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Sodišče Evropske unije se je prilagodilo, da bi lahko zagotovilo neprekinjeno 
delovanje evropske javne službe na področju sodstva  

Institucija nadaljuje z opravljanjem sodne dejavnosti v okoliščinah vsesplošno organiziranega dela 
na daljavo  

Potreba po prilagoditvi okoliščinam 

Sodišče Evropske unije se je skladno z ukrepi, ki so jih sprejeli tako javni organi Velikega 
vojvodstva Luksemburg kot tudi sosednje države, odločilo za uvedbo vsesplošnega dela na 
daljavo s 16. marcem 2020. Za zaščito zaposlenih in prispevanje k boju zoper širjenje 
koronavirusa so prostori institucije zaprti za obiskovalce in za zaposlene, z izjemo oseb, ki morajo 
opravljati nujno potrebne naloge. 

Kot takojšen ukrep je bilo treba ob upoštevanju omejitev gibanja, ki veljajo v Luksemburgu in v 
večini držav članic, obravnave na Sodišču in Splošnem sodišču, določene med 16. marcem in 
30. aprilom oziroma 15. majem, preložiti. Sodni tajništvi obeh sodišč sta zastopnike strank 
obvestili o teh preložitvah in jim dali pojasnila v zvezi z nadaljevanjem postopkov. Na strani 
spletnega mesta institucije so predstavljene posodobljene informacije v zvezi s tem. 

Na podlagi organizacijskega okvira in postopkov, ki so bili pripravljeni za primer kriznih razmer, so 
bili sprejeti vsi ukrepi za nadaljevanje dejavnosti sodišč in služb, da se lahko zagotovi 
neprekinjeno delovanje evropske javne službe na področju sodstva v pogojih, ki so kar 
najbližje tistim, ki veljajo običajno, vendar nujno prilagojeni izrednim okoliščinam. 

Tako se je zaradi predvidevanja teh okoliščin z začetkom meseca februarja pospešilo opremljanje 
zaposlenih z računalniško opremo, ki omogoča delo na daljavo. Danes lahko velika večina 
sodelavcev Sodišča Evropske unije na daljavo prispeva k opravljanju dejavnosti te institucije. 

Poleg tega so bili ob spoštovanju veljavnih procesnih pravil sprejeti različni ukrepi, da 
obravnavanje zadev ne bi bilo prekinjeno: odločbe, sprejete na podlagi pisnega postopka, pisna 
vprašanja, naslovljena na stranke, posebna organizacija obravnav za razglasitev sodb in 
predstavitev sklepnih predlogov, prožnejši pogoji za odprtje računa e-Curia (aplikacija, ki omogoča 
elektronsko vlaganje in vročanje procesnih aktov). 
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Nadaljevanje sodnih dejavnosti 

Sodišči sta sicer odločili, da se da prednost obravnavanju posebno nujnih zadev (kot so nujni 
postopki, hitri postopki in postopki za izdajo začasne odredbe), vendar se nadaljuje tudi 
obravnavanje drugih zadev. 

Tako sta Sodišče in Splošno sodišče od 16. marca 2020 rešili 86 zadev. Iz organizacijskih in 
previdnostnih razlogov so predsednik Sodišča in eden od generalnih pravobranilcev oziroma 
predsednik Splošnega sodišča po sklopih razglasili sodbe in predstavili sklepne predloge 
19. marca (6 sodb, 5 sklepnih predlogov), 26. marca (23 sodb, 4 sklepne predloge) in 2. aprila (22 
sodb, 9 sklepnih predlogov). Za te sodbe in sklepne predloge so bili na daljavo zagotovljeni 
prevod, razširjanje, objava in vročitev v skladu s standardi, ki jih Sodišče in Splošno sodišče 
običajno uporabljata. 

V prihodnjih tednih so določene druge obravnave za razglasitev sodb in predstavitev sklepnih 
predlogov (ob četrtkih za Sodišče, ob sredah za Splošno sodišče), ki so vpisane v koledar, 
objavljen na spletnem mestu institucije. 

Poleg tega je bilo v istem obdobju vloženih 52 novih zadev. Na daljavo jih obravnavata sodni 
tajništvi, ki ju zastopniki strank lahko še naprej kontaktirajo, pristojne službe pa jih prevajajo in v 
zvezi z njimi izvajajo predhodne pravne analize, kot to velja za procesne dokumente vseh drugih 
nerešenih zadev pred obema sodiščema. 

Nazadnje, da ne bi bil odložen nastop funkcije generalnega pravobranilca Richarda de la Toura, je 
ta 23. marca prisegel pred Sodiščem, kot je bilo sprva predvideno. Slavnostna seja je bila 
izjemoma organizirana na daljavo s pomočjo tehnične opreme za videokonference. 

*** 

Sodišče Evropske unije z uvedbo vseh teh ukrepov in zahvaljujoč prizadevnosti vseh zaposlenih 
ustvarja pogoje, da se ob upoštevanju aktualne krize kolikor je mogoče še naprej izpolnjujejo 
naloge v korist pravnih subjektov, ki so mu zaupane na podlagi Pogodb. 

Dejavnost Sodišča in Splošnega sodišča lahko spremljate na spletnem mestu CVRIA 
(https://curia.europa.eu) ter prek računov Twitter in LinkedIn institucije. 

 

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča Evropske unije ne zavezuje. 
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