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την  Πρόεδρο  του  Αρε ίου  Πάγ ου  

Κυρία  Μαρία  Γεωργ ίου  

Κοινοποίηση:  

Υπουργό  ∆ικαιοσύνης  
Κύρια  Κωνσταντίνο  Τσιάρα  

Αξιότιµη  Κυρία  Πρόεδρε,  

Μας  εξέπληξε  δυσάρεστα  η  άρνησή  σας  να  ικανοποιήσετε  το  από  1-7-2021 αίτηµα  

της  Ολοµέλειας  των  Προέδρων  των  ∆ικηγ ορικών  Συλλόγ ων  Ελλάδος  γ ια  τη  λήψη  

ανωνυµοποιηµένων  στατιστικών  στοιχείων,  ανά  ∆ικαστήριο,  που  αφορούν  στον  

χρόνο  καθυστέρησης  έκδοσης  των  δικαστικών  αποφάσεων,  µε  την  αιτιολογ ία  ότι  σε  

∆ικαστηρίων  και  Κατάσταση  ς  ∆ικαστικών  λειτουργών]  βρίσκει  έρεισµα  το  υποβληθέν  
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Η  ως  άνω  απόρριψη  του  αιτήµατός  µας,  εδράζεται  προδήλως  στην  όλω  
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καθ' ηµάς  νοµική  πεποίθηση  ότι  γ ια  τη  λήψη  των  αιτηθέντων  στατιστικών  στοιχείων  

σχετικά  µε  το  χρόνο  απονοµής  της  δικαιοσύνης  στη  χώρα,  απαιτε ίται  ειδική  διάταξη  

νόµου.  Και  όµως,  κατά  το  Σύνταγ µα,  ισχύει  το  ακριβώς  αντίθετο.  Φέρον  στοιχε ίο  του  

κράτους  δικαίου  (Συντ.  25)  είναι  η  αρχή  της  διαφάνειας,  ήτοιτης  φανερής  κρατικής  

δράσης.  Κατ' άρθρο  5^ Συντ.  καθένας  έχει  δικαίωµα  στην  πληροφόρηση,  όπως  νόµος  

ορίζει.  Περιορισµοί  στο  δικαίωµα  αυτό  ε ίναι  δυνατόν  να  επιβληθούν  µε  νόµο  µόνο  
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Η αξιοπρεπής άσκηση του δικηγορικού  λειτουργήµατος, συναρτάται µε το χρόνο 

εκδόσεως των δικαστικών αποφάσεων. 

Η διασφάλιση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, προϋποθέτει διαφάνεια στη 

λειτουργ ία της. 

Σε υλοποίηση της ρηθείσας συνταγµατικής επιταγής, το άρθρο 61 ν. 4727/2020 (το 

οποίο εισήχθη προς ενσωµάτωση της Οδηγ ίας 2019/1024) κατοχυρώνει νοµοθετικά  

την αρχή  της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας. 

Συµφώνως προς αυτήν, τα έγγραφα των φορέων του δηµόσιου τοµέα, στον οποίο 

περιλαµβάνονται αδιακρίτως οι κρατικές αρχές (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4727/2020), 

διατίθενται από  τη στιγµή  της ανάρτησης, δηµοσίευσης ή  αρχικής διάθεσής τους, 

ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 

ενέργεια του ενδιαφεροµένου ή  πράξη της διοίκησης. Συνεπώς, αφ' ης στιγµής οι 

δικαστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται και περιέρχονται εις χείρας των δικαστικών 

γραµµατειών, υπόκεινται στον κανόνα της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας 

πληροφορίας, υπό  τον όρο της ανωνυµοποίησης. Το αυτό  ισχύει κατά  µείζονα λόγο 

για το έλασσον, ποιοτικά  και ποσοτικά, στοιχείο του χρόνου έκδοσης των ως άνω 

αποφάσεων. 

Επιπλέον, πλειάδα διατάξεων προβλέπει την τήρηση στατιστικών δεδοµένων που 

αφορούν το χώρο της δικαιοσύνης, τόσο από  τις γραµµατείες των δικαστηρίων, που 

αποτελούν κατ' ανάγκη την πηγή  των πληροφοριών, όσο και από  το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης. Εντελώς συνοπτικά: 

Το άρθρο 12 παρ. 3 ν. 1756/1988 αναφέρεται στους στατιστικούς πίνακες που 

οφείλει να τηρεί  κάθε δικαστήριο 

Ο ν. 4046/2012 αναφέρει στο Παράρτηµα V_2 ότι «η Κυβέρνηση υποχρεούται 

να συντάσσει και θα δηµοσιεύει τις πληροφορίες σχετικά  µε τις εκκρεµότητες 

των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων που αναφέρονται στο παράτηµα 2 

[όπου και αναφέρονται αναλυτικά  τα τηρητέα στατιστικά  στοιχεία]» 

Το άρθρο 358 ν. 4700/2020 συγκροτεί  Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας 

∆ικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat), στην κεντρική  υπηρεσία του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε αντικείµενο, µεταξύ  άλλων, τη συστηµατική  

συλλογή  στατιστικών στοιχείων, που αφορούν ιδίως στον αριθµό, στη φύση και 
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στο αντικείµενο των υποθέσεων, στο ύψος των διεκδικουµένων απαιτήσεων, 

στη χρονική  διάρκεια της διαδικασίας και στην, κατά  το δυνατό, εκτίµηση του 

κόστους της διαδικασίας, είτε µέσω των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων, 

είτε µετά  από  διαβίβαση από  όλα τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας. 

Φανερό  είναι ότι η ratio της τήρησης των άνω στοιχείων από  τα δικαστήρια και το 

Υπουργείο δεν είναι η απόκρυψη, αλλά  αντιθέτως η δηµοσιοποίησή  τους, ώστε να 

βελτιωθεί  το σύστηµα απονοµής της ∆ικαιοσύνης, και να αντιµετωπιστούν οι 

υπάρχουσες παθογένειες και αβελτηρίες. 

Επειδή  η χώρα µας δεν πρέπει, φρονούµε, να λειτουργεί  ως επίµονη διεθνής 

εξαίρεση σε ζητήµατα διαφάνειας, άξια προσοχής είναι η έµφαση των διεθνών 

οργανισµών στη δηµοσιοποίηση συγκριτικών δεδοµένων σχετικά  µε το χρόνο 

απονοµής της δικαιοσύνης. Και πάλι εντελώς συνοπτικά: 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει συστήσει την ειδική  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για 

την Αποτελεσµατικότητα της ∆ικαιοσύνης (CEPEJ) µε σκοπό  τη βελτίωση της 

λειτουργ ίας και αποτελεσµατικότητας της ∆ικαιοσύνης στα 47 κράτη-µέλη του 

και την προώθηση των απαραίτητων νοµικών εργαλείων που υιοθετούνται στο 

πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η CEPEJ συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί  

ανά  διετία κοινά  δικαστικά  στατιστικά  στοιχεία από  όλα τα κράτη µέλη µέσω 

ειδικά  διαµορφωµένου ερωτηµατολογ ίου και δηµοσιεύει, περιοδικά, τα τελικά  

πορίσµατα σε συγκριτική  µελέτη. 

Η Ευρωπαϊκή  "Ενωση προκειµένου να βοηθήσει τα κράτη µέλη της να 

βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των δικαστικών Θεσµών συντάσσει ετήσιο 

πίνακα αποτελεσµάτων µε τις κυριότερες παραµέτρους των συστηµάτων των 

κρατών-µελών, όπου παρουσιάζονται δείκτες απόδοσης για αστικές και 

εµπορικές υποθέσεις καθώς και στοιχεία για τη λειτουργ ία των διοικητικών 

δικαστηρίων. Μόλις προ ηµερών, µάλιστα, δηµοσίευσε τον πίνακα 

αποτελεσµάτων στον τοµέα της δικαιοσύνης για το 2021 (2021 EU 1U5TICE 

SCOREBOARD), από  όπου προκύπτει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί  να διαθέτει έναν 

από  τους µακρότερους χρόνους διεκπεραίωσης υποθέσεων. Ενδεικτικοί  είναι οι 

κάτωθι Πίνακες, που δηµοσιεύονται στο 2021 Ε Justice Scoreboard για την 

πολιτική  δικαιοσύνη: 
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πράττουν, αλλά  όχι στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους και στον ελληνικό  λαό, στο 

όνοµα του οποίου και µόνον απονέµεται η ∆ικαιοσύνη. 

Επειδή  είµαστε βέβαιοι ότι και το δικαστικό  σώµα, στη µεγάλη του πλειοψηφία, 

Θεωρε ί  πως η ορθή  λειτουργ ία των δικαιικών θεσµών και η ταχεία απονοµή  της 

∆ικαιοσύνης είναι βασικοί  συντελεστές για την εδραίωση του κράτος δικαίου και της 

κοινωνικής ειρήνης, σε µια δηµοκρατική, ευνοµούµενη χώρα, σας καλούµε να 

αναθεωρήσετε την αρνητική  σας Θέση, και µέσα από  τη χορήγηση των διαθέσιµων 

δεδοµένων για τη ∆ικαιοσύνη να εργαστούµε από  κοινού  για τη βελτίωση των όρων 

απονοµής της. 
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