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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dalībvalstu tiesnešu lomu Eiropas juridiskajā sistēmā
(2007/2027(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 61. pantu, kas paredz pakāpeniski izveidot brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu, kā arī pasākumus tiesu iestāžu sadarbībai civillietās un krimināllietās,

– ņemot vērā Hāgas programmu brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas 
Savienībā1, ko pieņēma 2004. gada 5. novembra Briseles Eiropadomē, un Komisijas 
2005. gada 10. maija paziņojumu „Hāgas programma: desmit prioritātes turpmākajiem 
pieciem gadiem” (COM(2005)0184),

– ņemot vērā 2001. gada 14.un15. decembra Lākenas Eiropadomes aicinājumu ātri izveidot 
Eiropas līmeņa tīklu, lai veicinātu tiesu iestāžu darbinieku apmācību, kas palīdzēs 
iedibināt tiesiskajā sadarbībā iesaistītajiem savstarpēju uzticēšanos, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1991. gada 10. septembra rezolūciju par Eiropas Tiesību 
akadēmijas dibināšanu Eiropas Kopienai2 un Eiropas Parlamenta 2002. gada 
24. septembra rezolūciju par Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu3,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 29. jūnija paziņojumu par tiesisko apmācību Eiropas 
Savienībā (COM(2006)0356) un 2007. gada 5. septembra Komisijas paziņojumu 
„Rezultātu Eiropa: Kopienas tiesību aktu piemērošana” (COM(2007)0502), un 2008. gada 
4. februāra Komisijas paziņojumu par foruma izveidošanu ES politikas un prakses 
apspriešanai tiesiskuma jomā COM(2008)0038),

– ņemot vērā 2007. gada 20. decembra Padomes Lēmumu Nr. 2008/79/EK (EK, Euratom), 
ar kuru groza Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem 4, un tam sekojošās 
izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā, ar kurām ievieš steidzamības prejudiciālā 
nolēmuma tiesvedību,

– ņemot vērā Lisabonas līgumā paredzētā nākotnes Līguma par Savienības darbību 
65. panta 2. punkta h) apakšpunktu un 69a panta 1. punkta c) apakšpunktu, ar kuriem 
jānosaka juridiskais pamats pasākumiem, ar kuriem nodrošinās atbalstu apmācības tiesu 
iestādēm un tiesu iestāžu darbiniekiem,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā referenta veiktā aptauja 2007. gada otrajā pusē īpaši izcēla 
                                               
1 OV C 53, 3.3.2005., 1. lpp.
2 OV C 267, 14.10.1991., 33. lpp.
3 OV C 273 E, 14.11.2003., 99. lpp.
4 OV L 24, 29.1.2008., 42. lpp.
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– būtiskas atšķirības dalībvalstu tiesnešu zināšanās par Kopienas tiesību aktiem 5 visā 
Eiropas Savienībā, turklāt šī izpratne dažos gadījumos ir ļoti ierobežota,

– steidzamu nepieciešamību uzlabot dalībvalstu tiesnešu vispārējās svešvalodu prasmes,
– grūtības, ar ko dalībvalstu tiesneši ir saskārušies, mēģinot piekļūt specifiskai un 

jaunākajai informācijai par Kopienas tiesību aktiem,
– vajadzību uzlabot un padarīt intensīvākās sākotnējās un mūžizglītības apmācības 

dalībvalstu tiesnešiem par Kopienas tiesību aktiem,
– tiesnešu zināšanu trūkumu par prejudiciālo nolēmuma tiesvedību un vajadzību 

pastiprināt dialogu starp dalībvalstu tiesnešiem un Eiropas Kopienu Tiesu,
– faktu, ka daudzi tiesneši Kopienas tiesību aktus uztver kā pārmērīgi sarežģītus un 

nepārskatāmus,
– vajadzību nodrošināt, lai Kopienas tiesību akti dalībvalstu tiesnešiem kļūtu vieglāk 

piemērojami;

B. tā kā galvenā atbildība par tiesisko apmācību, kā arī tās Eiropas Savienības dimensiju ir 
dalībvalstīm; tā kā Eiropadomes paziņojumā ir deklarēts, ka „tiesību iestāžu personāla 
apmācībā sistemātiski jāiekļauj ES aspekts”6, un tā kā tiesu iestāžu apmācība jebkurā 
dalībvalstī tomēr ir ES iestāžu un katras dalībvalsts kopīgi izskatāms jautājums;

C. tā kā Kopienas tiesību aktus nedrīkst uztvert kā jomu, kas paredzēta vienīgi elitāriem 
speciālistiem un tā kā apmācības iespējas šajā jomā nedrīkst būt tikai augstāko tiesu 
tiesnešiem;

D. tā kā dažu Kopienas finansiāli atbalstīto struktūru darbība ir arvien veiksmīgāka un tās 
pašlaik jau apmāca daudzus tiesnešus un valsts prokurorus;

E. tā kā svešvalodu zināšanas ir ļoti būtiskas, lai nodrošinātu pienācīgu tiesu iestāžu 
sadarbību, jo īpaši tādās jomās kā civillietas un krimināllietas, kurās jānodrošina tieša 
kontakta iespējas starp tiesnešiem, un lai nodrošinātu apmaiņas programmu pieejamību 
tiesnešiem;

F. tā kā prejudiciālā nolēmuma tiesvedības vidējais ilgums par spīti pastāvīgajiem Eiropas 
Kopienu Tiesas pūliņiem joprojām ir pārmērīgi ilgs un ievērojami samazina šīs 
tiesvedības pievilcību dalībvalstu tiesnešiem;

G. tā kā Eiropas Kopienu Tiesas nostāja ir, lai dalībvalstis izveidotu tādus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus un procedūras, kas nodrošinātu tiesības uz efektīvu to tiesību 
aizsardzību, kas atvasinātas no Kopienas tiesību aktiem;7,

H. tā kā nekas šajā rezolūcijā paustais nav jāuztver kā tāds, kas ietekmē tiesnešu neatkarību 
saskaņā ar Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumu Nr. R(94)12 un 1998. gada 
Eiropas hartu par tiesneša statusu;

Dalībvalsts tiesnesis kā pirmais tiesnesis Kopienas tiesību aktu piemērošanā

                                               
5 Šajā ziņojumā atsaucēs uz Kopienas tiesību aktiem ietverti arī Savienības tiesību akti.
6 OV C 53, 3.3.2005., 1. lpp.
7 Lieta C-50/00 P UPA [2002] Recueil, I-6677. lpp., 41. punkts.



PR\712384LV.doc 5/59 PE402.874v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

1. atzīmē, ka Kopienas tiesību akti kļūst vienīgi par rakstīto burtu, ja tos pienācīgi nepiemēro 
dalībvalstīs, kā arī, ja tos nepiemēro dalībvalstu tiesneši, kuriem jābūt par Eiropas 
Savienības tiesu sistēmas stūrakmeni;

2. atzinīgi vērtē Komisijas apliecinājumu tam, ka dalībvalstu tiesnešiem ir nozīmīga loma 
Kopienas tiesību aktu ievērošanas nodrošināšanā, piemēram, Kopienas tiesību aktu 
pārākuma principa ievērošanā, tiešās iedarbības noteikšanā, interpretēšanas konsekvences 
nodrošināšanā un valsts atbildības noteikšanā pārkāpumu gadījumos; aicina Komisiju 
palielināt tās pūliņus šajā virzienā papildus pašlaik īstenotajiem pasākumiem šajā nozarē, 
turklāt aicina Komisiju arī turpmāk bez kavēšanās publicēt informāciju par zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībām gadījumos, kad dalībvalstu iestādes nav ievērojušas Kopienas 
tiesību aktus;

Ar valodu saistītie jautājumi

3. uzskata, ka valoda ir tiesiskuma jomā strādājošo galvenais līdzeklis; uzskata, ka 
pašreizējais svešvalodu apmācības līmenis tiesnešiem ierobežo ne tikai tiesas iestāžu 
sadarbības iespējas attiecībā uz īpašiem instrumentiem, bet arī savstarpējās uzticības 
veidošanu, pienācīgu acte clair doktrīnas izmantošanu un dalību apmaiņas programmās, 
aicina visas tiesiskajā apmācībā iesaistītās puses pievērst īpašu uzmanību svešvalodu 
apmācībai tiesnešiem;

4. turklāt uzskata, ka izstrādājot regulas, kurās ir tiesību normu kolīziju noteikumi, Kopienas 
likumdevēji ir izdarījuši politisko izvēli, kas paredz iespēju dalībvalsts tiesnesim piemērot 
citu valstu tiesību aktus, iespējams, nodrošinot arī iespēju izmantot salīdzinošu pieeju; 
uzskata, ka visi šie faktori kopumā turpmāk veicinās svešvalodu apmācību;

5. uzskata, ka arī sabiedrības interesēs ir uzlabot dalībvalstu tiesu iestāžu darbinieku valodu 
prasmes, tāpēc aicina dalībvalstis nodrošināt, lai šādas apmācības būtu bez maksas un 
viegli pieejamas;

6. uzskata, ka zinātniskās literatūras pieejamība tiesnešu dzimtajā valodā ir svarīga Kopienas 
tiesību aktu labākai izpratnei, atzīmē, ka dažās ES oficiālajās valodās ir acīmredzams 
specializētās literatūras par Kopienas tiesību aktiem trūkums, piemēram, attiecībā uz 
starptautisko privāto tiesību jautājumiem, un tam varētu būt ļoti nopietna ietekme uz 
kopējās juridiskās kārtības izveidi, kas atspoguļotu juridisko tradīciju daudzveidīgumu, 
tādēļ aicina Komisiju atbalstīt šādas literatūras izstrādi, jo īpaši mazāk lietotajās 
oficiālajās valodās;

Pieeja būtiskiem tiesību aktu avotiem

7. atzīmē, ka daudziem tiesnešiem nav pieejama pilnīga un jaunākā informācija par 
Kopienas tiesību aktiem sistemātiskā vai pienācīgā veidā un Kopienas tiesību akti ir ļoti 
vāji pārstāvēti pašmāju oficiālajos žurnālos, kodeksos, komentāros, periodiskajos 
izdevumos un mācību materiālos; aicina dalībvalstis atjaunot to pūliņus šajā jomā;

8. uzskata, ka patiesai Eiropas tiesiskajai telpai, kurā varētu notikt efektīva tiesu iestāžu 
sadarbība, nepieciešamas ne tikai zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet arī 
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savstarpējas zināšanas par citu dalībvalstu tiesiskajām sistēmām; uzsver neatbilstības starp 
ārvalstu tiesību aktu izmantošanu visā Eiropas Savienībā un uzskata, ka nākotnē ir 
jāpievēršas šim svarīgajam jautājumam; šajā saistībā atzīmē gaidāmo Komisijas 
horizontālo pētījumu par ārvalstu tiesību piemērošanu civillietās un komerclietās un 
pašreizējos pētījumus saistībā ar Hāgas Starptautisko privāttiesību konferenci;

9. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu atbalstīt to datu bāžu labāku pieejamību, kurās atrodami 
dalībvalstu tiesu nolēmumi par Kopienas tiesību aktiem; uzskata, ka šīm datu bāzēm jābūt 
pēc iespējas pilnīgām un lietotājam draudzīgām; turklāt uzskata, ka konvencijas un 
regulas par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās varētu tikt 
iekļautas Eiropas Savienības datu bāzē, ņemot vērā, ka tiesneši tās bieži izmanto;

10. uzskata, ka visiem dalībvalstu tiesnešiem jābūt pieejai datu bāzēm ar vēl neizpildītiem 
prejudiciālo nolēmumu pieprasījumiem no visām dalībvalstīm; uzskata, ka pieeja datu 
bāzēm ir vienlīdz noderīga spriedumiem, kurus pasludina iesniedzējtiesas, kas piemēro 
turpmāk publicējamos prejudiciālos nolēmumus, par ko jau ir minējusi Eiropas Kopienu 
Tiesa savā informatīvajā piezīmē par prejudiciālo nolēmumu pieprasījumiem no 
dalībvalstu tiesām8;

11. uzskata, ņemot vērā plašo tiešsaistē pieejamo informāciju par Kopienas tiesību aktiem, ka 
tiesneši jāapmāca ne tikai par tiesību aktiem, bet arī, kā operatīvi piekļūt juridiskajiem 
avotiem ar jaunāko informāciju;

12. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos publicēt pilsoņu sagatavotus kopsavilkumus par 
Kopienas tiesību aktiem un uzskata, ka šādi nejuridiski kopsavilkumi palīdzēs arī 
praktizējošajiem juristiem piekļūt būtiskai informācijai daudz ātrāk;

13. mudina attīstīt tiešsaistes rīkus un iniciatīvās elektroniskās izglītības jomā, kas, lai gan 
pilnībā neaptver apmācības vajadzības, jāuzskata par papildinājumu tiešajam kontaktam 
starp tiesnešiem un pasniedzējiem;

Virzība uz strukturētāku tiesiskās apmācības sistēmu Eiropas Savienībā

14. Aicina, lai visu tiesu iestāžu darbinieku apmācībās dalībvalstu līmenī ES aspekts :

– būtu obligāts, jo īpaši eksāmenos, kuri jākārto tiesas profesiju pārstāvjiem,

– turpmāk tiktu nostiprināts jau pēc iespējas agrākā posmā, pastiprināti pievēršoties 
praktiskajiem aspektiem,

– apgūt interpretācijas metodes un juridiskos principus, kas varētu būt nezināmi pašmāju 
tiesību sistēmā, bet kuriem varētu būt svarīga loma Kopienas tiesību aktos;

15. mudina izstrādāt kopējos komponentus mācību programmās un apmācību metodēs visās 
dalībvalstīs civiltiesību jomā papildus esošajām iniciatīvām krimināltiesību jomā;

16. atzīmē, ka apmaiņas programma tiesu iestāžu darbiniekiem ir arvien veiksmīgākas; 
                                               
8 OV C 143, 11.06.2005., 1. lpp., punktā
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mudina, lai Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls padarītu programmu pieejamu pēc iespējas 
lielākam tiesnešu skaitam, arī civillietu, komerclietu un administratīvo lietu tiesnešiem; 
atzinīgi vērtē tīkla aktivitātes valodu apmācību jomā un apmācības programmas 
paplašināšanā, iesaistot Eiropas Kopienu Tiesu, Eurojust un Eiropas Cilvēktiesību tiesu;

17. uzskata, ka dalībvalstu tiesnešu iespējas piedalīties pamatapmācībās un augstāka līmeņa 
apmācībās galvenokārt ir saistītas ar loģistiku un finansēm dalībvalstīs; uzskata, ka būtībā 
tiesnešiem nav jāsedz tās izmaksas, kas saistītas ar viņu Kopienas tiesību apmācību; prasa, 
lai Komisija iesniedz tam par katru dalībvalsti tāmi ar izmaksām, kas rodas, uz laiku 
aizvietojot tiesnešus, kuri piedalās apmaiņas programmās;

18. atzīmē Komisijas vērtējumu, ka pašlaik visatbilstošākā iespēja apmācību veicināšanai 
Eiropas juridiskajā sistēmā ir finansiālais atbalsts dažādām struktūrām no vispārīgās 
programmas 2007–2013. gadam „Pamattiesības un tiesiskums” un ka jautājums par cita 
veida Eiropas tiesiskās apmācības struktūrām varētu tikt aplūkots atkārtoti, kad šī 
programma tuvosies noslēgumam;

19. tomēr uzskata, ka pašlaik ir piemērots brīdis pragmatiskam institucionālam risinājumam 
par tiesisko apmācību ES līmenī, kas paredzētu pilnīgu esošo struktūru izmantošanu, 
vienlaikus novēršot programmu nevajadzīgu dublēšanu; tādēļ aicina izveidot Eiropas 
Tieslietu akadēmiju, ko veidotu Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls, kā uzdevums būtu 
noteikt apmācības prioritātes, un Eiropas Tiesību akadēmija, kas praktiski īstenotu šīs 
prioritātes; aicina saistībā uz šo institucionālo risinājumu ņemt vērā nozīmīgo pieredzei, 
kas iegūta administrējot Eiropas Policijas koledžu;

20. uzskata, ka dalībvalstu tiesnešu attieksme pret Kopienas tiesībām nevar būt pasīva, 
reaģējot vienīgi uz tiem jautājumiem, kurus izskatīšanai iesniegušas puses, kā tas no izriet 
no Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras par dalībvalstu tiesām, kas skatījušas ar Kopienas 
tiesībām saistītos jautājumus pēc savas ierosmes9;

21. uzskata, ka juristiem ir izšķiroša loma Eiropas Kopienas tiesību aktu piemērošanā 
dalībvalstu tiesās, un aicina, ka arī viņu apmācība jāstiprina pēc analoģijas ar iepriekšējās 
sadaļās minēto par dalībvalstu tiesnešu apmācībām;

Spēcīgāks dialogs starp dalībvalstu tiesnešiem un Eiropas Kopienu Tiesu

22. uzskata, ka prejudiciālā nolēmuma tiesvedība ir būtiska garantija Kopienas tiesiskās 
kārtības saskaņošanai un vienveidīgai Kopienas tiesību aktu piemērošanai;

23. aicina Eiropas Kopienu Tiesu un visas iesaistītās puses turpmāk samazināt prejudiciālā 
nolēmuma tiesvedības vidējo ilgumu, tādejādi padarot šo būtisko dialoga iespēju daudz 
pievilcīgāku dalībvalstu tiesnešiem;

24. mudina Komisiju izpētīt, vai kādi valsts procesuālie noteikumi nav faktisks vai juridisks 
šķērslis, lai jebkura dalībvalsts tiesa vai tribunāls varētu pieprasīt prejudiciālu nolēmumu, 
ko nodrošina EK līguma 234. pants, un enerģiski novērst šādus šķēršļus, kas rada 

                                               
9 Lietas C-312/93 Peterbroeck [1995] Recueil I-4599. lpp., C-473/00 Cofidis [2002] Recueil I-10875. lpp. un C-
168/05 Mostaza Claro [2006], Krājums I-10421. lpp.
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pārkāpumu;
25. uzskata, ka Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas ierobežojumi, jo īpaši tie, kas attiecas uz 

EK līguma IV sadaļu, nevajadzīgi traucē vienveidīgi piemērot Kopienas tiesības 
attiecīgajās jomās un sūta „negatīvu signālu” vairākumam tiesnešu, kas strādā ar attiecīgo 
jomu jautājumiem, padarot viņiem pat par neiespējamu veidot tiešu kontaktu ar Eiropas 
Kopienu Tiesu un radot nevēlamu kavēšanos;

26. ņemot vērā steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedības ieviešanu, piekrīt Padomei, 
ka Eiropas Kopienu Tiesai ir svarīgi nodrošināt norādes, uz ko dalībvalstu tiesneši varētu 
atsaukties, izlemjot vai pieprasīt steidzamības tiesvedību;

27. aicina Eiropas Kopienu Tiesu izskatīt visus iespējamos uzlabojumos prejudiciālā 
nolēmuma tiesvedībai, kas pieprasījumu iesniegušo tiesnesi daudz ciešāk iesaistītu tās 
tiesvedībā, iekļaujot lielākas iespējas precizēt iesniegto pieprasījumu un piedalīties 
mutvārdu tiesvedības procesā;

28. uzskata, ka Kopienas decentralizētajā un nobriedušajā tiesību sistēmā dalībvalstu tiesnešus 
nevajag ierobežot, bet drīzāk uzlikt lielāku atbildību un turpmāk iedrošināt viņus kā 
pirmos tiesnešus saistībā ar Kopienas tiesībām; tādēļ mudina apsvērt „zaļās gaismas” 
sistēmu, ar kuras palīdzību dalībvalstu tiesneši varētu nosūtīt savas ierosinātās atbildes uz 
jautājumiem, ko viņi uzdod Eiropas Kopienu Tiesai, kura noteiktā laika periodā izlemtu, 
vai akceptēt ierosināto spriedumu vai pašai vadīt šo tiesvedību kā apelācijas tiesai;

Vieglāk piemērojami tiesību akti dalībvalstu tiesnešu rīcībā

29. atzinīgi vērtē foruma izveidošanu ES politikas un prakses apspriešanai tiesiskuma jomā un 
aicina Komisiju forumā nodrošināt pēc iespējas pārredzamākas diskusijas, lai virzītu ES 
iestāžu un dalībvalstu iestāžu darbu; atzīmē ar gandarījumu Komisijas apņemšanos 
regulāri sniegt ziņojumus Parlamentam un Padomei; atzinīgi vērtē nodomu koordinēt 
darbu ar saistītajām Eiropas Padomes struktūrām un novērst to noderīgo darbību 
dublēšanos;

30. pauž spēcīgu atbalstu Komisijas neatlaidīgai prasībai, lai dalībvalstis sistemātiski 
nodrošina atbilstības tabulas, kuras parāda, kā Kopienas direktīvas tiek piemērotas 
dalībvalstu noteikumos; piekrīt, ka šādas tabulas ar minimālām izmaksām un piepūli 
nodrošina vērtīgu informāciju; turklāt uzskata, ka šīs atbilstības tabulas palielina 
pārredzamību attiecībā uz Kopienas tiesību aktu ieviešanu un sniedz dalībvalstu 
tiesnešiem un pusēm reālu iespēju novērtēt, vai konkrētais dalībvalsts tiesību akts ir 
pakārtots kādam Kopienas tiesību aktam, un pašiem pārbaudīt, vai un kā ir veikta 
transponēšana;

31. uzstāj, ka Kopienas tiesību aktos nepieciešama vienkāršāka valoda un lielāka 
terminoloģijas saskaņošana starp juridiskajiem instrumentiem, pauž spēcīgu atbalstu 
Eiropas līgumtiesību projektam kā labākam likumdošanas procesa instrumentam, 
piemēram, patērētāju politikas jomā;

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tai pievienotos dokumentus Padomei, 
Komisijai, Eiropas Kopienu Tiesai un Eiropas ombudam.
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PASKAIDROJUMS

Referente pirmkārt un galvenokārt vēlējās dzirdēt atsauksmes no tiem, kurus šis ziņojums 
skar tiešā veidā, t.i., no dalībvalstu tiesnešiem. 2007. gada 11. jūnijā viņa organizēja 
uzklausīšanu Juridiskajā komitejā, kurā tiesneši no Rumānijas, Ungārijas, Apvienotās 
Karalistes un Vācijas bija gatavi pastāstīt par savu pieredzi attiecībā uz Kopienas tiesībām. 
Visām dalībvalstīm 2007. gada otrajā pusē tika nosūtīta sīki izstrādāta anketa, lai iegūtu pēc 
iespējas vairāk dalībvalstu tiesnešu atbilžu. Vairāk nekā 2300 tiesneši atbildēju uz aptaujas 
jautājumiem, un tās pirmie rezultāti tiek publicēti kā šī ziņojuma projekta pielikums. 
Referente piedalījās arī uzklausīšanā par Kopienas tiesību aktu piemērošanu, ko 2007. gada 
3. maijā rīkoja Eiropas Parlamenta deputāte Monica Frassoni, kurā bija iekļauta arī Francijas 
tiesneša prezentācija, tādējādi uzsverot ciešo saistību starp dalībvalsts tiesnešiem, no vienas 
puses, un Kopienas tiesību aktu piemērošanu, no otras puses.

Otrkārt, ziņojuma projekts pievērš uzmanību tiem Eiropas dalībniekiem, kuru darbs saistīts ar 
dalībvalstu tiesnešiem. Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla ģenerālsekretārs 10. septembrī 
uzstājās ar prezentāciju Juridiskajā komitejā un atbildēja uz deputātu jautājumiem. 2007. gada 
18. oktobrī referente organizēja faktu vākšanas vizīti Eiropas Kopienu Tiesā, lai satiktu 
vairākus tiesnešus un ģenerāladvokātus, galvenokārt pievēršoties dalībvalstu tiesnešu lomai 
prejudiciālā nolēmuma tiesvedības kontekstā. Visbeidzot, viņa piedalījās ekspertu sanāksmē 
par tiesisko apmācību, ko 2008. gada 4. februārī organizēja Komisija, kurā uzstājās Eiropas 
Tiesiskās apmācības tīkla, Eiropas Tiesību akadēmijas, Eiropas Publiskās administrācijas 
institūtu un citu iestāžu pārstāvji. Arī šis ziņojuma projekts parādās laikā, kad Parlaments 
pievērš lielāku uzmanību tam, lai dalībvalstu tiesneši efektīvi piemērotu, inter alia, 
Parlamenta un Padomes pieņemtos tiesību aktus.

Šis ziņojuma projekts mēģina uz pašreizējo pasākumu pamata ierosināt daudz strukturētāku 
pieeju Eiropas Savienības tiesiskajai apmācībai, kas spētu piepildīt nākotnes ieceres. Lai tas 
izdotos, pirmais priekšnoteikums ir daudz lielākas uzmanības pievēršana tiesnešu valodu 
prasmēm. Šis ziņojuma projekts sniedz arī vairākus ieteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai 
dalībvalstu tiesnešiem būtu lielāka loma Eiropas Savienības tiesu sistēmā. Papildus valodas 
jautājumam ziņojuma projektā ir aplūkota arī pieeja informācijai, tiesiskā apmācība, 
dalībvalstu tiesnešu loma prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā un visbeidzot tas, kā Kopienas 
likumdevēji varētu atvieglot dalībvalstu tiesnešu uzdevumus, uzlabojot tiesību aktu 
sagatavošanas veidu, jo īpaši attiecībā uz šī procesa pārredzamību. 
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PIELIKUMS: DALĪBVALSTU TIESNEŠIEM NOSŪTĪTĀ APTAUJAS 
ANKETA

Saņemto atbilžu kopsavilkums un analīze10

SATURA RĀDĪTĀJS
1. Vispārēja informācija
   (a) Atbildes no vecajām un jaunajām dalībvalstīm
   (b) Aplūkoto tiesu veidi

2. Pieeja Kopienas tiesību aktiem
   (a) Zināšanas par pieeju Kopienas tiesību aktiem
   (b) Valodas barjeras

(i) Citu dalībvalstu judikatūra
(ii) Ar tulkošanu saistītie jautājumi
(iii) Dažādās valodās rakstītu Kopienas aktu salīdzināšana
(iv) Pieeja informācijai, kas nav tiesību akti vai judikatūra
(v) Neskaidrības par pašiem Kopienas tiesību aktiem

   (c) Juridiskās valodas apmācība
(i) Katras dalībvalsts dalība juridiskās valodas apmācībās
(ii) Juridiskās valodas apmācības nodrošinātāji

3. Apmācība Kopienas tiesību jomā
   (a) Vispārīgi
   (b) Eiropas Savienības struktūru organizētie apmācību kursi

4. Prejudiciālā nolēmuma tiesvedība
   (a) Zināšanas par tiesvedību
   (b) Praktiskā pieredze ar pieprasījumu iesniegšanu
   (c) Procedūras ilgums EKT
   (d) Prejudiciālo jautājumu pārformulēšana
   (e) Norādes par jautājumu uzdošanu EKT
   (f) EKT nolēmuma ietekme uz konkrēto tiesvedību dalībvalstī
   (g) Ieteikumi tiesvedības uzlabošanai

(i) Vairāk apmācības un labāka pieeja informācijai
(ii) Procedūras paātrināšana
(iii) EKT spriedumu stils un saturs
(iv) Intensīvāka sadarbība ar iesniedzējtiesu 
(v) EKT darba struktūru reformas
(vi) Tiesību iesniegt pieprasījumus ierobežošana
(vii) EKT lietu jurisdikcijas palielināšana
(viii) Specializētā palīdzība
(ix) Acte clair kritērija izmantošana
(x) Dalībvalstu procesuālo tiesību pilnveidošana

5. Kopienas tiesību aktu izmantošana pušu argumentos
   (a) Biežums
   (b) Skartās jomas
   (c) Kāpēc šajās jomās piemēro Kopienas tiesību aktus?

6. Dalībvalsts tiesnesis kā pirmais tiesnesis Kopienas tiesību aktu piemērošanā
   (a) Vispārējie rādītāji par tiesnešu attieksmēm
                                               
10 Šajā dokumentā referente ir izanalizējusi atbildes, kas saņemtas no tiesnešiem, kuri piedalījās 
2007. gada otrajā pusē veiktajā aptaujā un pauž savu personisko viedokli un pieredzi saistībā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Šī analīze nekādā ziņā nav izsmeļoša, tāpat tajā nav mēģināts parādīt 
objektīvus faktus vai rezultātus, ar kādiem ir nākusi klajā Eiropas Komisija. Šajā ziņojumā atsaucēs uz 
Kopienas tiesību aktiem ietverti arī Savienības tiesību akti.
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   (b) Individuālo atbilžu pārskats
(i) Kopienas tiesību akti kā svarīga dalībvalstu tiesību aktu daļa un dalībvalsts 

tiesnesis kā pasīvais arbitrs
(ii) Uzskats, ka Kopienas tiesību akti ietekmē vienīgi pārrobežu situācijas
(iii) Kopienas tiesību aktu daudzums un sarežģītība
(iv) Papildu slodze
(v) Naidīgums pret Kopienas tiesību aktiem 
(vi) Joma, kura diemžēl paredzēta tikai speciālistiem
(vii) Ar paaudzēm saistītās problēmas
(viii) Nozīme, kas kļūs redzama nākotnē
(ix) Nedrošība
(x) Acīm redzama realitāte
(xi) Proaktīva tiesnešu attieksme
(xii) Tiesiskā sadarbība civillietās
(xiii) Patērētāju lietas
(xiv) Grūtības acte clair doktrīnas piemērošanā

7. Pasākumi, lai nodrošinātu labāku dalībvalstu tiesnešu izpratni par Kopienas tiesību aktiem un 
to izmantošanu
   (a) Ierosinājumu apkopojums
   (b) Tiesnešu apmācību par Kopienas tiesību aktiem pilnveidošana visos aspektos 

(i) Vairāk juridiskās apmācības
(ii) Īpašs apmācību uzsvars uz praktiskajiem aspektiem
(iii) Apmaiņa un kontakti starp dažādu dalībvalstu tiesnešiem 
(iv) Kopējas juridiskās kultūras izveidošana
(v) Elektroniskās izglītības joma
(vi) Īpaši komentāri attiecībā uz ERA
(vii) Eiropas skola tiesu iestāžu darbiniekiem
(viii) Spriedumu sagatavošanas veidu saskaņošana 

   (c) Labāka pieeja informācijai 
(i) Vairāk informācijas kopumā
(ii) Akadēmiskā vai specializētā literatūra
(iii) Regulāri informatīvie tematiskie izdevumi
(iv) Spriedumu datu bāzes
(v) Kopienas tiesību aktu integrēšana dalībvalstu kodeksos un mācību grāmatās
(vi) Meklēšanas iespēju uzlabošana Curia un Eur-lex datu bāzēs
(vii) Lielāka Kopienas tiesību aktu izpratne un labāka pamanāmība
(viii) Dalībvalstu un Kopienas tiesību aktu datu bāžu sadarbspēja

   (d) Kopienas tiesību aktu izstrādes pilnveidošana 
(i) Labāka tiesību aktu izstrāde 
(ii) Kodu piešķiršana Kopienas tiesību aktu kodificēšana un to oficiālie krājumi
(iii) Labāki EKT spriedumu un tiesību aktu tulkojumi

   (e) Tiesnešu valodu prasmju uzlabošana
   (f) Dalībvalstu iestāžu un tiesu iestāžu darbinieku veiktie uzlabojumi

(i) Kopienas tiesību aktu labāka transponēšana un īstenošana
(ii) Vairāk laika apmācībām 
(iii) Ministrijas struktūra, kas palīdzētu tiesnešiem Kopienas tiesību aktu jautājumos
(iv) Specializēti tiesneši dalībvalstu tiesās un „sadarbības" tiesneši
(v) e-tiesiskums
(vi) Dalībvalstu augstāko tiesu loma

   (g) ES jāstrādā mazāk, bet efektīvāk
(vii) Mazāk tiesību aktu, vairāk atsauču uz subsidiaritāti
(viii) Tiešās ietekmes atcelšana

   (h) Uzlabojumi EKT līmenī 
(i) Spriedumu forma un stils
(ii) Ciešāks kontakts ar dalībvalstu tiesnešiem

   (i) Juristu apmācīšana 
   (j) Eiropas Savienības pamatiezīmju mainīšana

8. Tiesnešiem nosūtītās aptaujas anketas kopija
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1. Vispārējā informācija

2007. gada 18. jūlijā referente nosūtīja aptaujas anketu visām pastāvīgajām 
pārstāvniecībām tālākai nosūtīšanai dalībvalstu tiesnešiem. Kopējais atbilžu 
skaits astoņās Kopienas valodās pārsniedza 2300. Praktisku apsvērumu dēļ 
pirmā atlase tika veikta, pamatojoties uz saņemto atbilžu pabeigtību, kā arī, lai 
atspoguļotu pēc iespējas labāku līdzsvaru starp dalībvalstīm. Kopējais 
apstrādāto atbilžu skaits bija 1160, bet atlikušās atbildes un atsevišķi 
jautājumi tika atstāti turpmākajām analīzēm. Atbildes tika saņemtas no visām 
27 dalībvalstīm, no kurām visvairāk analizētās atbildes bija no Vācijas (44 %), 
Polijas (19 %), Francijas (6 %), Bulgārijas (6 %), Slovēnijas (5 %) un Austrijas 
(4 %).

(a) Atbildes no vecajām un jaunajām dalībvalstīm

Nozīmīgs respondentu skaits bija no dalībvalstīm, kas pievienojās 2004. gadā 
un 2007. gadā (37 %), tādējādi bija līdzsvars starp šīs atbildēm un atbildēm 
no citām dalībvalstīm (63 %).

(b) Aplūkoto tiesu veidi

Aptaujā tika aplūkotas dažādas tiesas, no kurām visvairāk bija 
administratīvās, nodarbinātības, finanšu, sociālās un darba tiesas.

Administratīvās

Kriminālās

Nodarbinātības

Ģimenes

Finanšu/Nodokļu

Intelektuālā īpašuma

Darba

Sociālās
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2. Pieeja Kopienas tiesību aktiem

(a) Zināšanas par pieeju Kopienas tiesību aktiem

Neliels respondentu skaits (8 %) apgalvoja, ka viņi vispār nezina, kā piekļūt 
Kopienas tiesību aktiem. No tiem, kuri apgalvoja, ka viņi zina, kā piekļūt 
Kopienas tiesību aktiem, 18 % regulāri izmantoja Eiropas Kopienu Tiesas 
(turpmāk – EKT 11) judikatūru, kamēr lielākais vairums (65 %) to darīja reti un 
17 % to nedarīja nekad.

Pretrunīgas atbildes attiecībā uz zināšanām bija vērojamas visā ES. 
Zināšanas par pieeju Kopienas tiesību aktiem vairāk nebija vecajās 
dalībvalstīs (10 %) nekā jaunajās dalībvalstīs (5 %). Tomēr no tiem 
tiesnešiem, kuri zināja, kā piekļūt Kopienas tiesību aktiem, daudz regulārāk 
EKT judikatūru lasīja tiesneši no vecajām dalībvalstīm (skatīt nākamo 
diagrammu). 

"Old" Member States

22,93%

61,40%

15,67%

Regularly Rarely Never          

"New" Member States

9,67%

71,23%

19,10%

Regularly Rarely Never

Vecās dalībvalstis Jaunās dalībvalstis
regulāri reti nekad regulāri reti nekad

                                               
11 Minētā tiesa tiek saprasta plašākā nozīmē, iekļaujot arī Pirmās instances tiesu un Civildienesta tiesu.

Reti 
65%

Nekad
17%

Regulāri
18%
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Atbildes atšķīrās arī pēc dalībvalsts tiesas piederības noteiktai tiesu jomai. 
Piemēram, intelektuālo īpašumu lietu tiesneši, tiesneši, kuri nodarbojas ar 
finanšu vai nodokļu lietām un administratīvie tiesneši (attiecīgi 75 %, 60 % un 
46 %) bija drīzāk gatavi lasīt EKT judikatūru nekā viņu kolēģi tiesās, kas 
nodarbojas ar darba/nodarbinātības jautājumiem vai ar sociālajām tiesībām 
saistītajiem jautājumiem (attiecīgi 20 % un 25 %). Visbeidzot, neviens no tiem 
tiesnešiem, kuri nodarbojas ar ģimenes vai krimināltiesību jautājumiem, 
regulāri lasīja EKT judikatūru.

(b) Valodas barjeras

39 % respondentu uzskatīja, ka svešvalodas ir šķērslis pienācīgai informācijas 
iegūšanai par Kopienas tiesību aktiem. 

(i) Citu dalībvalstu judikatūra

Galvenā sūdzība bija par piekļuvi ārvalstu spriedumiem, starp tiem arī, 
piemēram, katras dalībvalsts augstākās tiesas spriedumiem. Vairāki tiesneši 
atzīmēja, ka tehniskie termini svešvalodā ir īpaši grūti saprotami. Vācijas 
tiesnesis, kurš specializējas finanšu lietās, uzskatīja, ka citu dalībvalstu tiesu 
lēmumu lasīšana ir svarīga, bet tik laikietilpīga, ka gandrīz neiespējama, 
ņemot vērā ierobežoto tiesnesim atvēlēto laiku. Francijas tiesnesis nevērstos 
pie ārvalstu jurisprudences vai komentāriem, jo negribēja riskēt ar neprecīzi 
vai nepareizi saprastām lietām, kas varētu radīt nopietnas sekas iesaistītajām 
personām. Visbeidzot, vēl kādam tiesnesim bija reālas grūtības piemērot 
ārvalstu tiesību aktu, ja uz šo tiesību aktu norādīja attiecīgie tiesību normu 
kolīzijas noteikumi. 

(ii) Ar tulkošanu saistītie jautājumi

Daudzi tiesneši no jaunajām dalībvalstīm, jo īpaši no Polijas, Slovēnijas, un 
Ungārijas, sūdzējās par to, ka ne jau visa EKT judikatūra pirms pievienošanās 
ir iztulkota viņu valodās. Vairāki tiesneši no jaunajām dalībvalstīm nezināja, 
vai kāds no acquis un jo īpaši EKT judikatūra ir pieejama viņu valsts valodā. 
Nozīmīgs tiesnešu skaits no dažādām dalībvalstīm pauda viedokļus par 
spriedumu tulkošanu. Daudzi tiesneši pauda bažas par to laiku, kas būtu 
nepieciešams, lai EKT spriedumus vai ģenerāladvokātu secinājumus padarītu 
pieejamus visās valodās. Daudzi tiesneši uzskatīja, ka Kopienas tiesību aktu 
vai judikatūras tulkojumu kvalitāte vai ticamība viņu valodās ir neatbilstoša. 
Vācijas tiesnesis arī atzīmēja vairākas nesakritības viena un tā paša Kopienas 
tiesību akta tulkojumos dažādās valodas.

(iii) Dažādās valodās esošu Kopienas aktu salīdzināšana

Vairākiem tiesnešiem bija ievērojamas grūtības salīdzināt tiesību aktus 
dažādu valodu versijās interpretācijas nolūkam, lai redzētu, vai ir vajadzība 
pēc prejudiciālā nolēmuma. Šī salīdzināšanas uzdevuma plašums un kvalitāte 
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būs atkarīga no tiesneša valodas prasmes. Vairāki tiesneši secināja, ka 
nespēj salīdzināšanu paveikt tā, lai tam būtu kāda jēga (skatīt arī 4. sadaļas. 
g) punkta ix apakšpunktu).

(iv) Pieeja informācijai, kas nav tiesību akti vai judikatūra

Daži tiesneši minēja, ka problemātiska ir akadēmisko komentāru par Kopienas 
tiesību aktiem nepieejamība viņu dzimtajā valodā. Tiesneši atsaucās uz 
atsevišķiem punktiem sniegtajā informācijā, piemēram, uz ES aģentūras 
informatīvo izdevumu (OHMI 12) vai arī uz Komisijas paskaidrojumiem par 
likumdošanas priekšlikumiem.

(v) Neskaidrības par pašiem Kopienas tiesību aktiem

Ja neņem vērā tulkošanas jautājumu, daudzi tiesneši uzskatīja, ka pieeju 
Kopienas tiesību aktiem par patiešām sarežģītu padara tas, kā šī pieeja ir 
izveidota. Viens tiesnesis pauda viedokli, ka Kopienas tiesību aktu 
neskaidrība  padara tos kopumā par grūti piemērojamiem dalībvalstu tiesās. 
Līdzīgs komentārs tika minēts vēl biežāk saistībā uz EKT tiesas spriedumu 
stilu un jo īpaši attiecībā uz pamatojumu un attaisnojumu, ko dalībvalstu 
tiesneši ne vienmēr pilnībā izprata (skatīt turpmāk 7. sadaļu).

(c) Juridiskās valodas apmācība

Vidēji tikai 20 % respondentu bija piedalījušies vismaz vienas valodas kursos, 
kuros mācīja juridisko terminoloģiju. Šķiet, ka šis rādītājs slēpj zināmas 
pretrunas dalībvalstu starpā, kā to var redzēt nākamajā diagrammā.

(i) Katras dalībvalsts dalība juridiskās valodas apmācībās 

                                               
12 Informatīvais izdevums ir pieejams http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.



PE402.874v01-00 16/59 PR\712384LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Rom
an

ia

Bulg
ari

a

Slov
en

ia

Pola
nd

Den
mark

Germ
an

y

Fran
ce

Cze
ch

 R
ep

ub
lic

Belg
ium

Aus
tria

Swed
en

Rumānija, Bulgārija, Slovēnija, Polija, Dānija, Vācija, Francija, Čehijas 
Republika, Beļģija, Austrija, Zviedrija

Iepriekšējā diagrammā tika ņemtas vērā vienpadsmit dalībvalstis, jo atbildes 
no citām dalībvalstīm netika uzskatītas par pietiekamām, lai nodrošinātu 
ticamus datus. Pēc pieejamajiem datiem ir redzams, ka rādītāji par dalību 
šādos valodas kursos ir diezgan ierobežoti visās dalībvalstīs (mazāk nekā 
40 %), tie ir zemi vairumā dalībvalstu, bet ne visās tajās, kuras pievienojās 
2004. gadā, un tie ir ļoti zemi (mazāk nekā 10 %) Rumānijai un Bulgārijai.

(ii) Juridiskās valodas apmācības nodrošinātāji

Iepriekšējā diagramma parāda, ka lielākais vairums no respondentiem, kas ir 
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studējuši ārvalstu juridisko terminoloģiju, to ir darījuši savās tieslietu studijās 
universitātēs. Proporcionāli liela daļa no šiem cilvēkiem mācījās šādos kursos, 
kad studēja kādā citas universitātē Erasmus vai LLM programmās. Neliels 
skaits (6 %) apmeklēja kursus, kurus nepiedāvāja ne universitāte, ne 
dalībvalsts ministrija vai cita tiesiskās apmācības struktūra. Šos citus kursus 
piedāvāja Lielbritānijas Padome, Gētes Institūts, Eiropas Tiesību akadēmija, 
Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls, PHARE vai privātie pasniedzēji. 
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Vispieprasītākā valoda bija angļu valoda (53 %), tai sekoja franču valoda kā 
otra pieprasītākā valoda (37 %). Daži tiesneši piedalījās spāņu un vācu valodu 
kursos (4 % katrā valodā), kamēr citas valodas tika norādītas ļoti reti. (skatīt 
turpmāk). 
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3. Apmācība Kopienas tiesību jomā

(a) Vispārīgi

61 % respondentu nekad nebija apmeklējuši Eiropas Savienības vai 
dalībvalsts apmācības programmas par Kopienas tiesībām. 33 % 
respondentu bija apmeklējuši valsts apmācības programmu par Kopienas 
tiesībām. 14 % respondentu bija apmeklējuši kādas Eiropas Savienības 
struktūras organizēto programmu. Visbeidzot, 10 % respondentu bija
apmeklējuši gan dalībvalstu iestāžu organizētos kursus, gan Eiropas 
Savienības struktūras organizētos kursus.

Bija redzama skaidri izteikta saistība starp valsts un Eiropas Savienības 
apmācības kursu apmeklēšanu. Tiesneši, kuri bija apmeklējuši dalībvalsts 
iestāžu organizētos kursus, ļoti iespējams, apmeklēja arī Eiropas Savienības 
struktūru organizētos kursus.

(b) Eiropas Savienības struktūru organizētie apmācību kursi

Visbiežāk minētie bija Eiropas Tiesību akadēmijas semināri un apmācības 
kursi Trīrē. Arī Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls un tā apmaiņas programma 
tika pieminēta diezgan bieži, kamēr citi tiesneši no jaunajām dalībvalstīm 
apmeklēja TAIEX un PHARE programmu piedāvātos kursus (skatīt turpmāk). 
Vairāki tiesneši izvirzīja jautājumu par izmaksām, un lielākais vairums 
uzskatīja, ka tiesnešiem šādu kursu dalības maksa nav jāsedz no 
personiskiem līdzekļiem. Viens Vācijas tiesnesis uzskatīja, ka nepietiek ar 
ceļošanas un apmešanās izdevumu segšanu, jo šie apmācību kursi ir dārgi. 

ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Piezīme: Šis klasifikācija ir tikai indikatīva, ņemot vērā, ka, piemēram, Eiropas 
Tiesību akadēmija (ERA) ir organizējusi vairākumu no semināriem TAIEX un 
PHARE programmās jaunajām dalībvalstīm.
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4. Prejudiciālā nolēmuma tiesvedība

(a) Zināšanas par tiesvedību

Izteikts vairākums no atbildējušajiem tiesnešiem (54 %) uzskatīja, ka ir 
iepazinušies ar šo tiesvedību, kas paredz iesniegt pieprasījumu Eiropas 
Kopienu Tiesā. Tomēr aptauja arī parādīja, ka divreiz vairāk ir to respondentu, 
kas uzskatīja, ka nepārzina šo tiesvedību (32 %), nekā tie, kuri uzskatīja, ka 
pārzina šo tiesvedību ļoti labi (14 %)..

Šeit parādījās lielas atšķirības starp dažādām dalībvalstīm. Bulgārijā, Beļģijā 
un Francijā lielākais vairums respondentu (attiecīgi 84 %, 87 % un 94 %) 
uzskatīja, ka viņi nepārzina prejudiciālā nolēmuma tiesvedību. Austrijā, Čehijā 
un Vācijā respondenti sevi uzskatīja par visvairāk šo tiesvedību 
nepārzinošiem (attiecīgi 12 %, 13 %, un 18 % atbildēja, ka nepārzina šo 
procesu ). 

Izrādās arī, ka dalībvalstis ar vislielāko to respondentu proporcionālo 
daudzumu, kuri uzskatīja, ka viņi ļoti labi pārzina prejudiciālo nolēmuma 
tiesvedību, ir Dānija, Austrija un Zviedrija nevis dibinātājvalstis (skatīt nākamo 
diagrammu).
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Rumānija, Polija, Bulgārija, Slovēnija, Portugāle, Lietuva, Francija, Beļģija
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Salīdzinot zināšanas par prejudiciālo nolēmuma tiesvedību pēc tiesām, kurās 
strādā respondenti, izrādījās, ka tiesneši, kas specializējās finanšu vai 
nodokļu tiesību jautājumos (piemēram, par PVN utt.) vislabāk pārzināja šo 
tiesvedību (52 % pārzināja ļoti labi, 48 % pārzināja, 0 % nepārzināja vispār.).

(b) Praktiskā pieredze ar pieprasījumu iesniegšanu

123 no atbildes sniegušajiem tiesnešiem apgalvoja, ka savā profesionālajā 
karjerā ir nosūtījuši vismaz vienu prejudiciālā nolēmuma pieprasījumu. Tas 
atbilst mazliet vairāk nekā pieciem procentiem no kopējā respondentu skaita. 
Šis skaitlis nevienmērīgi sadalījās pa dalībvalstīm, Ungārija bija vienīgā no 
jaunajām dalībvalstīm, kas bija iesniegusi sešus pieprasījumus.

Daži tiesneši bija apsvēruši iespēju iesniegt pieprasījumu, un viens tiesnesis 
sociālajā tiesā no tā atturējās, jo puses bija pārliecinātas, ka tas kopumā 
paildzinās tiesvedības procesu. Divi citi tiesneši pirmās instances tiesā bija 
nodomājuši nosūtīt pieprasījumus EKT, bet nevarēja to izdarīt EKT 
jurisdikcijas ierobežojumu dēļ saskaņā ar EK līguma IV sadaļu, jo īpaši 
attiecībā uz imigrācijas jautājumiem.

Vairākums no respondentiem samērā sīki izklāstīja savas atbildes par šo 
jautājumu, kā to var redzēt nākamajā diagrammā.
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(c) Procedūras ilgums EKT

Prejudiciālā nolēmuma tiesvedības vidējais ilgums bija 18,5 mēneši. Šo skaitli 
ir neiespējami salīdzināt ar EKT statistiku tās ikgadējos ziņojumos, jo daži no 
konkrētajiem gadījumiem, kurus minēja tiesneši, no pašreizējā aptaujas 
datuma bija līdz pat 1980. gadam vai arī vēl agrākam laikam. Šeit iegūtais 
vidējais rādītājs ir aptuveni par pusotru mēnesi mazāks nekā pieejamais 
vidējais rādītājs par pabeigtajām lietām no EKT (19,8 mēneši 2006. gadā).13

Kāda pieprasījuma izskatīšana ilga vairāk nekā 35 mēnešus, kamēr astoņas 
lietas tika pabeigtas gada laikā.

Kad tiesnešiem jautāja, vai viņi kādu konkrētu daļu no prejudiciālā nolēmuma 
tiesvedības uzskata par pārmērīgi ilgu, tiesnešu vairākums (43 %) atbildēja 
negatīvi. Nozīmīgs tiesnešu skaits (36 %) uzskatīja, ka procedūra ir pārāk ilga 
kopumā, viens tiesnesis no Apvienotās Karalistes uzskatīja, ka to varētu 
izskaidrot ar faktu, ka EKT ir pārslogota. Gan Zviedrijas, gan Vācijas tiesnesis 
uzskatīja, ka pieprasījuma izskatīšana ir ilgstoša, jo izskatāmie jautājumi ir 
laikietilpīgi un sarežģīti. Visbeidzot, divi tieneši uzskatīja, ka šī tiesvedība viņu 
gadījumā būtu ātra, ja spriedums EKT būtu pieņemts bez mutvārdu 
tiesvedības vai ģenerāladvokāta secinājumiem.

Pievēršoties jautājumam par konkrētām šīs tiesvedības daļām, visvairāk 
kritizētā daļa bija mutvārdu paskaidrojumu sniegšana, ko īpaši izcēla gan 
Somijas, gan Vācijas tiesnesis. Kāds Vācijas administratīvās tiesas tiesnesis 
kritizēja tā perioda ilgumu, kurā dalībvalstis var iesniegt savus rakstveida 
apsvērumus. Visbeidzot, kāda respondenta pieprasījuma izskatīšana tika 
pagarināta, jo divreiz pēc kārtas viņa lieta tika nodota citai Eiropas Kopienu 
Tiesas palātai

(d) Prejudiciālo jautājumu pārformulēšana

Vienīgi nelielam tiesnešu skaitam (11 %) bija pieredze, ka prejudiciālā 
nolēmuma tiesvedības laikā Eiropas Kopienu Tiesa kaut kādā mērā bija 
pārformulējusi jautājumus. Divu tiesnešu jautājumi tika pilnībā pārformulēti, un 
viens tiesnesis no Apvienotās Karalistes uzskatīja, ka šis pārformulējums ir 
bijis pārspīlēts. Četru citu pieprasījumu gadījumā jautājumi tika pārformulēti 
tikai nedaudz. Vienā gadījumā tiesnesis uzskatīja, ka jautājuma būtība EKT 
pārformulējumā tika vairāk izcelta. Citā gadījumā EKT divus jautājumus 
apvienoja vienā.

(e) Norādes par jautājumu uzdošanu EKT

60 % no tiesnešiem, kuri iesniedza pieprasījumus, uzskatīja, ka viņiem bija 
nepieciešamās norādes, lai formulētu savu pieprasījumu, kamēr 40 % 
uzskatīja, ka viņiem tādu nebija. Starp tiem, kuriem nebija nepieciešamo 

                                               
13 Eiropas Kopienu Tiesa, 2006. gada ziņojums, 8. tabula, 87. lpp.
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norāžu, četri tiesneši uzskatīja, ka šādas norādes nebija ne nepieciešamas, 
ne piemērotas.

Tie respondenti, kuri meklēja norādes, to darīja dažādos veidos. Populārākais 
norāžu avots bija cits kolēģis tiesneša tiesā (29 %), Eiropas Kopienu Tiesas 
mājas lapa un Tiesas informatīvais paziņojums par šo jautājumu (15 %), 
apmācība (13 %), mācību grāmatas un akadēmiskie raksti (13 %) arī bija 
samērā populāri avoti. Starp citiem minētajiem avotiem bija EKT judikatūra 
(10 %), pušu iesniegumi (6 %), valstu augstāko tiesu judikatūra (4 %), 
iepriekšēja personiskā pieredze (4 %), specializējies tiesnesis vai padomnieks 
tiesā (4 %), un, visbeidzot, Tieslietu ministrija (2 %). Nozīmīgs tiesnešu skaits 
ieguva norādes, no vairākiem iepriekš minētajiem avotiem.
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personiskā prakse, valstu judikatūra (piem., augstāko tiesu), puses, EKT 
judikatūra, mācību materiāli un zinātniskie raksti, apmācība, Eiropas Kopienu 
Tiesas mājas lapa/Tiesas informatīvais paziņojums, kolēģis/tiesneša tiesa

(f) EKT nolēmuma ietekme uz konkrēto tiesvedību dalībvalstī

Vairākums no respondentiem (89 %) uzskatīja, ka EKT nolēmums ir bijis 
gatavs piemērošanai konkrētās lietas faktiem, tādējādi nodrošinot pamatotu 
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neproblemātisku prejudiciālā nolēmuma tiesvedības noslēgumu. Viens 
tiesnesis uzskatīja, ka spriedums bijis tik skaidrs, ka valsts līmenī atlicis izlemt 
tikai par izmaksām.

Mazākums (11 %) uzskatīja, ka spriedums nenodrošināja skaidru lēmumu 
valsts līmenī. Viens tiesnesis atbildi uzskatīja par pilnībā neizmantojamu, cits 
uzskatīja, ka svarīgais un precīzi formulētais jautājums EKT speciāli nobīdīts 
malā. Cits tiesnesis uzskatīja, ka EKT vislabāk prasīt tiešus jautājumus 
(jautājumi, kas ietver jā/nē atbildes), lai novērstu tādas atbildes, kuras būtu 
grūti piemērot konkrētajiem faktiem lietā.

Trijos gadījumos nolēmums radīja izmaiņas dalībvalsts tiesību aktos vai tā dēļ 
tika ignorēta kāda nacionālās likumdošanas norma, kamēr attiecībā uz divām 
citām lietām dalībvalstu tiesneši uzskatīja, ka viņu pareizā prejudiciālā 
nolēmuma piemērošana pārvērtās par apelāciju.  Viens tiesnesis uzskatīja, ka 
tā ir „paaudžu problēma", kad apelācijas vai augstākā tiesa nav pietiekami 
atzinusi Kopienas tiesību aktu pārākumu.

Cits tiesnesis uzskatīja, ka konkrētajā lietā bija nepieciešama ārpus tiesas 
vienošanās, kas tādejādi izslēdza jebkuru nepieciešamību piemērot 
prejudiciālo nolēmumu. Visbeidzot, puses divās citās lietās iesniedza 
nākamos faktus jau pēc EKT nolēmuma, tādejādi padarot to nepiemērojamu 
konkrētajiem faktiem.

(g) Ieteikumi tiesvedības uzlabošanai

Šī sadaļa jānošķir no iepriekšējām sadaļām (4. sadaļas b) līdz f) apakšpunkti). 
Šeit minētie ieteikumi par tiesvedības uzlabošanu, ir apkopoti no visiem 
atbildes sniegušajiem tiesnešiem neatkarīgi no tā, vai viņi bija iesnieguši 
pieprasījumus sniegt prejudiciālo nolēmumu vai nebija.

210 saņemtās atbildes tika sakārtotas pa dažādiem tematiem, kas tiks 
aplūkoti turpmāk. Kā to var redzēt diagrammā 19. lpp., tiesneši galvenokārt 
vēlas vairāk apmācību un labāku pieeju informācijai par tiesvedību (42 %). 
Liels skaits respondentu (24 %) kritizēja tiesvedības ilgumu. EKT stilu un 
spriešanu kritizēja 10 % respondentu. Turklāt vairāki tiesneši (6 %) ieteica 
vairākas iekšējās reformas EKT. Visbeidzot, tāds pats tiesnešu skaits 
ierosināja iesaistīt daudz ciešāk tos tiesnešus, kuri iesnieguši konkrētus 
pieprasījumus, attiecīgajā prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā. 

(i) Vairāk apmācības un labāka pieeja informācijai

Visbiežāk ieteiktais uzlabojums prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā (42 %) bija 
saistīts ar dalībvalstu tiesnešu apmācību un labāku pieeju informācijai par 
tiesvedību. Francijas tiesnesis konstatēja, ka noteikts apjoms ekspertīzes par 
jautājumu un tiesvedību, ir būtisks priekšnoteikumus, lai sāktu apsvērt iespēju 
iesniegt pieprasījumu par prejudiciālo nolēmumu. Tāpēc pirmie ieteikumi bija 
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par to, lai samazinātu „bailes no nezināmā”, kā izteicās Vācijas tiesnesis. Tas 
attiecās uz situācijām, kurās tiesneši atturējās pat izskatīt iespēju iesniegt 
pieprasījumu prejudiciālam nolēmumam ekspertīzes trūkuma dēļ, kā arī uz 
situācijām, kurās pieprasījums netika iesniegts, baidoties, ka EKT to 
pasludinās par nepieņemamu. Idejas bija par specializētiem juridiskajiem un 
valodas apmācības kursiem ar ļoti spēcīgu uzsvaru uz konkrētiem aspektiem 
(piemēram, Lietuvas un Igaunijas tiesneši jo īpaši daudz ieteica praktiskos 
seminārus un lietu imitēšanu), juridiskām publikācijām un vizītēm uz Eiropas 
Kopienu Tiesu. 

Daži respondenti lūdza jaunāko pamatinformāciju vai regulāru elektronisku 
izdevumu par iesniegtajiem un pabeigtajiem prejudiciālajiem spriedumiem. 
Daudzi aicināja izveidot oficiālu formu, veidlapu vai labas praktiskās 
pamatnostādnes, ko viņi varētu izmantot, lai iesniegtu pieprasījumus.  Pirmās 
instances tiesas tiesnesis Vācijā ieteica izveidot metodisko līdzekli par 
prejudiciālajiem nolēmumiem sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm, kas būtu 
līdzīgs tam metodiskajam līdzeklim, kas tiek izmantots direktīvā par 
pierādījumu vākšanu.14 Viens tiesnesis savā komentārā pauda, ka viņš vai 
viņa justos daudz apmierinātāki ar konkrēto tiesvedību, ja būtu skaidrākas 
norādes par to, kā jāapkopo fakti pieprasījumam. No otras puses, divi tiesneši 
no Francijas un Polijas pauda viedokļus, ka viņi tomēr ir pilnīgi apmierināti ar 
oficiālajām norādēm, ko 2005. gadā izsniedza attiecīgā ministrija viņu 
dalībvalstī un kas ir pieejamas tiešsaistē. 

Otra raksturīgākā lieta bija bailes dublēt tos jautājumus, kas EKT nosūtīti 
iepriekš. Šajā saistībā kāds tiesnesis ierosināja domu par uzdoto jautājumu 
apkopojumu, kas būtu sakārtoti pa tematiem pēc tā parauga, kas izveidots 
tiesiskajai sadarbībai civillietās.15 Cita doma bija par horizontālo mehānismu, 
kas regulāri informētu visus ES tiesnešus par pieprasījumiem, kas ir iesniegti 
par viņu tematiku. Bulgārijas tiesnesis savā komentārā pauda, ka procedūru, 
lai pārbaudītu, vai paredzētais jautājums jau nav iepriekš uzdots, jebkurā 
gadījumā vajadzētu padarīt par vienkāršāku. Vācijas Patentu tiesas tiesnesis 
uzskatīja, ka informācija par atsevišķiem pieprasījumiem, kas tiek publicēta 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir nepietiekama, un tā jāpapildina.

Trešā kopīgā lieta, kas atkārtojās, bija vēlme iegūt visu nepieciešamo 
informāciju par prejudiciālo nolēmumu ar interneta palīdzību. Respondents no 
Polijas ierosināja, ka ir jābūt iespējai šo pieprasījumu nosūtīt elektroniski.

(ii) Procedūras paātrināšana

Uzskats par tiesvedības pārmērīgo ilgumu tiesnešu komentāros no 
                                               
14 Padomes 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu 
tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās; prakses metodiskais līdzeklis 
pieejams šeit: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
15 Eiropas Tiesu atlants civillietās ir pieejams:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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sešpadsmit dalībvalstīm parādījās ļoti bieži. Kā sekas šim ilgumam tika 
uzskatīta atturība attiecībā uz pieprasījumu iesniegšanu. Daudzi tiesneši 
apgalvoja, ka pārzina procedūru, bet atturas to izmantot iespējamās 
kavēšanās dēļ. Piemēram, Austrijas tiesnesis šādu kavēšanos uzskatīja par 
pilnībā nepieņemamu sociālo tiesību jomā. Kādam Vācijas tiesnesim no 
augstākās tiesas bija īpašas grūtības saprast kavēšanās iemeslu starp 
mutvārdu paskaidrojumu sniegšanas beigām un prejudiciālā lēmuma 
pieņemšanu, kamēr pašmāju kontekstā šāda kavēšanās, iespējams, tiktu 
uzskatīta par nepieņemamu vai nelikumīgu. Vairāki tiesneši iebilda pret 
vajadzību samazināt ilgumu, apgalvojot, ka pašlaik neizmantotais potenciāls 
starp tiesnešiem šajā jautājumā EKT nozīmētu risku tikt pārpludinātiem ar 
pieprasījumiem, ja tiesvedības ilgums tiktu samazināts. 

Vairāki tiesneši aicināja nodrošināt iespēju speciāli pasteidzināt tiesvedību 
attiecībā uz steidzamām lietām, piemēram, .patvēruma jomā. Viens tiesnesis 
uzskatīja, ka pieprasījumiem par prejudiciālā nolēmuma sniegšanu jāpiešķir 
augtāka prioritāte nekā citām lietām EKT, kamēr cits gribēja, lai pašreizējo 
paātrināto tiesvedību izmantotu daudz biežāk.16

Nedaudzi tiesneši izteica priekšlikumus tam, cik ilgam vajadzētu būt vidējam 
tiesvedības procesam. Tomēr kāds Somijas tiesnesis ierosināja 3 līdz 
4 mēnešus, un Zviedrijas tiesnesis ierosināja 7 līdz 8 mēnešu.

(iii) EKT spriedumu stils un saturs

Par EKT spriedumu stilu un saturu daudzi tiesneši pauda īpašas bažas, jo 
īpaši Vācijas tiesneši, bet ne tikai viņi. Visbiežāk sūdzības bija par spriedumu 
lingvistisko skaidrību. Citas atbildes bija par pārmērīgi gariem spriedumiem. 
Kāds Somijas tiesnesis, piemēram, gribēja redzēt īsākus spriedumus, kas 
līdzinātos Somijas Augstākās administratīvās tiesas spriedumiem. Vairāki 
tiesneši uzskatīja, ka EKT pamatojums bieži ir pārāk vispārīgs vai abstrakts, 
lai to varētu pienācīgi piemērot dalībvalstu lietās. Daži citi tiesneši nebija 
apmierināti ar to veidu, kādā EKT izskata precedentu lietas. Viens tiesnesis 
vēlējās, lai spriedumi būtu mazliet precīzāki attiecībā uz to saistību ar 
iepriekšējo judikatūru, kamēr cits deva priekšroku sistēmai, kas ir balstīta uz 
principiem nevis uz precedentiem. Visbeidzot, viens no tiesnešiem ierosināja 
EKT vairāk izmantot obiter dicta.

Tomēr ne visas atbildes, kas attiecās uz šo tematu, bija sūdzības. Viens 
tiesnesis domāja, ka EKT dialogs ar dalībvalstu tiesām ir „atsvaidzinoši 
atšķirīgs” no tā veida, kādā tiesnešus uztver pašmāju konstitucionālā tiesa.

(iv) Intensīvāka sadarbība ar iesniedzējtiesu

Nozīmīgs tiesnešu skaits vēlējās, lai tas tiesnesis, kurš iesniedzis 
                                               
16 Paātrinātā tiesvedība ir noteikta EKT Reglamenta 104.a pantā, kamēr no jauna iekļautais 104.b pants 
paredz steidzamības tiesvedību un nosaka noteikumus, kādos gadījumos tā ir piemērojama.
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pieprasījumu, tiktu aktīvāk iesaistīts visos tiesvedības posmos. Kāda finanšu 
lietu tiesnese no Vācijas pauda viedokli, ka pēc paplašināšanās to tiesnešu, 
ģenerāladvokātu vai EKT darbinieku risks, kas iesaistīti jebkurā no 
prejudiciālajiem nolēmumiem, nepārzinot dalībvalsts tiesisko sistēmu, ir lielāks 
nekā jebkad iepriekš. Viņa uzsvēra, ka riska pakāpe bieži kļūst skaidra tikai 
pēc ģenerāladvokāta secinājumu saņemšanas, un tad dalībvalsts tiesnesim 
šajā saistībā ir par vēlu ko darīt. Tāpēc viņa ieteica oficiālu komentāru iespēju 
tam tiesnesim, kas iesniedz pieprasījumu, kaut arī viņa saprot, ka tas ir 
pretrunā ar tiesvedības paātrināšanu un to tas jāizdara ļoti neilgā laika 
periodā. Vairāki respondenti tam vispārīgi piekrita.

Darba tiesas tiesnesis ieteica obligātu apspriešanos ar to tiesnesi, kurš 
iesniedzis pieprasījumu, pirms EKT pārformulē jebkuru no pieprasījuma 
daļām. Cits tiesnesis aicināja veidot dialogu, lai atbilstoši pārformulētu 
jautājumus. Vēl viens priekšlikums, ko izteica divi respondenti, bija par tā 
tiesneša, kurš iesniedzis pieprasījumu, piedalīšanos mutvārdu paskaidrojumu 
sniegšanā, lai nodrošinātu, ka EKT lēmums būtu ņemams vērā arī 
nepabeigtajā lietā dalībvalstī. Viens tiesnesis, kurš specializējās finanšu lietās, 
labprāt gribētu, lai tiem tiesnešiem, kuri iesniedz pieprasījumus un cenšas 
piedalīties uzklausīšanā, būtu īpašs statuss, kā arī iespēja atbildēt uz visu 
pušu jautājumiem un satikt tiesnesi, kurš izskata šo lietu. 

(v) EKT darba struktūru reformas

Respondenti no visdažādākajām dalībvalstīm ierosināja strukturālas izmaiņas 
EKT. Visbiežāk izteiktais priekšlikums bija veicināt EKT tiesnešu 
specializēšanos un izveidot specializētas palātas. Tas tika minēts, lai EKT 
spriedumus padarītu pieņemamākus specializētajiem dalībvalstu tiesnešiem.  

Dānijas tiesnesis ierosināja pārnest kompetenci par nolēmumu pieņemšanu 
uz pirmās instances tiesu noteiktās jomās, kur ETK judikatūra ir labi 
izstrādāta. Vācijas tiesnesis no reģionālās augstākās administratīvās tiesas 
ierosināja ciešāk iesaistīt ģenerāladvokātus dalībvalstu tiesvedības procesos 
labākai pieprasījuma izpratnei. Kāds Austrijas tiesnesis savā priekšlikumā 
ierosināja izveidot Kopienas pirmās instances tiesas, kas atrastos visās 
dalībvalstīs. Nākamā ideja bija no Vācijas tiesneša, kurš gribēja, lai visus EKT 
tiesnešus tiešās vēlēšanās ievēlētu dalībvalstu tiesneši, nevis dalībvalstu 
valdības, kā tas ir pašlaik saskaņā ar EK līguma 223. pantu. 

Visbeidzot, divi augstākās tiesas tiesneši no dažādām dalībvalstīm uzskatīja, 
ka EKT vajadzētu spriest par nolēmumiem tikai pašos būtiskākajos gadījumos 
Kopienas tiesību sistēmā, t.i., tai pakļautajā jurisdikcijā.

(vi) Tiesību iesniegt pieprasījumus ierobežošana

Nedaudzi Vācijas un Dānijas tiesneši, galvenokārt no otrās instances tiesām, 
ierosināja ierobežot pirmās instances tiesu tiesības iesniegt jautājumus EKT. 
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Kāds tiesnesis uzskatīja, ka zemākas pakāpes tiesām jākonsultējas ar 
attiecīgo augstākas pakāpes tiesu, pirms tās iesniedz jautājumus EKT. Cits 
uzskatīja, ka pirmās instances tiesneši paļaujas uz prejudiciālā nolēmuma 
mehānismu, jo vēlas izvairīties no lēmumu pieņemšanas sarežģītās lietās.. 
Viens respondents ierosināja piešķirt pusēm tādu juridisko spēku, ar ko varētu 
apturēt tiesneša lēmumu iesniegt pieprasījumu. 

(vii) EKT lietu jurisdikcijas palielināšana

Vairāki tiesneši no Vācijas labprāt vēlējās, lai EKT jurisdikciju paplašinātu 
tajās jomās, kuras noteiktas EK līguma IV sadaļā un ES līguma VI sadaļā, jo 
īpaši patvēruma un imigrācijas jomās. Līdzīgā veidā divi Polijas tiesneši 
aicināja savu valsti sniegt paziņojumu saskaņā ar ES līguma 35 panta 
2. apakšpunktu.

(viii) Specializētā palīdzība

Zināmā atbilžu skaitā, galvenokārt no jaunajām dalībvalstīm, tika pausts 
aicinājums izveidot vai stiprināt dalībvalstu struktūras vai palīdzības punktus, 
ko veidotu ar nolūku palīdzēt tiem tiesnešiem, kuri gribētu iesniegt 
pieprasījumu. Citi deva priekšroku idejai par specializēta palīga 
nodrošināšanu katrā tiesā vai augstākajās tiesās. Visbeidzot, miertiesnese, 
kura strādāja kasācijas tiesā, aicināja izveidot Eiropas Kopienu Tiesā 
dienestu, ar ko tiesneši varētu kontaktēties tiešā veidā un kas palīdzētu viņu 
izpētes pūliņos.

(ix) Acte clair kritērija nozīmes samazināšana

Vairāki respondenti uzskatīja, ka kritērijs acte clair piemērošanai nav 
nepieciešams, ņemot vērā arvien plašāko un biežāko Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu. Viens augstākās tiesas tiesnesis pauda viedokli, ka, ja 
dalībvalstis tiešām stingri piemērotu EK līguma 234. panta 3. apakšpunktu 
saskaņā ar kritēriju, kurš izklāstīts EKT judikatūrā 17, EKT būtu pārpludināta ar 
pieprasījumiem no augstākajām tiesām. Kāds pirmās instances tiesnesis 
uzskatīja, ka tādas tiesas princips, pret kuras lēmumiem nav tiesisku līdzekļu 
nacionālajā likumdošanā, ir neskaidrs.

(x) Dalībvalstu procesuālo tiesību pilnveidošana

Viens tiesnesis bija norūpējies par to, ka Vācijas procesuālajās tiesības atļauj 
faktus noskaidrot atkārtoti, kad pirmās instances tiesa pieprasījumu par 
prejudiciālo nolēmumu varbūt jau ir nosūtījusi. Šāda faktu atkārtota 
izskatīšana varētu mazināt EKT nolēmuma izmantojamību, ņemot vērā, ka tas 
tiktu balstīts uz novecojošiem faktiem.

                                               
17 Piemēram, skatīt lietu C-283/81 CILFIT, Recueil [1982] 3415. lpp., 16–20. punkts.
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Suggestions for improving the preliminary reference procedure

42%

24%

10%
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6%
4%3%3%2%0,5%

More training and better access to information Speeding up the procedure
Style and content of ECJ judgments Engaging more intensively with the referring court
Reforming the working structures of the ECJ Limiting the right to refer
Specialised assistance at national level Increasing the ECJ's material jurisdiction
Relaxing the acte clair criteria Improving national procedural law
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IEROSINĀJUMI PREJUDICIĀLĀS NOLĒMUMA TIESVEDĪBAS 
UZLABOŠANAI

Vairāk apmācības un labāka pieeja informācijai;
EKT spriedumu stils un saturs;
EKT darba struktūru reformas;
Specializēta palīdzība valstu līmenī;
Acte clair kritērija nozīmes samazināšana;
Procedūras paātrināšana;
Pieprasījuma iesniegušā tiesneša intensīvāka iesaiste;
Tiesību iesniegt pieprasījumus ierobežošana;
EKT lietu jurisdikcijas palielināšana;
Dalībvalstu procesuālo tiesību uzlabošana.

5. Kopienas tiesību aktu izmantošana pušu argumentos

(a) Biežums

Ar vairāk nekā tūkstoš atbildēm uz šo jautājumu (1109), ir pietiekami skaidrs, 
ka puses reti izmanto Kopienas tiesību aktus argumentos dalībvalsts 
tiesnesim (skatīt nākamo tabulu). 

Izmantojot mērāmu rādītāju, nākamā tabula parāda no kreisās uz labo pusi 
augošā secībā tās dalībvalstis, kurās puses visbiežāk pēc tiesnešu uztvertā 
mēdz atsaukties uz Kopienas tiesību aktiem. Atsevišķas dalībvalstis nevarēja 
iekļaut šajā diagrammā atbilžu trūkuma dēļ. Izņemot Beļģiju un Portugāli, 
izrādās, ka tā ir pietiekami skaidra tendence, ka Kopienas tiesību aktus daudz 
biežāk uzmanto vecās dalībvalstis. Tas ir pamanāmi, jo, piemēram, Bulgārijā, 
Polijā un Čehijas Republikā Kopienas akti nekad nebija izmantoti argumentos 
vairumam no tiesnešiem. Kopumā ņemot, Kopienas tiesības tiek reti izmantoti 

Ļoti bieži
2%

Bieži
7%

Dažkārt
21%

Reti
44%

Ļoti reti
26%



PR\712384LV.doc 31/59 PE402.874v01-00

LV

vairākumam no tiesnešiem, izņemot Dāniju, Somiju un Zviedriju, kur tie tiek 
izmantoti daudz biežāk. 
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Dānija, Somija, Zviedrija, Vācija, Francija, Austrija, ES 27 vidēji, Lietuva, Beļģija, Rumānija, 
Ungārija, Portugāle, Slovēnija, Polija, Čehijas Republika, Bulgārija

Izmantojot šo pašu rādītāju, secinām, ka Kopienas tiesību akti tiek 
galvenokārt izmantoti tajās tiesās, kas specializējas finanšu, intelektuālā 
īpašuma un administratīvajās lietās. 9 % respondentu atzīmēja, ka Kopienas 
tiesību akti argumentos viņu noturētajās tiesās tiek izmantoti bieži vai ļoti bieži 
Tomēr šis skaitlis var pieauga līdz pat 41 % finanšu tiesās, 28 % 
administratīvajās tiesās un 25 % intelektuālā īpašuma tiesās.
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Turklāt atbildes skaidri parādīja, ka jo augstāka tiesa, jo lielākas izredzes, ka 
argumentos tiks izmantoti Kopienas tiesību aktus. Šī tendence kļūst jo īpaši 
izteikta attiecībā uz augstākajām tiesām un kasācijas tiesām, kā to var redzēt 
pēc nākamās diagrammas.

(b) Skartās jomas

533 analizētās atbildes atspoguļoja faktu, ka Kopienas tiesību akti tiek 
izmantoti dažādās un atšķirīgās darbību jomās dalībvalstu līmenī. Divas 
visbiežāk minētās jomas ir patērētāju aizsardzība (9 %) un civilās un 
procesuālās tiesības (11 %). Konkurences politika ( 9%), seksuālā 
diskriminācija (8 %), nodarbinātība (7 %), pamatbrīvības (6 %), vide (5 %), 
nodokļi (4 %) un PVN (2 %) atbildēs parādījās diezgan bieži. Bija pamanāmi, 
ka daudzi tiesneši to attiecināja arī uz patvēruma jautājumiem (3 %). 

Tie respondenti, kas minēja lauksaimniecību, galvenokārt to attiecināja uz 
kopējā tirgus organizāciju, arī attiecībā uz piena produktiem. Tiesneši, kuri 
atsaucās uz pamatbrīvībām, galvenokārt minēja jautājumus, kas saistīti ar 
personu brīvu pārvietošanos (brīvu strādājošo kustību un Pilsonības 
direktīvu18). Tika izcelti arī daži ar darbinieku norīkošanu un ar iespējām 
saņemt pensijas un sociālās garantijas citā dalībvalstī saistītie jautājumi. Bija
arī atsauces uz brīvu preču apriti, jo īpaši attiecībā uz farmaceitiskajiem 
līdzekļiem un brīvu pakalpojumu apriti, jo īpaši attiecībā uz medicīnas 
pakalpojumiem un pakalpojumiem, kurus nav iespējams piedāvāt bez robežu 
šķērsošanas (piemēram, tiešsaistes azartspēles). Brīvība veikt 
uzņēmējdarbību arī tika plaši pieminēta uzņēmumu pārejas kontekstā.

Tika minēti arī vairāki konkurences politikas aspekti: karteļi, vertikālie 
ierobežojumi, uzņēmumu apvienošanās un valsts atbalsts. To pašu var minēt 
saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām (dizains, autortiesības, preču zīmes, 

                                               
18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva Nr.  2004/38/EK par 
Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā, OV L 229, 29.6.2004., 35. lpp.
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patenti un Apkarošanas direktīva19).

Tika skartas ļoti dažādas jomas saistībā ar patērētāju aizsardzību, arī 
kompleksās ekskursijas, tiešā pārdošana, uzmācīgas vēstules par laimestiem 
un kompensācijas. Civilo un procesuālo tiesību jomā tiesneši atsaucās uz 
spriedumu atzīšanu, jurisdikciju un lēmumu īstenošanu civillietās un 
krimināllietās20, Romas Konvenciju21, ierobežojumu periodu, līgumtiesībām un 
Kopienas tiesību aktiem par dokumentu pakalpojumiem, juridisko palīdzību22

un pierādījumu iegūšanu. Civiltiesību aspektā bieži bija sastopamas arī 
atsauces uz Briseles II "bis" Regulu23 , arī ģimenes lietu tiesību lietu 
kontekstā.

Neliels tiesnešu skaits, galvenokārt no Rumānijas un Bulgārijas atsaucās uz 
Eiropas Cilvēktiesību tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas Reglamenta 
6. pantu.

                                               
19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, OV L 157, 30.4.2004.,16. lpp.
20 Padomes 2000. gada 22. decembra Regula Nr.  (EK) No 44/2001 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, OV L 012, 16.01.2001., 1. lpp.

21 Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām 
parakstīšanai Romā, 1980. gadā 19. jūnijā (80/934/EEC), OV L 266 , 
09.10.1980, 1. lpp.
22 Padomes Direktīva Nr. 2003/8/EK par tiesiskuma palielināšanu pārrobežu tiesas procesos 
ar minimālu kopēju regulējumu par juridisko palīdzību, OV L 26, 31.1.2003, 41. lpp.
23 Padomes 2003.gada 27. novembra Regula (EK) Nr.  2201/2003 par spriedumu atzīšanu un izpildi 
laulības lietās un lietās par vecāku atbildību, OV L 338, 23.12.2003., 1 lpp.
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Eiropas apcietināšanas orderis;
Bankas;
Darba laiks;
Pensiju saņemšanas iespējamība citā dalībvalstī;
Telekomunikācijas;
Publiskais iepirkums;
Vadītāja apliecības;
Tiesību akti par pārtiku;
Intelektuālā īpašuma tiesības;
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (apjukums)
Transports;
PVN;
Lauksaimniecība;
Patvērums;
ES pilsonība/strādnieku brīva pārvietošanās;
Preču un pakalpojumu brīva kustība;
Ģimenes lietu tiesības, ietverot Briseles II a;
Sociālā drošība/veselības apdrošināšana;
Muita;
Brīvība veikt uzņēmējdarbību;
Vide;
Dzimuma diskriminācija;
Nodarbinātība/darba tiesības;
Nodokļi;
Patērētāju aizsardzība (direktīvas) un kompensācija;
Konkurence.

(c) Kāpēc šajās jomās piemēro Kopienas tiesību aktus?

43 tiesneši minēja iemeslus, kāpēc dažās jomās tiek izmantoti Kopienas 
tiesību akti. Visbiežāk sniegtā atbilde (42 %) skaidroja saistību ar 
acīmredzamu vai potenciāli nepietiekamu savstarpējo saderību starp 
direktīvām un dalībvalstu ieviestajiem tiesību aktiem. Rumānijas tiesnesis 
pauda viedokli, ka šī tiesiskā funkcija ir ļoti svarīga, piemērojot tiesību aktus 
dalībvalstī. Direktīvas patērētāju aizsardzības jomā bieži tika pieminētas šajā 
saistībā, arī Distances pakalpojumu direktīva24 un e-komercijas jautājumi. Arī 
vides tiesības un diskriminācija tika bieži pieminēta šajā kontekstā. Somijas 
tiesnesis uzskatīja, ka Kopienas tiesību akti seksuālās diskriminācijas lietās 
tiek izmantoti tāpēc, ka puses uzskata, ka tas viņiem nodrošinās plašākas 
tiesības nekā pašmāju likumi.

Kopienas tiesību akti tika minēti arī kā noderīgi dalībvalstu tiesību aktu 
interpretācijā, kas kādā jomā var būt nepietiekami vai pietrūkt. Pirmās 
instances tiesas tiesnesis no Vācijas uzskatīja, ka, lai gan direktīvas kopumā 

                                               
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20. maija Direktīva 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, OV L 144, 04.06.1997., 19. lpp.
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tiek pienācīgi piemērotas, cilvēki bieži vien nepamana, ka Kopienas tiesības 
aktu pārākumu par dalībvalstu tiesību aktiem, tāpēc nepamana nepareizas 
transpozīcijas gadījumus. Kāds cits Vācijas tiesnesis, šajā gadījumā no 
augstākās reģionālās tiesas, pauda savā komentārā, ka dalībvalstu tiesību 
akti bieži zaudē savu spēku Kopienas tiesību aktu dēļ. 

Respondentu (14 %) bieži minētais punkts bija, ka Kopienas tiesību aktus 
izmanto puses tajās jomās, kur ir raksturīga pārrobežu darbība vai dalībvalstu 
savstarpējā atkarība (piemēram, nodokļi, transports, komerctiesības, 
maksātnespēja, personu brīva pārvietošanās). 

Vairāki tiesneši (14 %) uzsvēra faktu, ka tajās konkrētajās jomās, kurās 
Kopienas tiesību akti tiek aktīvi pieņemti, puses drīzāk varētu par tiem zināt 
un atsauksies uz tiem. Vides tiesību un telekomunikāciju jomas bija visbiežāk 
minētās. Līdzīgs punkts tika minēts saistībā ar atsaukšanos uz plašo EKT 
judikatūru, piemēram, attiecībā uz konkurences tiesībām, civiltiesībām vai 
komerctiesībām.

Vairāki respondenti (12 %) uzskatīja, ka galvenais iemesls, kāpēc tika 
izmantoti Kopienas tiesību akti, bija starptautiskā perspektīva atsevišķās 
prāvās un tajās iesaistītās finansiālās intereses. Šis punkts tika minēts 
saistībā ar brīvu pakalpojumu kustību, intelektuālā īpašuma tiesībām, 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības tiesībām.

Jo īpaši attiecībā uz civilajām procesuālajām tiesībām, 9 % respondentu 
uzskatīja, ka Kopienas līmenī jāveic darbības, lai veicinātu pieeju tiesiskumam 
un tādejādi padarītu vienkāršāku tiesnešu darbu, tāpēc puses varētu balstīties 
tieši uz Kopienas instrumentiem. Divi Slovēnijas tiesneši apgalvoja, ka šādi 
instrumenti palielinātu juridisko skaidrību un pārredzamību. Daži tiesneši 
minēja šo pušu punktu saistībā ar testamentu izpildi un maksātnespēju.

Visbeidzot, vairāki tiesnešu, paskaidroja, kāpēc puses nav izmantojušas 
Kopienas tiesību aktus, vai kāpēc atturējušies atsaukties uz tiem. Valsts 
iestādes to darījušas tikai tad, kad tās bija specializējušās kādā noteiktajā 
jomā. Tas pats tikai teikts arī par citām pusēm, piemēram, komerctiesību 
jomā, kur iesaistītas svarīgas ekonomiskās intereses. Juristi jutušies daudz 
drošāki attiecībā dalībvalsts judikatūru, kas, kā viens tiesnesis pauda savā 
komentārā, bija labi zināma un juridiski skaidra. Kāds cits tiesnesis no Vācijas 
augstākās tiesas pauda savā komentārā, ka tas kādā mērā puses pārzināja 
Kopienas tiesību aktus, ļoti atšķīries. Tas arī bija galvenais faktors, kas 
noteica, cik bieži tiks izmantoti Kopienas tiesību akti.
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6. Dalībvalsts tiesnesis kā pirmais tiesnesis Kopienas tiesību aktu 
piemērošanā

853 tiesneši atbildēja uz šo jautājumu. Atbildes pēc to satura ļoti atšķīrās, 
tāpēc tās vispirms tika analizētas pēc noteiktiem rādītājiem un pēc tam veica 
tematisko pārskatu.

(a) Vispārējie rādītāji par tiesnešu attieksmēm

Pirmā rādītāja mērķis ir sniegt ieskaitu tiesnešu attieksmēs par savu lomu 
Kopienas tiesiskajā kārtībā. Visbiežāk minētajās atbildēs tika pausta nopietna 
iesaiste tajā, lai nodrošinātu, lai Kopienas tiesību akti būtu neatņemama 
dalībvalsts tiesiskās kārtības sastāvdaļa un tie tiktu izmantoti tur, kur tas ir 
nepieciešams (48 %). Daudz tiesnešu (17 %) pauda vienaldzību pret šo lomu. 
Noteikts respondentu skaits (13 %) bija gatavi izmantot Kopienas tiesību 
aktus, bet nedaudzi tiesneši (2 %) faktiski no tiem baidījās. No otras puses, 
8 % respondenti izteica vēlmi apgūt vairāk zināšanu par tiem un tikpat liels 
skaits bija entuziastiski attiecībā uz savu lomu. Nedaudzi tiesneši (4 %), arī 
Dānijas tiesnesis, kurš bija ieguvis doktora grādu Eiropas tiesībās, bija ļoti 
pašpārliecināti šajā saistībā. Turklāt kāds Bulgārijas tiesnesis no reģionālās 
tiesas bija lepns par to, ka varēja piemērot Kopienas tiesību aktu, kaut arī tas 
viņam bija īpašs izaicinājums.

Otrs rādītājs bija, lai mēģinātu parādīt uztverto savas lomas sarežģītību.  
Lielākais tiesnešu skaits uzskatīja, ka to uzdevums ir grūts (52 %) vai ļoti 
grūts (23 %). No otras puses, nedaudzi respondenti uzskatīja, ka viņu 
uzdevums ir vienkāršs (7 %) vai pat viegls (18 %).

Trešais un pēdējais rādītājs bija par to, cik nozīmīga viņu loma ir pašiem 
respondentiem. Šajā gadījumā atbildes bija pietiekami skaidras, vairākumam 
no tiesnešiem uzskatot, ka to loma kā Kopienas tiesību aktu pirmajam 
tiesnesim viņu ikdienas darbā ir nebūtiska (27 %), gandrīz nebūtiska (26 %) 
vai minimāla (25 %). Vēl 4 % līdz šim nebija sakārušies ar Kopienas tiesībām, 
bet cerēja, ka tas ar laiku mainīsies, ņemot vērā viņu dalībvalsts neseno 
pievienošanos. Visbeidzot, mazākums (14 %) savu lomu uzskatīja par svarīgu 
(4 %) un daži to uzskatīja par būtisku savā ikdienas darbībā.

Ja varētu izveidot tipiska pirmās instances tiesas tiesneša portretu, balstoties 
uz sniegtajām atbildēm , to varētu aprakstīt šādi: 

"Es sevi galvenokārt redzu kā valsts tiesnesi. Es 
Kopienas tiesību normas uztveru nopietni, lai gan tā ir liela 
atbildība strādāt ar tik komplicētiem tiesību aktiem. Turklāt 
arī savā ikdienas darbā es ar tiem saskaros reti, jo puses tos 
gandrīz nekad neizmanto.
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(b) Individuālo atbilžu pārskats

(i) Kopienas tiesību akti kā svarīga dalībvalstu tiesību aktu daļa 
un dalībvalsts tiesnesis kā pasīvais arbitrs

Ļoti liels tiesnešu skaits atbildēja, ka viņi sevi neuztver kā pirmo tiesnesi par 
Kopienas tiesību aktiem, kā arī viņi par to savā ikdienas darbā šādā veidā 
nedomā, jo dalībvalstu tiesību normās jau ir iekļauti Kopienas tiesību akti. 
Turklāt daudzi respondenti, galvenokārt no Polijas, uzskatīja, ka, ja Kopienas 
tiesību akti pareizi ieviesti dalībvalsts tiesību aktos, nav nekādas 
nepieciešamības izmantot direktīvu tiešo piemērošanu. Tāpēc daudzi tiesnešu 
apgalvoja, ka viņi piemēros Kopienas tiesību aktus tieši un neatkarīgi no 
citiem ieviestajiem tiesību aktiem vienīgi tad, ja uz to uzstās puses. Viens 
Vācijas administratīvais tiesnesis sevi redzēja kā "durvju atvērēju" uz EKT tām 
pusēm, kas vēlētos iet tik tālu. Viens Polijas tiesnesis raksturoja savu 
attieksmi šajā aspektā kā "drīzāk pasīvu". Kopējais novērojums bija par to, ka 
ne puses, ne juristi nekad nepaļāvās uz Kopienas tiesību aktiem tiešām 
nozīmīgā veidā. Tāpēc kāds Polijas tiesnesis izteica novērojumu, ka 
pievienošanās Eiropas Savienībai nav radījusi nekādas jūtamas izmaiņas viņa 
ikdienas darbā.

(ii) Uzskats, ka Kopienas tiesību akti ietekmē vienīgi pārrobežu 
situācijas

Francijas tiesas tiesnesis pauda viedokli, ka daudzi tiesneši neapzinās, ka 
Kopienas tiesību aktus var piemērot arī tajos gadījumos, kas nav pārrobežu 
situācijas.

(iii) Kopienas tiesību aktu daudzums un sarežģītība

Francijas tiesnesis pauda savā komentārā, ka viņš Kopienas tiesību aktus 
uztver "ar bailēm", jo šis nezināmais tiesību kopums ir grūti pieejams un 
juristiem tas bieži vien vēl grūtāk nekā tiesnešiem. Šī uztvere atbalsojās arī 
Vācijas otrās instances tiesas tiesnešu teiktajā, ka tā terminoloģija, kura ir 
izmantota Kopienas tiesību aktos ir "ārvalstu" vai "sveša". Nākamās bažas 
bija par Kopienas sekundāro tiesību daudzumu un iespaidu, ka šis apjoms 
pastāvīgi palielinās un kļūst arvien sarežģītāks. Vairāki tiesneši, arī tie, kuri 
bija izrādījuši ievērojamu entuziasmu un interesi par Kopienas tiesību aktiem, 
uzskatīja, ka turpināt vēl uzlabot tiesības atsevišķās jomas ir izaicinājums.

(iv) Papildu slodze

Respondenti regulāri pauda bažas par faktu, ka ar viņu darbu slodzi izskatīt ar 
Kopienas tiesībām saistītu jautājumu ir ļoti sarežģīti, ja ne neiespējami. Šo 
punktu papildināja uztvere, ka nepieciešams ieguldīt ievērojami daudz laika, 
lai saprastu Kopienas tiesību aktu punktus salīdzinājumā ar dalībvalsts tiesību 
aktu izskatīšanu.
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(v) Naidīgums pret Kopienas tiesību aktiem 

Vairāki tiesneši bija naidīgi pret Kopienas tiesību aktiem to lielās ietekmes dēļ 
pār dalībvalstu tiesību aktiem. Vācijas tiesnesis no finanšu tiesas uzskatīja, ka 
Kopienas tiesību aktu ietekme palielina "sliktus spriedumus un neprecīzu 
juridisko skaidrību". Visbeidzot, darba tiesas tiesnesis jutās aizkaitināts dēļ 
viņam uzspiestās lomas Kopienas tiesiskajā kārtībā.

(vi) Joma, kura diemžēl paredzēta tikai speciālistiem

Kāds Vācijas tiesnesis kritizēja faktu, ka pirmās instances tiesneši bieži vien 
veic tikai tehnisko darbu, secinot, ka nepieciešams izmantot Kopienas tiesību 
aktus, kamēr iniciatīva bieži vien ir atkarīga no augstāk kvalificētajiem 
tiesnešiem. 

(vii) Ar paaudzēm saistītās problēmas

Vairākiem tiesnešiem viņu studiju laikā nekad nebija mācītas ES tiesības, arī 
vienam Francijas tiesnesis no apelācijas tiesas un vienam Vācijas tiesnesis 
viņa gandrīz sešdesmit gados. 

(viii) Nozīme, kas kļūs redzama nākotnē

Vairāki tiesneši no jaunajām dalībvalstīm ļoti daudz raudzījās nākotnē. 
Piemēram, Slovēnijas tiesnesis apgalvoja, ka konkrētais aspekts tiesneša 
darbā ar laiku tikai pieaugs.

(ix) Nedrošība

Vairāki tiesnešu jutās nedroši, piemērojot Kopienas tiesību aktus Juridiskā 
tradīcija nebija pazīstama un interpretācijas metodes atšķīrās no parasti 
izmantotajām. Kāds administratīvais tiesnesis domāja, ka Kopienas tiesībām 
ir tāda dimensija, kuru viņa nemācētu uztvert savā ikdienas darbā.

(x) Acīm redzama realitāte

No otras puses, tiesnešu mazākums jutās ievērojami drošāki par tiešu 
saskaršanos ar Kopienas tiesību aktiem, uzskatot to par skaidru realitāti. Kāds 
Itālijas tiesnesis apgalvoja, ka labi apzinās savu iesaisti kā pirmajam 
tiesnesim Kopienas tiesību aktu piemērošanā, tikai cerēja, ka arī citi viņa 
kolēģi citās dalībvalstīs jūtas tāpat. Vēl kāds respondents uzskatīja, ka, par 
spīti šai realitātei, kas tiesnešiem kļūst arvien skaidrāka, puses un viņu juristi 
ne vienmēr tai seko. Austrijas tiesnesis, kurš atzina, ka sākotnēji bijis naidīgi 
noskaņots pret Kopienas tiesību aktiem, pauda viedokli, ka, jo vairāk viņš tos 
ir piemērojis, jo vairāk sāk justies pārliecinātāks attiecībā uz tiem. Vācijas 
administratīvais tiesnesis bija vēl tālejošāks, uzskatot, ka šī loma ir 
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"aizraujoša, bet sarežģīta", jo Kopienas tiesības joprojām ir relatīvi jaunas un 
tās netiek atbalstītas ar atbilstošām apmācības iespējām un pieejamajām 
bibliotēkām.

Divas administratīvās tiesas Vācijā atzīmēja, ka būtu labi, ka vairumu no 
jautājumiem saistībā ar Kopienas tiesībām varētu uzreiz noskaidrot pirmajā 
instancē bez neskaitāmām apelācijām. Ir neproduktīvi, ka šos jautājumus 
izskata tikai dalībvalstu augstākajās tiesās, jo tas nevajadzīgi novilcina lietas. 
Kāds Francijas komerclietu tiesnesis apgalvoja, ka pirmās instances tiesneši 
bieži vien ir uz Kopienas tiesību "frontes līnijas" un bieži vien pieredz opozīciju 
arī no valstu augstākajam tiesām. Kāds citu Vācijas tiesnesis, uzskatīja 
domas par Kopienas tiesību aktiem viņam kā pastāvīgs pavadonis. Lai arī tās 
nav priekšplānā (im Vordergrund), viņš tās vienmēr patur prātā (im 
Hinterkopf).

(xi) Proaktīva tiesnešu attieksme

Viens Francijas tiesnesis apgalvoja, ka ir izstrādājušies zināmi refleksi, jo 
daudzas no Kopienas tiesību normām jāizmanto pēc tiesneša, nevis pušu, 
iniciatīvas. 

(xii) Tiesiskā sadarbība civillietās

Vairāki respondenti īpaši atsaucās, ka viņi izmanto pasākumus tiesu iestāžu 
sadarbībā civillietās (EK līguma 61.panta c) apakšpunkts, jo īpaši Briseles 
I Regulu, Juridiskās palīdzības direktīvu un Regulu par dokumentu 
pakalpojumiem25. Viens no ģimenes lietu tiesnešiem bija īpaši ieinteresēts 
piemērot Briseles II "bis" Regulu, tā kā tai ir skaidra "pievienotā vērtība" 
Eiropas Savienības pilsoņiem.

(xiii) Patērētāju lietas

Kāds tiesnesis uzskatīja, ka Kopienas tiesības ir īpaši nozīmīgas patērētāju 
aizsardzības jomā, bet vairums no viņa dalībvalsts kolēģiem to nesaprot.

(xiv) Grūtības acte clair doktrīnas piemērošanā

Saskaņā ar divu tiesnešu no augstākajām tiesām minēto, dažkārt ir grūti 
noteikt, vai acte clair doktrīna būtu piemērojama konkrētajā lietā. Tam skaidrs 
iemesls ir tas, ka ir grūti pārliecināties, vai valsts tiesa kādā citā dalībvalstī ir 
izskatījusi līdzīgu jautājumu un kāds ir bijis pieņemtais lēmums.

                                               
25 Padomes 2000. gada 29. maija Regula (EK) Nr.  1348/2000 par tiesas un ārpustiesas 
civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, O.V L 160 , 30.06.2000., 37. lpp..
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7. Pasākumi, lai nodrošinātu labāku dalībvalstu tiesnešu izpratni par 
Kopienas tiesību aktiem un to izmantošanu

(a) Ierosinājumu apkopojums

790 respondentu pauda savus viedokļus vai ieteikumus par šo atvērto 
jautājumu. Pamatīgāka un nepārtraukta apmācība Eiropas Savienības tiesību 
jomā tiesnešu studiju laikā un karjerā bija viens no populārākajiem 
ieteikumiem (51,1 %) un šajā saistībā bija daudzi praktiskie komentāri (skatīt 
iepriekš – b sadaļā). Daži pauda aicinājumu palielināt vai uzlabot informāciju 
(21,5 %) un priekšlikumus, kā padarīt pieejamu jaunāko informāciju. Plaši 
izplatīti bija aicinājumi veidot labāku likumdošanu Kopienas līmenī (9,4 %). 
Noslēdzot, vairāk vai mazāk populāri bija četru ieteikumu veidi: Jautājums par 
valodu apmācībām (4,4 %), veids, kādā ar Kopienas tiesību aktiem jāstrādā 
dalībvalsts līmenī (4,3 %), aicinājumi Eiropai paveikt kaut vai mazāk, bet labāk 
(4,1 %) un noslēgumā jautājumi saistībā ar EKT un tās spriedumiem (3,7 %). 
7. sadaļas beigās 44. lpp. var atrast diagrammu, kas atspoguļo šos rezultātus.

(b) Tiesnešu apmācību par Kopienas tiesību aktiem pilnveidošana visos 
aspektos

More legal training
73%

Specific emphasis on 
practical aspects of 

training
12%

4%

Exchanges
7%

More legal training

Specific emphasis on practical aspects of training

Exchanges and contacts between judges from different
Member States
Creating a common legal culture

E-learning

Specific comments regarding EJTN

Specific comments regarding ERA

Creating a European school for the judiciary

Harmonising the way in which judgments are drafted

Vairāk juridiskās apmācības (73 %), Īpašs uzsvars apmācībā uz praktiskajiem 
aspektiem (12 %), Apmaiņas (7 %).
Vairāk juridiskās apmācības;
Īpašs uzsvars apmācībā uz praktiskajiem aspektiem;
Apmaiņa un kontakti starp dažādu dalībvalstu tiesnešiem;
Kopējas juridiskās kultūras izveidošana;
Elektroniskās izglītības joma;
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Īpaši komentāri attiecībā uz EJTN;
Īpaši komentāri attiecībā uz ERA;
Eiropas skolas tiesu iestāžu darbiniekiem izveidošana;
Spriedumu sagatavošanas veidu saskaņošana.

(i) Vairāk juridiskās apmācības

Lielākais vairums no respondentiem (75 %) atbalstīja apmācību Kopienas 
tiesību jomā palielināšanu visos līmeņos. Pirmkārt, vairāki tiesneši uzskatīja, 
ka Kopienas tiesībām ir jābūt obligātam priekšmetam universitāšu tieslietu 
studijās, kā tas jau ir dažās dalībvalstīs. Francijas tiesnesis uzskatīja, ka 
Kopienas tiesības dažkārt nav pietiekami integrētas augstāko izglītības 
iestāžu mācību programmās tajās jomās, kurās šī Kopienas kompetence tiek 
plaši izmantota. Respondenti uzskatīja apmācību Kopienas tiesību jomā par 
arvien nozīmīgāku, jo īpaši attiecībā uz prejudiciālā nolēmuma tiesvedību, kad 
bija runa par dalībvalstu skolām nākamajiem miertiesnešiem un tiesnešiem.

Vairāki visbiežāk minētie ieteikumi bija attiecībā uz profesionālo apmācību 
praktizējošajiem tiesnešiem. Pirmkārt, apmācībai tiesnešiem jābūt pieejama 
bez maksas. Viens tiesnesis uzskatīja, ka šāda apmācība ir sabiedrības 
interesēs un daļa no publiski nodrošināma pakalpojuma. Vācijas darba tiesas 
tiesnesis apgalvoja, ka pēc šādiem kursiem ir liels pieprasījums, bet vietu 
skaits ir ierobežots, un finansiālais ieguldījums bija visbiežākais lūgums no 
dalībniekiem. Otrkārt, šai apmācībai jābūt regulārai vai pat pastāvīgai, dažiem 
tiesnešiem uzskatot, ka tā tikai būtu efektīvāka, ja to padarītu par obligātu. 
Treškārt, kopējā apmācība par Kopienas tiesībām vairāk tika gaidīta 
dalībvalstī un pēc iespējas tuvāk respondenta darba vietai. Bija nozīmīgs 
pieprasījums pēc lielāka specializēto kursu piedāvājuma un arī tai pretēja 
tendence, kad tiesneši dažkārt pieprasīja Eiropas Savienības līmenī 
specializētos kursus, piemēram, konferences ar dalībniekiem no visas Eiropas 
Savienības. Ceturtkārt, ka kopējai apmācībā būtu jāiekļauj pēc iespējas 
lielāku dalībvalstu tiesnešu skaitu no visiem tiesu līmeņiem.

Noslēdzot, apmācība tika uzskatīta par svarīgu motivēšanas nolūkos. 
Kopienas tiesībām ir biedējošu tiesību aktu forma un kursi šajā saistībā varētu 
palīdzēt novēst atsevišķas šaubas. 

(ii) Īpašs apmācību uzsvars uz praktiskajiem aspektiem

Daudzi tiesneši, galvenokārt no Polijas, bet arī no Ungārijas, Slovēnijas, 
Bulgārijas, Rumānijas un Vācijas prasīja, lai valsts apmācība būtu praktiskāka 
un mazāk pievērstos teorijai. Tā varētu ietvert gadījuma studijas vai praktiskos 
seminārus ar ekspertiem. Nozīmīgs tiesnešu skaits labprāt vēlējās apmeklēt 
ES iestādes, jo īpaši EKT.

(iii) Apmaiņa un kontakti starp dažādu dalībvalstu tiesnešiem
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Daudzi respondenti no visām dalībvalstīm atzīmēja tiesnešu apmaiņas 
programmu nozīmi visā ES. Vissvarīgākais aspekts bija iespēja apspriest 
interesējušos jautājumus ar tiesnešiem no citām dalībvalstīm un uzzināt, kā 
viņi rīkojas attiecībā uz līdzīgām problēmām citā tiesiskajā kontekstā. Pēc 
Vācijas tiesneša teiktā, apmaiņa ir galvenā iespēja tiesnešiem "domāt ārpus 
savas dalībvalsts rāmjiem", tādejādi paplašinot viņu priekšstatus. Turklāt 
vairāki Nīderlandes, Beļģijas, Slovēnijas un Vācijas tiesneši bija personīgi 
ieinteresēti praksē EKT. 

Zināms satraukums tika izteikts arī saistībā ar uztverto vietu trūkumu 
apmaiņas programmās. Piemēram, viens tiesnesis uzskatīja, ka vienīgi tie 
tiesneši, kuri strādā Tieslietu ministrijā, var piedalīties, kamēr cits tiesnesis 
uzskatīja, ka apmaiņas programmā vietas ir rezervētas priviliģētai elitei, bet 
neminēja nevienu konkrētu iemeslu, kāpēc viņš tā uzskata. 

Šajā sadaļā ir iekļautas arī tās atbildes, kuras aicināja veicināt kontaktu starp 
dalībvalstu tiesnešiem, piemēram, specializēto tīklu veidā, bet neko neminot 
par pašreizējo apmaiņu. Vācijas tiesnesis izcēla personiskā kontakta nozīmi 
starp tiesnešiem salīdzinājumā ar anonīmo. Tiesnesis no augstākās tiesas 
pauda viedokli, ka apmaiņa starp tiesnešiem visā ES ir būtiska, lai piemērotu 
acte clair doktrīnu, kas paredz dalībvalstu tiesnešiem pārbaudīt, kādus 
rezultātus sasniegušas citas pašmāju tiesas un vai dažādā interpretēšana ir 
saistoša attiecībā uz vienādu Kopienas tiesību aktu piemērošanu. 

Viens pirmās instances tiesnesis ieteica ieviest ES finansējumu tiešsaistes 
forumiem, lai apspriestu kopīgi interesējošos jautājumus, kā arī uzsvēra, ka 
svešvalodu zināšanas dažiem tiesnešiem būs ierobežojošs faktors un dažkārt 
šķērslis, lai iesaistītos šādā mijiedarbībā starptautiskajā līmenī. Visbeidzot, 
kāds Zviedrijas tiesnesis vēlējās apmaiņas programmas, kas mazinātu starp 
viņa kolēģiem dažkārt novērotās bailes no ārvalstu tiesību aktiem. Tomēr 
šādai apmaiņai būs nepieciešama personīgā iesaiste un pat iedvesma.

Vairāki Vācijas tiesneši vēlējās, lai viņiem tiku nodrošināta īpaša atgriezeniskā 
saite no Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN). Viens tiesnesis bija 
piedalījies kādā apmaiņas programmā un bija īpaši entuziastisks attiecībā uz 
atklātajām perspektīvām par citām tiesiskajām sistēmām, un bija gatavs 
piedalīties arī turpmākajos pasākumos. Divi citi tiesneši bija apmierināti ar 
EJTN piedāvājumu, bet uzskatīja, ka pieejamās iespējas ir gan 
nepietiekamas, gan pārāk svešas dalībvalstu tiesnešiem.

(iv) Kopējas juridiskās kultūras izveidošana

Nozīmīgs tiesnešu skaits vēlējās kopīgas tiesu juridiskās izveidošanu Eiropā, 
kur Kopienas tiesību akti būtu nozīmīga tās daļa. Piemēram, kāds Francijas 
pirmās instances komerclietu tiesnesis pauda viedokli, ka Kopienas tiesības 
nevar uzskatīt par jomu, kas paredzēta tikai elitāriem speciālistiem, bet gan kā 
par juristu un tiesnešu ikdienas sastāvdaļu. Līdzīgi, arī Vācijas administratīvo 
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lietu tiesnesis uzskatīja, ka Kopienas tiesībām jākļūst par kaut ko pierastu 
tiesnešu un sabiedrības uzskatos. Vācijas respondents no finanšu lietu tiesas 
argumentēja, ka tiesnesim ir milzīga atbildība attiecībā uz Kopienas tiesībām. 
Gadījumos, kad tiek pārkāptas pilsoņu tiesības, viņi var paļauties uz vairākiem 
Kopienas tiesību aktiem, bet ja, piemēram, tiek, pārkāpta Floras un faunas 
direktīva26, daba pati sevi neaizstāvēs, tāpēc tiesnesim jābūt īpaši modram . 

Cits tiesnesis uzskatīja, ka dalībvalstu viedokļus par tiesu varu ir jāpadara 
vienotākus, tā kā pašlaik ir jūtamas atšķirības. Tika argumentēts, ka šāda 
interpretācija jau sen ir izplatīta starp juristiem. Francijas tiesnesis uzskatīja, 
ka lielāka dalībvalstu un Kopienas tiesu tuvināšana varētu sekmēt kopējas 
juridiskās kultūras izveidošanu Eiropā.

(v) Elektroniskās izglītības joma

Jautājums par e-izglītību parādījās vairākās no saņemtajām atbildēm. 
Slovēnijas tiesnesis pauda viedokli, ka daži vecāka gadu gājuma tiesneši 
nepārzina jaunākās tehnoloģijas un labprātāk priekšroku dotu drukātam 
saziņas līdzeklim. Tomēr vairāki tiesnešu uzskatīja, ka internets būtu 
potenciāli noderīgs, lai paizglītotos. Tika arī uzsvērts, ka tas varētu būt tikai kā 
papildinājums, bet ne aizvietotājs, tiešā kontakta iespējām starp tiesnešiem. 

(vi) Īpaši komentāri attiecībā uz ERA

Vairāki tiesneši atsevišķi komentēja ERA piedāvātos seminārus. Iegūtās 
atsauksmes bija par to, ka šādi kursi ir gan labi, gan noderīgi, bet jāapsver 
jautājums par dalības finansēšanu šādiem kursiem, kas ir tas pats jau iepriekš 
minētais punkts saistībā ar apmācību kopumā. 

(vii) Eiropas skola tiesu iestāžu darbiniekiem

Tiesnešiem bija pretrunīgs viedoklis par ideju izveidot Eiropas Savienības 
aģentūru vai struktūru, kuras uzdevums būtu piedāvāt apmācību kursus par 
Kopienas tiesībām Eiropas līmenī, pārņemot to lomu, kas pašlaik ir dalībvalstu 
iestādēm. Viens Portugāles tiesnesis izteica aicinājumu, lai šādi Eiropas 
Savienības kursi būtu obligāti, un dalībvalstu mācību struktūras arī varētu 
Eiropas Savienības piedāvātos kursus uztvert kā paraugu. Vēl viens tiesnesis 
no augstākās administratīvās tiesas uzskatīja, ka šādas struktūras izveide ir 
būtiska, lai "iedzīvinātu 'Kopienas tiesības aktus, tas ir, padarītu tos par 
izmantotiem dalībvalsts līmenī. Respondents atzīmēja, ka diemžēl dalībvalstu
eksperti Kopienas tiesību aktos administrācijās un tiesās, ne vienmēr ir spējīgi 
ieviest Kopienas tiesību aktus dalībvalstīs. 

                                               
26 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEC par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992, 7. lpp.
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(viii) Spriedumu sagatavošanas veidu saskaņošana

Francijas tiesnesis ieteica dažādas tehnikas, kādās katrā dalībvalstī varētu 
izmantot spriedumu sagatavošanā, un kādā mērā arī saskaņot.

(c) Labāka pieeja informācijai 

More information 
generally

40%

Academic or specialised 
literature

23%

Regular thematic 
newsletters

14%

6%

6%
6%4% 4%

More information generally

Academic or specialised literature

Regular thematic newsletters

Judgment databases

Integrating Community law in national codes/textbooks

Improving the search function on Curia and Eur-lex

More awareness and better visibility of Community law

Interoperability of national & Community legal databases

Vairāk informācijas kopumā (40 %), Zinātniskā vai specializētā literatūra (14 %), 
Regulāri tematiskie izdevumi.
Vairāk informācijas kopumā;
Zinātniskā vai specializētā literatūra;
Regulāri tematiskie izdevumi;
Spriedumu datu bāzes;
Kopienas tiesību aktu integrācija dalībvalstu kodeksos un mācību materiālos;
Meklēšanas iespēju uzlabošana Curia un Eur-lex;
Lielāka Kopienas tiesību aktu izpratne un redzamība;
Dalībvalstu un Kopienas tiesību aktu datu bāžu sadarbspēja.

(i) Vairāk informācijas kopumā

Daudzi tiesneši prasīja vairāk informācijas par Kopienas tiesību aktiem. 
Kopējās bažas bija par pienācīgu jaunākās informācijas ieguvi noteiktās 
jomās, ņemot vērā, ka Kopienas tiesības ir tiesību normas, kas izplatās ļoti 
ātri. Daži respondenti arī uzsvēra bailes par tiesnešu pārslogošanu, kuriem 
bija nepieciešamais līdzsvars starp hronisku informācijas trūkumu, no vienas 



PE402.874v01-00 46/59 PR\712384LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

puses, un dokumentu plūsmu, no otras puses. Piemēram, kāds Austrijas 
tiesnesis bija atklājis, ka informācija par Kopienas tiesību aktiem ir pieejama 
nestrukturētā veidā, kas rada neskaidrības par to, vai konkrētais dokuments ir 
jaunākā pieejamā versija vai jau novecojusi.

Informācija tika pieprasīta tiesnešu dzimtajā valodā. Bieži tika pieminēta 
īpašas informācijas par prejudiciālā nolēmuma tiesvedību nepieciešamība, kā 
arī par jaunāko Kopienas tiesību aktu izstrādāšanu un par kompetenču 
sadalījumu starp dalībvalstīm un Kopienu.

(ii) Akadēmiskā vai specializētā literatūra

Daudzi tiesnešu, īpaši no jaunajām dalībvalstīm (sarūkošā secībā pēc 
biežuma: Polija, Slovēnija, Lietuva, Ungārija) minēja atsevišķus aspektus 
saistībā ar zinātnisko jomu un pētniecību. Kāds augstākās tiesas tiesnesis 
pieminēja grūtības piekļūt zinātniskajiem darbiem citās dalībvalstīs. Finanšu 
lietu tiesnesis no Vācijas mudināja un komentēja par pārrobežu sakaru 
trūkumu pētniecības jomā par Kopienas tiesībām. Turklāt grāmatas par 
Kopienas tiesībām esot dārgas un nav pieejamas plašākai sabiedrībai. Polijas 
tiesnesis papildināja, ka pašlaik viņa tiesa nevar atļauties nopirkt šādas 
grāmatas, ņemot vērā to cenu.

Respondentiem bija spēcīgi izteiks viedoklis ar to, ka jebkuriem zinātniskajiem 
komentāriem vai grāmatām ir jābūt pieejamām tiesnešu valodās neatkarīgi no 
tā, cik šīs valodas ir plaši izmantotas. Viens tiesnesis aicināja nodrošināt 
Kopienas finansētus tulkojumus labāko publikāciju izlasei

Visbeidzot, gan miertiesnesis, kurš strādāja kā padomnieks kasācijas tiesā, 
gan pirmās instances tiesnesis mudināja turpmāk attīstīt šādu zinātnisko 
literatūru Kopienas tiesību jomā. Tā, piemēram, ir nepietiekami pārstāvēta 
dalībvalstu juridiskajos izdevumos un bieži vien publicēta pārāk novēloti.

(iii) Regulāri informatīvie tematiskie izdevumi

Ievērojams respondentu skaits aicināja izveidot regulāru izdevumu par 
Kopienas tiesību jautājumiem, kā arī par būtiskākajiem spriedumiem viņu 
tiesību subjektu jomās citās dalībvalstīs. Galvenā uzmanība tika pievērsta ar 
elektroniskā pasta palīdzību iegūstamajiem resursiem, kamēr citi tiesneši 
izteicās, ka labprātāk dotu priekšroku papīra versijām. Izdevumu jānosūta 
regulāri (piemēram, trīs vai četras reizes gadā) vieglā un kompaktā formā un 
galvenokārt tam jābūt efektīvi piemērotam savai auditorijai un pilnībā 
saistošam dalībvalstu tiesnešiem. Kāds augstākās tiesnesis Vācijā, uzskatīja, 
ka šādam specializētam izdevumam jānodrošina tiesnešiem jaunākā 
informācija to atbilstošajā jomā tā vietā, lai nosūtītu daudz nesaistošus 
dokumentus.

(iv) Spriedumu datu bāzes
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Vairāki tiesneši savos komentāros pieminēja informācijas trūkumu par 
judikatūru citās dalībvalstīs. Viņi pieminēja ideju par spriedumu datu bāzēm, 
kurās būtu apkopoti spriedumi vai to kopsavilkumi no dalībvalstīm attiecībā uz 
Kopienas tiesību aktiem. Kāds augstākās tiesas tiesnesis apgalvoja, ka 
pašlaik pietrūkst šādas salīdzinošās datu bāzes un ka informācijai pār ārvalstu 
tiesas spriedumiem jebkurā gadījumā jābūt bez maksas un pieejamai 
oriģinālvalodā un angļu valodā. Citi ieteikumi bija arī par datu bāžu tīklu izvedi 
un iespēju, kas atļautu valstu tiesnešiem no visām dalībvalstīm iegūt 
spriedumus no Eiropas Savienības datu bāzes. Kāds tiesnesis izcēla 
Starptautiskās bēgļu tiesību tiesnešu asociācijas pūliņus, datu bāzei 
saskaroties ar zināmām grūtībām finansējuma trūkuma dēļ27. Visbeidzot, kāds 
Vācijas tiesnesis uzskatīja, ka Jurifast datu bāze, kas ir pieejama Eiropas 
Savienības Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu jurisdikciju mājas 
lapā28 , satur pietiekamu informāciju par spriedumiem citās dalībvalstīs. Tā 
sniedz labu pārskatu par uzsāktajām prejudiciālā nolēmuma tiesvedībām un 
par prejudiciālo nolēmumu piemērošanu dalībvalstu tiesās. 

(v) Kopienas tiesību aktu integrācija dalībvalstu kodeksos un 
mācību grāmatās

Vairāki respondenti no pirmās instances tiesām Francijā un Vācijā aicināja 
integrēt Kopienas tiesību aktus ar tiem saistīto judikatūru dalībvalstu kodeksos 
un praktizējošo darbinieku rokasgrāmatās un komentāros, ņemot vērā , ka tie 
līdz šim tur nav pārstāvēti. Tiesnesis no augstākās reģionālās tiesas Vācijā 
uzskatīja, ka Kopienas tiesību aktiem jābūt uzskatāmāk saistītiem ar valstu 
tiesību aktiem šādās grāmatās atsauču meklēšanai, tad tā netiktu uztverta kā 
pilnībā atšķirīga tiesiskā kārtība no pašmāju likumiem. 

(vi) Meklēšanas iespēju uzlabošana Curia un Eur-lex datu bāzēs

Atsevišķi tiesneši aicināja izveidot lietotājam draudzīgākas meklēšanas 
iespējas, lai piekļūtu likumdošanai un EKT spriedumiem. Šajā saistībā tika 
piedāvāti vairāki ieteikumi, arī spriedumu meklēšana pēc atslēgas vārdiem, 
padarīt meklēšanu pieejamāku pēc konkrētās problēmas , un modernizēt 
meklēšanas ierīces. 

Visbeidzot, viens respondents ieteica spriedumus padarīt interaktīvākus, 
nodrošinot lasītājiem iespēju, kad var nospiest uz lietas atsauces jebkuram no 
dotajiem spriedumiem un uzreiz atvērt šo spriedumu tā vietā, lai veiktu jaunu 
meklēšanu. Nākamais ieteikums bija apsvērt iespēju padarīt pieejamākus 
agrākos ģenerāladvokātu secinājumus, kas pašlaik tiešsaistē nav pieejami.

                                               
27 Datu bāze ir pieejama šeit: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 Datu bāze ir pieejama šeit: http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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(vii) Lielāka Kopienas tiesību aktu izpratne un labāka 
pamanāmība

Vairāki respondenti no Zviedrijas, Kipras un Spānijas par svarīgu uzskatīja 
nodrošināt, ka Kopienas tiesību akti vairāk tiktu pieminēti nacionālajos 
plašsaziņas līdzekļos, un vairāk tiktu paskaidrots, kāda būs to ietekme uz 
pilsoņu ikdienas dzīvi visā ES.

(viii) Dalībvalstu un Kopienas tiesību aktu datu bāžu sadarbspēja

Tā vietā, lai izveidotu Eiropas Savienības datu bāzi, kā tas tika ierosināts 
iepriekšējos priekšlikumos 7. sadaļā c) punkta iv apakšpunktā, divi tiesnešu 
ierosina integrēt meklēšanas iespējas par Kopienas tiesību aktiem ar labi 
pazīstamām un bieži izmantotām nacionālās likumdošanas datu bāzēm, tādu 
kā Vācijas juridiskās informācijas sistēmu Juris.

 (d) Kopienas tiesību aktu izstrādes pilnveidošana

(i) Labāka tiesību aktu izstrāde

Proporcionāli liels respondentu skaits (71 %) ierosināja izmaiņas Kopienas 
līmenī tam veidam, kādā tiek pieņemti tiesību akti. 

Dažas atbildēs tika uzstāts uz to, ka likumdošanas valodai un struktūrai ir 
jābūt skaidrākai. Bulgārijas tiesneša izteiktā vēlme pēc lielākas 
vienkāršošanas, mazāk neskaidrības un lielākas precizitāte bija raksturīga 
daudzām atbildēm. Vācijas pirmās instances tiesnesis ierosināja novērst 
pārmērīgi lielo atsaukšanos uz agrāko likumdošanu. Francijas tiesnesis savā 
komentārā pievērsās Kopienas tiesību aktu sarežģītībai, formulējumiem 
dažkārt sasniedzot “sirreālistisku” līmeni, un, ka kam kā paraugi varētu būt 
Augu šķirņu aizsardzības Regula29 un Briseles II "bis" Regula. Divi 
respondenti pauda viedokli, ka Regulu un jo īpaši Direktīvu ratione temporis
piemērošanu ir grūti saprast un tā tiek pasniegta bezpalīdzīgā veidā  
Tiesnesis, kurš specializējās finanšu lietās, arī ieteica padarīt vieglāk 
uztveramus direktīvu un regulu oficiālos nosaukumus, kas tika uzskatīti par 
nepiemērotiem spriedumu atsaucēm. Vēl viens viedoklis saistībā ar izmantoto 
valodu bija, ka tai jātiek izmantotai pastāvīgākā veidā attiecībā dažādos 
likumdošanas instrumentos. Tomēr Vācijas tiesnesis uzskatīja, ka neskaidrība 
un sarežģītība ir neizbēgamas sekas, tāpēc, ka dalībvalstis nevēlās saskaņot 
to tiesiskās sistēmas, kaut vai visniecīgākajā mērā.

Pēdējās instances patentu tiesas tiesnesis uzsvēra faktu, ka noteiktas normas 
tikušas iekļautas Kopienas tiesību aktos pēdējā brīdī. Tomēr Kopienas 

                                               
29 Padomes 1994 .gada 27. jūlija Regula (EK) Nr.  2100/94 par Kopienas augu šķirņu 
aizsardzību, Oficiālais Vēstnesis L 227 , 01.09.1994., 1. lpp.
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likumdevējiem jābūt saistoši pārbaudīt, vai šādi pēdējā brīža papildinājumi 
savienojami ar acquis un vai tie loģiski iekļaujas kopējā sistēmā.

Daži tiesneši kritizēja garās preambulas kā nevajadzīgas. 

Divi tiesneši aicināja palielināt regulu izmantošanu direktīvu vietā juridiskās 
skaidrības un precizitātes dēļ. Vairāki tiesneši aicināja Padomi un Parlamentu 
nodrošināt likumdošanas procesā lielāku pārredzmību un palīdzēt precizēt 
pieņemtos tiesību aktus. 

Noslēgumā, viens no tiesnešiem, kurš kā eksperts bija piesaistīts Kopējam 
modelim Eiropas Savienības līgumtiesību jomā, saskatīja vajadzību pēc 
sistemātiskākas Komisijas apspriešanās ar tiesnešiem pirms tā iesniedz 
priekšlikumus par tiesību aktiem.

(ii) Kopienas tiesību aktu kodificēšana un to oficiālie krājumi

Ideju par speciālu kodu piešķiršanu Kopienas tiesību aktiem, tādejādi 
novēršot vajadzību izskatīt neskaitāmus avotus, lai atrisinātu konkrēto 
juridisko jautājumu, galvenokārt izteica Francijas un Vācijas tiesneši (22. %)  
Daudzi tiesneši to redzēja kā lielāku pūliņu daļu, mēģinot Kopienas tiesību 
aktus padarīt vienkāršākus un nodrošinot labāku pieeju informācijai.

(iii) Labāki EKT spriedumu un tiesību aktu tulkojumi

Nedaudzi tiesneši no Polijas un Somijas (kopumā 6 % no atbildēm, par šo 
tematu) gribētu labākus Kopienas tiesību aktu un spriedumu tulkojumus.

(e) Tiesnešu valodu prasmju uzlabošana 

Tiesneši no dažādām dalībvalstīm, galvenokārt no jaunām dalībvalstīm, 
uzskatīja, ka valodu apmācībām tiesnešiem jākļūst par prioritāti. Tie 
respondenti, kuri izteica citus priekšlikumus, arī pieminēja šo ieteikumu.  
Piemēram, Slovēnijas tiesnese uzskatīja, ka tas ir ļoti steidzami, kamēr Polijas 
tiesnesis pauda viedokli, ka nepietiekamās citu valodu zināšanas ir 
pamatproblēma, kas kavē attīstību citās jomās. 

Itālijas tiesnesis pauda viedokli, ka valodu zināšanas ir priekšnoteikums 
tiešajam kontaktam starp tiesnešiem no dažādām dalībvalstīm, kas savukārt ir 
priekšnoteikums tiesu iestāžu sadarbībai civillietās un krimināllietās. Vācijas 
tiesnesis papildināja šo pieņēmumu, ierosinot izveidot veidni, kurā tiktu 
norādītas visu tiesnešu svešvalodas prasmes noteiktajā jomā, lai veicinātu 
pārrobežu sadarbību, piemēram, izmantojot tādu tiesību aktu, piemēram, 
Regulu par pierādījumu iegūšanu.  

Austrijas tiesnesis uzdeva jautājumu par to, vai valodu kursiem tiesnešiem un 
tiesnešu palīgiem nevajadzētu būt obligātiem. Visi respondenti piekrita 
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saskaņā ar iepriekš minētām atbildēm par tiesisko apmācību, ka šādiem 
kursiem to dalībniekiem jābūt pieejamiem bez maksas.

Visbeidzot, tiesnesis no Apvienotās Karalistes brīdināja par valodu trūcīgajām 
zināšanām, tomēr pieminot ierobežoto budžetu tiesām.30 Viņa valodas 
zināšanu lietošanai netika pievērsta uzmanība, tāpēc viņš necentās papildināt 
savas zināšanas, aprobežojoties tikai ar savas dalībvalsts tiesībām. 

(f) Dalībvalstu iestāžu un tiesu iestāžu darbinieku veiktie uzlabojumi

9%

9%

3%3%3%

Better transposition and 
implementation

42%

More time available for 
training

31%
Better transposition and implementation of Community
law
More time available for training

A body to assist judges with Community law matters

Specialised judges within national courts

National "liaison" judges

e-Justice

Role of national supreme courts

Labākas transpozīcijas un ieviešana (42 %), Vairāk laika apmācībām (31 %).
Kopienas tiesību aktu labākas transpozīcijas un ieviešana;
Vairāk laika apmācībām;
Ministrijas struktūra, kas palīdzētu tiesnešiem Kopienas tiesību aktu jautājumos;
Specializēti tiesneši dalībvalstu tiesās;
Valstu „koordinējošais” tiesnesis;
E-tiesiskums;
Dalībvalstu augstāko tiesu loma.

(i) Kopienas tiesību aktu labākas transponēšana un īstenošana

Populārākās atbildes attiecībā dalībvalstu iestāžu lomu (42 %) ietvēra 
pieprasījumu nodrošināt labāku Kopienas tiesību aktu transpozīcijas un 
ieviešanu pašmāju līmenī. Pārnesumam ir jābūt precīzām un pilnīgam. Divi 

                                               
30 Skatīt Eiropas Padomes izveidotās Eiropas Komisijas tiesiskuma efektivitātei (CEPEJ) 2006. gada 
ziņojuma Eiropas juridiskā sistēma 17.–44. lpp.
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tiesneši brīdināja par “apzeltīšanu”, t.i., vēl citu prasību pievienošanu 
dalībvalsts tiesību aktam, kuras sākotnējā direktīvā netiek paredzētas. Vairāki 
tiesneši, arī Francijas apelācijas tiesas tiesnesis, uzskatīja, ka ir svarīgi, lai 
tiktu publicētas tās tabulas, kurās būtu norādīts, kā katra direktīvas konkrētā 
daļa iestrādāta dalībvalsts tiesību aktos. Visbeidzot, vēl viens ieteikums bija 
pieprasīt publicēt konkrēto direktīvu kopā ar tiesību aktu vai instrumentu, kurā 
ir tās pārnesums, kas veicinātu zināšanās par dalībvalsts tiesības akta avotu.

(ii) Labāki apmācības nosacījumi

Daudzi tiesneši (31 %) atzīmēja, ka izveidotās apmācības iespējas ir 
neefektīvas, ja tiesnesis ir pārslogots darbā, jo nav iespējams atrast laiku 
mācībām. Vairāki tiesnešu uzskatīja sevi par pārslogotiem un neapskaužamā 
profesionālajā situācijā. Kāds tiesnesis pauda viedokli, ka apmācības 
Kopienas tiesībās netiek ņemtas vērā spriežot par paaugstinājumiem un 
iecelšanu amatā, un arī tas kavē vairāk iemācīties par Kopienas tiesībām.
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(iii) Ministrijas struktūra, kas palīdzētu tiesnešiem Kopienas 
tiesību aktu jautājumos

Neliels tiesnešu skaits uzskatīja, ka specializēta struktūra viņu valsts tieslietu 
ministrijā būtu ideāls risinājums, lai palīdzētu viņiem. Tiesneši no visām 
tiesām varētu vērsties pie šīs struktūras ar konkrēto pētījuma jautājumu vai 
gadījumos, kad steidzami nepieciešama kāda veida informācija.

(iv) Specializēti tiesneši dalībvalstu tiesās un "sadarbības" 
tiesneši

Vairāki Zviedrijas pirmās instances tiesneši uzskatīja, ka laba prakse būtu 
katrā tiesā nodrošināt viena tiesneša iepazīstināšanu ar jaunāko informāciju 
konkrētajā jomā (arī par Kopienas tiesību aktiem), kurš varētu atbildēt uz savu 
kolēģu jautājumiem. Nākamā ideja bija par Eiropas tiesību koordinatoru 
tiesās, kā tas paredzēts Nīderlandē.

Beļģijas tiesnesis labprāt vēlējās, lai arī viņa valstī tiktu noteikta koordinējošā 
tiesneša loma, lai veicinātu sadarbību pārrobežu prāvās, piemēram, ģimenes 
lietās, kā tas jau notiek dažās dalībvalstīs. 

(v) e-tiesiskums

Viens respondents no Polijas mudināja izveidot e-tiesiskumu un jo īpaši 
veicināt informācijas tehnoloģiju izmantošanu tiesu sistēmā.

(vi) Dalībvalstu augstāko tiesu loma

Vairāki tiesneši, ka dalībvalstu augstākajām tiesām turpmāk jāpieliek pūliņi, lai 
tuvinātu savu judikatūru Eiropas Kopienu Tiesas judikatūrai, kas atsevišķos 
gadījumos labāk pasargā patērētāju. 

(g) ES jāstrādā mazāk, bet efektīvāk

(i) Mazāk tiesību aktu, vairāk atsauču uz subsidiaritāti

Daudz tiesnešu aicināja ES sagatavot mazāk likumdošanas aktu un EKT būt 
aktīvākiem līgumu un sekundāro tiesību aktu interpretācijā. Tika uzskatīts, ka
pārāk liels tiesību aktu daudzums apgrūtinātu pilsoņus un daži tiesneši to 
uzskatīja par biedējošu. Ierobežošana šeit bija visbiežāk minētais atslēgas 
vārds, īpaši normatīvajā, līmenī ar subsidiaritātes principa stigrāku 
ievērošanu. Tās jomas, kurās tiesiskās aktivitātes tika uzskatītas par 
pārmērīgām, bija veselības un nesaskaņotie ienākumu nodokļu jautājumi.

(ii) Tiešās ietekmes atcelšana

Tikai pāris tiesneši uzskatīja, ka grūti lemt mazliet atšķirīgu situāciju 
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gadījumos ar tiešās iedarbības principu. Piemēram, kāds tiesnesis uzskatīja, 
ka ir ārkārtīgi grūti izskaidrot pusei, ka tā ir zaudējusi lietu, lai gan tā ir pat 
skrupulozi ievērojusi pašmāju likumus. Tāpēc šie tiesneši ieteica atgriezies pie 
duālās sistēmas, kurā Kopienas tiesību akti varētu būt spēkā, ja tie ieviesti 
dalībvalstu likumos. Tiesvedības procesi par likumu pārkāpšanu būtu tikai kā 
Komisijas metode nodrošinot, lai dalībvalstis pienācīgi pildītu savas saistības 
saskaņā ar līgumiem, un individuāli pilsoņi nepiedalītos šajā starptautiskajā 
procesā.

(h) Uzlabojumi EKT līmenī 

(i) Spriedumu forma un stils

Daudziem tiesnešiem bija problēmas izprast EKT spriedumus. Galvenie kritika 
bija par sistemātiska pamatojuma trūkumu un iekšējām un ārējām nolēmuma 
neatbilstībām, lai gan viens respondents pauda viedokli, ka tiesneši no 
dalībvalstīm pievērš pārāk lielu uzmanību šim jautājumam. Galvenās 
sūdzības bija par to, ka EKT stils ir ļoti atšķirīgs no pieņemtā pašmāju stila, un 
tāpēc, lai izpētītu EKT spriedumus, ir jāpieliek īpaši pūliņi. Arī tiesnesis no 
Apvienotās Karalistes uzskatīja, ka EKT spriedumi dažkārt ir pārāk neskaidri 
un ieteica, ka spriedumus dažkārt būtu vieglāk piemērot dalībvalsts līmenī, ja 
tie būtu izstrādāti pilnīgākā un skaidrākā stilā, kādā ir ģenerāladvokātu 
secinājumi.

(ii) Ciešāks kontakts ar dalībvalstu tiesnešiem

Vairāki tiesneši no pirmās līdz pēdējās instance tiesām uzskatīja, ka 
pastiprināts dialogs starp dalībvalstu un Kopienas tiesām varētu būt tas 
instruments, kas nodrošinās labāku Kopienas tiesību aktu izmantošanu starp 
vietējiem tiesnešiem. Tas īpaši atkārtojās spēcīgi izteiktajā dalībvalstu 
tiesnešu vēlmē tikt vairāk iesaistītiem visos prejudiciālā nolēmuma tiesvedības 
posmos (skatīt 4.  g punkta iv apakšpunktu) un vairāk kontaktēties ar EKT 
tiesnešiem un amatpersonām to apmācības laikā.

Pārējie viedokļi saistībā ar EKT mājas lapu ir izklāstīti 7. sadaļas c) punkta 
vi apakšpunktā.

(i) Juristu apmācīšana 

Ņemot vērā, ka daudzi tiesneši paļāvās uz to, ka puses ierosinās izskatīt 
Kopienas tiesību aktus (skatīt 6. sadaļas b) punktu i apakšpunktu), lielākajai 
daļai no respondentiem (6 %) liekas pašsaprotami, ka lielākajam uzsvaram 
jābūt uz juristu nevis uz viņu pašu apmācību. Ja juristi vairāk izmantotu 
Kopienas tiesību aktus, kur tas ir nepieciešams saistībā ar viņu iesniegumiem, 
tiesnešiem nāktos daudz biežāk analizēt šādus jautājumus. 
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Tāpēc vēl joprojām ir daudz darāmā. Pēc Beļģijas apelācijas tiesas tiesneša 
minētā, juristu vairākums vēl jo projām nav pieņēmuši Kopienas tiesiskās 
kārtības pastāvēšanu un ES vairāk uztver kā birokrātiju nevis likumdevēju. 
Tiesnesis no augstākās administratīvās tiesas jurisdikcijas atzīmēja ar 
vilšanos, ka nacionālā asociācija vairāk nepiedāvā apmācību Kopienas tiesību 
jomā, jo šie kursi nebija nepietiekami pieprasīti un līdz ar to pārāk dārgi. 

(j) Eiropas Savienības pamatiezīmju mainīšana

Proporcionāli neliels tiesnešu skaits ierosināja radikālas izmaiņas Eiropas 
Savienības konstitucionālajā sistēmā. Starp šīm ierosinātajām izmaiņām 
vispopulārākā bija Eiropas Savienības valodu režīma nomaiņa, daudziem 
tiesnešiem uzskatot, ka angļu valoda ir vienīgā Savienības darba valoda vai 
pat Kopienas tiesību aktu autentiskā valoda, lai veicinātu saziņu starp 
tiesnešiem un novērstu ar tulkošanu saistītās problēmas. Visbeidzot, kāds 
tiesnesis rekomendēja apvienot EK un ES līgumus vienā līgumā, kā tas tika 
ierosināts Eiropas Savienības konstitūcijā, parakstītu 2004 gadā.31

                                               
31 Līgums par Konstitūciju Eiropai, 16.10.2004., OV C 310/1
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Suggestions for a better understanding and use of Community law
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IEROSINĀJUMI LABĀKAS IZPRATNES PAR KOPIENAS TIESĪBU AKTIEM 
NODROŠINŠĀŠANAI UN TO LABĀKAI IZMANTOŠANAI

Tiesnešu apmācība par Kopienas tiesību aktiem pilnveidošana visos aspektos;
Kopienas tiesību aktu izstrādes pilnveidošana;
Dalībvalstu iestāžu un tiesu iestāžu darbinieku veiktie uzlabojumi;
Uzlabojumi EKT līmenī;
Eiropas Savienības pamatiezīmju mainīšana;
Labāka pieeja informācijai;
Tiesnešu lingvistisko prasmju uzlabošana;
ES jāstrādā mazāk, bet efektīvāk;
Juristu apmācīšana.

8. Tiesnešiem nosūtītās aptaujas anketas kopija

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

DALĪBVALSTU TIESNEŠU LOMA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESU 
SISTĒMĀ

APTAUJAS ANKETA

Lūdzu, apvelciet pareizo atbildi un papildiniet ar komentāriem, kur tas nepieciešams.
Šī aptauja ir anonīma.

I. Pieeja Kopienas tiesību aktiem

A. Vai jūs zināt, kā piekļūt Kopienas tiesību aktiem? JĀ - NĒ

Ja jā, kā jūs piekļūstat Kopienas tiesību aktiem?

 interneta pieeja: EUR lex - CURIA - Cits: _______________________________

 dalībvalstu iestāžu sniegtā informācija/ organizētā apmācība 

 Eiropas iestāžu informācija / organizētā apmācība

 cits:________________________________________________________________

B. Cik bieži jūs konsultējaties ar EKT judikatūru? 

 Regulāri / Reti / Nekad

II. Informācija un apmācība
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A. Vai svešvalodas rada šķērsli pienācīgas informācijas ieguvei par Kopienas tiesību aktiem? JĀ - NĒ                                                                     

 Vai jūs uzskatāt, ka kāda informācija jūsu valodā ir īpaši grūti iegūstama? Lūdzu, pastāstiet sīkāk: 

__________________________________________________________

 Vai jūs esat piedalījies svešvalodu kursos par juridiskajiem jautājumiem? JĀ – NĒ   Lūdzu, pastāstiet: 

________________________________________

B. Vai jūs kādreiz esat piedalījies/piedalījusies TAIEX (Īstermiņa tehniskās informācijas apmaiņas birojs) /EJTN 

(Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls)/ERA (Eiropas Tiesību akadēmija) u.t.t. apmācībās JĀ - NĒ

Ja jā, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 Programmas nosaukums: ____________________________________________

 Vai jūsu dalību finansēja? JĀ - NĒ

o Ja jā, tad kādā apmērā? ____________ %

o Vai uzskatāt, ka, ja maksātu jūs, šī dalība būtu dārga? JĀ -NĒ

o Vai jūs uzskatāt, ka šādām apmācībām ir jābūt bezmaksas? JĀ - NĒ

 Vai dalība šādās apmācībās ir atkarīga no kādiem apstākļiem? JĀ -NĒ

o Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet:___________________________________

 Cik reizes jūs piedalījāties šādās apmācībās? ____________x

C. Vai jūs zināt kādu valsts apmācības programmu par Kopienas tiesībām? JĀ -NĒ

   Ja jā, pastāstiet sīkāk: ______________________________________________________

   Vai jūs kādreiz esat piedalījies/piedalījusies šādā programmā? JĀ -NĒ

   Ja jā, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 Programmas nosaukums: ____________________________________________

 Vai jūsu dalību finansēja? JĀ - NĒ

o Ja jā, tad kādā apmērā? _______ __ %

o Vai uzskatāt, uzskatāt, ka, ja maksātu jūs, šī dalība būtu dārga? JĀ - NĒ

o Vai jūs uzskatāt, ka šādām apmācībām ir jābūt bezmaksas? JĀ - NĒ

 Vai dalība šādās programmās ir atkarīga no kādiem apstākļiem ? JĀ - NĒ

o Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet________________________________________

 Cik reizes jūs piedalījāties šādās apmācībās? ____________x

D. Vai tiesiskajā vai ministrijas līmenī pastāv speciāls tīkls, lai tiesnešus informētu par:

 dalībvalstu tiesu uzsāktajām prejudiciālajām nolēmuma tiesvedībām? JĀ - NĒ

 nozīmīgu dalībvalstu tiesu judikatūru? JĀ - NĒ

 EKT judikatūru? JĀ - NĒ

III. Prejudiciālā nolēmuma tiesvedība

A. Cik labi jūs pārzināt jautājuma iesniegšanu Eiropas Kopienu Tiesai?

 Ļoti labi pārzinu / Pārzinu / Nepārzinu
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B. Vai esat iesniedzis/iesniegusi lūgumu par prejudiciālā lēmuma pieņemšanu Eiropas Kopienu Tiesai? JĀ - NĒ

  Ja jā, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 Cik ilga bija tiesvedība (no iesnieguma līdz EKT spriedumam)?

o Vai jūs uzskatāt, ka kāda no šīs tiesvedības daļām ir pārmērīgi ilga? Ja jā, lūdzu, pastāstiet 

sīkāk: _________________________________________________ 

 Vai Tiesa būtiski pārformulēja jūsu uzdotos jautājumus? JĀ - NĒ

o Ja jā, tad kādā mērā? __________________________________________

 Vai jums bija pietiekamas norādes, lai formulētu uzdotos jautājumus? JĀ - NĒ

o Ja jā, tad kādā mērā? ____________________________________________

 Kā Eiropas Kopienu Tiesas atbilde ietekmēja tiesvedību dalībvalstī, vai tas bija viegli piemērojams 

faktiem? ___________________________

C. Saskaņā ar jūsu dalībvalsts likumdošanu, vai puses lietas izskatīšanā zemākās tiesās var pieprasīt uzsākt 

prejudiciālā nolēmuma tiesvedību EKT? JĀ - NĒ

Ja jā,

 Vai šādus pieprasījumus var noraidīt? JĀ - NĒ

 Vai šādus noraidījumus ir jāpamato? JĀ - NĒ

D. Vai tiesnesis jūsu dalībvalstī var iesniegt lūgumu par prejudiciālā nolēmuma sniegšanu Eiropas Kopienu Tiesā 

pēc viņa/viņas ieskatiem (bez pušu piekrišanas)? JĀ - NĒ

 Vai jūsu dalībvalstī var iesniegt apelāciju par zemākas tiesas lēmumu pieņemt prejudiciālo nolēmumu? 

JĀ - NĒ

o Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem? ________________________________

E. Vai jūsu dalībvalstī ir īpašas struktūras, lai palīdzētu tiesnešiem iesniegt lūgumus par prejudiciālā nolēmumu 

pieņemšanu Eiropas Kopienu Tiesā? JĀ - NĒ

o Ja jā, lūdzu, nosauciet: __________________________________________

IV. Dalībvalstu tiesvedība

A. Vai jūsu dalībvalstī ir speciāli noteikumi attiecībā uz Kopienas tiesību aktu piemērošanu un vispārēji principi 

saistībā ar Kopienas tiesību aktiem, piemēram:

 Interpretācija saskaņošanā ar Kopienas tiesību aktiem? JĀ - NĒ

o Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet: _______________________________________

 Tiesības neievērot dalībvalsts likumu, ja tas ir pretrunā ar Kopienas tiesību aktu? JĀ - NĒ

o Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet: _______________________________________

B. Pēc jūsu pieredzes, cik bieži puses izmanto Kopienas tiesību aktus? 

 Ļoti bieži /Bieži / Dažkārt / Reti / Nekad

Ja jā, kuras ir visvairāk skartās jomas un kāpēc?___________________________

C. Vai tiesnesis jūsu dalībvalstī var vērsties pie Kopienas tiesību aktiem pēc saviem ieskatiem (bez pušu 
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piekrišanas)? JĀ - NĒ

Ja jā, tad kādā mērā tas notiek praksē (vai jūs varat sniegt konkrētus piemērus)?

V. Vispārējie jautājumi

A. Kā jūs uztverat savu lomu kā pirmajam tiesnesim Kopienas tiesību aktu piemērošanā jūsu ikdienas darbā? 

B. Vai jūs ieteiktu kādus uzlabojumus prejudiciālās nolēmuma tiesvedības mehānismam? 

C. Ko jūs uzskatītu par noderīgu labākai Kopienas tiesību aktu izpratnei un izmantošanai? 

D. Labprāt uzklausīsim jūsu komentārus un ieteikumus.

(ANKETAS BEIGAS)
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