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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης - Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
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Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, εν προκειμένω, η διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου,
όσον αφορά τις επίμαχες υποθέσεις, η οποία ήταν σχεδόν 5 έτη και 9 μήνες, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
από καμία από τις ιδιαίτερες περιστάσεις των υποθέσεων αυτών. Ειδικότερα, ούτε η περιπλοκότητα των
διαφορών, ούτε η συμπεριφορά των διαδίκων, ούτε η
ιδιαιτερότητα των διαδικασιών δικαιολογεί την υπερβολική τους διάρκεια. Το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι κατά
τις διαδικασίες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσεβλήθη το δικαίωμα που απονέμει στους διαδίκους ο
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για εκδίκαση της υποθέσεως τους εντός ευλόγου προθεσμίας. Το Δικαστήριο επισημαίνει επίσης ότι
η προσβολή του δικαιώματος αυτού είναι κατάφωρη
και μπορεί, συνεπώς, να στοιχειοθετήσει την ευθύνη της
Ένωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν. Υπ’ αυτές τις
συνθήκες, το Δικαστήριο απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως των τριών επιχειρήσεων στο σύνολό τους.

Παρατηρήσεις
Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης
ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης
1. εύλογη διάρκεια της διαδικασίας ως στοιχείο της
δίκαιης δίκης κατά το άρθρο της υρωπα κής ύ βασης των Δικαιω άτων του Ανθρώπου
ΔΑ αποτέλεσε αντικεί ενο πλούσιας νο ολογίας του ΔΔΑ
το οποίο δια όρ ωσε προοδευτικά όλες τις προ ποθέσεις ευθύνης του κράτους έλους για υπερβολικά
ακρά διάρκεια της ένδικης διαδικασίας1 Το πρόβλη α
αυτό απασχόλησε και τα δικαστήρια της Ένωσης που

αντι ετωπί ουν ση αντική επιβάρυνση ε συνέπεια
την καθυστέρηση στην έκδοση των απο άσεων
ε τρεις απο άσεις της 2 ης οε βρίου 2013 στις
υποθέσεις -40/12
- 0/12
και - /12 Groupe
Gascogne SA, το Δικαστήριο της υρωπα κής Ένωσης
Δ
έλυσε το ήτη α των συνεπειών της υπέρβασης
της εύλογης διάρκειας της δίκης στο δίκαιο της υρωπα κής Ένωσης κρίνοντας ότι «η εκ έρους δικαιοδοτικού οργάνου της Ένωσης παράβαση της υποχρεώσεώς
του που απορρέει από το άρθρο 4 δεύτερο εδά ιο
του άρτη να εκδικά ει τις υποθέσεις που άγονται
ενώπιόν του εντός ευλόγου προθεσ ίας πρέπει να
έχει ως συνέπεια την παροχή δυνατότητας ασκήσεως
αγωγής απο η ιώσεως ενώπιον του ενικού Δικαστηρίου δεδο ένου ότι τέτοια αγωγή αποτελεί αποτελεσ ατικό έσο επανορθώσεως»2 γενική εισαγγελέας
ασχολήθηκε ε το θέ α της υπερβολικής καθυστέρησης και ε τα πιθανά έσα ένδικης
προστασίας στην περίπτωση που αυτό έχει συ βεί
κυρίως στα ση εία 0 έως 1 0 των προτάσεων που
ανέπτυξε στην υπόθεση - /12 Groupe Gascogne
SA Η λύση στην οποία κατέληξε ετά από κάποιες
νο ολογιακές διακυ άνσεις το Δικαστήριο ε τις τρεις
ανωτέρω απο άσεις είναι παρε ερής προς αυτή του
γαλλικού
στην από αση
2
3 Πράγ ατι στη γαλλική έννο η
2002
τάξη έχει δια ορ ωθεί νο ολογιακά και κατοχυρωθεί
νο οθετικά η αστική ευθύνη του Δη οσίου λόγω της
καθυστέρησης στην απονο ή της διοικητικής δικαιοσύνης υγκεκρι ένα ε την από αση
το
έκρινε ότι «ε όσον η προσβολή του δικαιώ ατος για έκδοση από ασης σε εύλογη διάρκεια
το οποίο αναγνωρί εται από τις διατάξεις των άρθρων
και 13 της ΔΑ προκάλεσε η ία στους διαδίκους πορούν να λάβουν απο η ίωση για τη η ία
που προκάλεσε η πλη ελής λειτουργία της δη όσιας υπηρεσίας της Δικαιοσύνης» Τελειοποιώντας τη
νο ολογιακή κατασκευή του σχετικά ε τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης του Δη οσίου από τη λειτουργία
της διοικητικής δικαιοσύνης για απλό σ άλ α
το
επέλεξε ε την απόαση της 1 ης κτωβρίου 200
τον ηχανισ ό του αχητού τεκ ηρίου ως προς τον εντοπισ ό
της ηθικής βλάβης που πορεί να αποκατασταθεί «η
2. Σκέψη 89 της απόφασης Gascogne Sack Deutschland GmbH.

1. F. Tulkens, Le délai raisonnable et la Convention européenne des
droits de l’homme, in Le Temps, la Justice, et le Droit, Pulim 2003,
σ. 207.
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3. Lebon σ. 248, concl. Lamy, AJDA 2002, σ. 596, chron. F. Donnat/D.
Casas, RFDA 2002, σ. 756, concl., RFDA 2003, σ. 85, chron. J. Andriantsimbazovina. Βλ. και J.-C. Bonichot/P. Cassia/B. Poujade, Les
grands arrêts du contentieux administratif, Dalloz 2014, n° 5, σ. 112.
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υπερβολικά ακρά διάρκεια διαδικασίας που απορρέει
από την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας για την εκδίκαση της υπόθεσης τεκ αίρεται ότι επι έρει α εαυτής ηθική βλάβη που υπερβαίνει τη συνήθη υχική
ταλαιπωρία την οποία προκαλεί ια δίκη πλην ειδικών
περιστάσεων που καταδεικνύουν την έλλει η της εν
λόγω η ίας» πο ένως ο δικαστής δεν πορεί να
αποκλείσει την ευθύνη του Δη οσίου στην περίπτωση
υπέρβασης της εύλογης διάρκειας ιας ένδικης διαδικασίας χωρίς να εξετάσει αν ειδικές περιστάσεις καταδεικνύουν υπό τις συνθήκες της υπό κρίση υπόθεσης την έλλει η η ίας4 Η ε αρ ογή της νο ολογίας
σε υπόθεση της οποίας επελή θησαν διαδοχικώς δικαστήρια και των δύο δικαιοδοτικών κλάδων
αλλά και το
έθεσε το πρόβλη α
του αρ οδίου δικαστηρίου για την εκτί ηση της διάρκειας του συνόλου της ένδικης διαδικασίας ε την
από αση της 30ής ουνίου 200
το
έκρινε ότι ο αρ όδιος δικαστής για
να εκτι ήσει τη διάρκεια εκδίκασης υπόθεσης η οποία
διεξήχθη ταυτόχρονα ενώπιον του πολιτικού δικαστή
του διοικητικού δικαστή και του
επειδή καθυστέρησε ο εντοπισ ός του αρ οδίου για
την εκδίκαση της δια οράς δικαστή είναι ο αρ όδιος
επί της ουσίας δικαστής εν προκει ένω ο πολιτικός .
Τέλος η από αση
2
200
αναγνωρί ει τη δυνατότητα απο η ίωσης
λόγω υπερβολικής διάρκειας εκδίκασης υποθέσεων
που ακό η εκκρε ούν6.
2. την ελληνική έννο η τάξη7 η αντι ετώπιση της
καθυστέρησης στην απονο ή της διοικητικής δικαιοσύνης κατέστη επιτακτική ετά τη νέα καταδίκη
της λληνικής Δη οκρατίας ε την από αση της
4. AJDA 11/2008, σ. 597, note N. Albert, ΘΠΔΔ 4/2008, 484, παρατ.
Β. Ανδρουλάκη.
5. AJDA 29/2008, σ. 1593, chron. E. Geffray/S.-J. Liéber.
6. AJDA 2006, σ. 589, chron. C. Landais/F. Lenica, RFDA 2006, σ. 299,
προτάσεις Y. Struillou. Βλ. J. Courtial, La responsabilité du fait de
l’activité des juridictions de l’ordre administratif: un droit sous influence européenne, AJDA 2004, σ. 423· F. Rolin, Le coût du retard
à juger devant les juridictions administratives; l’arrêt qui valait un
milliard d’ euros, AJDA 2004, σ. 2145.
7. Βλ., ενδεικτικά, Α. Γέροντα, Ελλείμματα δικαστικής προστασίας,
ΔιΔικ 1996, 554· Α. Καϊδατζή, Η επίδραση της ΕΣΔΑ στο ελληνικό
δημόσιο δίκαιο, ΕΔΔΔΔ 1999, 20 (35)· Δ. Καλδή, Το οξύ πρόβλημα
της υπερβολικής βραδύτητας απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης, ΔΦΝ 1997, 1667· Χ. Μουκίου, Περί της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης Η «ταχεία» δίκη ως «δίκαιη» δίκη υπό το φως
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕφημΔΔ
5/2011, σ. 716˙ Κ. Ρέμελη, Το δικαίωμα εύλογης διάρκειας της διοικητικής διαδικασίας στο δίκαιο της ΕΣΔΑ, Χαριστήριο Λ. Θεοχαρόπουλου/Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2009, ΙΙΙ, σ. 511.
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21 12 2010 ασίλειος Αθανασίου κ λπ 0 3/0
που αποτελεί την πρώτη πιλοτική από αση
για την λλάδα ε την οποία διατυπώνονται κρίσεις για την επίλυση του υπό εξέταση γενικότερου ητή ατος8 ν προκει ένω η δίκη ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων για την επιδίκαση ενός
επιδό ατος σε πρώην στρατιωτικούς διήρκεσε περίπου δεκατέσσερα έτη εκ των οποίων σχεδόν επτά
ενώπιον του υ βουλίου της πικρατείας Το ΔΔΑ
δεν περιόρισε την κρίση του στην επίδικη δια ορά
αλλά τόνισε ότι η κατάσταση που επικρατεί στη διοικητική δικαιοσύνη περιλα βανο ένου και του υ βουλίου της πικρατείας όσον α ορά τις υπερβολικές
καθυστερήσεις αποτελεί συστη ικό πρόβλη α της
ελληνικής έννο ης τάξης Ανέ ερε χαρακτηριστικά
ότι κατά τη δεκαετία 1
-200 εκδόθηκαν περίπου
300 απο άσεις σχετικά ε την παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας ενώπιον των ελληνικών
δικαστηρίων η πλειονότητα των οποίων α ορούσε
τα διοικητικά δικαστήρια σκέ η 3 ενώ οι 100 από
τις 200 συνα είς υποθέσεις που εκκρε ούν εν προκει ένω ενώπιόν του α ορούν ο οίως τα δικαστήρια
αυτά σκέ η 1 πισή ανε άλιστα ότι οι ση αντικές
και επαναλα βανό ενες καθυστερήσεις είναι ικανές να
κλονίσουν την ε πιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσ ατικότητα του δικαστικού συστή ατος Η υπερβολική διάρκεια της ένδικης διαδικασίας -άνω των δέκα
ετών για τους τρεις βαθ ούς δικαιοδοσίας- πορεί να
θεωρηθεί ως αρνησιδικία η οποία προσβάλλει και το
δικαίω α πρόσβασης σε δικαστήριο σκέ η 2 Περαιτέρω το ΔΔΑ δεν περιορίστηκε στη διάγνωση του
προβλή ατος αλλά επέβαλε στο ελληνικό κράτος την
υποχρέωση να λάβει γενικά έτρα προκει ένου να το
αντι ετωπίσει ειδικότερα δε να υιοθετήσει εντός έτους
αποτελεσ ατικό ένδικο βοήθη α το οποίο θα καθιστά
δυνατή την απο η ίωση των πολιτών από τα ελληνικά
δικαστήρια για τις υπερβολικές καθυστερήσεις σε διοικητικές δίκες Τόνισε επίσης ότι η αποτελεσ ατικότερη
λύση θα ήταν η πρόβλε η ενδίκου βοηθή ατος προληπτικού χαρακτήρα που θα παρείχε τη δυνατότητα
επιτάχυνσης της διαδικασίας προκει ένου να αποτραπεί η υπερβολική της διάρκεια ωρίς να συ ορ ωθεί πλήρως ε τις συστάσεις αυτές ο 40 /2012
«Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» περιέλαβε

8. Βλ. αναλυτικά για την έννοια: ΕCHR/CEDH, The Pilot-Judgment
Procedure (Information note issued by the Registrar). Βλ. συναφώς, Στ. Θάνου (σχόλιο), Η αρχή της «εύλογης προθεσμίας» και
τo δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής κατά
την ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ 50973/08, 21.12.2010, Βασίλειος Αθανασίου και
λοιποί κατά Ελλάδας), ΕφημΔΔ 2/2011, σ. 227.
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στο έρος
Διοικητική Δίκη ένα κε άλαιο Δ ε
τίτλο Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης
και αίτηση επιτάχυνσης» άρθρα 3- 0 όπου προβλέπονται η διαδικασία και τα αρ όδια όργανα για την
εξέταση της σχετικής αίτησης που στρέ εται κατά του
λληνικού Δη οσίου νό ος καθιερώνει την αίτηση
δίκαιης ικανοποίησης εύλογης αποκατάστασης των
διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της
διοικητικής δίκης η οποία εξετά εται από ονο ελείς συνθέσεις δικαστών του δικαστηρίου το οποίο
εξέδωσε την από αση επί της δίκης για την οποία
προβάλλονται αιτιάσεις περί υπέρβασης της εύλογης
διάρκειάς της υθ ί ονται διεξοδικά η διαδικασία τα
κριτήρια επιδίκασης δίκαιης ικανοποίησης και η εκτέλεση της από ασης δη έχουν εκδοθεί πολλές αποάσεις τέτοιων σχη ατισ ών ιδίως του υ βουλίου
της πικρατείας που διευκρινί ουν ση αντικές πτυχές
του οικείου ενδίκου βοηθή ατος9.
3. το πεδίο της υρωπα κής Ένωσης στην περίπτωση
της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης
ασκείται αγωγή απο η ίωσης κατά της ίδιας της Ένωσης ενώ η υπέρβαση αυτή δεν επηρεά ει το κύρος της
δικαστικής από ασης της οποίας η έκδοση καθυστέρησε νδια έρον παρουσιά ουν η νο ική θε ελίωση
της λύσης (ΙΙ) και οι πρακτικές λεπτο έρειες της ε αρογής της (ΙΙΙ)10 ια την αποτί ηση της λύσης αυτής
είναι χρήσι η και η υπό νηση της αρχικής νο ολογιακής προσέγγισης (Ι).
I. Η αρχική νομολογία: η υπέρβαση της εύλογης
διάρκειας της δίκης ως λόγος αναίρεσης της σχετικής απόφασης
4. ια λόγους οικονο ίας της διαδικασίας και προκειένου να εξασ αλιστεί ά εση και αποτελεσ ατική
θεραπεία της διαδικαστικής πλη έλειας που έγκει-

ται στην υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοδικείου των υρωπα κών Κοινοτήτων Π Κ το Δικαστήριο δέχθηκε ε την από αση
κατά πιτροπής ότι πορούσε να
αντληθεί από αυτή λόγος αναίρεσης της από ασης
του Π Κ και συνεπώς προέβη σε είωση του ποσού
του επιβληθέντος ε αυτή προστί ου
τη συνέχεια πάντως ε την από αση
κατά πιτροπής ά βλυνε
την ανωτέρω κρίση δεχό ενο ότι η υπέρβαση της
εύλογης διάρκειας της δίκης οδηγεί στην αναίρεση
της αναιρεσιβαλλο ένης από ασης όνον όταν υ ίστανται ενδείξεις ότι η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Π Κ επηρέασε την επίλυση της
δια οράς
Α. Η απόφαση Baustahlgewebe και η παγίωση της
σχετικής νομολογίας

5. Το Δικαστήριο ασχολήθηκε ε το ήτη α των συνεπειών ιας υπερβολικά ακράς ένδικης διαδικασίας
ενώπιον του Π Κ στην από αση της 1 ης Δεκε βρίου
1
-1 /
κατά πιτροπής11.
πενθύ ισε κατ αρχάς ότι η γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου κατά την οποία κάθε πρόσωπο έχει δικαίω α για ια δίκαιη δίκη αρχή που ε πνέεται από
τα θε ελιώδη δικαιώ ατα που καθιερώνει η ΔΑ12
και ειδικότερα το δικαίω α για ια δίκη εντός εύλογης προθεσ ίας έχει ε αρ ογή στο πλαίσιο ένδικης
προσ υγής κατά από ασης της πιτροπής επιβάλλουσας σε επιχείρηση πρόστι α λόγω παράβασης του
δικαίου του ανταγωνισ ού13 Δεν υιοθέτησε πάντως
τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα
ο
οποίος έβλεπε στην αγωγή απο η ίωσης το κατάλληλο ένδικο βοήθη α για την προστασία της αναιρεσείουσας αλλά έκρινε αντιθέτως ότι για λόγους
οικονο ίας της διαδικασίας και προκει ένου να εξασ αλιστεί ά εση και αποτελεσ ατική θεραπεία κατά
ιας τέτοιας διαδικαστικής πλη έλειας δηλαδή της
διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοδικείου
πέραν του επιβαλλο ένου ευλόγου χρόνου ο λόγος
αναίρεσης που αντλείται από την υπερβολική διάρκεια
της διαδικασίας πρέπει να κριθεί βάσι ος προς εξα άνιση της αναιρεσιβαλλό ενης από ασης στο έτρο
που αυτή καθορί ει το ύ ος του επιβληθέντος στην

9. Βλ. σχετικό αφιέρωμα στο τεύχος ΘΠΔΔ 8-9/2013: Δ. Ράικος, Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης
διάρκειας της διοικητικής δίκης, σ. 693, και ακόλουθη νομολογία: Κριτήρια εκτίμησης εύλογης χρονικής διάρκειας διοικητικής
δίκης: ΣτΕ 4467/2012 Τμ. Γ΄ (σ. 792)˙ μη εφαρμογή άρθρων 53-58 Ν
4055/2012 σε μη αστικής ή ποινικής φύσης υποθέσεις - Δικαίωμα
ιθαγένειας: ΣτΕ 1/2013 Τμ. Δ΄ (σ. 797)˙ διεύρυνση πεδίου εφαρμογής άρθρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ - επιδίκαση «επαρκούς» αποζημίωσης:
προθεσμία άσκησης αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση - αφετήριο
σημείο: ΣτΕ 1856/2013 Τμ Δ΄ (σ. 804)˙ περισσότεροι αιτούντες τη
δίκαιη ικανοποίηση - καταβολή παραβόλου: ΣτΕ 3017/2013 Τμ. Στ΄
(σ. 805).

11. Συλλογή 1998, σ. I-8417.

10. Βλ. διεξοδικά L. Idot, Durée excessive de la procédure devant le
Tribunal, Europe 2014 janvier Com. nº 1 σ. 36 και J.-Cl. Bonichot,
La réparation de délai excessif de jugement devant les juridictions de l’Union, note, AJDA 12/2014, σ. 683 (685).

13. Σκέψη 21 της απόφασης Baustahlgewebe.
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12. Βλ., ιδίως, γνωμοδότηση 2/94, της 28ης Μαρτίου 1996, Συλλογή
1996, σ. Ι-1759, σκέψη 33, και απόφαση της 29ης Μαΐου 1997,
C-299/95, Kremzow, Συλλογή 1997, σ. Ι-2629, σκέψη 14.

ΕΕ

αναιρεσείουσα προστί ου14 Το Δικαστήριο διευκρίνισε πάντως ότι ελλεί ει οποιασδήποτε ένδειξης
ότι η διάρκεια της διαδικασίας είχε επίπτωση στην
επίλυση της δια οράς ο λόγος αυτός δεν πορεί να
έχει ως αποτέλεσ α την εξα άνιση της αναιρεσιβαλλό ενης από ασης στο σύνολό της1 τη συνέχεια
το Δικαστήριο παγίωσε την προσέγγιση αυτή απορρίπτοντας επανειλη ένως λόγους αντλού ενους
από τη η τήρηση της εύλογης διάρκειας της δίκης
ε το αιτιολογικό ότι η διάρκεια της διαδικασίας ήταν
δικαιολογη ένη από την περιπλοκότητα της υπόθεσης και παρέχοντας συγκεκρι ένες ενδείξεις συναώς καθόσον επισή ανε στο πλαίσιο των σχετικών
υποθέσεων ότι είχαν υποβληθεί στο Πρωτοδικείο
χιλιάδες έγγρα α ότι υπήρξε α ισβήτηση ως προς
το υποστατό πολλών από τα πραγ ατικά περιστατικά
ότι ε πλέκονταν πολλές επιχειρήσεις και ότι κατέστη
αναγκαία η χρήση πολλών γλωσσών διαδικασίας16.
6. σον α ορά το Πρωτοδικείο νυν ενικό Δικαστήριο εΔ
υσικά ακολούθησε τη νο ολογιακή
γρα ή του Δικαστηρίου αναγνωρί οντας ότι είχε το
ίδιο αρ οδιότητα να αντλήσει τις συνέπειες της καθυστέρησής του στην επίλυση της δια οράς και ειώνοντας συνακολούθως το πρόστι ο στο πλαίσιο της
πλήρους δικαιοδοσίας του κατά τη λήξη της ίδιας της
υπερβολικά ακράς διαδικασίας17.

14. Σκέψη 48 της απόφασης Baustahlgewebe.
15. Σκέψη 49 της απόφασης Baustahlgewebe.
16. ΔΕΚ της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, Limburgse Vinyl
Maatschappij, Συλλογή 2002, σ. I-8375, της 2ας Οκτωβρίου
2003, C-194/99 P, Thyssen Stahl, Συλλογή 2003, σ. I-10821, της
25ης Ιανουαρίου 2007, C-403/04 P, Sumitomo Metal Industries
LtD, Συλλογή 2007, σ. I-729.
17. ΓεΔΕΕ της 2ας Ιουνίου 2012, Τ-214/06, Imperial Chemical Industries: «αν διαπιστωθεί εν προκειμένω παραβίαση της αρχής
της εύλογης διάρκειας, συνυπολογιζομένης .... της διάρκειας της
ένδικης διαδικασίας ενώπιον του ΓεΔΕΕ, το ΓεΔΕΕ θα μπορούσε
να υποχρεώσει την προσφεύγουσα να καταβάλει ένα ποσό από
το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να αφαιρεθεί μια εύλογη
χρηματική ικανοποίηση λόγω της υπερβολικής διάρκειας της
διαδικασίας.... Η άσκηση της πλήρους δικαιοδοσίας κατά τον τρόπο αυτό καθίσταται επιτακτική ιδίως για λόγους οικονομίας της
διαδικασίας και προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική θεραπεία μιας τέτοιας παραβιάσεως της αρχής της
εύλογης διάρκειας.... Κατά συνέπεια, το ΓεΔΕΕ είναι εν προκειμένω αρμόδιο να αποφανθεί επί του αιτήματος που ρητώς υπέβαλε
η προσφεύγουσα για μείωση του προστίμου λόγω υπερβολικής
διάρκειας της διαδικασίας, συνυπολογιζομένης της διάρκειας της
ενώπιόν του διαδικασίας» (σκέψεις 294-296). Στην αυτή αυτή, πάντως, το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι η διάρκεια της ενώπιόν του διαδικασίας
δεν ήταν υπερβολική, λαμβανομένης υπόψη της περιπλοκότητας
της υπόθεσης.

www.nbonline.gr

7. Περαιτέρω το Δικαστήριο επιβεβαίωσε18 τη νο ολογία του Πρωτοδικείου ότι η απαίτηση τήρησης
εύλογης διάρκειας α ορά και την ίδια την πιτροπή
κατά την έκδοση των απο άσεων στον το έα του
ανταγωνισ ού ε όσον πρόκειται για γενική αρχή του
δικαίου σή ερα δε για δικαίω α που κατοχυρώνεται
ρητά στο άρθρο 41 του άρτη των Θε ελιωδών Δικαιω άτων της και διακρίνεται από την υποχρέωση
του δικαστή να απο ανθεί εντός ευλόγου χρόνου
χωρίς να χρειά εται να απο ανθεί ως προς το αν ια
τέτοια διοικητική διαδικασία ε πίπτει ή όχι στο πεδίο
ε αρ ογής του άρθρου της ΔΑ Πάντως η υπέρβαση του εύλογου χρόνου κατά τη διοικητική διαδικασία δεν επηρεά ει την ίδια τη νο ι ότητα της απόασης της πιτροπής εκτός αν αυτή είχε συνέπειες
στον σεβασ ό των δικαιω άτων ά υνας ή γενικώς
στο περιεχό ενο της από ασης που εκδόθηκε οπότε
ε την εξαίρεση της περίπτωσης αυτής η κύρωση
πρέπει να ανα ητηθεί στην ευθύνη της Κοινότητας/
νωσης προς απο η ίωση ε την άσκηση της σχετικής αγωγής ν προκει ένω είναι αλυσιτελής και ο
ισχυρισ ός περί του ενδεχό ενου υπερβολικού χαρακτήρα της διάρκειας της ενώπιον του Πρωτοδικείου
διαδικασίας ε όσον η διάρκεια αυτή δεν είναι ικανή
να θίξει τη νο ι ότητα της από ασης που το Πρωτοδικείο καλείται να ελέγξει19 Κατά τα λοιπά η πιτροπή
αντλεί η ίδια τις συνέπειες της ακράς διάρκειας της
διοικητικής διαδικασίας ειώνοντας το ποσό του προστί ου που επιβάλλει20.
8. πιση αίνεται ότι το Δικαστήριο αρνήθηκε ρητώς να
απο ανθεί επί του ητή ατος αν και ε όσον συντρέχει περίπτωση υπό ποιες προ ποθέσεις η παραβίαση
της αρχής της εύλογης διάρκειας πορεί να διαπιστωθεί κατόπιν συνολικής εκτί ησης της όλης διάρκειας
της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της πιτροπής
και των δικαστικών διαδικασιών περιλα βανο ένης
και της τελικής διαδικασίας επί αναίρεσης ενώπιον
του Δικαστηρίου ιδικότερα έκρινε ότι έστω και αν
υποτεθεί ότι η εξέταση του λόγου που αντλείται από
18. Βλ. προαναφερθείσα ΔΕΚ της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P,
Limburgse Vinyl Maatschappij.
19. ΠΕΚ της 30ής Απριλίου 2009, Τ-18/03, CD-Contact Data, Συλλογή 2009, σ. II-1021, σκέψη 131.
20. ΔΕΚ της 21ης Σεπτεμβρίου 2006, C-113/04 P, Technische Unie
κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. I-8831, σκέψεις 202-204, ΓεΔΕΕ
της 16ης Ιουνίου 2011, Τ-235/07, Bavaria NV, Συλλογή 2011, σ.
ΙΙ-3229, σκέψη 338: «Η υπέρβαση της εύλογης προθεσμίας δύναται να αποτελέσει βάση της αποφάσεως της Επιτροπής να μειώσει
δικαίως το ποσό του προστίμου, δεδομένου ότι η δυνατότητα της
μειώσεως αυτής εντάσσεται στο πλαίσιο της ασκήσεως των προνομίων της».
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την παραβίαση της αρχής της εύλογης διάρκειας επιβάλλει όχι όνον τη χωριστή εξέταση κάθε διαδικαστικής άσης αλλά και εκτί ηση του συνόλου που
συνίσταται από τη διοικητική διαδικασία και τις ενδεχό ενες δικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να διαπιστωθεί στην προκει ένη περίπτωση ότι η αρχή της
εύλογης διάρκειας δεν παραβιάστηκε παρά την εξαιρετική διάρκεια της χρονικής περιόδου που παρήλθε
εταξύ της έναρξης της διοικητικής διαδικασίας και της
παρούσας από ασης λόγω της περιπλοκότητας των
υποθέσεων21 Δεδο ένου πάντως ότι το ΔΔΑ αλλά
και το γαλλικό
λα βάνουν ως ση είο
α ετηρίας στον ορολογικό το έα την η ερο ηνία
άσκησης της ενδικο ανούς προσ υγής πράγ α που
άλλον ισχύει για όλες τις ενδικο ανείς προσ υγές
θα πορούσε να θεωρηθεί σκόπι η η υιοθέτηση της
ίδιας λύσης και στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου
οσάκις η προσ υγή στην πιτροπή είναι αναγκαία
προ πόθεση του ένδικου βοηθή ατος
Β. Η απόφαση Der Grüne Punkt και η μεταστροφή της
νομολογίας

9.

από αση της 1 ης ουλίου 200
-3 /0
22
ημα ο ο
ου ι η αρ λι η α
ην αν ρ νομολο α. Το ι α ήριο χθη
ι, αρά
ο
ον
ι η η τήρηση εύλογης διάρκειας για
την έκδοση δικαστικής από ασης συνιστά διαδικαστική παρατυπία « σ τον βαθ ό που ουδε ία ένδειξη
υ ίσταται δυνά ενη να οδηγήσει στο συ πέρασ α
ότι η η τήρηση εύλογης προθεσ ίας για την έκδοση
δικαστικής από ασης είχε ενδεχο ένως επίπτωση επί
της λύσης της δια οράς η αναίρεση της αναιρεσιβαλλό ενης από ασης δεν θα αποτελούσε τρόπο θεραπείας της προσβολής της αρχής περί αποτελεσ ατικής
ένδικης προστασίας στην οποία υπέπεσε το Πρωτοδικείο»23 Πράγ ατι λα βάνοντας υπό η την ανάγκη
να γίνεται σεβαστό το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισ ού το Δικαστήριο δεν πορεί να επιτρέπει
αποκλειστικά και όνο για τον λόγο της η τήρησης
εύλογης προθεσ ίας έκδοσης δικαστικής από ασης
στον αναιρεσείοντα να θέσει υπό α ισβήτηση το ότι
υ ίσταται παράβαση όταν οι λόγοι της αναίρεσης που
βάλλουν κατά των διαπιστώσεων στις οποίες προέβη το Πρωτοδικείο επί του ητή ατος της εν λόγω
παράβασης και της συνα ούς διοικητικής διαδικασίας

απορρί θηκαν στο σύνολό τους ως αβάσι οι Αντιθέτως όπως υπογρά ισε και ο γενικός εισαγγελέας
«η εκ έρους του Πρωτοδικείου η τήρηση
εύλογης προθεσ ίας έκδοσης δικαστικής από ασης
πορεί να δώσει λαβή σε αξίωση καταβολής απο ηίωσης δυνά ει αγωγής ασκού ενης κατά της Κοινότητας στο πλαίσιο των άρθρων 23 Κ και 2
δεύ24
πιση αίνεται ότι στην εν λόγω
τερο εδά ιο Κ»
υπόθεση κατάχρησης δεσπό ουσας θέσης η αναιρεσείουσα εταιρία δεν καταδικάστηκε σε πρόστι ο αλλά
υποχρεώθηκε από την πιτροπή της οποίας την απόαση προσέβαλε να τροποποιήσει τις συ βάσεις ε
τους πελάτες της
10. Την ανωτέρω προσέγγιση που υιοθέτησε ε
λακωνική αιτιολογία το Δικαστήριο στην από αση
επιβεβαιώνουν και διευκρινί ουν οι
απο άσεις της 2 ης οε βρίου 2013
II. H νέα νομολογιακή προσέγγιση
11. ι διευκρινίσεις που παρέσχε το Δικαστήριο ε
τις απο άσεις της 2 ης οε βρίου 2013 α ορούν
τόσο τη νο ική θε ελίωση της λύσης που υιοθέτησε όσο και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτή
Πρόκειται για προσέγγιση συνα ή προς τη νο ολογία
ε την οποία η δικαιοδοτική ολο έλεια
του
διασ άλισε στο γαλλικό δη όσιο δίκαιο την αποτελεσ ατικότητα του κανόνα της
εύλογης διάρκειας της δίκης ίναι ενδια έρον το
ότι το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ρητά στο σκεπτικό
της από ασής του τη εταστρο ή της νο ολογίας
του πιση αίνει πράγ ατι ότι σε αντιδιαστολή προς
την υπόθεση
,
λή θη,
ην υ θ η a tahlgewebe, ρο υ ή α ά
α
α η
ου
ι άλλ ι ρ
ιμο
ον ομ α
ου αν α νι μο . Τον ι, άν
, ι η α
ή
α ο ημ
η,
ον μ ορ να αλ
ι λ
ι
ρι
ι υ ρ α η η
λο η ιάρ ια η
η , υνι ά «αποτελεσ ατικό και γενικής ε αρογής έσο επανόρθωσης που παρέχει τη δυνατότητα να προβληθεί η παράβαση αυτή και να συναχθούν οι εντεύθεν συνέπειες»
Α. Το νομικό έρεισμα της νέας λύσης: το άρθρο 47 του
Χάρτη

12. Το έρεισ α της νέας νο ολογιακής προσέγγισης
δεν αλλά ει ουσιωδώς Πράγ ατι ολονότι ο κανόνας της εύλογης διάρκειας της δίκης κατοχυρώνεται
σή ερα ρητά στο άρθρο 4 του άρτη των Θε ελιω-

21. ΔΕΚ της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, Limburgse Vinyl
Maatschappij, προπαρατεθείσα, σκέψεις 229 επ.
22. Συλλογή 2009, σ. Ι-6155.
23. Σκέψη 193 της απόφασης Der Grüne Punkt.
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24. Σκέψη 195 της απόφασης Der Grüne Punkt.
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δών Δικαιω άτων της 2 περιλα βανόταν ήδη στο
πρωτογενές δίκαιο ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου ιδικότερα η η τήρηση των απαιτήσεων σχετικά ε την εύλογη διάρκεια της δίκης που προβλέπει
η ως άνω διάταξη στοιχειοθετεί κατά ωρη παραβίαση
εκ έρους θεσ ικού οργάνου της Ένωσης κανόνα δικαίου ο οποίος σκοπό έχει την απονο ή δικαιω άτων
στους ιδιώτες26 πιβάλλεται πάντως η παρατήρηση
ότι το πεδίο ε αρ ογής του είναι γενικό και δεν περιορί εται απλώς όπως στην περίπτωση του άρθρου
της ΔΑ στα δικαιώ ατα και τις υποχρεώσεις αστικής
ύσης και στο βάσι ο ποινικών κατηγοριών πράγ α
που καταδεικνύει εταξύ άλλων τον σύγχρονο χαρακτήρα του άρτη σε σχέση ε την ΔΑ πί της βάσης
αυτής το Δ ανα ήτησε το αποτελεσ ατικό έσο
ένδικης προστασίας «το οποίο να παρέχει κατάλληλη
επανόρθωση για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης» όπως απαιτεί η από αση
κατά
Πολωνίας του ΔΔΑ27.
13. ν προκει ένω ήταν δύσκολο για το Δικαστήριο
να εντοπίσει τις γενικές αρχές που ήσαν κοινές στα
κράτη έλη καθόσον οι λύσεις δια έρουν ουσιωδώς
ανάλογα ε τους το είς του δικαίου όπως είχε ήδη
επιση άνει ο γενικός εισαγγελέας
στις προτάσεις του στην υπόθεση
Η γενική
εισαγγελέας
υπενθυ ί ει ότι το Δικαστήριο κάλεσε τα 2 κράτη έλη το υρωπα κό Κοινοβούλιο και το υ βούλιο να διατυπώσουν εγγρά ως
τις από εις τους σχετικά ε τις προσεγγίσεις που έγιναν
δεκτές στις απο άσεις
και
αντιστοίχως πτά κράτη έλη δήλωσαν την
προτί ησή τους υπέρ της πρώτης τρία τάχθηκαν υπέρ
της δεύτερης και έξι κράτη έλη δεν εξέ ρασαν προτί ηση Το υ βούλιο προέκρινε την προσέγγιση της
από ασης
αναγνωρί οντας ό ως
ότι τα δύο έσα ένδικης προστασίας συνυπάρχουν και
ότι κανένα εξ αυτών δεν είναι τέλειο Το υρωπα κό
Κοινοβούλιο έκρινε προτι ότερη την προσέγγιση που
28.
έγινε δεκτή ε την από αση

25. Το άρθρο 47, δεύτερο εδάφιο, του Χάρτη, το οποίο αντιστοιχεί
στη διάταξη 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, ορίζει ότι «[κ]άθε πρόσωπο έχει
δικαίωμα να δικασθεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός
εύλογης προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως».
26. ΔΕΚ της 4ης Ιουλίου 2000, C-352/98 P, Bergaderm και Goupil
κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. I-5291, σκέψη 42.
27. ΕΔΔΑ της 26ης Οκτωβρίου 2000, 31210/96.
28. Σημείο 119 των προτάσεων Sharpston στην υπόθεση C-58/12 P,
Groupe Gascogne SA.
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14. Η ευθύνη είναι αντικει ενική όπως και στο γαλλικό δίκαιο Η απλή διαπίστωση υπέρ ετρης διάρκειας της δίκης σε σχέση ε τα χαρακτηριστικά της
υπόθεσης συνεπάγεται την ανόρθωση της η ίας που
προσκλήθηκε Δεν συντρέχει λόγος προκει ένου να
διασ αλισθεί η εν λόγω πτυχή της δικαστικής προστασίας η ταχύτητα να στιγ ατισθεί η συ περι ορά
των αρ οδίων υπαλλήλων ή των ελών των δικαστηρίων οι οποίοι στην πλειονότητα των περιπτώσεων
δεν έχουν τη δυνατότητα δραστικών παρε βάσεων
Το Δικαστήριο έχει προτείνει προ πολλού την αύξηση
του αριθ ού των δικαστών του ενικού Δικαστηρίου
αλλά τα κράτη έλη δεν έχουν απαντήσει θετικά
καθόσον δεν έχουν καταλήξει σε συ ωνία ως προς
τις συνθήκες επιλογής τους
Β. Οι συνέπειες της νέας λύσης

15. Η παράβαση του κανόνα της εύλογης διάρκειας της
δίκης δεν ασκεί επιρροή στη νο ι ότητα της εκδοθείσας δικαστικής από ασης σχετικός λόγος αναίρεσης
προβάλλεται αλυσιτελώς Το αντίθετο θα ίσχυε όνον
εάν η υπέρβαση της διάρκειας είχε επιπτώσεις στο
περιεχό ενο της από ασης του ενικού Δικαστηρίου
Περαιτέρω η υπέρ ετρη διάρκεια της δίκης δεν συνεπάγεται στον το έα του δικαίου του ανταγωνισ ού
την ακύρωση ή τη είωση του προστί ου ούτε από το
ενικό Δικαστήριο ούτε από το Δικαστήριο στο πλαίσιο αίτησης αναίρεσης Η διαπίστωση αποκλειστικά και
όνο της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης
δεν πορεί να θέτει υπό α ισβήτηση το βάσι ο της
εκτί ησης περί στρέβλωσης του ανταγωνισ ού και
περί των συνεπειών που πρέπει να αντληθούν από την
εν λόγω στρέβλωση δηλαδή των κυρώσεων
16. Η αγωγή απο η ίωσης είναι αγωγή του κοινού
δικαίου και πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του αρ οδίου για το εν λόγω ένδικο βοήθη α δικαστή ποένως σε αντιδιαστολή ε την ανάλυση του γενικού
εισαγγελέα
υπόθεση
και
σύ ωνα ε τις προτάσεις του
υπόθεση
και της
στις σχολια ό ενες υποθέσεις το Δικαστήριο έκρινε ότι αίτη α
ε το οποίο επιδιώκεται η αποκατάσταση της η ίας
που προκλήθηκε λόγω της υπέρβασης εκ έρους του
ενικού Δικαστηρίου της εύλογης διάρκειας της δίκης
δεν πορεί να προβληθεί απευθείας κατ αναίρεση
ενώπιον του Δικαστηρίου αλλά πρέπει να αχθεί ενώπιον του ίδιου του ενικού Δικαστηρίου κατ ε αρογή των άρθρων 2
και 340 δεύτερο εδά ιο
29 Η λύση αυτή ισχύει και για την περίπτωση
29. Σκέψη 90 της απόφασης Gascogne Sack Deutschland GmbH.
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που η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας α ορά απόαση του Δικαστηρίου τη συνηθέστερη περίπτωση
κατά την οποία πρόκειται για από αση του εΔ
η
αγωγή απο η ίωσης πρέπει να κριθεί από δια ορετικό σχη ατισ ό του δικαστηρίου αυτού λλωστε
και στις εθνικές έννο ες τάξεις είναι σύνηθες δικονοικό αινό ενο το να απο αίνεται δικαστήριο επί των
σ αλ άτων προηγού ενης κρίσης του διόρθωση
σ άλ ατος ανα ηλά ιση ή αναθεώρηση αναπο πή
της υπόθεσης ετά την άσκηση αναίρεσης
17. ολονότι ο ισχυρισ ός περί υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης εξετά εται ενώπιον του εΔ
στο πλαίσιο ενδίκου βοηθή ατος αγωγής απο η ίωσης δηλαδή δια ορετικού από το κύριο ένδικο
βοήθη α που τείνει στην ακύρωση της από ασης
της πιτροπής στη σχολια ό ενη από αση το Δικαστήριο έκρινε το ίδιο ότι το εΔ παρέβη την υποχρέωση περί εύλογης διάρκειας της δίκης καθόσον
παρήλθαν σχεδόν έξι έτη έχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στη συνέχεια ό ως απέρρι ε τον λόγο αυτό
ιδικότερα έκρινε εν ότι κατά την ενώπιον του εΔ
διαδικασία παραβιάστηκε το άρθρο 4 δεύτερο εδάιο του άρτη καθόσον δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις σχετικά ε την εύλογη διάρκεια της δίκης πλην
ό ως δέχθηκε όπως προανα έρθηκε ότι το αίτη α
ε το οποίο επιδιώκεται η αποκατάσταση της η ίας
που προκλήθηκε λόγω της υπέρβασης εκ έρους του
εΔ
της εύλογης διάρκειας της δίκης δεν πορεί
να προβληθεί απευθείας κατ αναίρεση ενώπιον του
Δικαστηρίου αλλά πρέπει να αχθεί ενώπιον του ίδιου
του εΔ
Κατά συνέπεια ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρί θηκε ίναι προ ανές ότι το σχή α αυτό
διαπίστωση της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της
ενώπιον του εΔ δίκης από το Δ
εκδίκαση της
αγωγής απο η ίωσης συνα ώς από το εΔ
δεν θα
ακολουθείται στις εταγενέστερες υποθέσεις Πράγατι απόκειται αποκλειστικά στο εΔ να απο ανθεί
επί του συνόλου των πτυχών των αγωγών απο ηίωσης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της
δίκης δηλαδή τόσο ως προς το αν υπήρξε υπέρβαση
όσο και ως προς τις συνέπειές της Το Δικαστήριο δεν
πορεί να έχει το ονοπώλιο της διαπίστωσης της
υπέρβασης της εύλογης διάρκειας ε όσον στο έλλον το εΔ θα επιλα βάνεται των σχετικών αγωγών
απο η ίωσης Το γεγονός ότι εν προκει ένω στις
υποθέσεις
και
το Δ έλαβε θέση
συνα ώς πράγ α που δεν αντικατοπτρί εται πάντως
στο διατακτικό των απο άσεων ο είλεται προ ανώς
στη «ρυθ ιστική λειτουργία» του ε όσον άλλαξε
τη νο ολογία του έκρινε σκόπι ο να προβεί το ίδιο
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στην πρώτη ε αρ ογή των κριτηρίων που έθεσε για
να προλάβει κάθε α ισβήτηση και να διαλύσει κάθε
σχετική α ιβολία30.
III. Οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας
νομολογίας
18. ι πρακτικές λεπτο έρειες ε αρ ογής της νέας
νο ολογιακής προσέγγισης ε πνέονται από τη σχετική νο ολογία του ΔΔΑ ιδίως όσον α ορά τα κριτήρια υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης
και την απο η ίωση για την προκληθείσα βλάβη Β .
Α. Τα κριτήρια υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της
δίκης

19. σον α ορά την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας
της δίκης λα βάνονται υπό η οι ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και συνεκτι ώνται τα εξής τέσσερα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ε τη νο ολογία του
το ΔΔΑ τα διακυβευό ενα ε τη δίκη συ έροντα
του διαδίκου την περιπλοκότητα της υπόθεσης τη
συ περι ορά του προσ εύγοντος και τη συ περιορά των αρ οδίων αρχών Το Δικαστήριο υπενθυ ίει ότι ο κατάλογος των κρίσι ων κριτηρίων δεν είναι
εξαντλητικός και ότι η εκτί ηση του εύλογου χαρακτήρα της εν λόγω διάρκειας δεν απαιτεί συστη ατική
εξέταση των περιστάσεων της υπόθεσης υπό το πρίσ α καθενός κριτηρίου χωριστά όταν η διάρκεια της
δίκης παρίσταται δικαιολογη ένη υπό το πρίσ α ενός
και όνον κριτηρίου Έτσι πορεί να γίνει δεκτό ότι η
περιπλοκότητα της υπόθεσης ή η κακόβουλη συ περι ορά του προσ εύγοντος δικαιολογεί διάρκεια
θεωρού ενη εκ πρώτης ό εως υπερβολικά ακρά
Διευκρινί ει πάντως ότι σε περίπτωση ένδικης διαοράς σχετικά ε τη στοιχειοθέτηση παραβίασης των
κανόνων του ανταγωνισ ού η θε ελιώδης επιταγή
της ασ άλειας δικαίου της οποίας πρέπει να απολαύουν οι επιχειρη ατίες και ο σκοπός διασ άλισης της
η νόθευσης του ανταγωνισ ού εντός της εσωτερικής
αγοράς έχουν ιδιαίτερο ενδια έρον όχι όνο για τον
ίδιο τον προσ εύγοντα και τους ανταγωνιστές του
αλλά και για τους τρίτους λόγω του εγάλου αριθ ού
των ενδια ερο ένων προσώπων και των διακυβευοένων χρη ατικών συ ερόντων31 Τέλος είναι προανές ότι πρέπει να λη θούν υπό η και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των δικαστηρίων της Ένωσης ιδίως
το γλωσσικό καθεστώς και η ανάγκη ετά ρασης στη

30. J.-Cl. Bonichot, La réparation de délai excessif de jugement devant les juridictions de l’Union, note, όπ.π., σ. 687.
31. Σκέψη 93 της απόφασης Gascogne Sack Deutschland GmbH.
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γαλλική γλώσσα γλώσσα εργασίας του Δικαστηρίου
όλων των εγγρά ων της διαδικασίας32.
Β. Ο προσδιορισμός της ζημίας

20. σον α ορά τον προσδιορισ ό της η ίας το
Δικαστήριο παραπέ πει στις γενικές αρχές που είναι
κοινές στα δίκαια των κρατών ελών και στις οποίες
ανα έρεται το άρθρο 340
Θα πρέπει να ε αροστούν εκείνες που α ορούν την εκδίκαση αγωγών
λόγω παρό οιων παραβάσεων το πλαίσιο αυτό το
ενικό Δικαστήριο πρέπει ιδίως να ερευνήσει αν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί πέρα από την ύπαρξη περιουσιακής η ίας η περιουσιακή βλάβη την οποία
έχει ενδεχο ένως υποστεί ο διάδικος τον οποίον θίγει
η υπέρβαση της διάρκειας και η οποία θα έπρεπε κατά
περίπτωση να ικανοποιηθεί επαρκώς33 Θα πορούσε
να λη θεί εν προκει ένω υπό η το κάτα πόσον θίγεται η ή η επιχείρησης η οποία απαλλάσσεται τελικά
ετά την πάροδο πολλών ετών ένδικης διαδικασίας
ίναι προ ανές ότι η προσέγγιση του ενικού Δικαστηρίου θα είναι κατ ανάγκη περιπτωσιολογική34.
21. ε τις τρεις απο άσεις της 2 ης οε βρίου 2013
το Δικαστήριο συ πληρώνει την κατασκευή του δικαιώ ατος πλήρους δικαστικής προστασίας που ξεκίνησε ε τις απο άσεις της 1 ης α ου 1
222/ 4
3 και της 1 ης
κτωβρίου 1
222/
36 και συνέχισε ε την από αση
κατά Η
37 Πάντως
της 13ης αρτίου 200
-432/0
πρέπει ακό η να παρασχεθούν στα δικαστήρια της
Ένωσης τα έσα που θα καταστήσουν δυνατή την εκ
έρους τ υς τήρηση της επιταγής της ταχείας απονο ής
της δικαιοσύνης η οποία θεωρείται υσική απαίτηση
των πολιτών της Ένωσης αλλά και των επιχειρήσεων

λα βανο ένου άλιστα υπό η του οικονο ικού αντικει ένου των υποθέσεων που εκκρε ούν ενώπιον
του εΔ
το οποίο ξεπερνά όνο για τη ερ ανία
το ένα δισεκατο ύριο ευρώ38 πως επισή ανε η
γενική εισαγγελέας
οι αρ οδιότητες του
ενικού Δικαστηρίου και συνακολούθως ο όρτος
εργασίας του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου έχουν
αυξηθεί ση αντικά ε την πάροδο των ετών Το πρόβλη α που σχετί εται ε τον αριθ ό των εκκρε ών
υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου αυτού είναι
παγκοίνως γνωστό ητήθηκε η αύξηση του αριθ ού
των δικαστών έως τώρα χωρίς αποτέλεσ α Ακό η
και στο πλαίσιο του υ ιστά ενου καθεστώτος ανακύπτουν ενίοτε δυσχέρειες
νυν Πρόεδρος του ενικού Δικαστηρίου επέστησε δη όσια την προσοχή στη
είωση που παρουσιά ει η παραγωγικότητα του ενικού Δικαστηρίου οσάκις η διαδικασία αναδιορισ ού
των δικαστών δεν γίνεται ο αλώς συνεκτι ω ένου
του ελέγχου που ασκεί η επιτροπή του άρθρου 2
και υπάρχει ακρά περίοδος αβεβαιότητας έχρι
την η ερο ηνία ανανέωσης των ελών Τα πρόσωπα
που υπάγονται στη δικαιοδοσία ορισ ένου κράτους
έλους έχουν δικαίω α να προσδοκούν ότι το κράτος
αυτό θα οργανώσει το εθνικό δικαστικό του σύστη α
κατά επαρκή και αποτελεσ ατικό τρόπο διορί οντας
δικαστές ε επάρκεια προσόντων ανανεώνοντας τη
θητεία τους υπό την προ πόθεση ότι είναι ικανοί
προκει ένου να διατηρεί σταθερό και αποτελεσ ατικό
δικαστικό σώ α και παρέχοντας επαρκές διοικητικό
προσωπικό Τα πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις
άγονται ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της
Ένωσης έχουν επίσης δικαίω α να λα βάνονται όλα
τα αναγκαία έτρα για την προστασία του δικαιώ ατός
τους σε δίκαιη δίκη ε εύλογη διάρκεια39.
Ε. Πρεβεδούρου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

32. Βλ. τη σχετική ανάλυση της γενικής εισαγγελέα El. Sharpston, σημεία 91 επ. των προτάσεών της στην υπόθεση C-58/12 P, Groupe
Gascogne SA.
33. Σκέψη 95 της απόφασης Gascogne Sack Deutschland GmbH.
34. J.-Cl. Bonichot, La réparation de délai excessif de jugement devant les juridictions de l’Union, note όπ. π., σ. 687.
35. Συλλογή 1986, σ. 1651.
36. Συλλογή 1987, σ. 4097.
37. Συλλογή 2007, σ. Ι- 2271.
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38. J.-Cl. Bonichot, La réparation de délai excessif de jugement devant les juridictions de l’Union, note όπ. π., σ. 687.
39. Σημείο 89 των προτάσεων στην υπόθεση C-58/12 P, Groupe Gascogne SA.

Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΘΠΔΔ από το 2008

Τεύχος 3-4/2014 - Έτος 7ο

379

