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Kontinuiteta evropske javne službe na področju sodstva: Sodišče Evropske unije 
namerava s 25. majem 2020 ponovno začeti z opravljanjem obravnav 

 

Institucija je s 16. marcem 2020 skladno z zajezitvenimi ukrepi, ki so jih sprejeli javni organi 
Luksemburga in sosednjih držav, uvedla način delovanja, ki temelji na vsesplošnem delu od doma, 
s prednostnim ciljem varstva zdravja ljudi in prispevanja k boju zoper pandemijo. 

Institucija je zahvaljujoč prilagoditvi svoje notranje organizacije in tehnologijam za delo na daljavo 
zagotovila nadaljevanje sodne dejavnosti, pri čemer je bilo od 16. marca tega leta rešenih 106 
zadev in izdanih 29 sklepnih predlogov. Vseeno je bilo treba obravnave na Sodišču in Splošnem 
sodišču zaradi omejitev gibanja, ki so bile uvedene tako v Luksemburgu kot v večini drugih držav 
članic, preložiti. 

Ob upoštevanju sanitarnih ukrepov in načrtov za sproščanje omejitev, ki so jih sprejeli javni organi 
zlasti v Luksemburgu, se bo način delovanja institucije s 25. majem tega leta spremenil. 

Načeloma bo ohranjeno vsesplošno delo od doma. Ta odločitev je v skladu s priporočilom 
organov države gostiteljice, naj upravni organi in podjetja spodbujajo delo na daljavo ves čas 
sproščanja zajezitvenih ukrepov. Prav tako je pri tej odločitvi upoštevana visoka raven dejavnosti, 
ki se lahko trenutno zagotavlja na daljavo. 

Poleg tega je bilo odločeno, da bo, če bodo razmere to dopuščale, v obdobju od 25. maja do 
15. julija 2020 znova mogoče opravljati obravnave. 

Ob tem ponovnem začetku bodo upoštevani protokoli glede higiene in omejevanja socialnih 
stikov, s katerimi bo mogoče zagotoviti zdravstveno varnost vseh oseb, ki sodelujejo pri 
organizaciji in izvajanju obravnav. Zastopniki zadevnih strank bodo zato od sodnih tajništev obeh 
sodišč prejeli podrobna pojasnila. 

Sodišče Evropske unije se tako s previdnostjo prilagaja razvoju razmer, povezanih s pandemijo 
koronavirusa. S predvidenim ponovnim začetkom opravljanja obravnav ustvarja vse pogoje za 
zagotovitev polne kontinuitete javne službe, ki je na voljo evropskim pravnim subjektom, ter 
hkrati varuje svoje zaposlene in prispeva k ciljem na področju javnega zdravja v zvezi z 
bojem zoper pandemijo. 

 

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje. 
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