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Prese un informācija

2018. gada tiesvedības statistika –Tiesa un Vispārējā tiesa, pabeigdamas 1769
lietas, sasniedz produktivitātes rekordu

2016. gadā un 2017. gadā tika pabeigtas aptuveni 1600 lietas, tomēr šis skaitlis ir būtiski
palielinājies, jo 2018. gadā ir pabeigtas jau 1769 lietas. Savukārt abās tiesās ir tikušas iesniegtas
1683 jaunas lietas, kas apliecina pēdējos gados novēroto lietu skaita pieauguma tendenci.
Paaugstinātas produktivitātes rezultātā ir samazinājies izskatīšanā esošo lietu skaits – 2334 lietas
2018. gadā, salīdzinot ar 2420 lietām 2017. gadā un 2358 lietām 2016. gadā.
Tiesa
Tiesā ir konstatēts tajā ierosināto lietu skaita ievērojams pieaugums – 849 jaunas lietas ir šai
tiesai vēl līdz šim nepieredzēti augsts rādītājs, kas ir par 110 lietām vairāk nekā 2017. gadā,
veidojot gandrīz 15 % palielinājumu. Tas ir saistīts tostarp ar lūgumu sniegt prejudiciālu
nolēmumu skaita pieaugumu, proti, 568 lūgumi 2018. gadā, salīdzinot ar 533 lūgumiem iepriekšējā
gadā. Desmit gadu laikā šis skaitlis ir gandrīz divkāršojies, un 70 % no Tiesā izskatāmajām lietām
ir lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu. Par Vispārējās tiesas nolēmumiem iesniegto apelācijas
sūdzību skaita ziņā ir novērojams 35 % palielinājums – no 147 lietām līdz 199 lietām. Ir
palielinājies arī tiešo prasību skaits. Lai arī pieteikumu par pagaidu noregulējumu skaits ir
pieticīgāks, ņemot vērā, ka tā ir izņēmuma procedūra, šis skaitlis tomēr ir divkāršojies (6 pieteikumi
2018. gadā, salīdzinot ar 3 pieteikumiem 2017. gadā). Kā ir uzsvēris Tiesas priekšsēdētājs
K. Lenaerts: “saistībā ar Eiropas veidošanas procesu šie statistikas dati apliecina Tiesas sniegto
artavu Eiropas Savienības pamatvērtību konsolidēšanā un kā dalībvalstu tiesu, tā arī visu to
jurisdikcijā esošo personu uzticības stiprināšanā”.
2018. gadā Tiesā ir novērota arī nepieredzēti augsta produktivitāte. Ar 760 pabeigtām lietām
2018. gadā ir sasniegts vēl nebijis rekords Tiesas vēsturē, salīdzinot ar 699 pabeigtām
lietām 2017. gadā. Tā kā lietu apstrādes efektivitātes palielināšanā ieguldītās pūles ir sasniegušas
savu maksimālo robežu, ir būtiski, lai drīzumā varētu tikt īstenots iepriekšēja pieļaujamības
vērtējuma mehānisma projekts attiecībā uz atsevišķa veida sūdzībām.
2018. gadā Tiesā arī ir konstatēta vidējā tiesvedības ilguma samazināšanās. Ja šī vidējā
ilguma analīze tiek veikta pēc prasības veida, tad tomēr ir novērojams prejudiciālo tiesvedību
ilguma neliels pieaugums – 15,7 mēneši, iepriekšējo 16 mēnešu vietā, bet apelācijas sūdzību
izskatīšanas ilgums ir būtiski samazinājies, sasniedzot 13,4 mēnešus, kas ir gandrīz par 4
mēnešiem mazāk, salīdzinot ar 2017. gadu. Savukārt tiešo prasību vidējais izskatīšanas ilgums ir
būtiski samazinājies, sasniedzot 18,3 mēnešus, salīdzinot ar 20,3 mēnešiem 2017. gadā.
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Vispārējā tiesa
Salīdzinot ar 2017. gadu, Vispārējā tiesā ierosināto lietu skaits ir nedaudz krities, proti, ar 834
jaunām lietām, šo lietu skaits ir samazinājies par 9%. Tomēr šis skaitlis, kuram ir jāpieskaita 44
pieteikumi par pagaidu noregulējumu, atbilst 2015. gada rādītājam, ņemot vērā, ka 2016. un
2017. gads ir bijuši zīmīgi ar īpašiem apstākļiem.
Vienlaikus turpinās Vispārējās tiesas tendence paaugstināt savu produktivitāti, sasniedzot
rekordaugstu pabeigto lietu skaitu – 1009 pabeigtas lietas, kas ir teju par 13 % vairāk nekā
2017. gadā.
Tiešas sekas šim produktivitātes pieaugumam ir konstatējamas attiecībā uz izskatāmo lietu
skaitu, proti, 1333 lietas, salīdzinot ar 1508 lietām 2017. gadā (proti, teju par 12 % mazāk).
Vidējais tiesvedību ilgums (20,0 mēneši lietās, kurās tiek pieņemts spriedums vai rīkojums)
savukārt ir nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar 2017. gadu tostarp tādēļ, ka ir izskatīts liels skaits
konkurences lietu, kuru apjoma un sarežģītības dēļ šo lietu izskatīšana ir prasījusi daudz vairāk
laika nekā vidēji citās lietās. Neskatoties uz šo pārejošo apstākli, rādītāji ir saglabājušies krietni
zemāki, nekā tie bija pirms Savienības tiesu struktūras reformas īstenošanas.
Šīs jaunās Savienības tiesu struktūras reformas ieviešanas panākumi ir izpaudušies arī no
kvantitatīvā viedokļa. Papildus tam, kā norāda Vispārējās tiesas priekšsēdētājs M. Jaeger, –
“apveltīta ar spēcīgāku tiesas spriešanas spēju, tiesa tagad var vairāk lietu (87 lietas 2018. gadā)
nodot izskatīšanai paplašinātiem piecu tiesnešu sastāviem, lai saglabātu judikatūras kvalitāti un
skatītu ļoti sarežģītas lietas”.
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Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.
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