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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zdaniem 
kontrolerów nastąpiła poprawa w rozpatrywaniu spraw, lecz 
konieczna jest większa aktywność w zarządzaniu  

Jak wynika z nowego przeglądu wyników sporządzonego przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, na przestrzeni ostatnich lat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął 
szereg ważnych działań w celu ulepszenia rozpatrywania spraw, należy jednak dokonać 
kolejnych usprawnień. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) obejmuje dwa organy sądowe – Trybunał 
Sprawiedliwości i Sąd. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 28 sędziów, wspomaganych 
przez 11 rzeczników generalnych. Obecnie w Sądzie zasiada 45 sędziów; ustalono, że do 2019 r. 
liczba ta ma wzrosnąć do 56. W 2017 r. całkowity koszt związany z TSUE w budżecie UE wyniósł 
ok. 400 mln euro. 

W związku ze swoimi uprawnieniami do badania wyników osiąganych przez instytucje UE 
kontrolerzy ocenili, czy procedury obowiązujące w TSUE sprzyjały efektywnemu rozpatrywaniu 
spraw, a w szczególności, czy sprawy mogły być rozstrzygane bardziej terminowo. Musieli oni 
przeprowadzić oceny bez dostępu do niektórych informacji, które TSUE uznał za objęte 
obowiązkiem zachowania tajemnicą narady. 

Zdaniem kontrolerów TSUE podjął istotne działania natury organizacyjnej i proceduralnej mające 
na celu usprawnienie rozpatrywania spraw i sprawozdawczości w tym zakresie. TSUE wprowadził 
też terminy instrukcyjne dla najważniejszych etapów w cyklu życia sprawy oraz stopniowo 
udoskonala narzędzia i raporty w zakresie monitorowania, kładąc większy nacisk na terminowość. 
Działania te przyczyniły się do skrócenia średniego czasu, jaki zajmuje przyjęcie orzeczenia 
sądowego w obu organach sądowych. Kontrolerzy ustalili, że do końca 2016 r. poczyniono 
postępy w ograniczeniu znacznej liczby zaległych spraw przed Sądem. Skutek ten osiągnięto 
jeszcze zanim dało się odczuć wpływ reformy Sądu, polegającej na znacznym zwiększeniu liczby 
sędziów. 

Obecne podejście TSUE do zarządzania sprawami nie jest jednak oparte na terminach 
dostosowanych do potrzeb, które uwzględniałyby złożoność sprawy, obciążenie pracą, potrzebne 
zasoby i dyspozycyjność personelu. Obecnie terminy instrukcyjne wyznaczane dla pewnych 
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rodzajów spraw stanowią jedynie ogólny cel i mają być dotrzymywane w ujęciu średnim. Chociaż 
takie podejście bez wątpienia doprowadziło do wprowadzenia usprawnień, nie można postawić 
znaku równości między czasem, jaki średnio upływa do zamknięcia pewnych rodzajów spraw lub 
postępowań, a rozsądnym terminem rozpoznania poszczególnych spraw. 

Systemy informatyczne w TSUE są też złożone i opierają się na dezaktualizującej się centralnej 
bazie danych, do której stopniowo dodawano szereg podsystemów. TSUE nie dysponuje 
zintegrowanym systemem wspierającym zarządzanie sprawami. Długoterminowy cel TSUE polega 
na wypracowaniu bardziej zintegrowanego podejścia w celu poprawy efektywności działania. 

Kontrolerzy stwierdzili też, że w TSUE rozważano już przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści 
dotyczącej możliwości poszerzenia gamy języków narad Sądu o języki inne niż francuski. Taka 
analiza powinna pomóc w ocenie sytuacji i podjęciu w przyszłości decyzji w tej sprawie. 

– Decyzje podejmowane przez TSUE mają istotne konsekwencje dla osób fizycznych, 
przedsiębiorstw, państw członkowskich i Unii jako całości. Przypadki braku rozstrzygnięcia 
w rozsądnym terminie mogą spowodować znaczne koszty dla stron – ocenił Kevin Cardiff, 
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za ten przegląd. – TSUE 
powinien rozważyć dokonanie kroku w kierunku bardziej aktywnego zarządzania poszczególnymi 
sprawami i pomiarów efektywności. Zapewniłoby to informacje, które mogłyby usprawnić proces 
podejmowania decyzji mających na celu uzyskanie dalszego przyrostu efektywności i pozwoliłyby 
na zwiększenie rozliczalności TSUE dzięki bardziej szczegółowej sprawozdawczości na temat 
osiąganych wyników. Z przyjemnością informuję, że TSUE zgodził się już podjąć działania 
w odpowiedzi na ustalenia Trybunału – wyjaśnił. 

Informacje dla redaktorów 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest organem władzy sądowniczej UE. Ma za 
zadanie czuwać nad przestrzeganiem prawa unijnego, nadzorując wykładnię i jednolite 
stosowanie Traktatów. Obejmuje dwa organy sądowe – Trybunał Sprawiedliwości i Sąd. Trybunał 
Sprawiedliwości rozpatruje przede wszystkim odesłania prejudycjalne sądów krajowych 
dotyczące wykładni prawa unijnego. Od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości nie przysługuje 
odwołanie. Sąd rozpatruje w szczególności sprawy wnoszone przez osoby fizyczne 
i przedsiębiorstwa przeciwko aktom unijnym, które bezpośrednio i indywidualnie ich dotyczą. 
Toczące się przed nim sprawy mają głównie charakter gospodarczy. 

TSUE pracuje we wszystkich językach urzędowych UE, lecz narady prowadzone są w języku 
francuskim. 

Sprawozdanie specjalne nr 14/2017 pt. „Przegląd wyników dotyczący zarządzania sprawami przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej” zostanie udostępnione na stronie internetowej 
Trybunału eca.europa.eu w 23 językach UE. 

 

 

 


