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Statystyki sądowe za 2014 r. 

Trybunał zakończył 1685 spraw: wzrost wydajności o 36,9% w ciągu pięciu lat  

Trybunał Sprawiedliwości 

Statystyki sądowe Trybunału za 2014 r. ukazują ogólnie bezprecedensowe wyniki. Ubiegły rok 
okazał się najbardziej wydajnym rokiem w historii Trybunału.  

W 2014 r. Trybunał zakończył 719 spraw, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim 
(701 spraw zakończonych w 2013 r.), który sam już był rekordowy w historii Trybunału.  

Do Trybunału wpłynęły 622 nowe sprawy, co stanowi spadek o 11%. Ten względny spadek 
dotyczy zasadniczo odwołań i odesłań prejudycjalnych. Liczba tych ostatnich w 2014 r. wyniosła 
428.  

W zakresie czasu trwania postępowania dane statystyczne również są bardzo pozytywne.  

Czas rozpoznawania odesłań prejudycjalnych wynosił 15 miesięcy, co stanowi rekord. Licząc cały 
okres, za który Trybunał posiada wiarygodne dane statystyczne, średni czas rozpoznawania spraw 
prejudycjalnych osiągnął bowiem w 2014 r. najniższy poziom. Skrócenie tego czasu odnotowane 
w stosunku do roku 2013 (16,3 miesiąca) potwierdza zresztą trend dostrzegalny wyraźnie od 
2005 r.  

Średni czas rozpoznawania skarg bezpośrednich i odwołań wynosił odpowiednio 20 miesięcy 
i 14,5 miesiąca, czyli również uległ skróceniu w porównaniu z 2013 r.  

Powyższe wyniki to owoc stałego monitorowania przez Trybunał nakładu pracy. Poza dokonanymi 
w ostatnich latach reformami metod pracy, poprawa wydajności w rozpoznawaniu spraw przez 
Trybunał wynika również z częstszego stosowania szeregu instrumentów proceduralnych, którymi 
może się on posługiwać w celu przyspieszenia niektórych postępowań (pilny tryb prejudycjalny, 
rozpoznanie sprawy w pierwszej kolejności, tryb przyspieszony, tryb uproszczony oraz możliwość 
rozstrzygnięcia sprawy bez opinii rzecznika generalnego).  

Pilny tryb prejudycjalny zastosowano w 4 sprawach, które zostały zakończone w terminie 
wynoszącym średnio 2,2 miesiąca, podobnie jak w 2013 r.  
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Nowe sprawy 631 688 632 699 622 

Sprawy zakończone 574 638 595 701 719 

Sprawy w toku 799 849 886 884 787 

 

 

Sąd 

Z punktu widzenia statystyk 2014 r. był dla Sądu wyjątkowy, i to pod każdym względem. 

Jego skład był niezmienny, co zdarza się rzadko i nie pozostało bez wpływu na odnotowane w tym 
roku bezprecedensowe wyniki.  

Dzięki optymalnemu wykorzystaniu zreformowanych metod pracy i pewnemu wzmocnieniu 
zasobów, Sąd był w stanie rozstrzygnąć 814 spraw. Nie tylko pobity został rekord, lecz przede 
wszystkim nastąpił znaczny wzrost (16%) w stosunku do średniej z trzech poprzednich lat, które 
i tak już były najbardziej owocne w historii Sądu. W bardziej ogólnym ujęciu, od 2008 r. analiza 
takiej trzyletniej średniej wykazuje wzrost wydajności przekraczający 50% (z 479 w 2008 r. do 735 
w 2014 r.). 

Ogromny wzrost działalności Sądu wyrażał się również w liczbie spraw, w których w 2014 r. odbyła 
się rozprawa (i których znaczna część zostanie rozstrzygnięta w 2015 r.), wynoszącej 390, co 
stanowi wzrost o przeszło 40% w stosunku do 2013 r. 

Liczba nowo wnoszonych spraw również znacznie wzrosła (między innymi wskutek dużych 
zbiorów spraw powiązanych z dziedziny pomocy państwa i środków ograniczających), osiągając 
niespotykany dotąd pułap (912 spraw). Przez to, pomimo nadzwyczajnych wyników pracy, liczba 
spraw w toku przed Sądem (1423 spraw) zwiększyła się o niemal setkę w porównaniu z 2013 r. 
Natomiast stosunek spraw w toku do spraw rozstrzygniętych (stosunek stanowiący wskaźnik 
przewidywanego teoretycznego czasu trwania postępowania) jest najniższy z odnotowanych od 
blisko dziesięciu lat. 
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Ten pozytywny trend znajduje odbicie w średnim czasie trwania postępowania w sprawach 
rozstrzygniętych w 2014 r. Skrócił się on o 3,5 miesiąca (spadł z 26,9 miesiąca w 2013 r. do 23,4 
w 2014 r.), co stanowi spadek o ponad 10%, do poziomu sprzed dekady. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Nowe sprawy 636 722 617 790 912 

Sprawy zakończone 527 714 688 702 814 

Sprawy w toku 1300 1308 1237 1325 1423 
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Sąd do spraw Służby Publicznej 

Statystyki sądowe wskazują na to, że liczba nowych spraw (157) zdaje się stabilizować, 
zważywszy na statystyki z lat 2011 (159) i 2013 (160). W 2012 r. w Sądzie zarejestrowano 178 
nowych skarg, lecz tamten rok okazał się być jak dotąd wyjątkiem. 

Liczba spraw zakończonych w 2014 r. (152) spadła natomiast w stosunku do liczby z ostatniego 
roku (184), w którym jednak Sąd do spraw Służby Publicznej osiągnął najlepszy ilościowo wynik 
od czasu swego powstania. Spadek ten wynika z upływu kadencji dwóch sędziów w dniu 
30 września 2014 r., przez co musieli się oni skoncentrować na zamknięciu spraw, które mogły 
zostać zakończone przed ich odejściem, a nie podejmowali się rozpoznania kolejnych. Gdy we 
wrześniu 2014 r. okazało się, że Rada Unii Europejskiej nie zdoła osiągnąć jednomyślności 
w kwestii nominacji, które powinny nastąpić, wspomniani dwaj sędziowie, pełniący teraz urząd na 
podstawie art. 5 akapit trzeci statutu Trybunału Sprawiedliwości, ponownie przystąpili do 
rozpoznawania nowych spraw, lecz nie mogły one zostać zakończone przed końcem roku. 

Mimo to, średni czas trwania postępowania skrócił się z 14,7 miesiąca w 2013 r. do 12,7 miesiąca 
w 2014 r.  

Ponadto 12 spraw zakończyło się w drodze ugody, w porównaniu z 9 sprawami w roku 
poprzednim, co stanowi, na równi z rokiem 2010, najlepszy wynik Sądu do spraw Służby 
Publicznej w tym zakresie. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 
 

Nowe sprawy 139 159 178 160 157 
 

Sprawy zakończone 129 166 121 184 152 
 

Sprawy w toku 185 178 235 211 216 
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W tym  99 spraw zawieszonych. 

 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793 
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