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Statystyki sądowe za 2018 r.: Trybunał i Sąd ustanowiły nowy rekord wydajności,
zakończywszy 1769 spraw

Podczas gdy w latach 2016 i 2017 liczba zakończonych spraw wynosiła około 1600, obecnie
została ona znacznie przekroczona, ponieważ w 2018 r. wyniosła 1769. Z kolei liczba nowych
spraw wniesionych do obu sądów wyniosła 1683, co potwierdza tendencję wzrostową z ostatnich
lat. Wzrost wydajności spowodował jednocześnie obniżenie liczby spraw w toku: do 2334 spraw
w 2018 r. w porównaniu z, odpowiednio, 2420 i 2358 sprawami w latach 2017 i 2016.
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości odnotował znaczny wzrost liczby wnoszonych do niego spraw: 849
nowych spraw to poziom dotychczas niespotykany w Trybunale. Wpłynęło o 110 spraw
więcej niż w 2017 r., co stanowi wzrost o blisko 15%. Wynika to w szczególności ze wzrostu
liczby odesłań prejudycjalnych, których było w 2018 r. 568, w porównaniu z 533 z poprzedniego
roku. Przez dziesięć lat liczba ta niemal się podwoiła, a wnioski o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym stanowią 70% spraw w toku przed Trybunałem Sprawiedliwości. Liczba odwołań
od orzeczeń Sądu wzrosła o 35%, ze 147 do 199. Liczba skarg bezpośrednich także wzrosła.
Liczba wniosków o zastosowanie środków tymczasowych, choć jest skromniejsza z uwagi na to,
że jest to tryb wyjątkowy, to jednak uległa podwojeniu (6 wniosków w 2018 r. w porównaniu z 3
w 2017 r.). Jak podkreśla prezes Koen Lenaerts, „te dane statystyczne stanowią dowód na to, jak
bardzo Trybunał Sprawiedliwości przyczynia się do utrwalania wartości stanowiących podwaliny
Unii Europejskiej i wzmacniania zaufania pokładanego przez sądy krajowe, a także wszystkie
podmioty prawa, w integracji europejskiej”.
Wydajność Trybunału Sprawiedliwości również była wyjątkowo wysoka w 2018 r. Liczba
zakończonych w 2018 r. spraw, wynosząca 760, w porównaniu z 699 w 2017 r., jest bowiem
rekordowa. Siły mobilizowane w celu zwiększenia wydajności rozpatrywania spraw są już
wykorzystywane do maksimum, istotne jest więc, by wkrótce można było wdrożyć projekt
mechanizmu uprzedniego dopuszczania niektórych odwołań.
Trybunał Sprawiedliwości skrócił w 2018 r. średni czas trwania postępowania. Jeśli przyjrzeć
się przeciętnemu czasowi trwania postępowania pod kątem rodzaju skargi, widać natomiast, że
czas rozpatrywania spraw prejudycjalnych lekko się wydłużył, z 15,7 miesiąca do 16 miesięcy, zaś
czas rozpatrywania odwołań, znacznie krótszy, doszedł do 13,4 miesiąca, co stanowi poprawę
o niemal 4 miesiące w porównaniu z 2017 r. Średni czas rozpatrywania skarg bezpośrednich też
znacząco się obniżył: wyniósł on 18,3 miesiąca w porównaniu z 20,3 miesiąca w 2017 r.

www.curia.europa.eu

Nowe sprawy

2014
622

2015
713

2016
692

2017
739

2018
849

Sprawy zakończone

719

616

704

699

760

Sprawy w toku

787

884

872

912

1001

Sąd
Liczba spraw wniesionych do Sądu lekko spadła od 2017 r. i wyniosła 834, co oznacza spadek
rzędu 9%. Ta liczba, do której należy dodać 44 wnioski o zastosowanie środków tymczasowych,
wynosi jednak tyle, co w 2015 r., zaś lata 2016 i 2017 wyróżniały się szczególnymi
okolicznościami.
Jednocześnie Sąd utrzymał tendencję wzrostową wydajności, osiągając rekordową liczbę 1009
zakończonych spraw, co stanowi poprawę o niemal 13% w porównaniu z 2017 r.
Ten wzrost wydajności miał natychmiastowe przełożenie na liczbę spraw w toku, gdyż obecnie
wynosi ona 1333, w porównaniu z 1508 w 2017 r. (czyli spadła o blisko 12%).
Ogólny czas trwania postepowań (20 miesięcy w sprawach rozstrzyganych wyrokiem lub
postanowieniem) wydłużył się z kolei w stosunku do 2017 r., w szczególności w wyniku
rozpoznania znacznej liczby spraw z dziedziny konkurencji, których objętość i złożoność wymagały
poświęcenia czasu znacznie przekraczającego średni czas trwania postępowań w innych
sprawach. Mimo tego incydentalnego czynnika, omawiane wartości pozostają znacznie poniżej
tych, które odnotowywano przed wdrożeniem reformy architektury sądownictwa Unii.
Sukces osiągnięty dzięki wdrożeniu tej nowej architektury sądownictwa został więc potwierdzony
z punktu widzenia ilościowego. Towarzyszy mu, jak zwraca uwagę prezes Marc Jaeger,
okoliczność, że „Sąd, mając większe możliwości orzecznicze, może teraz przekazywać więcej
spraw (87 w 2018 r.) do rozpoznania w powiększonym składzie pięciu sędziów, w celu
podtrzymania jakości orzecznictwa i sprostania bardzo ważkim sprawom”.

www.curia.europa.eu

Nowe sprawy
Sprawy zakończone
Sprawy w toku

2014
912
814
1423

2015
831
987
1267

2016
974
755
1486

2017
917
895
959
1508
595

2018
834
1009
1333

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793

www.curia.europa.eu

