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Spauda ir informacija

2018 m. teisminės veiklos statistika: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas
pasiekė našumo rekordą, baigę nagrinėti 1769 bylas

2016 m. ir 2017 m. išnagrinėta maždaug 1600 bylų, o 2018 m. šis skaičius gerokai didesnis –
1769 bylos. Šiems dviem teismams pateiktų bylų skaičius savo ruožtu yra 1683, o tai patvirtina
pastaraisiais metais vyraujančią didėjimo tendenciją. Dėl didesnio našumo atitinkamai sumažėjo
dar neišnagrinėtų bylų skaičius: 2334 bylos 2018 m., palyginti su 2420 bylų ir 2358 bylomis
atitinkamai 2017 m. ir 2016 m.
Teisingumo Teismas
Teisingumo Teisme gautų bylų skaičius gerokai išaugo: 849 naujos bylos, t. y. 110 bylų (beveik
15 %) daugiau nei 2017 m., ir tai yra didžiausias iki šiol pasiektas skaičius. Tai sietina su
padidėjusiu prašymų priimti prejudicinį sprendimą skaičiumi, kuris 2018 m. siekė 568, palyginti su
533 ankstesniais metais. Per dešimtmetį šis skaičius beveik padvigubėjo ir prašymai priimti
prejudicinį sprendimą sudaro 70 % Teisingumo Teismo nagrinėjamų bylų skaičiaus. Apeliacinių
skundų dėl Bendrojo Teismo sprendimų padaugėjo 35 %, nuo 147 iki 199. Gauta daugiau ir
tiesioginių ieškinių. Prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skaičius, kad nedidelis, nes
tai išskirtinė procedūra, padvigubėjo (6 prašymai 2018 m., palyginti su 3 2017 m.). Kaip pažymi
pirmininkas K. Lenaerts, „šie statistiniai duomenys rodo, kiek Teisingumo Teismas prisideda prie
vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konsolidavimo ir nacionalinių teismų bei visų
asmenų pasitikėjimo Europos integracija stiprinimo“.
Teisingumo Teismo našumas 2018 m. taip pat buvo išskirtinis. 2018 m. baigta nagrinėti 760 bylų,
palyginti su 699 bylomis 2017 m., ir tai yra istorinis rekordas. Kadangi bylų nagrinėjimo
efektyvumui didinti skiriamos pastangos priartėjo prie ribos, svarbu artimiausiu metu įdiegti
planuojamą tam tikrų apeliacinių skundų išankstinio priėmimo procedūrą.
2018 m. taip pat sutrumpėjo vidutinė bylų nagrinėjimo Teisingumo Teisme trukmė. Vis dėlto,
šią vidutinę trukmę įvertinus pagal ieškinių rūšį, matyti, kad prejudicinių bylų nagrinėjimo trukmė
šiek tiek pailgėjo: nuo 15,7 mėn. iki 16 mėn., o apeliacinių skundų – gerokai sutrumpėjo: ji sudarė
13,4 mėn. ir buvo beveik 4 mėn. trumpesnė, palyginti su 2017 m. Vidutinė tiesioginių ieškinių
nagrinėjimo trukmė gerokai sutrumpėjo: ji siekė 18,3 mėn., palyginti su 20,3 mėn. 2017 m.
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Bendrasis Teismas
Bendrajame Teisme gautų bylų skaičius šiek tiek sumažėjo, palyginti su 2017 m.: gautos 834
naujos bylos, o tai yra 9 % mažiau. Vis dėlto šis skaičius, prie kurio reikia pridėti 44 prašymus dėl
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atitinka 2015 m. duomenis, o 2016 m. ir 2017 m. laikytini
išskirtiniais.
Kartu Bendrasis Teismas patvirtino našumo didėjimo tendenciją, pasiekdamas rekordinį 1009
baigtų nagrinėti bylų skaičių, kuris rodo padidėjimą beveik 13 %, palyginti su 2017 m.
Šis našumo padidėjimas turėjo tiesioginės įtakos dar neišnagrinėtų bylų skaičiui: nuo šiol
neišnagrinėtų bylų yra 1333, palyginti su 1508 2017 m. (sumažėjimas beveik 12 %).
Bendra bylų nagrinėjimo trukmė (20,0 mėn. bylose, kurios išnagrinėtos priimant sprendimą arba
nutartį) savo ruožtu kiek pailgėjo, palyginti su 2017 m., visų pirma dėl to, kad išnagrinėta daug
konkurencijos bylų, kurioms nagrinėti dėl jų apimties ir sudėtingumo prireikė daug daugiau laiko nei
vidutiniškai prireikė kitoms byloms. Nepaisant šio trumpalaikio veiksnio, rodikliai išlieka gerokai
žemesni, nei prieš įgyvendinant Sąjungos teismų sistemos reformą.
Taigi, kiekybiniai rodikliai patvirtina šios naujos teismų sistemos įgyvendinimo sėkmę. Papildomai
pažymėtina, kad, kaip pastebėjo pirmininkas M. Jaeger, „nuo šiol, turėdamas didesnius teisminius
pajėgumus, Bendrasis Teismas gali daugiau bylų paskirti nagrinėti išplėstinėms penkių teisėjų
kolegijoms (87 bylos 2018 m.), kad būtų išlaikyta jurisprudencijos kokybė ir nagrinėjamos bylos,
kuriose keliami labai svarbūs klausimai“.
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Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.
Kontaktinis asmuo: Gitte Stadler  (+352) 4303 3127
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