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Mediji in informacije

Sodna statistika za leto 2016: trajanje postopkov se še naprej zmanjšuje v korist
državljanov
Rekordno število vprašanj Sodišču za predhodno odločanje priča o zaupanju nacionalnih sodišč,
medtem ko se na Splošnem sodišču izvaja reforma sodnega sistema Evropske unije
Preteklo leto je zaznamovala zelo intenzivna dejavnost Sodišča Evropske unije. Skupno število
zadev, končanih v letu 2016, tako še naprej ostaja visoko (1628 zadev). Leto 2016 je tudi zadnje
leto obstoja Sodišča za uslužbence Evropske unije1.

Sodišče
Najprej, Sodišče je v letu 2016 uspelo končati 704 zadeve (+ 14 % v primerjavi z letom 2015).
Tako je Sodišče rešilo več zadev, kot jih je v preteklem letu prejelo (692). Te številke kažejo na
izjemno produktivnost in so privedle do rahlega zmanjšanja števila nerešenih zadev na dan 31.
december 2016 (872).
Od zadev, ki so bile vložene leta 2016, jih je 470 povezano s predlogi nacionalnih sodišč za
sprejetje predhodne odločbe. To je rekordno število v zgodovini Sodišča, ki obenem kaže na
pomen postopka predhodnega odločanja pri oblikovanju prava Evropske unije in na zaupanje
nacionalnih sodišč v to obliko sodnega sodelovanja za skladno razlago in uporabo tega prava.
Druga tendenca, značilna za preteklo leto, se nanaša na povprečno trajanje postopkov pred
Sodiščem. Postopek v zadevah za sprejetje predhodne odločbe je v letu 2016 povprečno trajal 15
mesecev. To je najkrajše zabeleženo trajanje v več kot tridesetih letih. To številko pojasnjuje
dejstvo, da Sodišče neprestano teži k izboljšanju svoje učinkovitosti z racionalno uporabo vseh
možnosti, ki mu jih v zvezi s tem daje na voljo Poslovnik. Postopek s pritožbami je povprečno trajal
12,9 meseca. Gre za najkrajše trajanje od ustanovitve Splošnega sodišča. Za vse zadeve skupaj
znaša celotno trajanje postopkov 14,7 meseca.

1

To je bilo ukinjeno 1. septembra 2016, pri čemer je bila pristojnost za odločanje na prvi stopnji v sporih med Unijo ter
njenimi uradniki in drugimi uslužbenci prenesena na Splošno sodišče Evropske unije. To sodišče je od januarja do
avgusta 2016 rešilo 169 zadev.
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Splošno sodišče EU
Analiza sodne statistike Splošnega sodišča kaže predvsem na dvojen pojav, in sicer na porast
števila vloženih zadev ter števila nerešenih zadev na eni in občutno zmanjšanje trajanja
postopka na drugi strani.
Število vloženih zadev se je zvišalo za 17 %, in sicer od 831 zadev v letu 2015 na 974 zadev v letu
2016, v veliki meri zaradi prenosa pristojnosti na prvi stopnji za odločanje v sporih s področja
javnih uslužbencev Unije (ki sami po sebi predstavljajo 163 zadev). Število nerešenih zadev se je
zvišalo za podoben delež, in sicer od 1267 zadev v letu 2015 na 1486 zadev v letu 2016.
Produktivnost sodišča gre pripisati naraščajočim rezultatom od leta 2013, s številom rešenih
zadev, ki se uvršča med tri najboljše letne rezultate tega sodišča od njegove ustanovitve (755
rešenih zadev). Upad, viden v primerjavi z letoma 2015 in 2014, se pojasnjuje s skupnim učinkom
reševanja zaostankov (zlasti leta 2015), triletne zamenjave članov Splošnega sodišča in notranje
reorganizacije tega sodišča, nujne zaradi vključitve novih sodnikov, ki v prvih mesecih svojega
mandata ne morejo vidno in bistveno prispevati k produktivnosti navedenega sodišča.
Hkrati se pri trajanju postopka, ki je pomemben kazalnik uspešnosti, nadaljuje pozitiven razvoj.
Dinamika skrajševanja trajanja postopkov, ki se opaža od leta 2013, se znova potrjuje, saj skupno
povprečno trajanje znaša 18,7 meseca (zadeve, rešene s sodbo ali s sklepom, za vse zadeve
skupaj), kar pomeni skrajšanje trajanja za 1,9 meseca v primerjavi z letom 2015 in za 8,2 meseca
v primerjavi z letom 2013.
Poleg tega se je predvsem zaradi reorganizacije Splošnega sodišča in novih možnosti, ki so se
ponudile z izvedbo reforme sodnega sistema Evropske unije, število zadev, dodeljenih senatu
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petih sodnikov, v letu 2016 povečalo na 29, medtem ko je bilo v letih od 2010 do 2015
povprečno letno dodeljenih manj kot 9 zadev na leto.
Nazadnje, razvoj števila sporov je zaznamoval porast zadev s področja intelektualne lastnine (+ 11
%), prenos pristojnosti na prvi stopnji za odločanje o zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Unije
(123 tožb, prenesenih s Sodišča za uslužbence na Splošno sodišče 1. septembra, in 40 na novo
vloženih tožb do 31. decembra 2016, torej skupno 163 zadev, ki predstavljajo skoraj 17 % vloženih
zadev), relativno zmanjšanje števila zadev s področja omejevalnih ukrepov (28 zadev, vloženih v
letu 2016), ohranitev visokega števila zadev s področja državnih pomoči (76 zadev) – zlasti glede
davčnih ureditev držav članic – ter pojav novega vira sporov, ki se nanaša na uporabo pravil o
bonitetnem nadzoru kreditnih institucij.
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Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.
Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
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