζην πεδίν απηφ. Θεζκνζεηήζεθαλ δηαδηθαζίεο επίβιεςεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ζε 

ηαθηηθή βάζε. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ηξηπηχρνπ απνηειεζκαηηθφηεηα- πνηφηεηα- 

αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο εληάζζεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηε δηθαηνζχλε. Ζ αμηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ εξγαιείνπ 

ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, ήηνη ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, 

αληαλαθιά αθξηβψο ηελ πςειή ζπζρέηηζε πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εχξσζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.  

Ο Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ απνηειεί θαηαξρήλ, έλα κε δεζκεπηηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ πξνβιέπνληαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απνηππψλεη ρακειέο 

επηδφζεηο. Δληνχηνηο, ηα δεδνκέλα ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εηδηθψλ αλά ρψξα εθζέζεσλ πξνφδνπ. Οκνίσο, νη αλά ρψξα ζπζηάζεηο πνπ δχλαληαη λα 

δεκνζηεπηνχλ εηδηθά γηα ηε βειηίσζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα. Βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπζηάζεσλ ελαπφθεηηαη πξσηίζησο ζηε βνχιεζε πινπνίεζεο απφ πιεπξάο θξαηψλ 

κειψλ. Όκσο, ε επξσπατθή επνπηεία ζην πεδίν ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

εληείλεηαη ζεζκηθά κέζσ ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηαζεξφηεηαο ή ζχγθιηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή, αιιά θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ. πλεπψο, ην soft law εξγαιείν πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο 

απνθηά έλαλ έκκεζν καλδχα δεζκεπηηθφηεηαο.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνθχπηεη ε ζχλδεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη αξρψλ ηεο Έλσζεο θαη δε ηελ πνιηηηθή 

δηάζηαζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο ζε απηήλ. Ο ζεβαζκφο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

πεξηιακβάλεη έλα δηθαζηηθφ ζχζηεκα πνπ απνλέκεη αλεμάξηεηε θαη απνηειεζκαηηθή 
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δηθαηνζχλε θαη εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιίηεο. Σν λέν πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ην 

θξάηνο δηθαίνπ ζεζκνπνίεζε κηα ελαιιαθηηθή εγγχεζε ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ κε 

ηε ζεκειηαθή απηή επξσπατθή αμία κεηα-εληαμηαθά θαη θαιχπηεη ην θελφ αλάκεζα ζηελ 

ήπηα ηζρχ ηεο πνιηηηθήο πεηζνχο θαη ηελ χζηαηε επηινγή ησλ άξζξσλ 7 ηεο ΔΔ θαη 258 

ηεο ΛΔΔ.     

Λφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνσζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

παξαπάλσ ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν θαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ, ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα ηνπ απινχ 

εξγαιείνπ ζηαηηζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλάγεηαη ζε κεραληζκφ ήπηαο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο ΔΔ ζηνλ ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο. Υξεζηκνπνηεί δειαδή, ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

αλνηθηνχ ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ φπσο ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ηνπο 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο πξνφδνπ, ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηελ ακνηβαία πίεζε. 

Βέβαηα, ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεη ζηελ νηθνλνκηθή πηπρή ηεο δηθαηνζχλεο, δηα ηεο 

νπνίαο απνθηά θαη πξνεθηάζεηο δεζκεπηηθφηεηαο, πξνζδέλνπλ ηνλ Πίλαθα ζην άξκα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ παξά ζηελ επξχηεξε ελφηεηα ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ φπνπ ελλνηνινγηθά αλήθεη. Μεζνδνινγηθά, παξφιν πνπ αλαπαξάγεη ηα 

δεδνκέλα εξεπλψλ θπξίσο ηεο CEPEJ, ν Πίλαθαο κεηνλεθηεί ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη παξαγλψξηδε αξρηθά ηελ πιεπξά ησλ 

ρξεζηψλ. Τζηεξεί άξα, ζε αμηνπηζηία σο πξνο ηελ θαζνδήγεζε πνπ δχλαηαη λα 

πξνζθέξεη ζηε δηακφξθσζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο αηδέληαο θάζε θξάηνπο θαη επηηειεί 

κηα θαηά βάζε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία σο κηα απιή θαηάηαμε ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηηο αλεπάξθεηέο ηνπο.   

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλεξγαζία ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ επέηξεςε ηελ νκνηφκνξθε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο  

γχξσ απφ ηηο ηξεηο αιιειέλδεηεο θαη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ηνπο.  

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ επξσπατθήο αμηνιφγεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο απνθαιχπηνπλ κηα απνγνεηεπηηθή εηθφλα ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ, ηδίσο απφ ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, 

έιαβε δηαζηάζεηο θξίζεο θαη δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα. Ζ 

βξαδεία απφδνζε δηθαηνζχλεο, πνπ ηζνδπλακεί κε αξλεζηδηθία, θαηέιεμε ζε θαηαδίθεο 

ηεο ρψξαο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κε 

ζπλέπεηα ηελ θαηαβνιή ζεκαληηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη ηελ επξσπατθή επνπηεία γηα ηε 

ιήςε γεληθψλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.  
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Οη αηηίεο ηεο θαθνδαηκνλίαο ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο ζπζηεκαηνπνηνχληαη ζε 

εμσγελείο θαη ελδνγελείο. Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο εμσγελείο αηηίεο: θαθή λνκνζέηεζε 

πνπ νδεγεί ζε πνιπλνκία θαη αζάθεηα πεξί ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ, θαθνδηνίθεζε, 

δηθνκαλήο θνπιηνχξα θαη ρακειφ θφζηνο επλννχλ ηελ άκεηξε πξνζθπγή ζηε 

δηθαηνζχλε. ηα ελδνγελή αίηηα πξνηάζζνληαη νη νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

αδπλακίεο ησλ δηθαζηεξίσλ (ππνδνκέο, πξνζσπηθφ, ρσξνηαμηθή θαηαλνκή).       

Σα ηειεπηαία ρξφληα ειήθζεζαλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο (ηδίσο λ. 4055/2012) πνπ 

νδήγεζαλ ζε νξηαθή βειηίσζε ησλ δεηθηψλ, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ζε 

εθθξεκφηεηα θαη ηνλ ρξφλν έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε επηηάρπλζε πνπ 

παξαηεξείηαη νθείιεηαη ζε κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ππφ ηελ πίεζε αξρηθά ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ 

ή θαη γηα εηζπξαθηηθνχο ιφγνπο (λ. 3900/2010) πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 

αθελφο πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εηζεξρφκελσλ ππνζέζεσλ κε κηα ζεηξά 

δηαδηθαζηηθψλ εκπνδίσλ, αληηθηλήηξσλ θαη απμήζεσλ θφζηνπο, ρσξίο πάλησο λα 

επεκβαίλνπλ ζηηο αηηίεο γέλεζεο ησλ δηαθνξψλ, θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο ινγηθήο 

δηεθπεξαίσζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο δηθαηνζχλεο, θπξίσο κε πξφβιεςε κνλνκειψλ 

ζπλζέζεσλ, πεξηραξάθσζε ηεο πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο, θαζηέξσζε ζπλνπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, εηζαγσγή θίιηξσλ ζηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαη πεξηνξηζκφ ηεο 

ππνρξέσζεο αηηηνιφγεζεο ησλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή πνιηηεία ελίζρπζε ηηο 

ζεζκηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ εχινγε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο 

ηεο δηθαηνζχλεο, ζεζπίδνληαο δχν πξνζθπγέο, κηα πξνιεπηηθή γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη έλα έλδηθν βνήζεκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσλ, νη 

νπνίεο κάιηζηα αμηνινγήζεθαλ απφ ην ΔΓΓΑ σο πξαγκαηηθέο πξνζθπγέο φρη κφλν απφ 

λνκηθήο άπνςεο, αιιά θαη ζηελ πξάμε.  

Μεηά ηε κεξηθή απνζπκθφξεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ άπνςε θφξηνπ 

ππνζέζεσλ θαη ηε ιήμε ηεο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Διιάδαο απφ ην ΔΓΓΑ, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ 

θξηηηθά νη πξφζθαηεο «κλεκνληαθέο» κεηαξξπζκίζεηο δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο 

ζην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο.  

Πξέπεη θαη' αξράο, λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα κεηαξξπζκίζεηο ρακεινχ θφζηνπο θαη φρη ηφζν δηθνλνκηθνχ, αιιά 

δνκηθνχ ραξαθηήξα. Υξεηάδνληαη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα κεγαιχηεξε 

αλαδηνξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο κε πξαθηηθφ πλεχκα θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο ΣΠΔ. Πνηνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
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ηζνξξνπεκέλε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο παξάιιεια κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία φισλ ησλ ζεζκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εγγπήζεσλ ελφο 

ζχγρξνλνπ δηθαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο. Μαθξνπξφζεζκα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη εμσγελείο παξάγνληεο πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ δηαθνξψλ κε 

ξηδηθφηεξα κέηξα θαη λα γίλεη δηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ελδνγελνχο παζνινγίαο 

ρσξηζηά γηα ηηο ζπζζσξεπκέλεο ππνζέζεηο θαη γηα ηηο λέεο. Ο ζπλνιηθφο αλαζρεδηαζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε κεγάιεο θιίκαθαο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο θαη αλαζεψξεζε 

ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν.  

 Δλδεηθηηθά, ε αλακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο δίθεο απαηηεί θπξίσο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αλαβνιψλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ, ηελ απινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ ππνζέζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηα δηθαζηήξηα, κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

εμσδηθαζηηθψλ ζεζκψλ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο δηνηθεηηθήο 

δίθεο πεξηιακβάλεη ηελ αλακφξθσζε ησλ ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζε ζπκβνχιην θαη ησλ πηινηηθψλ δηθψλ θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο κε 

ζπλππνινγηζκφ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο άθξηηεο πξνζθπγήο ζε έλδηθα κέζα θαη 

βνεζήκαηα.  

Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο δηθαζηηθήο δηνίθεζεο επξχηεξα νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη ηε 

ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Άξα, ε ελίζρπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ ζπλαξηάηαη αθελφο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

«Καιιηθξάηε» ζην δηθαζηηθφ ράξηε, ηελ ελίζρπζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

κε ζηφρν ηελ ειεθηξνληθή δηθαηνζχλε. Αθεηέξνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο 

δηνίθεζεο κέζσλ ζηφρσλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζην πιαίζην 

ειαζηηθφηεξσλ σξαξίσλ, κε απφδνζε επζπλψλ θαη αλάδεημε ηεο αξηζηείαο εληφο ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζψκαηνο.    

πκπεξαζκαηηθά, ην φθεινο απφ ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο δηθαηνζχλεο έρεη πνιιαπιή ζηφρεπζε: ζα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ζηε δηθαηνζχλε, ζα αλπςσζεί ην δηθαηνθξαηηθφ θχξνο ηεο ρψξαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα εληζρπζνχλ νη επελδχζεηο, θαζψο ε δηθαηνζχλε νξίζηεθε σο κνριφο 

αλάπηπμεο θαη ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο δηακνξθψζεθε απφ 

ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

Αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ε δηθαζηηθή κεηαξξχζκηζε ζπλαξηήζεθε πξσηνγελψο 

κε αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο, εθθίλεζε πάλησο απφ κηα ζπζηεκηθή θξίζε ζηελ 
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πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Αληίζηνηρα, ε βειηίσζε ηεο ξνπκαληθήο δηθαηνζχλεο 

κε δέιεαξ ηελ πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, επηθνξηίζηεθε κε δίζεκε 

ζθνπηκφηεηα: αθελφο δηθαηνθξαηηθή αθεηέξνπ επξχηεξα εθζπγρξνληζηηθή ζην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν.        

Κχξηα ζηνηρεία κεηαξξπζκηζηηθήο ψζεζεο ηεο πξν-εληαμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ 

απνηεινχλ νη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο, ε παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Μέζσ απηψλ ησλ κεραληζκψλ 

δηακνξθψζεθε ελ πνιινίο, ε κεηαξξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Ρνπκαλίαο ζηνλ ρψξν 

ηεο δηθαηνζχλεο πξν-εληαμηαθά.   

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δε ε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απνηεινχλ βαζηθά δεηήκαηα ηεο ξνπκαληθήο 

θνηλσλίαο κέρξη θαη ζήκεξα θαη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελσζηαθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Ο Μεραληζκφο πλεξγαζίαο θαη Διέγρνπ πνπ ελεξγνπνηήζεθε κεηά ηελ 

πξνζρψξεζε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ζρεηηθέο εκκέλνπζεο αδπλακίεο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο κνριφο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε, θαζψο θαη σο εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ.  

Σν 2017, ε Δπηηξνπή ζπκπέξαλε φηη παξά ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε 

κεηαξξχζκηζε έραζε ηε δπλακηθή ηεο θαη ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε, ε Ρνπκαλία έρεη 

ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ θξηηεξίσλ αλαθνξάο ηνπ ΜΔ. 

Πξφηαμε έηζη, ηελ εθπιήξσζε 12 βαζηθψλ ζπζηάζεσλ σο φξν γηα ην πξνζσξηλφ 

θιείζηκν ησλ κεκνλσκέλσλ θξηηεξίσλ αλαθνξάο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο θαη ειέγρνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελ 

ιφγσ ζπζηάζεηο αθνξνχζαλ ζην πξψην θξηηήξην ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη επηθεληξψζεθαλ ζηελ επζχλε θαη ζηελ ππνρξέσζε 

ινγνδνζίαο απφ ηηο ξνπκαληθέο αξρέο θαη ζηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε κε αλαζηξεςηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

Απφ ηε κειέηε ηεο δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηε Ρνπκαλία πξνέθπςε ε απμεκέλε 

βαξχηεηα πνπ δφζεθε ζηε de jure βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο, κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηθαζηηθήο ηθαλφηεηαο θπξίσο κέζσ πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ, ελψ 

ε δηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο βάιιεηαη de facto κέρξη θαη ζήκεξα, δηαηεξψληαο ηε 

ρψξα ζε κηα κεηαβαηηθή θαηάζηαζε σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.   

Ζ ξνπκαληθή πεξίπησζε ππνγξακκίδεη φηη ε Έλσζε αζθεί αμηνζεκείσην αληίθηππν 

ζηελ εθθίλεζε θαη ηε δηαηήξεζε κεηαξξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο 

δηθαηνζχλεο, ε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηνπο φκσο, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο 
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δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο (λφκνη, ζεζκνί θαη πφξνη), αιιά θπξίσο απφ ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηηο επηδφζεηο ζηελ πξάμε, θαηά πφζν δειαδή, ε πξφνδνο ζεσξείηαη κε 

αλαζηξέςηκε.  πλεπψο, ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο επξσπατθήο αηξεζηκφηεηαο δελ πξέπεη 

λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, θαζψο δελ δηαζθαιίδεη ηε βηψζηκε αιιαγή ρσξίο ηε ζρεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ εζληθψλ δξψλησλ. Ζ θαζαξά 

ηερλνθξαηηθή, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, κεηαξξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη 

απνθιεηζηηθά ζε ζεζκηθέο αιιαγέο θαη πνζνηηθέο βειηηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηθαηνζχλεο άγγημε ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Γηα ηε ζηαζεξή αιιαγή ηεο 

πνιηηηθήο θαη δηθαζηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηε ζεκειίσζε κηαο απζεληηθήο 

δηθαηνθξαηηθήο παξάδνζεο απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά κηα πνηνηηθή κεηαξξπζκηζηηθή 

νπηηθή. Μηα πξνζέγγηζε ζπλέξγεηαο πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη κηα επξεία ζπκκαρία 

λνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ εμνπζίαο γηα ηε ζηήξημε δνκηθψλ αιιαγψλ, κέζσ 

δηαδηθαζηψλ ελίζρπζεο ηεο εζληθήο ζπλαίλεζεο θαη θνηλσληθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ.   

Σα παξαδείγκαηα ηεο δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηφζν ζηε Ρνπκαλία, φπνπ ε ζεζκηθή 

ζχγθιηζε κε ηα επξσπατθά πξφηππα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην άλσζελ θαηεπζπλφκελν θαη 

αληαπνδνηηθφ πιαίζην ηεο επξσπατθήο αηξεζηκφηεηαο έληαμεο, φζν θαη ζηελ Διιάδα, 

φπνπ ππαγνξεχηεθε απφ φξνπο βεβηαζκέλεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη βξηζθφκαζηε ζε κηα κεηαβαηηθή θάζε. Οη παξεκβάζεηο ζην ρψξν 

ηεο δηθαηνζχλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππξνζβεζηηθά κε εμσγελή ζηφρεπζε, δελ δχλαληαη λα 

επηθέξνπλ νξηζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ 

γίγλεζζαη. Ζ αξηζηεία ηεο δηθαηνζχλεο πξέπεη λα γίλεη απηνζθνπφο ησλ πνηνηηθψλ 

βειηηψζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ θαη ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ κε ηειηθφ σθεινχκελν ηνλ ρξήζηε ησλ δηθαζηεξίσλ.   
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