Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas

Ataskaita, teikiama pagal 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas
Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto,
3 straipsnio 2 dalį

Įžanga
2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas patvirtino svarbią Sąjungos
teismų sistemos reformą ir nusprendė per tris vienas po kito einančius etapus padvigubinti
Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, o nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. perduoti jam jurisdikciją kaip
pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus, kuriuos iki šiol sprendė
Tarnautojų teismas. Kaip nurodyta Reglamento 2015/2422 1 5 konstatuojamojoje dalyje,
pasinaudojimas Sutartyse numatyta galimybe padidinti Bendrojo Teismo teisėjų skaičių
pasirodė kaip tinkama priemonė per trumpą laiką sumažinti tiek šiame teisme nagrinėjamų
bylų apimtį, tiek sutrumpinti pernelyg ilgą proceso jame trukmę. Tai darydami Europos
Parlamentas ir Taryba atsižvelgė į sunkumus, kurių kelia nuolat didėjantis Sąjungos
teismuose gaunamų bylų skaičius ir jų sudėtingumas, ir suteikė Bendrajam Teismui būtinas
priemones geram teisingumui vykdyti.
Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino užtikrinti veiksmingą šios reformos ir jos poveikio
stebėseną tiek biudžeto, tiek organizaciniu, struktūriniu ir procesiniu požiūriais. Tam
Teisingumo Teismo paprašyta parengti dvi ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai ir
Komisijai: pirmąją – ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 26 d. – dėl galimų pakeitimų, susijusių
su Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo kompetencijos pasiskirstymu priimant
prejudicinius sprendimus, antrąją – trejais metais vėliau – dėl Bendrojo Teismo veiklos,
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ypatingą dėmesį skiriant šio teismo veiksmingumui, būtinybei padvigubinti narių skaičių ir šio
padvigubėjimo veiksmingumui, skirtų išteklių naudojimui ir veiksmingumui, taip pat
tolesniam specializuotų kolegijų steigimui ir (arba) kitiems struktūriniams pokyčiams 2.
Šiuo dokumentu siekiama atsakyti į pirmąjį minėtų prašymų. Jame nagrinėjami parametrai, į
kuriuos reikia atsižvelgti kaskart svarstant dėl galimo dalies kompetencijos priimti
prejudicinius sprendimus perdavimo Bendrajam Teismui, pirma priminus tokių svarstymų
teisines aplinkybes ir kontekstą.

Teisinės aplinkybės ir kontekstas
Kaip Teisingumo Teismas yra daugelį kartų priminęs savo jurisprudencijoje ir reguliariai
susižinodamas su valstybių narių teismais, kreipimasis dėl prejudicinio sprendimo priėmimo
yra Sąjungos teisminės sistemos „kertinis akmuo“ 3. Tai yra priemonė, leidžianti užtikrinti
vienodą Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą, kuria naudodamiesi valstybių narių teismai gali
prejudicine tvarka pateikti klausimus dėl šios teisės išaiškinimo ar dėl Sąjungos institucijų,
įstaigų arba organų priimtų aktų galiojimo 4. Iš pradžių nacionaliniai teismai šia priemone
naudojosi santykinai ribotai, o šiandien situacija radikaliai pasikeitusi: nacionaliniai teismai
ryžtingai teikia Teisingumo Teismui vis daugiau prašymų priimti prejudicinį sprendimą,
susijusių su labai įvairiomis sritimis5.
Kompetenciją priimti prejudicinius sprendimus, iš esmės įtvirtintą Europos Sąjungos sutarties
19 straipsnio 3 dalies b punkte ir išsamiau išdėstytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
267 straipsnyje, dabar vykdo tik Teisingumo Teismas.
Galimybė perduoti kai kurias bylas dėl prejudicinių sprendimų priėmimo Bendrajam Teismui
nėra naujovė. Prieš dvidešimt metų, kai abiejų teismų darbo krūvis itin padidėjo, o tai sutapo
su trečiojo Ekonominės ir pinigų sąjungos etapo pradžia, praėjo nedaug laiko po
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Amsterdamo sutarties įsigaliojimo ir buvo ruošiamasi precedentų neturinčiai plėtrai, ši
galimybė buvo aiškiai nurodyta Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo dokumentuose ir
veikaluose, skirtuose Tarpvyriausybinei konferencijai, kaip viena iš galimų priemonių užkirsti
kelią situacijai, kai teismas bus užverstas bylomis, šalia naujų tiesioginių ieškinių kategorijų
perdavimo Bendrajam Teismui, skundų nagrinėjančių teisminių kolegijų įsteigimo ar
apeliacinių skundų „filtravimo“ 6. Formaliai ji buvo įtvirtinta ir teisės aktuose; Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 256 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta, kad
„[k]onkrečiose Statuto nustatytose srityse Bendrojo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti ir
spręsti klausimus, pateiktus pagal 267 straipsnį dėl prejudicinio sprendimo“ 7. Taigi, kilus
būtinybei, iš dalies pakeitus Statutą būtų galima perduoti dalį kompetencijos priimti
prejudicinius sprendimus Bendrajam Teismui.
Vis dėlto iki šiol šia galimybe nebuvo pasinaudota. Iš esmės praėjus tam tikram laikui po
Nicos sutarties įsigaliojimo (2003 m. vasario 1 d.), pirmenybė buvo suteikta Tarnautojų
teismo steigimui ir visų ieškinių dėl panaikinimo ir neveikimo, iki tol nagrinėtų Teisingumo
Teisme, perdavimui Bendrajam Teismui, išskyrus kai kurias tarpinstitucinių ieškinių
kategorijas ir valstybių narių ieškinius dėl Sąjungos teisės akto leidėjo priimtų aktų. Išimtinė
jurisdikcija nagrinėti prašymus priimti prejudicinį sprendimą liko Teisingumo Teismui; šis nuo
to laiko priėmė svarbius savo Procedūros reglamento pakeitimus (taip pat ėmėsi daugelio
vidaus organizacinių priemonių), turėjusius svarų poveikį teismo baigtų nagrinėti bylų
skaičiui ir vidutinei bylų nagrinėjimo trukmei – vienam iš didžiausią susirūpinimą keliančių
klausimų, nagrinėtų vykstant minėtiems svarstymams dėl Sąjungos teismų sistemos ateities.
Teisės aktų leidėjo prašymo, į kurį atsakant parengta ši ataskaita, kontekstas iš esmės skiriasi
nuo situacijos 2000-jų pradžioje. 2003 m. vidutinė bylų dėl prašymų priimti prejudicinį
sprendimą nagrinėjimo trukmė buvo 25,5 mėn., o 2016 m. – tik 15 mėn.; atsižvelgiant į
procedūrinius ir lingvistinius šios rūšies bylų nagrinėjimui taikomus reikalavimus, ši trukmė,
be jokių abejonių, labai priartėjo prie minimumo, kurio neįmanoma sumažinti. Ši trukmė
mažėjo, nors lygiagrečiai sparčiai augo Teisingumo Teismui pateikiamų nagrinėti prašymų
priimti prejudicinį sprendimą skaičius; tas skaičius augo net greičiau, nei didėjo valstybių
narių (ir Teisingumo Teismo teisėjų) skaičius. Pavyzdžiui, 2003 m. penkiolikos tuometinę
Europos Sąjungą sudariusių valstybių teismai buvo pateikę 210 prašymų, o 2016 m.
dvidešimt aštuonių valstybių narių teismai pateikė 470 prašymų, t. y. daugiau nei dvigubai,
palyginti su prieš trylika metų pateiktų prašymų priimti prejudicinį sprendimą skaičiumi, ir tai
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sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų Teisingumo Teisme pastaraisiais metais gautų bylų.
Tokia augimo tendencija, kuri matyti iš naujausios teisminės veiklos statistikos 8 ir kuri, labai
tikėtina, tęsis, atsižvelgiant į intensyvėjančią Sąjungos teisės aktų leidėjo veiklą, be kita ko,
Europos prokuratūros steigimą 9, reikalauja gilių pamąstymų apie optimaliausią tokios rūšies
bylų nagrinėjimo būdą ir gali paskatinti vėl kelti klausimą dėl dalies kompetencijos priimti
prejudicinius sprendimus perdavimo Bendrajam Teismui tikslingumo.
Tam tikrų prašymų priimti prejudicinį sprendimą perdavimo nagrinėti Bendrajam Teismui
privalumai ir trūkumai
Iš pirmo žvilgsnio ir griežtai kiekybiniu požiūriu atrodo akivaizdu, jog dėl kompetencijos
priimti prejudicinius sprendimus Statute konkrečiai apibrėžtose srityse perdavimo
Bendrajam Teismui automatiškai sumažėtų Teisingumo Teismo darbo krūvis. Toks
perdavimas galėtų būti suvokiamas kaip neturėsiantis įtakos Bendrojo Teismo pajėgumams
nagrinėti savo paties bylas, nes jis jau turi žmogiškųjų išteklių, kurie leidžia ne tik sumažinti
dar neišnagrinėtų bylų likutį, bet ir nagrinėti visas gautas bylas tinkamomis sąlygomis 10.
Vis dėlto reikia atsižvelgti į tai, kad teismų sistemos reforma dar neužbaigta ir dar nematyti
viso jos poveikio, o gautų ir dar neišnagrinėtų bylų skaičius iš esmės taip pat auga ir
Bendrajame Teisme 11. Be to, numatomas perdavimas turi ir trūkumų.
Pirmas klausimas, kuris kyla dėl dalies prašymų priimti prejudicinį sprendimą perdavimo
nagrinėti Bendrajam Teismui, yra susijęs su „konkrečių sričių“, kurias reikėtų jam priskirti,
nustatymu. Iš pirmo žvilgsnio ši užduotis atrodo santykinai paprasta, nes reikia nustatyti
technines sritis, kurios būtų artimos Bendrajame Teisme nagrinėjamiems ginčams, dėl kurių
egzistuoja ankstesnė ir jau suformuota jurisprudencija ir kurie Teisingumo Teisme laikomi
„masiniais“ ginčais. Šuo aspektu galima galvoti apie muitų ar tarifų klausimus arba klausimus,
patenkančius į socialinės apsaugos ar netiesioginių mokesčių sritis. Taip Teisingumo Teismas
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susikoncentruotų į „svarbiausiomis“ laikytinas sritis, kaip antai Sąjungos pilietybę, laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvę, vidaus rinką arba ekonominę ir monetarinę integraciją.
Vis dėlto realybė yra daug sudėtingesnė. Prašymai priimti prejudicinį sprendimą gali būti
teikiami kartu dėl techninių klausimų ir esminių Sutarčių ar teisėkūros procedūra priimtų
aktų nuostatų išaiškinimo. Kita vertus, iš pirmo žvilgsnio nelabai reikšminguose ar
techniniuose prašymuose gali būti keliami principiniai ar su keliomis sritimis susiję klausimai
(toks pobūdis gali priklausyti nuo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusios
institucijos ar paties prašymo dalyko), dėl kurių principinį sprendimą galėtų priimti tik
Teisingumo Teismas 12. Taigi, net dalies kompetencijos priimti prejudicinius sprendimus
perdavimas Bendrajam Teismui pareikalautų nustatyti konkrečias Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 256 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo priemones, kad būtų išvengta
skirtingo požiūrio taikymo rizikos nagrinėjant tokius klausimus, nes dėl tokio skirtingo
požiūrio kiltų grėsmė teisiniam saugumui ir būtų pakirstas nacionalinių teismų ir privačių
subjektų pasitikėjimas institucija.
Ši skirtingo požiūrio rizika taip pat gali kilti dėl to, kad nuo pat įsteigimo Bendrasis Teismas
buvo organizuotas taip, kad nagrinėtų fizinių ar juridinių asmenų, valstybių narių ar Sąjungos
institucijų pareikštus tiesioginius ieškinius, o ne nacionalinių teismų prašymus priimti
prejudicinį sprendimą. Šių dviejų rūšių bylų nagrinėjimo būdai iš esmės skiriasi; prašymų
priimti prejudicinį sprendimą išskirtinis požymis yra tas, kad į jų nagrinėjimo procesą
įsitraukia labai daug subjektų ir vykstant procesui vartojamos visos oficialiosios kalbos. Be to,
Teisingumo Teismo priimamų prejudicinių sprendimų autoritetą, be kita ko, lemia tai, kad,
prieš perduodant bylą nagrinėti konkrečios sudėties teismui pagal jos sudėtingumą, su ja
susipažįsta visi teisėjai ir generaliniai advokatai.
Be abejo, Sutarties rengėjai numatė tam tikrų garantijų. Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 256 straipsnio 3 dalyje Bendrajam Teismui pirmiausia numatyta galimybė nusišalinti
nuo bylos nagrinėjimo, kai jis mano, kad bylai išspręsti reikia principinio sprendimo, galinčio
turėti įtakos Sąjungos teisės vienovei ar darnumui. Joje taip pat numatyta „peržiūros“
procedūra, kai Teisingumo Teismas gali peržiūrėti Bendrojo Teismo sprendimus, priimtus dėl
prejudicinių klausimų, Statute nustatytomis sąlygomis. Vis dėlto kai kurių sunkumų nebūtų
galima išvengti.

12
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Iš esmės Teisingumo Teismui byla galėtų būti perduodama palyginti daug vėlesnėje proceso
stadijoje, kai paaiškėtų visas jos sudėtingumas ar konstitucinė svarba, todėl proceso trukmė
gerokai pailgėtų, nes bylą vienas po kito nagrinėtų du atskiri teismai. Tokios pailgėjusios
trukmės pasekmės galėtų būti šios: nacionaliniai teismai nesiryžtų kreiptis į Bendrąjį Teismą
net susidūrę su realia Sąjungos teisės aiškinimo ar galiojimo problema. Numanoma proceso
dėl prejudicinio sprendimo priėmimo Teisingumo Teisme trukmė nacionaliniam teismui yra
esminis klausimas, nes proceso dėl prejudicinio sprendimo priėmimo trukmė prisideda prie
nacionalinio proceso trukmės.
Galimų Bendrojo Teismo prejudicinių sprendimų peržiūra negalėtų pašalinti perdavimo
sunkumų. Nepaisant to, kad po naujojo Teisingumo Teismo procedūros reglamento, kuris
įsigaliojo 2012 m. lapkričio 1 d., peržiūros procedūros eiga pagerėjo, reikia priminti, kad
nustatytos pakankamai griežtos jos taikymo sąlygos; ji gali būti taikoma Statute nustatytomis
sąlygomis tik jeigu yra „didelis pavojus, kad bus paveikta Sąjungos teisės vienovė ir
darnumas“. Peržiūros procedūra nėra veiksminga priemonė siekiant pašalinti galimus
Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencijos skirtumus, nebent būtų visiškai
iškraipyta jos paskirtis ir peržiūrimi visi Bendrojo Teismo prejudicine tvarka priimami
sprendimai; tačiau dėl to išnyktų bet kokia potenciali dalies kompetencijos priimti
prejudicinius sprendimus perdavimo Bendrajam Teismui nauda – tiek kalbant apie
Teisingumo Teismo darbo krūvio mažinimą, tiek apie prašymų priimti prejudicinį sprendimą
nagrinėjimo veiksmingumą ir jo trukmę 13.

Išvados
Nors į minėtus įvairius klausimus, be abejo, galima rasti atsakymus, reikia konstatuoti, kad
iššūkiai yra didžiuliai, o tinkamų mechanizmų, suteikiančių galimybę užtikrinti, kad
kreipimasis dėl prejudicinio sprendimo priėmimo išsaugotų savo, kaip kertinio Sąjungos
teisminės sistemos akmens, vaidmenį, įdiegimas yra be galo delikatus veiksmas.
Šiandien, kai Teisingumo Teismui pateikiami prašymai priimti prejudicinį sprendimą
nagrinėjami sparčiai, o su valstybių narių teismais užmegztas dialogas dar niekada nebuvo
toks intensyvus, netikslinga kompetenciją nagrinėti tokius prašymus perduoti Bendrajam
Teismui. Juolab tai netikslinga daryti dabar, kai Bendrajam Teismui pateikiama nagrinėti vis
daugiau ieškinių ir jam būtina reorganizuotis bei pritaikyti savo darbo metodus.
Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas mano, kad šiame etape nėra pagrindo siūlyti iš
dalies pakeisti jo Statutą, kad Bendrajam Teismui būtų perduota dalis jo kompetencijos
priimti prejudicinius sprendimus.
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Vis dėlto pozicija dėl šio esminio klausimo turi būti labai aiški: jokiu būdu jos nereikia suprasti
kaip galutinės pozicijos dėl kompetencijos priimti prejudicinius sprendimus paskirstymo tarp
Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo. Teisingumo Teismas mano, kad dalies šios
kompetencijos perdavimo Bendrajam Teismui klausimas galėtų būti svarstomas tik kai bus
imtasi kitų priemonių.
Viena vertus, Teisingumo Teismas ir toliau įdėmiai stebi prašymų priimti prejudicinį
sprendimą skaičiaus ir jų nagrinėjimo trukmės pokyčius. Galimybės ateityje perduoti
kompetenciją priimti prejudicinius sprendimus tam tikrose konkrečiose srityse nereikėtų
atmesti, jeigu atsižvelgiant į Teisingumo Teismui pateikiamų prašymų priimti prejudicinį
sprendimą skaičių ir jų sudėtingumą tai būtų būtina dėl gero teisingumo vykdymo. Tokiu
atveju reikėtų iš dalies keisti Bendrojo Teismo procedūros reglamento nuostatas, kad būtų
nustatyta bylų nagrinėjimo tvarka, atitinkanti prašymų priimti prejudicinį sprendimą pobūdį
ir specifiką, ir taip būtų, kiek įmanoma, išvengta minėtos skirtingos jurisprudencijos rizikos.
Kita vertus, Europos Sąjungos teismų sistemos reformą lėmusios aplinkybės paskatino
Teisingumo Teismą ir Bendrąjį Teismą peržiūrėti visą jų šiuo metu vykdomą kompetenciją ir
išnagrinėti ar, be galimų kompetencijos priimti prejudicinius sprendimus paskirstymo
pakeitimų, galėtų būti padaryta kitų kompetencijos paskirstymo pakeitimų, kaip antai
nagrinėjant tiesioginius ieškinius, o kiek tai susiję su Teisingumo Teismu – pakeitimų
nagrinėjant apeliacinius skundus. Šių klausimų analizė jau pasistūmėjo į priekį ir tikėtina, kad
2018 m. bus pateikta pasiūlymų, dėl kurių reikės iš dalies keisti ir Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo statutą, ir abiejų teismų procedūros reglamentus.

Priedas:

Teisingumo Teisme 2017 m. sausio 1 d.–spalio 31 d. laikotarpiu gautų bylų
apžvalga.
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Gautos bylos – Procedūrų pobūdis (2017)
2017 01 01 – 2017 10 31

Prašymai priimti prejudicinį
sprendimą 72,45%
Prašymai pateikti nuomonę
0,16%
Apeliaciniai skundai 18,15%
Skundai dėl laikinųjų
apsaugos priemonių arba
įstojimo į bylą 0,80%

Ieškiniai dėl įsipareigojimų
neįvykdymo
5,73%

Procedūrų pobūdis
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą
Ieškiniai dėl panaikinimo
Ieškiniai dėl įsipareigojimų neįvykdymo
Apeliaciniai skundai
Skundai dėl laikinųjų apsaugos priemonių arba įstojimo į
bylą
Iš viso
Prašymai pateikti nuomonę
Specialios procedūros
Iš viso
Iš viso bendrai

Saus.
36

Vas.

Specialios procedūros 1,91%

Ieškiniai dėl panaikinimo
0,80%

Kov.

Bal.

43
1
3
8

44

12

43
1
2
12

48

58

55

66

48

1
1
59

2
2
57

4
16
2

66

Geg.

Birž.

Liep.

Rugp.

Rugs.

Spal.

85
1
3
11

52

46

28

6
9

6
12
1

42
1
4
13

36
1
4
3

100

67

65

60

100

4
4
71

3
3
68

2
2
62

4
18
2
52
1
1
53

44

44

Iš viso
bendrai
455
5
36
114
5
615
1
12
13
628

