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Служба „Преса и информация“ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА № 17/09 

19 февруари 2009 година 

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ – СЪДЕБНА СТАТИСТИКА ЗА 2008 
ГОДИНА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕЮДИЦИАЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА Е НАЙ-
НИСКА ОТ 20 ГОДИНИ НАСАМ ВЪПРЕКИ ПОСТОЯННОТО УВЕЛИЧАВАНЕ 
НА ОБЩНОСТНИТЕ СЪДОПРОИЗВОДСТВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ 

Годината е изключителна за Първоинстанционния съд – приключените дела са с 52 % 
повече отколкото през 2007 г., но е налице значително увеличение на образуваните дела 

Съд 
 
Изминалата 2008 г. е повратна както поради ефикасността, така и поради особено 
напрегнатия ритъм в съдебната дейност на Съда на Европейските общности. Съдебната 
статистика за 2008 г. показва, от една страна, особено значително намаляване на 
продължителността на преюдициалните производства спрямо предходните години и, от 
друга страна, постоянна тенденция към увеличаване на броя на общностните 
съдопроизводства. 
 
Що се отнася до продължителността на производствата през 2008 г., напредъкът е значим. 
Така продължителността на делата по преюдициални запитвания възлиза средно на 16,8 
месеца или с 3 месеца по-малко отколкото през 2006 г. Съпоставителният анализ 
установява, че средната продължителност на разглеждане на преюдициалните дела е 
достигнала най-ниската си стойност от 20 години насам. Що се отнася до преките искове и 
до жалбите, средната продължителност на разглеждане е съответно 16,9 месеца и 18,4 
месеца (съответно 18,2 месеца и 17,8 месеца през 2007 г.). 
 
През 2008 г. Съдът приключва 567 дела. Той е сезиран с 592 нови дела, което надвишава 
цифрата от 580 дела, образувани през 2007 г. – която беше най-високата в историята на 
Съда. Броят на висящите дела в края на 2008 г. е почти идентичен с този от предходните 
години. 
 
Освен реформите в методите на работа, започнали през последните години, подобрената 
ефикасност на Съда при разглеждането на делата се обяснява и с по-широкото използване 
на различни процесуални инструменти, с който той разполага, за да ускори разглеждането 
на някои дела, а именно спешното преюдициално производство, бързото производство, 



опростеното производство и възможността да се произнесе без заключение на генерален 
адвокат. 
 
През 2008 г., през която за първи път се прилага новото спешно преюдициално 
производство, то е поискано по 6 дела, а определеният състав приема, че по 3 от тях 
изискванията за прилагането му са изпълнени. Тези нови разпоредби относно спешното 
преюдициално производство позволяват на Съда да приключи през 2008 г. посочените 
дела в особено кратък срок от около 2 месеца. 
 
 
Първоинстанционен съд 
 
През 2008 г. Първоинстанционният съд приключва 605 дела, с 52 % повече спрямо 2007 г., 
а броят на проведените през 2008 г. съдебни заседания се удвоява: 341 спрямо 172 през 
2007 г. От своя страна средната продължителност на делата спада: 24,5 месеца спрямо 
27,7 месеца през 2007 г. 
 
Предвид на постоянното увеличаване на броя на съдопроизводствата и на свързаното с 
него натрупване на висящи дела Първоинстанционният съд обновява правилата си за 
работа, своята организация, както и начина си на функциониране, и то във връзка с всички 
аспекти от управлението на делата. По този повод целта на Първоинстанционния съд е да 
подобри своята ефикасност, като същевременно следи да не накърнява качеството на 
постановяваните актове. Освен това Процедурният правилник е изменен, за да се даде 
възможност на Първоинстанционния съд да се произнася по жалби в областта на 
интелектуалната собственост без устна фаза на производството, освен при наличие на 
мотивирано искане на някоя от страните. 
 
Първоинстанционният съд ще трябва да продължи усилията си в тази насока през 2009 г. 
и възнамерява да се възползва в още по-голяма степен от пълното разгръщане на 
въведените реформи. Действително, въпреки че посочената година бе изключителна от 
гледна точка на приключените дела, това се отнася и за образуваните дела: през 2008 г. са 
образувани 629 дела спрямо 522 през 2007 г. и 432 през 2006 г. Броят на висящите дела 
слабо се увеличава: той възлиза на 1 178 спрямо 1 154 през 2007 г. Тук в зародиш се крие 
опасност от увеличаване на продължителността на производствата. Предвид на 
системната еволюция в съдопроизводствата ще бъдат необходими по-задълбочени 
размисли относно пътищата и средствата, най-вече в структурно отношение, които да 
позволят на Първоинстанционния съд да продължи да осигурява качествено разглеждане 
на делата в интерес на страните, като същевременно намалява продължителността на 
производството. 
 
 
Съд на публичната служба 
 
Със 111 нови жалби през 2008 г. за първи път от десет години насам броят на подадените 
жалби намалява. Следва да се отбележи освен това, че този брой е значително по-нисък от 
157-те жалби, подадени през 2007 г. 
 
През 2008 г. Съдът на публичната служба приключи 129 дела. Разликата между 
приключените и образуваните дела следователно е положителна, поради което за първи 
път от създаването на Съда на публичната служба броят на висящите дела слабо намалява: 
217 през 2008 г. спрямо 235 през 2007 г. 



 
Средната продължителност на производството е 17 месеца, което представлява слабо 
увеличение на средната продължителност на делата спрямо 2007 г. 
 
През 2008 г. Съдът на публичната служба продължава и усилията си да отговори на 
поканата на законодателя за улесняване на уреждането на споровете по взаимно съгласие 
на всички стадии на производството. 
 

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 Илияна Пальова  
Тел.: (00352) 4303 3708 Факс: (00352) 4303 4719 

 

 

 
 


