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Mediji in informacije

Sodna statistika 2018: Sodišče in Splošno sodišče sta s 1769 končanimi zadevami
dosegla rekord v produktivnosti

Medtem ko je bilo v letih 2016 in 2017 število končanih zadev okoli 1600, je bilo to število v letu
2018 močno preseženo, saj je naraslo na 1769 zadev. Število novih zadev, predloženih
sodiščema, pa je 1683, kar potrjuje trend naraščanja v zadnjih letih. Povečanje produktivnosti je
povzročilo hkratno znižanje števila nerešenih zadev: 2334 zadev v letu 2018 v primerjavi z 2420
zadevami v letu 2017 in 2358 zadevami v letu 2016.
Sodišče
Število zadev, vloženih pri Sodišču, se je občutno povečalo: 849 novih zadev predstavlja raven,
ki je Sodišče ni še nikoli doseglo, saj je bilo vloženih 110 zadev več kot leta 2017, kar
pomeni približno 15-odstotno povečanje. Razlog za to je zlasti v povečanju števila vloženih
predlogov za predhodno odločanje, ki se je v letu 2018 dvignilo na 568 v primerjavi s 533 v
predhodnem letu. To število se je v desetih letih skoraj podvojilo in predlogi za sprejetje predhodne
odločbe predstavljajo 70 % zadev, ki so v obravnavi na Sodišču. Število pritožb, vloženih zoper
odločbe Splošnega sodišča, se je povečalo za 35 %, in sicer s 147 na 199. Povečalo se je tudi
število direktnih tožb. Število predlogov za izdajo začasne odredbe, ki je sicer bolj majhno, saj gre
za izredni postopek, se je kljub vsemu podvojilo (6 predlogov v letu 2018 v primerjavi s 3 predlogi v
letu 2017). Kot je poudaril predsednik K. Lenaerts, „ti statistični podatki kažejo, kako Sodišče
prispeva k utrjevanju vrednot, na katerih temelji Evropska unija, in h krepitvi zaupanja tako
nacionalnih sodišč kot posameznikov v evropsko povezovanje“.
Tudi produktivnost Sodišča je bila v letu 2018 izjemna. Število končanih zadev v letu 2018, in
sicer 760, v primerjavi s 699 končanimi zadevami iz leta 2017 namreč pomeni zgodovinski
rekord. Ker napori, vloženi v dvig učinkovitosti obravnavanja zadev, dosegajo svoje meje, je
pomembno, da se projekt mehanizma predhodne dopustitve nekaterih pritožb lahko kmalu začne
izvajati.
Tudi povprečni čas trajanja postopkov na Sodišču se je v letu 2018 skrajšal. Vendar je na
podlagi analize tega povprečnega časa trajanja postopkov glede na vrsto pravnega sredstva
mogoče ugotoviti, da se je čas obravnavanja zadev v okviru predhodnega odločanja rahlo
podaljšal, in sicer s 15,7 meseca na 16 mesecev, medtem ko se je čas obravnavanja pritožb
občutno skrajšal in dosegel 13,4 meseca, kar glede na leto 2017 predstavlja izboljšanje za skoraj 4
mesece. Povprečni čas obravnavanja direktnih tožb pa se je precej skrajšal: ta čas se je tako
skrajšal na 18,3 meseca v primerjavi z 20,3 meseca v letu 2017.
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Splošno sodišče
Število zadev, vloženih pri Splošnem sodišču, se je glede na leto 2017 rahlo znižalo, in sicer je bilo
vloženih 834 novih zadev, kar predstavlja 9-odstotno znižanje. Vendar je to število, h kateremu je
treba prišteti 44 predlogov za sprejetje začasnih odredb, enako številu za leto 2015, medtem ko sta
bili leti 2016 in 2017 zaznamovani z izrednimi okoliščinami.
Splošno sodišče je hkrati potrdilo trend zviševanja svoje produktivnosti in doseglo rekordno
število 1009 končanih zadev, kar predstavlja skoraj 13-odstotno povečanje glede na leto 2017.
To povečanje produktivnosti je imelo takojšen vpliv na število nerešenih zadev, saj je teh odslej
1333 v primerjavi s 1508 v letu 2017 (skoraj 12-odstotno znižanje).
Celoten čas trajanja postopkov (20,0 meseca za zadeve, ki se končajo z izdajo sodbe ali sklepa)
se je glede na leto 2017 nekoliko podaljšal, zlasti zaradi obravnavanja velikega števila zadev s
področja konkurence, katerih obseg in kompleksnost zahtevata daljši čas obravnave od
povprečnega časa pri drugih zadevah. Kljub tej konjunkturni okoliščini ostajajo vrednosti na precej
nižji ravni od tistih, ki so bile zabeležene pred uveljavitvijo reforme sodne strukture Unije.
Uspešnost uvedbe te nove sodne strukture je tako potrjena s kvantitativnega vidika. K temu je
treba dodati, kot je opozoril predsednik M. Jaeger, da „lahko odslej Splošno sodišče z okrepljeno
sposobnostjo razsojanja dodeli več zadev (87 v letu 2018) razširjenim sestavam petih sodnikov za
ohranjanje kakovosti sodne prakse in soočanje z zelo pomembnimi zadevami“.
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