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„ES Teisingumo Teismas: bylų nagrinėjimas pagerėjo, tačiau
būtinas aktyvesnis valdymas“ – teigia auditoriai
Remiantis Europos Audito Rūmų veiksmingumo peržiūra, pastaraisiais metais Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas ėmėsi svarbių veiksmų, kad pagerintų bylų nagrinėjimą, tačiau jas būtų
galima nagrinėti dar geriau.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) sudaro du Teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis
Teismas. Teisingumo Teismą sudaro 28 teisėjai, kuriems padeda 11 generalinių advokatų. Šiuo
metu Bendrajame Teisme dirba 45 teisėjai; šis skaičius iki 2019 m. turėtų pasiekti 56 teisėjus. ES
biudžete numatytos bendros ESTT išlaidos 2017 m. sudaro apie 400 milijonų eurų.
Remiantis įgaliojimu patikrinti ES institucijų veiksmingumą, auditoriai vertino, ar ESTT procedūros
padėjo skatinti veiksmingą bylų valdymą ir ar buvo galima jas išnagrinėti per trumpesnį laiką.
Savo vertinimą jie turėjo atlikti negavę tam tikros informacijos, kuri, ESTT nuomone, yra susijusi
su svarstymų proceso slaptumu.
Auditoriai teigia, kad ESTT ėmėsi svarbių organizacinių ir procesinių veiksmų, kad padidintų
veiksmingą bylų nagrinėjimą ir pranešimų apie jas teikimą. Jis nustatė orientacinius terminus, per
kuriuos turi būti baigiami pagrindiniai bylų nagrinėjimo gyvavimo ciklo etapai, stebėjimo
priemones ir ataskaitas, kad būtų daugiau dėmesio skirta bylų išnagrinėjimui laiku. Šios
priemonės padėjo sumažinti vidutinį laiką, per kurį abiejuose Teismuose buvo priimami teisminiai
sprendimai. Auditoriai nustatė, kad iki 2016 m. pabaigos taip pat buvo pasiekta pažangos
mažinant Bendrajame Teisme susikaupusių neišnagrinėtų bylų skaičių. Tai buvo padaryta prieš šio
teismo reformą, kurią įvykdžius ženkliai padidės teisėjų skaičius.
Tačiau dabartinis bylų nagrinėjimo metodas nėra pagrįstas konkrečiais atskiroms bylos taikomais
terminais, kurie būtų nustatomi atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, darbo krūvį, reikalingus
išteklius ir personalo prieinamumą. Šiuo metu orientaciniai terminai, kurie nustatomi tam tikrų
rūšių bylose, yra tik bendro pobūdžio uždavinys, kurio paprastai turi būti paisoma. Nors šis
požiūris neabejotinai paskatino atlikti patobulinimus, vidutinis tam tikrų bylų nagrinėjimo arba
procedūrų laikas negali būti prilyginamas pagrįstam laikui, kurio reikia kiekvienai konkrečiai bylai
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išnagrinėti.
IT sistemos yra sudėtingos ir jų pagrindą sudaro senėjanti centrinė duomenų bazė, prie kurios
ilgainiui buvo prijungta nemažai posistemių, tačiau nėra bylų valdymą padedančios integruotos
sistemos. ESTT ilgesnės trukmės tikslas – įdiegti labiau integruotą IT metodą, kad būtų pagerintas
efektyvumas.
Auditoriai taip pat pažymėjo, kad ESTT apsvarstė, ar nevertėtų atlikti galimybės padidinti
pasitarimo kalbų skaičių Bendrajame Teisme neapsiribojant tik prancūzų kalba sąnaudų ir naudos
analizės. Ši analizė padėtų įvertinti situaciją ir suteiktų informaciją pagrindui priimant tokį
sprendimą.
„ESTT sprendimai gali turėti rimtų pasekmių fiziniams asmenims, įmonėms, valstybėms narėms ir
visai ES. Dėl užsitęsusio bylų nagrinėjimo atitinkami subjektai gali patirti didelių išlaidų“ – pasakė
už peržiūrą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Kevin Cardiff. Jis taip pat nurodė, kad „ESTT
turėtų apsvarstyti galimybę pereiti prie aktyvesnio individualaus bylų valdymo ir veiksmingumo
vertinimo. Ši informacija padėtų priimti sprendimus ir galėtų būti naudojama siekiant gerinti ESTT
atsiskaitymą, teikiant išsamesnes ataskaitas dėl veiksmingumo. Džiaugiuosi galėdamas pažymėti,
kad ESTT sutiko atsižvelgti į mūsų nustatytus faktus. ”
Pastabos leidėjams
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) yra ES teisminė institucija. Jo užduotis – užtikrinti
atitiktį Europos teisei prižiūrint Sutarčių aiškinimą ir vienodą taikymą. ESTT sudaro du Teismai:
Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas. Teisingumo Teismas iš esmės nagrinėja nacionalinių
teismų prašymus priimti prejudicinius sprendimus dėl ES teisės aiškinimo. Teisingumo Teismo
sprendimo apskųsti negalima. Bendrasis Teismas nagrinėja fizinių asmenų ir įmonių iškeltas bylas
dėl ES aktų, susijusių su jais arba turinčių tiesioginį ir konkretų poveikį jiems. Ginčai, kuriuos jis
nagrinėja, iš esmės yra ekonominio pobūdžio.
ESTT dirba su visomis ES kalbomis, tačiau prancūzų kalba vartojama kaip vienintelė svarstymų
kalba.
Specialioji ataskaita Nr. 14/2017 „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų valdymo
veiksmingumo peržiūra“ paskelbta Europos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23
ES kalbomis.
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