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Преглед на Сметната палата на системата за управление на делата пред Съда
и Общия съд на Европейския съюз
Двете съдилища ще включат препоръките на Сметната палата в своите обсъждания за
организацията и методите си на работа
Съдът на Европейския съюз е правораздавателна институция с уникални характеристики,
дължащи се на задачите, възложени на съставящите го юрисдикции с Договорите, както и
на многоезичния режим, приложим за дейността му (24 официални езика). Основната цел на
Съда и Общия съд е да осигурят изключително високо качество на своите актове. Това
включва в частност изискване за бързина, но и за зачитане на правата на страните по спора,
последователност на съдебната практика и грижливо правно мотивиране на съдебните
актове.
Европейският парламент поиска от Сметната палата да извърши преглед на системата за
управление на делата пред Съда и Общия съд. Двете юрисдикции на Съюза активно
сътрудничиха на Сметната палата през последните две години, за да може това изследване
да бъде проведено при най-добри условия и при спазване на съдържащия се в Договора1
основен принцип, че разискванията на Съда и Общия съд се провеждат и остават в тайна.
Публикуваните днес изводи от прегледа се опират на анализ на различните етапи на
производството въз основа на извадка от 60 дела (30 дела на Съда и 30 дела на Общия
съд) от общо около 2 800 приключени дела през 2014 г. и 2015 г.
Съдът на Европейския съюз със задоволство констатира даденото от Сметната палата
признание за постоянните усилия, които съставящите го юрисдикции полагат през
последните години, за да подобрят ефективността си при обработването на делата. Тези
усилия позволиха значително да бъде намалена продължителността на разглеждане на
делата. Всъщност за 10 години (2006—2016 г.) средната продължителност на
производствата пред Съда бе намалена от 19,6 на 14,7 месеца, а пред Общия съд — от 25,8
на 18,7 месеца, и то въпреки същественото нарастване на броя на делата за същия
период2.
Освен това прегледът на Сметната палата съдържа изводи и различни препоръки във
връзка с развитието на някои аспекти на обработването на делата и организацията на
отделяните за тази цел ресурси. Съдът и Общият съд ще включат тези препоръки в
постоянните си обсъждания относно оптимизирането на методите им на работа. Накрая,
двете юрисдикции приветстват препоръките на Сметната палата за публикуване на поподробни статистически данни, въвеждане на интегрирана информационна система и
привличане на вниманието на държавите членки върху необходимостта да назначават
членовете на институцията в най-кратък срок в случаите на приключване на мандат.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.
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Член 35 от Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз.
Вж. прессъобщение № 17/17: „Съдебната статистика за 2016 г.: запазва се тенденцията за намаляване на
продължителността на производствата в интерес на гражданите“.
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