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Sud Europske unije: poboljšano je postupanje s predmetima, ali 
potrebno je aktivnije upravljanje, poručuju revizori  

Sud Europske unije poduzeo je tijekom posljednjih godina niz važnih mjera kako bi se 
poboljšalo postupanje s predmetima, ali ima prostora za dodatna poboljšanja, ističe se u 
novom pregledu uspješnosti koji je pripremio Europski revizorski sud. 

Sud Europske unije (Sud EU-a) čine dva Suda: Sud i Opći sud. Sud se sastoji od 28 sudaca kojima u 
njihovu radu pomaže 11 nezavisnih odvjetnika. Na Općem sudu trenutačno ima 45 sudaca, ali taj 
bi broj do 2019. godine trebao porasti na 56. Ukupni udio troškova Suda EU-a u proračunu EU-a 
iznosi 2017. godine oko 400 milijuna eura. 

U skladu s ovlastima Suda za ispitivanje uspješnosti institucija EU-a revizori su procijenili je li se 
postupcima koji se primjenjuju na Sudu EU-a poticalo učinkovito postupanje s predmetima, a 
posebno jesu li se predmeti rješavali u pravodobnom roku. Revizori su morali obaviti procjenu 
bez pristupa određenim informacijama na koje se, prema Sudu EU-a, primjenjivalo načelo tajnosti 
vijećanja. 

Revizori ističu da je Sud EU-a poduzeo znatne organizacijske i postupovne mjere kako bi 
unaprijedio postupanje s predmetima i izvješćivanje o njima. Naglasak na pravodobnosti povećan 
je uvođenjem indikativnih rokova za ključne stadije u ciklusu upravljanja predmetima zajedno s 
postupnim razvojem alata za praćenje i izvješća. Te su mjere na oba suda doprinijele skraćivanju 
prosječnog vremena koje je potrebno za donošenje sudskih odluka. Revizori su utvrdili da je do 
kraja 2016. godine napredak ostvaren i u smanjenju znatnih zaostataka u rješavanju predmeta 
pred Općim sudom. To je postignuto u trenutku kada se tek trebao pokazati učinak reforme tog 
suda, kojom se broj sudaca znatno povećava. 

Međutim, trenutačni pristup upravljanju predmetima ne temelji se na rokovima koji su 
prilagođeni pojedinačnim predmetima i kojima se uzimaju u obzir složenost, radno opterećenje, 
potrebni resursi i raspoloživost osoblja. Indikativni rokovi utvrđeni za određene vrste predmeta 
trenutačno služe tek kao opći ciljevi koje je potrebno ostvariti u prosjeku. Iako nije upitno da je 
taj pristup doveo do poboljšanja, prosječno vrijeme potrebno za rješavanje određenih vrsta 
predmeta ili postupaka ne može se izjednačiti s konceptom razumnog vremena potrebnog za 
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rješavanje svakog pojedinačnog predmeta. 

Informatički sustavi također su složeni i temelje se na središnjoj bazi podataka koja postupno 
zastarijeva i kojoj je tijekom vremena pridodan velik broj podsustava, bez integriranog sustava za 
potporu upravljanju predmetima. Sud EU-a utvrdio je kao dugoročniji cilj razvoj integriranijeg 
pristupa u području informacijske tehnologije s ciljem povećanja učinkovitosti. 

Revizori su također istaknuli da je unutar Suda EU-a već razmotrena mogućnost obavljanja 
analize troškova i koristi u pogledu mogućnosti korištenja drugih jezika, osim francuskoga, kao 
jezika vijećanja na Općem sudu. Provedbom te analize doprinijelo bi se procjeni stanja i pružile bi 
se informacije na kojima bi se takva odluka mogla temeljiti. 

„Odluke Suda EU-a imaju važne posljedice za pojedince, poduzeća, države članice i Uniju kao 
cjelinu. Ako se odluka ne donese u razumnom roku, za one koji su uključeni mogu nastati ozbiljni 
troškovi”, poručio je Kevin Cardiff, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovaj pregled. 
Nadodao je da bi „Sud EU-a trebao razmotriti usmjeravanje prema aktivnijem individualiziranom 
upravljanju predmetima i mjerenju uspješnosti. Time bi se pružile informacije koje bi mogle 
poslužiti kao temelj za donošenje odluka i s pomoću kojih bi se mogla dodatno povećati 
učinkovitost i odgovornost Suda EU-a na temelju detaljnijih izvješća o uspješnosti. Zadovoljstvo 
mi je što mogu reći da je Sud EU-a već potvrdio da će poduzeti mjere na temelju naših nalaza.”  

Napomene za urednike 

Sud Europske unije (Sud EU-a) pravosudno je tijelo EU-a. Njegova je zadaća osigurati usklađenost 
s europskim pravom nadgledanjem tumačenja i ujednačene primjene Ugovora. Sud EU-a čine dva 
suda: Sud i Opći sud. Pred Sudom se uglavnom rješavaju zahtjevi za prethodne odluke koje 
nacionalni sudovi podnose u vezi s tumačenjem prava EU-a. Na odluke Suda ne može se uložiti 
žalba. Opći sud prije svega odlučuje o predmetima povezanima sa žalbama koje pojedinci i 
poduzeća pokreću protiv radnji EU-a koje se izravno i osobno na njih odnose. Sporovi u kojima 
odlučuje najčešće su ekonomske naravi. 

Na Sudu EU-a koriste se svi jezici EU-a, ali kao jezik vijećanja koristi se francuski jezik. 

Tematsko izvješće br. 14/2017 „Pregled uspješnosti upravljanja predmetima na Sudu Europske 
unije” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a. 

 

 

 


