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Prese un informācija

2016. gada tiesvedības statistika – pilsoņiem par labu turpina samazināties
tiesvedības ilgums
Prejudiciālu jautājumu rekordskaits Tiesā liecina par valsts tiesu uzticēšanos laikā, kad Vispārējā
tiesā tiek īstenota Eiropas Savienības tiesu sistēmas struktūras reforma.
Pagājušo gadu iezīmē nerimstoša Eiropas Savienības Tiesas darbība. Kopējais pabeigto lietu
skaits 2016. gadā saglabājas augsts (1628 lietas). 2016. gads ir arī pēdējais gads, kad pastāvēja
Eiropas Savienības Civildienesta tiesa 1.

Tiesa
Visupirms, 2016. gadā Tiesa pabeidza 704 lietas (pieaugums par 14 % salīdzinājumā ar
2015. gadu). Tiesa izskatīja vairāk lietu, nekā tā aizvadītajā gadā saņēma (692). Šie skaitļi atklāj
ievērojamu ražīgumu, un tā rezultātā ir nedaudz samazinājies 2016. gada 31. decembrī
izskatīšanā esošo lietu skaits (872).
No 2016. gadā ierosinātajām lietām 470 ir saistītas ar valsts tiesu iesniegtajiem lūgumiem sniegt
prejudiciālu nolēmumu. Tas Tiesas vēsturē ir rekordskaitlis, kas vienlaikus norāda uz prejudiciāla
nolēmuma tiesvedības nozīmīgo vietu Eiropas Savienības tiesību attīstībā un uz valstu tiesu
uzticēšanos šai tiesu sadarbības formai šo tiesību vienveidīgas interpretācijas un piemērošanas
nolūkos.
Cita nozīmīga tendence pagājušajā gadā ir saistīta ar tiesvedības vidējo ilgumu Tiesā. Prejudiciālo
nolēmumu lietās šis vidējais ilgums 2016. gadā bija 15 mēneši. Tas ir visīsākais ilgums vairāk
nekā 30 gadu laikā. Šo skaitli izskaidro tas, ka Tiesa pastāvīgi gādā par savas efektivitātes
uzlabošanu, racionāli izmantojot visas iespējas, kādas tai sniedz tās procesuālie noteikumi.
Attiecībā uz apelācijas sūdzībām vidējais ilgums bija 12,9 mēneši. Tas ir īsākais ilgums kopš
Vispārējās tiesas izveidošanas. Kopumā ņemot, kopējais vidējais ilgums ir 14,7 mēneši.

1

Tā beidza pastāvēt 2016. gada 1. septembrī, kad kompetence pirmajā instancē lemt par strīdiem starp Savienību un
tās ierēdņiem vai darbiniekiem tika nodota Eiropas Savienības Vispārējai tiesai. No 2016. gada janvāra līdz augustam
Civildienesta tiesa izskatīja 169 lietas.
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ES Vispārējā tiesa
Vispārējās tiesas tiesvedības statistika būtībā atklāj duālu fenomenu, proti, no vienas puses,
ierosināto lietu un izskatīšanā esošo lietu skaita pieaugumu un, no otras puses, būtisku
tiesvedības ilguma samazinājumu.
Ierosināto lietu skaits ir audzis par 17 %, no 831 lietas 2015. gadā pieaugot līdz 974 lietām
2016. gadā, kas ļoti lielā mērā ir saistīts ar kompetences izskatīt pirmajā instancē strīdus
Savienības civildienesta jomā (kas vien ir 163 lietas) nodošanu Vispārējai tiesai. Izskatāmo lietu
skaits ir audzis proporcionāli līdzīgi, to skaitam palielinoties no 1267 lietām 2015. gadā līdz
1486 lietām 2016. gadā.
Tiesas produktivitāte ir turpinājums kopš 2013. gada sasniegtajiem rezultātiem, un izskatīto lietu
skaits šajā tiesā ir viens no trīs labākajiem laikā kopš tās izveidošanas (755 izskatītas lietas).
Samazinājums salīdzinājumā ar 2015. un 2014. gadu ir izskaidrojams ar kopējo ietekmi, kāda ir
bijusi vēl neizskatīto lietu skaita samazinājumam (it īpaši 2015. gadā), Vispārējās tiesas sastāva
atjaunošanai ik pēc trijiem gadiem un tiesas iekšējai reorganizācijai, ko prasīja jauno tiesnešu –
kuri sava mandāta pirmo mēnešu laikā nevar pamanāmi un būtiski sniegt savu ieguldījumu tiesas
produktivitātē – integrācija.
Vienlaicīgi galvenais rezultātu rādītājs, proti, tiesvedības ilgums, turpina attīstīties pozitīvā virzienā.
Atkal apstiprinās kopš 2013. gada novērotā tiesvedības ilguma samazināšanās dinamika, kopējam
vidējam ilgumam sasniedzot 18,7 mēnešus (visu kategoriju lietas, kas atrisinātas ar spriedumu vai

rīkojumu, kopā ņemtas), kas ir samazinājums par 1,9 mēnešiem salīdzinājumā ar 2015. gadu un
par 8,2 mēnešiem salīdzinājumā ar 2013. gadu.
Turklāt saistībā īpaši ar Vispārējas tiesas reorganizāciju un Eiropas Savienības tiesu sistēmas
struktūras reformas sniegtajām jaunajām iespējām tādu lietu skaits, kas nodotas iztiesāšanas
sastāvam piecu tiesnešu sastāvā, 2016. gadā bija 29, savukārt vidējais šādā sastāvā izskatīto
lietu skaits laikā no 2010. līdz 2015. gadam bija mazāk kā 9 lietas gadā.
Visbeidzot, izmaiņās attiecībā uz izskatīšanā esošajām lietām būtisks ir intelektuālā īpašuma lietu
skaita pieaugums (+ 11 %), kompetences izskatīt pirmajā instancē strīdus Savienības civildienesta
jomā nodošana (1. septembrī Civildienesta tiesa Vispārējai tiesai nodeva 123 lietas, un līdz
2016. gada 31. decembrim tika ierosinātas 40 jaunas lietas, proti, kopā 163 lietas, kas veido
gandrīz 17 % no ierosinātajām lietām), relatīvs lietu par ierobežojošiem pasākumiem
samazinājums (2016. gadā ierosinātas 28 lietas), joprojām augsts valsts atbalsta lietu skaits
(76 lietas), īpaši par dalībvalstu nodokļiem, kā arī jauna tiesību strīdu pamata – prudenciālās
uzraudzības noteikumu piemērošana kredītiestādēm – rašanās.
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Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.
Kontaktpersona presei: Gitte Stadler  (+352) 4303 3127

