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Служба „Преса и информация“ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА № 14/08 

7 март 2008 г. 

СЪДЕБНА СТАТИСТИКА ЗА 2007 Г.: УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА 
СВЪРЗАНИТЕ С ОБЩНОСТНОТО ПРАВО ДЕЛА 

Пред трите юрисдикции, които съставят Съда на Европейските общности, са заведени 
1 259 дела, което представлява най-големият брой дела в историята на институцията 

Съд 

Съдебната статистика на Съда за 2007 г. показва съществено подобрение в сравнение с 
предходната година. Важно е да се отбележи по-конкретно, че продължителността на 
производствата пред Съда намалява за четвърта поредна година, а броят на приключените 
дела нараства с около 10% в сравнение с 2006 г. 

Така Съдът приключва 551 дела през 2007 г. при приключени 503 дела през 2006 г. 
(окончателни данни, които отчитат съединяването на дела). 

Що се отнася до средната продължителност на производствата от 2004 г. насам, при 
производствата по постановяване на преюдициално заключение продължителността през 
2007 г. е 19,3 месеца, при 23,5 месеца през 2004 г. Сравнителен анализ показва, че през 
2007 г. средната продължителност за разглеждане на делата относно преюдициални 
запитвания достига най-ниското си равнище от 1995 г. насам. Що се отнася до преките 
искове или жалби и до жалбите срещу актове на общностните юрисдикции, средната 
продължителност на разглеждането им през 2007 г. е съответно 18,2 месеца и 17,8 месеца 
(20 месеца и 17,8 месеца през 2006 г.). 

През 2007 г. Съдът е сезиран с 580 нови дела, което представлява най-големият брой дела 
в неговата история1 и увеличение с 8% в сравнение със заведените през 2006 г. дела, както 
и с 22,3% в сравнение със заведените през 2005 г. дела. За сметка на това броят на 
висящите дела към 31 декември 2007 г. (741) е приблизително еднакъв с този в края на 
2006 г. (731) благодарение на увеличаването на броя на приключените дела. 

На последно място, Съдът използва значително по-често възможността да се произнася, 
без да е представено заключение на генерален адвокат, тъй като по приблизително 43% от 
постановените през 2007 г. съдебни решения не е представено заключение (33% през 2006 
г.). 

                                                 
1 С изключение на 1 324-те дела, заведени през 1979 г. При все това, този изключително голям брой се 
обяснява с многобройните жалби за отмяна с еднакъв предмет. 



 

Първоинстанционен съд  

През 2007 г. са заведени 522 дела, което представлява значително увеличение в сравнение 
с 2006 г. (432). За сметка на това броят на приключените дела намалява (397 през 2007 г. 
при 436 през 2006 г.). При все това следва да се отбележи, че броят на делата, по които е 
постановено съдебно решение, се увеличава (247 през 2007 г. при 227 през 2006 г.), както 
и броят на приключените производства по молби за допускане на обезпечение (41 през 
2007 г. при 24 през 2006 г.). Наред със значителните ресурси, използвани за разглеждане 
на дело Microsoft / Комисия2, и липсата — за разлика от предходните години — на големи 
групи дела с еднакъв предмет или свързани дела, намаляването на броя приключени дела 
произтича по-общо от това, че исковете или жалбите, с които се сезира 
Първоинстанционният съд, са все по-сложни и все по-разнообразни. Въпреки това, 
предвид липсата на равновесие между заведените и приключените дела, броят на 
висящите дела се увеличава, като по този начин се създава риск от удължаване на 
продължителността на производствата. 

С оглед на това положение Първоинстанционният съд подлага на задълбочена преценка 
своя начин на функциониране и на работа, за да подобри ефективността си. В този 
контекст вече е прието, че е необходимо да се промени организацията на 
Първоинстанционния съд, по-конкретно за да се извлече по-голяма полза от 
увеличаването на броя на членовете му. Така от 25 септември 2007 г. 
Първоинстанционният съд включва осем състава, в които заседават по трима съдии, или 
по петима съдии (разширен състав), когато значимостта на делото обосновава това. 

 

Съд на публичната служба 

Докато първата година от дейността на Съда на публичната служба е посветена главно на 
определяне на неговите вътрешни и външни процедури, и по-конкретно на изготвянето на 
проекта му за процедурен правилник, съдебната статистика за 2007 г. вече отразява 
осъществяването на същинска правораздавателна дейност. Всъщност през 2007 г. Съдът 
на публичната служба приключва 150 дела, а са образувани 157 нови производства. 
Следователно почти е постигнато равновесие между заведените и приключените дела. 

Що се отнася до броя на висящите дела (235), той остава сравнително голям, по-
специално поради обстоятелството, че броят на приключените дела (50) през първата 
година от дейността на Съда на публичната служба не е показателен за 
правораздавателния му капацитет. Следва да се добави, че производствата по голям брой 
висящи дела са спрени до постановяване на „пилотните“ решения на 
Първоинстанционния съд или до постановяване от Съда на актове по жалби. 

Средната продължителност на разглеждането на делата през 2007 г. е 16,9 месеца при 
постановяване на съдебни решения и 10,3 месеца при постановяване на определения. 

                                                 
2 Решение от 17 септември 2007 г. по дело Т-201/04. 



Езици, на които е достъпна информацията: всички  

Настоящата информация за пресата е на разположение 
и на интернет страницата на Съда: 

http://curia.europa.eu/bg/actu/communiques/index.htm  

За допълнителна информация се свържете с Антон Христов  
Тел.: (00352) 4303 3708 Факс: (00352) 4303 4719 
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