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Съобщение за пресата
Люксембург, 26 септември 2017 г.

Съд на Европейския съюз — процесът на разглеждане на делата се
е подобрил, но е необходимо по-активно управление, твърдят
одиторите
Съгласно нов преглед на изпълнението, проведен от Европейската сметна палата, през
последните години Съдът на Европейския съюз е предприел значителни мерки за
усъвършенстване на процеса на разглеждане на делата.
Съдът на Европейския съюз се състои от две юрисдикции: Съд и Общ съд. В Съда работят 28 съдии,
които се подпомагат от 11 генерални адвокати. Понастоящем в Общия съд работят 45 съдии, като
техният брой ще нарасне на 56 до 2019 г. Общият размер на разходите за Съда на Европейския
съюз от бюджета на ЕС са около 400 млн. евро през 2017 г.
Съгласно правомощията си за проверка на резултатите от дейността на институциите на ЕС,
одиторите разгледаха темата дали прилаганите в СЕС процедури спомагат за ефективно
разглеждане на делата и в частност дали могат да се подобрят сроковете за решаване на делата. Те
извършиха проверката си, без да получат достъп до определена информация, която СЕС счита за
попадаща под действието на тайната на разискванията.
Според одиторите Съдът на ЕС е предприел значителни организационно-процесуални действия,
целящи усъвършенстване на процеса на разглеждане на делата и докладването по тях. Той е въвел
инструктивни срокове за изпълнение на ключови етапи от хода на делата и непрекъснато
усъвършенства инструментите за наблюдение и графиците, с цел засилване на акцента върху
спазването на сроковете. Тези мерки допринасят за намаляване на средните срокове за приемане
на съдебни решения в двете юрисдикции. Одиторите констатираха, че в края на 2016 г. е постигнат
напредък в намаляването на значителния обем натрупали се за разглеждане дела в Общия съд.
Това е постигнато още преди влизането в сила на реформата, която значително ще увеличи броя на
съдиите.
Настоящият подход към управление на делата не се базира на специално съобразени срокове за
отделните дела, които да вземат предвид сложността, работното натоварване, необходимите
ресурси и наличието на служители. Понастоящем инструктивните срокове, определени за даден
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вид дела, служат само като обща цел за управление, която следва да бъде спазена като средна
стойност. Въпреки че този подход несъмнено е довел до подобрения, средното време за
приключване на определени видове дела или процедури не може да бъде приравнявано към
понятието за разумен срок за разглеждане на всяко отделно дело.
Също така информационните системи са сложни и зависят от остаряла централна база данни, към
която са добавяни голям брой подсистеми с течение на времето и не е разработена интегрирана
система за обслужване на управлението на делата. Дългосрочната цел на СЕС е да разработи поинтегриран подход към информационното обслужване с цел повишаване на ефективността.
Одиторите установиха също, че в рамките на Съда на ЕС е разгледана възможността да се извърши
анализ на разходите и ползите от евентуално разширяване на езиковия режим на производството
в Общия съд и включването на езици, различни от френския. Този анализ би могъл да подпомогне
оценката на ситуацията и да се използва при взимането на подобно решение в бъдеще.
„Решенията на СЕС имат важни последици за отделни лица, дружества, държави членки и общо
за Съюза. Непроизнасянето в разумен срок може да доведе до значителни разходи за
засегнатите страни“, каза г-н Kevin Cardiff, членът на ЕСП, отговарящ за прегледа. Той допълни,
че „СЕС трябва да обмисли преминаването към по-активно индивидуализирано управление на
делата и измерване на ефективността.“ Това би осигурило информация за целите на взимане
на решения и би допринесло за по-нататъшно подобряване на ефективността и отчитането
на резултатите от работата. Със задоволство отчитам, че СЕС вече изрази съгласието си да
предприеме действия в отговор на нашите констатации.“
Бележки към редакторите
Съдът на Европейския съюз (СЕС) е съдебният орган на Европейския съюз. Неговата задача е да
осигурява спазване на правото на ЕС при тълкуването и прилагането на Договорите. Съдът на
Европейския съюз се състои от две юрисдикции: Съд и Общ съд. Съдът разглежда предимно
преюдициални запитвания от националните юрисдикции относно тълкуването на правото на ЕС.
Решенията на Съда не подлежат на обжалване. Общият съд разглежда дела, заведени от частни
лица и дружества срещу актове на ЕС, които ги засягат пряко и лично. Той разглежда спорове
главно от стопанско естество.
СЕС работи на всички езици на ЕС, но езикът на производството е френският.
Специален доклад № 14/2007: „Преглед на ефективността на управление на делата в Съда на
Европейския съюз“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (www.eca.europa.eu) на 23 официални езика
на ЕС.
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