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Eiropas Savienības tiesā lietu izskatīšanas process ir uzlabojies, 
taču vajadzīga aktīvāka pārvaldība, atzīst ES revidenti  

Pēdējos gados Eiropas Savienības Tiesa ir veikusi vairākus nozīmīgus pasākumus, lai uzlabotu 
lietu izskatīšanas procesu, tomēr ir iespējas to vēl vairāk pilnveidot, konstatēts jaunākajā 
Eiropas Revīzijas palātas sagatavotajā darbības rezultātu pārskatā. 

Eiropas Savienības Tiesu veido divas tiesas: Tiesa un Vispārējā tiesa. Tiesas sastāvā ir 28 tiesneši, 
kuriem palīdz 11 ģenerāladvokāti. Vispārējās tiesas sastāvā pašlaik ir 45 tiesneši, un līdz 
2019. gadam viņu skaitu paredzēts palielināt līdz 56 tiesnešiem. ES budžeta kopējās izmaksas 
saistībā ar Eiropas Savienības Tiesu 2017. gadā ir aptuveni 400 miljoni EUR. 

Saskaņā ar tiem piešķirtajām pilnvarām pārbaudīt ES iestāžu darbības rezultātus revidenti 
novērtēja, vai Eiropas Savienības Tiesas procedūras sekmēja lietu efektīvu izskatīšanu un, 
konkrēti, vai lietas varētu izskatīt savlaicīgāk. Revidentiem bija jāveic novērtējums bez iespējas 
piekļūt daļai informācijas, uz kuru Eiropas Savienības Tiesa attiecināja apspriežu procesa 
slepenību. 

Revidenti atzīst, ka Eiropas Savienības Tiesa ir veikusi nozīmīgas organizatoriskas un procesuālas 
darbības, lai veicinātu lietu izskatīšanu un ziņošanu par to. Konkrēti, tā ir ieviesusi indikatīvus laika 
grafikus lietas izskatīšanas galvenajām stadijām, kā arī izstrādājusi pakāpeniskus uzraudzības rīkus 
un ziņojumus, lai pievērstu vairāk uzmanības savlaicīgumam. Šie pasākumi ir saīsinājuši laiku, kas 
abās tiesās vajadzīgs tiesas nolēmumu pieņemšanai. Revidenti konstatēja arī to, ka līdz 
2016. gada beigām ir nozīmīgi samazinājies neizskatīto lietu uzkrājums Vispārējā tiesā. Šis 
progress ir panākts jau pirms Vispārējās tiesas reformas, pēc kuras tiesnešu skaits ievērojami 
pieaugs. 

Tomēr Tiesas pašreizējā lietu pārvaldības pieeja nebalstās uz katrai lietai individuāli pielāgotiem 
termiņiem, kuros būtu ņemta vērā sarežģītība, darba slodze, vajadzīgie resursi un darbinieku 
pieejamība. Indikatīvie laika grafiki, kas noteikti dažiem lietu veidiem, pašlaik tiek izmantoti kā 
vispārēji mērķi, kas caurmērā jāievēro. Šāda pieeja, neapšaubāmi, ir veicinājusi uzlabojumus, taču 
vidējais laiks, kas bijis nepieciešams dažu veidu lietu vai procedūru pabeigšanai, neatbilst 
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saprātīgam konkrētas lietas izskatīšanas termiņam. 

Arī IT sistēmas ir sarežģītas, un to pamatā ir novecojoša centrālā datubāze, kurai laika gaitā ir 
pievienotas daudzas apakšsistēmas, taču trūkst integrētas lietu pārvaldības sistēmas. Eiropas 
Savienības Tiesas ilgtermiņa mērķis ir izveidot integrētāku IT pieeju, lai uzlabotu efektivitāti. 

Revidenti norādīja arī uz to, ka Eiropas Savienības Tiesa jau ir apsvērusi iespēju veikt izmaksu un 
ieguvumu analīzi saistībā ar iespējamu apspriežu valodas statusa piešķiršanu Vispārējā tiesā arī 
citām valodām līdztekus franču valodai. Šāda analīze palīdzētu novērtēt stāvokli un sniegtu 
informāciju, kas noderīga lēmuma pamatošanai šajā jautājumā. 

“Eiropas Savienības Tiesas lēmumi izraisa nopietnas sekas privātpersonām, juridiskām personām, 
dalībvalstīm un visai Eiropas Savienībai kopumā. Ja lietas neizskata saprātīgā termiņā, tas var 
radīt ievērojamas izmaksas iesaistītajām pusēm,” paziņoja par šo pārskatu atbildīgais Eiropas 
Revīzijas palātas loceklis Kevin Cardiff. Viņš piebilda, ka “Eiropas Savienības Tiesai būtu jāapsver 
iespēja aktīvāk pārvaldīt katru lietu un vairāk izmantot darbības rezultātu mērījumus. Tas sniegtu 
informāciju, kas izmantojama lēmumu pieņemšanā, lai tādējādi vēl vairāk uzlabotu efektivitāti un 
pastiprinātu pārskatatbildību, izmantojot detalizētāku ziņošanu par darbības rezultātiem. Esmu 
gandarīts, ka Eiropas Savienības Tiesa jau ir piekritusi veikt pasākumus, atsaucoties uz mūsu 
konstatējumiem. ” 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Savienības Tiesa ir ES tiesu iestāde. Tās uzdevums ir nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, pārraugot Līgumu interpretēšanu un vienotu piemērošanu. Eiropas 
Savienības Tiesu veido divas tiesas: Tiesa un Vispārējā tiesa. Tiesa galvenokārt izskata dalībvalstu 
tiesu lūgumus sniegt prejudiciālu nolēmumu par ES tiesību aktu interpretāciju. Apelācijas sūdzību 
par Tiesas nolēmumu iesniegt nevar. Savukārt Vispārējā tiesa izskata prasības, ko privātpersonas 
un uzņēmumi iesnieguši par ES darbībām, kuras skar tos tieši un individuāli. Šīs tiesas izskatītie 
strīdi galvenokārt ir ekonomiska rakstura. 

Eiropas Savienības Tiesa strādā visās ES oficiālajās valodā, taču tās apspriedes notiek franču 
valodā. 

Īpašais ziņojums Nr. 14/2017 “Darbības rezultātu pārskats par lietu pārvaldību Eiropas Savienības 
Tiesā” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu 23 ES valodās. 

 

 

 


