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V Luxemburgu 17. februára 2017

Tlač a informácie

Súdne štatistiky za rok 2016: dĺžka konaní sa naďalej skracuje v prospech občanov
Rekordný počet prejudiciálnych otázok položených Súdnemu dvoru svedčí o dôvere
vnútroštátnych súdov, zatiaľ čo na Všeobecnom súde prebieha reforma súdnej štruktúry EÚ.

Uplynulý rok bol poznačený intenzívnou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie. Celkový počet
vecí ukončených v roku 2016 sa tak udržal na vysokej úrovni (1 628 vecí). Rok 2016 bol zároveň
posledným rokom existencie Súdu pre verejnú službu Európskej únie.1

Súdny dvor
Na úvod treba uviesť, že Súdny dvor v roku 2016 skončil 704 vecí (+ 14 % v porovnaní s rokom
2015). Súdny dvor tak rozhodol vo vyššom počte vecí než koľko ich v priebehu roka prišlo (692).
To sú čísla, ktoré ukazujú na značnú produktivitu a ktoré vedú k miernemu zníženiu počtu
prejednávaných vecí k 31. decembru 2016 (872).
Pokiaľ ide o konania začaté v roku 2016, 470 z nich tvoria návrhy vnútroštátnych súdov na začatie
prejudiciálneho konania. To predstavuje v histórii Súdneho dvora rekordné číslo, ktoré vyjadruje
dôležitosť prejudiciálneho konania pri vytváraní práva Európskej únie, ako aj dôveru, ktorú
vnútroštátne súdy vkladajú do tejto formy súdnej spolupráce, ktorej cieľom je jednotný výklad
a uplatňovanie tohto práva.
Ďalší významný vývoj uplynulého roka sa týka priemernej dĺžky konaní na Súdnom dvore.
Priemerná dĺžka prejudiciálnych konaní bola v roku 2016 15 mesiacov. To predstavuje najkratšiu
dĺžku konania zaznamenanú za posledných viac ako tridsať rokov. Toto číslo možno vysvetliť
tým, že Súdny dvor sústavne zlepšuje svoju efektívnosť racionálnym využívaním všetkých
možností, ktoré mu v tejto súvislosti ponúkajú procesné predpisy. Pokiaľ ide o odvolania,
priemerná dĺžka konania bola 12,9 mesiaca. Ide o najkratšiu dĺžku konania od zriadenia
Všeobecného súdu. Celková dĺžka konaní bez ohľadu na druh konania predstavuje 14,7 mesiaca.

1

Súd pre verejnú službu Európskej únie zanikol 1. septembra 2016, pričom sa právomoc rozhodovať na prvom stupni
spory mezi Úniou a jej úradníkmi a zamestnancami presunula na Všeobecný súd Európskej únie. Od januára do augusta
2016 tento súd rozhodol v 169 veciach.

www.curia.europa.eu
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Všeobecný súd EÚ
Z analýzy súdnych štatistík Všeobecného súdu vyplýva najmä dvojitý jav, a to zvýšenie počtu
začatých a prebiehajúcich konaní a značné zníženie dĺžky konania.
Počet začatých konaní sa zvýšil o 17 %, a to z 831 konaní v roku 2015 na 974 konaní v roku 2016,
z prevažnej časti z dôvodu prenesenia právomoci rozhodovať na prvom stupni spory vo veciach
verejnej služby Únie (iba tieto predstavovali 163 konaní). Počet prebiehajúcich konaní sa zvýšil
v podobnom pomere, a to z 1 267 konaní v roku 2015 na 1 486 konaní v roku 2016.
Produktivita súdu pokračuje vo výkonoch dosiahnutých od roku 2013, s počtom skončených
konaní, ktorý je jedným z troch najvyšších dosiahnutých týmto súdom od jeho vzniku (755
skončených konaní). Pokles v porovnaní s rokmi 2015 a 2014 sa môže vysvetliť kombinovaným
účinkom zlepšenia stavu, pokiaľ ide o počet začatých konaní z minulých rokov (najmä v roku
2015), obnovenia zloženia Všeobecného súdu, ku ktorému dochádza každé tri roky, a vnútornou
reorganizáciou súdu, ktorá bola potrebná z dôvodu príchodu nových sudcov, ktorí počas prvých
mesiacov svojej funkcie nemôžu viditeľne a podstatným spôsobom prispieť k produktivite súdu.
Súčasne pokračuje priaznivý vývoj, pokiaľ ide o dĺžku konania, ktorá je významným ukazovateľom
výkonnosti. Dynamika znižovania dĺžky konaní, ktorú možno pozorovať od roku 2013, bola znova
potvrdená, pričom celkový priemer dĺžky konania je 18,7 mesiaca (konania skončené rozsudkom
alebo uznesením bez ohľadu na druh konania), čo predstavuje pokles o 1,9 mesiaca v porovnaní
s rokom 2015 a pokles o 8,2 mesiaca v porovnaní s rokom 2013.

www.curia.europa.eu

Okrem toho najmä z dôvodu reorganizácie Všeobecného súdu a nových možností, ktoré vznikli na
základe reformy súdnej štruktúry EÚ, sa počet vecí pridelených komore zloženej z piatich
sudcov v roku 2016 zvýšil na 29, zatiaľ čo ročný priemer takto pridelených vecí bol medzi rokmi
2010 a 2015 nižší ako 9 vecí za rok.
Na záver treba uviesť, že vývoj súdnej agendy sa vyznačoval nárastom počtu vecí týkajúcich sa
duševného vlastníctva (+ 11 %), prenosom právomoci rozhodovať na prvom stupni spory týkajúce
sa verejnej služby Únie (123 konaní prenesených zo Súdu pre verejnú službu na Všeobecný súd
1. septembra 2016 a 40 začatých nových konaní od tohto dňa do 31. decembra 2016, teda celkovo
163 konaní predstavujúcich skoro 17 % začatých konaní), relatívnym poklesom počtu vecí
týkajúcich sa reštriktívnych opatrení (28 konaní začatých v roku 2016), zachovaním zvýšeného
počtu vecí z oblasti štátnej pomoci (76 vecí) – najmä pokiaľ ide o zdaňovanie v členských štátoch
– ako aj nástupom novej súdnej agendy týkajúcej sa uplatňovania pravidiel obozretného dohľadu
nad úverovými inštitúciami.
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Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
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