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Съдебната статистика за 2010 г.: преюдициалните запитвания никога не са били 
разглеждани толкова бързо 

Същевременно броят на образуваните дела не спира да расте и тази година достигна 
безпрецедентно число 

През цялата история на институцията трите юрисдикции на Съда на Европейския съюз никога 
не са имали толкова голям брой дела както тази година, през която бяха образувани 1 406 
дела. Това число свидетелства за непрекъснатото увеличаване на обема на съдебните 
спорове, свързани с правото на Съюза. Трябва да се подчертае и още една силно изразена 
тенденция през 2010 г., а именно общото намаляване на продължителността на 
производствата. 

 

Съдът 

През 2010 г. Съдът бе сезиран с 631 нови дела, което съставлява значително увеличение 
спрямо 2009 г. (562 дела) и е най-високият брой на образуваните за една година дела в 
историята на Съда. Същото е положението и при преюдициалните запитвания. Броят на 
образуваните тази година преюдициални дела за втора поредна година е най-големият, 
достиган някога, като ръстът спрямо 2009 г. е 27,4 % (385 дела през 2010 г. срещу 302 дела 
през 2009 г.). 

През 2010 г. Съдът приключи 574 дела, което бележи лек спад спрямо предходната година (588 
приключени дела през 2009 г.). 

Статистическите данни за продължителността на производствата са много положителни. При 
преюдициалните запитвания например продължителността е 16,1 месеца. Сравнителният 
анализ сочи, че за целия период, за който Съдът разполага с надеждни статистически данни, 
средната продължителност на производството по преюдициалните дела е достигнала най-
ниското си равнище през 2010 г. Що се отнася до преките производства и производствата по 
обжалване, средната продължителност на делата е съответно 16,7 месеца и 14,3 месеца 
(срещу 17,1 месеца и 15,4 месеца през 2009 г.). 
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Общият съд 

От статистическа гледна точка 2010 година беше белязана от редица тенденции. Първата е 
силното нарастване на броя на образуваните дела, който се увеличи от 568 (през 2009 г.) на 
636 (през 2010 г.) — равнище, недостигано никога досега. Втората тенденция е запазването на 
броя на решените дела чувствително над 500 (527 решени дела). Този резултат обаче не бе 
достатъчен, за да се задържи нарастването на броя на висящите дела, който достигна 1 300 
към 31 декември 2010 г. Третата тенденция засяга продължителността на съдебното 
производство, съществен критерий за оценка на правораздавателната дейност. Тъй като 
ударението бе поставено върху бързината на разглеждане на делата, продължителността 
значително спадна, средно с 2,5 месеца (от 27,2 месеца през 2009 г. на 24,7 месеца през 
2010 г.). Спадът е още по-осезаем при приключилите с решение дела в областите, които са в 
сърцевината на съдебните производства пред Общия съд от създаването на тази 
юрисдикция — а именно всички области с изключение на обжалването и интелектуалната 
собственост — като при тези дела продължителността на производството намалява с над 
седем месеца. 

 

Съдът на публичната служба 

За 2010 г. съдебната статистика на Съда на публичната служба сочи чувствително увеличение 
на броя на образуваните дела (139 срещу 113 през 2009 г.). 

Броят на приключените дела (129) обаче е по-малък в сравнение с предходната година (155). 

Броят на висящите дела леко се увеличава спрямо предходната година (185 към 31 декември 
2010 г. срещу 175 към 31 декември 2009 г.). Средната продължителност на производството 
също нараства (18,1 месеца през 2010 г. срещу 15,1 месеца през 2009 г.). 

Все пак тези данни видимо не отразяват наличието на структурна тенденция. 

 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 


