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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisingumo Teismas (Teismas) siūlo keturias reformas, dėl kurių sprendimą turi priimti 
Europos Parlamentas (EP) ir Taryba (pagal įprastą teisėkūros procedūrą EP ir Taryba 
sprendžia lygiomis teisėmis), gavę Komisijos nuomonę1.

Bendra pastaba. Teismo pasiūlymų analizę sunku atlikti dėl Europos Sąjungos teisminių 
institucijų struktūros: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, kurį sudaro Teisingumo 
Teismas, Bendrasis Teismas ir specializuoti teismai2 (iki šiol tik Europos Sąjungos tarnautojų 
teismas), ir tai, kad nuostatos, kuriomis reglamentuojama šių teisminių institucijų struktūra ir 
veikla, įtvirtintos keturiuose dokumentuose: Europos Sąjungos sutartyje (ES sutartis), 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), Teismo statute (Statutas) ir Procedūros 
reglamente; visi šie dokumentai tarpusavyje susiję ir papildo vienas kitą.

Teismo pasiūlyme pateikiami 4 esminiai punktai (A–D).

Nuomonės referentas pateikia papildomą reformuojantį pasiūlymą: numatyti atskirąsias 
nuomones (E punktas ir 1 bei 3 pakeitimai).

A. Sukurti Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojo pareigybę (žr. Teismo pasiūlymo 1 
straipsnio 1 ir 2 dalis)

Reformos tikslas

Posėdžiauti kartu su Teismo pirmininku didžiojoje kolegijoje nagrinėjant jai perduotas bylas. 
Pakeisti Pirmininką, kai jis negali vykdyti teisminių funkcijų.
Padėti Pirmininkui vykdant neteismines funkcijas (atstovavimo, administracines ir kt.) arba 
pakeisti jį vykdant šias funkcijas.

Pastabos

Teismo pirmininkas, kurį renka visi teisėjai iš savo narių trejų metų kadencijai, „vadovauja 
Teismo veiklai, susijusiai su teisingumo vykdymu, ir jo administravimui; jis pirmininkauja 
posėdžiuose ir pasitarimuose“3.
Kaip pažymi Teismas, „iš tiesų po kelių iš eilės Sąjungos plėtros etapų pirmininko darbo 
krūvis labai padidėjo, visų pirma kiek tai susiję su atstovavimu Teisingumo Teismui ir jo 
administravimu.“

Nuomonės referentas pritaria šiai reformai.

                                               
1 SESV 281 straipsnio 2 dalis.
2 ES sutarties 19 straipsnio 1 dalis.
3 SESV 253 straipsnio 3 dalis, Procedūros reglamento 8 straipsnis.
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B. Pakeisti didžiosios kolegijos struktūrą ir padidinti ją sudarančių teisėjų skaičių nuo 13 iki 
15 (žr. Teismo pasiūlymo 1 straipsnio 2 dalį)

Reformos tikslas

Padidinti kolegijos pajėgumus ir įtraukti daugiau teisėjų į jos veiklą.
Iki šiol keturių kolegijų, kurias sudaro po penkis teisėjus, pirmininkai yra nuolatiniai arba ex 
officio didžiosios kolegijos nariai. Teismas siūlo panaikinti tokią nuostatą ir numatyti, kad 
didžiąją kolegiją sudarytų 15 teisėjų1.

Pastabos

Šiuo metu Teismo pirmininkui ir penkių teisėjų kolegijų pirmininkams tenka labai didelis 
darbo krūvis, tačiau kiti teisėjai gana retai posėdžiauja didžiojoje kolegijoje nagrinėdami jai 
perduotas bylas.

Nuomonės referentas pritaria šiai reformai.

C. Numatyti galimybę Tarnautojų teismą papildyti ad interim teisėjais (Teismo pasiūlymo 1 
straipsnio 8 dalis ir 2 straipsnis, kuriais iš dalies keičiamas Statutas, ir 2 bei 4 pakeitimai)

Reformos tikslas

Pakeisti Teismo teisėją, kai jis greičiausiai ilgiau nei tris mėnesius dėl medicininių priežasčių 
negali dalyvauti nagrinėjant bylas.

Pastabos

Ad interim teisėjai bus pasirenkami iš trijų buvusių Teisingumo Teismo narių sąrašo, kurį 
rengs Taryba Teisingumo Teismo pirmininko siūlymu. Ad interim teisėjas eina teisėjo, kurį jis 
keičia, pareigas tik tol, kol minėtasis teisėjas negali vykdyti savo pareigų. Teismo nuomone, 
tokia tvarka yra lanksti ir ja užtikrinama, kad atitinkami teisėjai galėtų eiti pareigas nuo 
paskyrimo dienos. Tai būtų taikoma ir kitiems specializuotiems teismams, įsteigtiems 
remiantis SESV 257 straipsniu (iki šiol yra tik Europos Sąjungos tarnautojų teismas).

Nuomonės referentas abejoja, ar tai teisingas problemos sprendimo būdas (žr. Statuto 4 
pakeitimą ir jo pagrindimą).

D. Padidinti Bendrojo Teismo teisėjų skaičių nuo 27 iki 39 (Teismo pasiūlymo 1 straipsnio 7 
dalis)

Reformos tikslas

                                               
1 SESV 16 straipsnio 2 dalis, Procedūros reglamento 11b straipsnio 1 ir 2 dalys.
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Sudaryti galimybę Bendrajam Teismui išspręsti vėlavimo dėl vis didėjančio neišnagrinėtų 
bylų skaičiaus problemą ir laikytis protingo bylų nagrinėjimo termino principo, įtvirtinto 
Pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijoje.

Pastabos

„Bendrąjį Teismą sudaro ne mažiau kaip po vieną teisėją iš kiekvienos valstybės narės“.1 „... 
Bendrojo Teismo teisėjai ... valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu ... skiriami šešeriems 
metams...“.2 Šiuo metu jų yra dvidešimt septyni, kaip numatyta Statute3.

Bendrojo Teismo jurisdikcijai kaip pirmajai instancijai priklauso nagrinėti ir spręsti ieškinius 
ar bylas dėl įstatymo galią turinčių teisės aktų arba Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar 
agentūrų aktų teisėtumo4, išskyrus ieškinius, kuriuos tam tikrais atvejais valstybės narės 
pareiškia prieš Sąjungos instituciją arba viena institucija – prieš kitą instituciją5. Apeliacinis 
skundas dėl Bendrojo Teismo sprendimų Teisingumo Teismui gali būti paduodamas tik teisės 
klausimais6. Todėl Bendrajam Teismui tenka didelis bylų skaičius, įskaitant ypač sudėtingas 
bylas, kurias nagrinėjant reikia atsižvelgti į daugelį faktinių duomenų, pvz., konkurencijos ir 
valstybės pagalbos bylas ir šiuo metu pagausėjusias bylas, susijusias su paraiškomis 
įregistruoti Bendrijos prekių ženklus. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad neišnagrinėtų bylų 
skaičius išaugo nuo 787 2000 m. iki 1 300 2010 m. (=65 %).

Teisingumo Teismas svarsto dvi galimybes, kaip išspręsti Bendrojo Teismo pernelyg didelio 
darbo krūvio problemą: įsteigti specializuotą teismą, kuris nagrinėtų ir spręstų konkrečioje 
srityje iškeltas bylas,7 ir padidinti teisėjų skaičių8.
Pirmą galimybę pasiūlė pats Bendrasis Teismas intelektinės nuosavybės srityje.9

Teisingumo Teismas padarė išvadą, jog aiškiai geriau padidinti teisėjų skaičių, nei įsteigti 
specializuotą teismą intelektinės nuosavybės srityje. Motyvai iš esmės susiję su 
veiksmingumu, skuba ir lankstumu.
Pagal šiuos motyvus didesnį našumą, kurio siekiama nustatant specializaciją, galima pasiekti 
tuo pačiu būdu sukuriant kolegijas Bendrajame Teisme. Padidinti teisėjų skaičių ir juos 
paskirti reikia mažiau laiko nei įsteigti naują teismą. Kalbėdamas apie lankstumą, Teismas 
tvirtina, kad Bendrasis Teismas gali lengvai pritaikyti savo žmogiškuosius išteklius prie 
besikeičiančio bylų skaičiaus įvairiose ginčų srityse.

Bendrasis Teismas savo pasiūlymą įsteigti specializuotą teismą grindžia šiuo argumentu: 
idėjos reformuoti teismines institucijas, numatytas Nicos sutartyje ir vėliau įtvirtintas 
Lisabonos sutartyje, tikslas buvo kuo daugiau naudoti specializuotus teismus kaip pirmąją 

                                               
1 ES sutarties 19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.
2 ES sutarties 19 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa.
3 SESV 254 straipsnio 1 dalis ir Statuto 48 straipsnis.
4 SESV 256 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa.
5 Statuto 51 straipsnis.
6 SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.
7 Laikantis SESV 257 straipsnio.
8 Laikantis ES sutarties 19 straipsnio 2 dalies, SESV 254 straipsnio 1 dalies ir Statuto 48 straipsnio.
9 2009 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo Pirmininkui nusiųstas dokumentas.
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instanciją nagrinėjant bylas. Ieškinius intelektinės nuosavybės srityje idealiai tinka perduoti 
nagrinėti tokiam specializuotam teismui, kadangi tai konkreti, vienarūšė ir aiškiai apibrėžta 
sritis. Šio tipo bylos jau šiandien sudaro didelę dalį (maždaug trečdalį) visų Bendrojo Teismo 
nagrinėjamų bylų. Teisėjų, laikinųjų tarnautojų ir pareigūnų darbas daug našesnis kalbant apie 
kokybę ir kiekybę, jei jie atrenkami dėl savo žinių tam tikroje konkrečioje srityje. Iš ES 
Tarnautojų teismo pavyzdžio matyti, kad didesnis našumas susijęs su mažesnėmis 
sąnaudomis. Vienas po kito einantys Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus didinimai nėra 
perspektyvus pernelyg didelio darbo krūvio, kuris vėl gali susidaryti ateityje, problemos 
sprendimas.

Teisingumo Teismo pasiūlyme neišsprendžiamas klausimas, kaip 12 papildomų teisėjų bus
skiriami. Vadinasi, turėtų būti taikoma pirmiau minėta bendra taisyklė, kad teisėjai skiriami 
„valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu“, arba įdiegiama tam tikra rotacijos sistema.

Kita numatoma galimybė sumažinti Bendrojo Teismo darbo krūvį – numatyti Teismui 
daugiau tipų ieškinių negu yra šiuo metu, kaip numatyta Statuto 51 straipsnyje, nes, atrodo, 
Teisingumo Teismo darbo krūvis ne visai toks kaip Bendrojo Teismo.

Nuomonės referentas nenorėtų pateikti galutinės pozicijos dėl Teismo pasiūlymo padidinti 
Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, kol Komisija nepateikė savo nuomonės.

E. Atskirųjų nuomonių numatymas Teisingumo Teisme

Atskiroji nuomonė – tai galimybė teisėjui, turinčiam skirtingą nuomonę dėl sprendimo, kurį 
ketina priimti dauguma teisėjų, arba dėl motyvų, kuriais grindžiamas sprendimas, pateikti 
savo nuomonę pasitarimuose ir galimybė, kad ji būtų paskelbta kartu su teismo sprendimu. 
Taigi tai pasitarimų slaptumo principo išimtis. Mintis turėti galimybę pareikšti tokią atskirąją 
nuomonę Teisingumo Teismo procese nėra nauja. Tačiau daugelį laiko tai buvo tabu. 
Nuomonės referento nuomone, yra rimtų priežasčių įvesti šį institutą. Visų pirma, daugelyje 
Europos Sąjungos konstitucinių teismų, tiksliau devyniuose iš jų: Danijos, Suomijos, 
Vokietijos, Graikijos, Airijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės, yra 
galimybė taikyti tokią praktiką ir dėl jos nekyla jokių abejonių, nepažeidžiamas Teismo 
kolegialumas ir nekenkiama Teismo reputacijai. Ši galimybė yra ir Žmogaus Teisių Teisme, 
kuriame tai įprasta praktika.

Atskirosios nuomonės leidžia teisėjų daugumai pateikti savo sprendimo motyvus aiškiau, 
nuosekliau ir įtikinamiau negu sprendime, kuris priimamas pasiekus sudėtingą kompromisą. 
Tokiu būdu jos gali padėti gerinti sprendimų kokybę. Tose bylose, kuriose nagrinėjamais 
klausimais visuomenės nuomonė skiriasi, pvz., diskriminacijos bylose, atskirosios nuomonės 
leidžia užtikrinti, kad visuomenė žinotų, jog nėra vieningo atsakymo į klausimą, nagrinėjamą 
Teisme, ir kad įmanomi teisiškai pagrįsti alternatyvūs sprendimo būdai. Tokiu būdu jos gali 
padėti sušvelninti didelius visuomenės konfliktus.

Kita vertus, nebūtų išmintinga leisti pareikšti atskirąsias nuomones visų tipų Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo bylose. Jas turėtų galėti pareikšti tik Teisingumo Teismas ir tik 
pagrindiniuose ginčuose, kai atskirosios nuomonės gali turėti įtakos būsimai Teismo praktikai 
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ir bendriems teisės principams. Siūloma, kad bylų kategorijos, kuriose galima būtų pareikšti 
atskirąsias nuomones, būtų nustatytos Teismo Procedūros reglamente.
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PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

9a) Labai svarbiose Teisingumo Teisme 
nagrinėjamose bylose, t. y. bylose, 
susijusiose su esminiais Europos 
Sąjungos teisinės tvarkos klausimais, 
teisėjas turėtų galėti Teismo 
pasitarimuose pareikšti, kad jis ketina 
pateikti atskirąją nuomonę dėl sprendimo 
arba motyvų, kuriais grindžiamas 
sprendimas; ši nuomonė skelbiama kartu 
su sprendimu. Šia galimybe, kuria galima 
naudotis daugelyje Europos Sąjungos 
valstybių narių konstitucinių teismų ir 
Europos Žmogaus Teisių Teisme, 
užtikrinama, kad visuomenė žinotų, jog 
nėra vieningo atsakymo į klausimą, 
nagrinėjamą Teisme, ir kad įmanomi 
teisiškai pagrįsti alternatyvūs sprendimo 
būdai, ir todėl ji gali turėti įtakos būsimai 
Teismo praktikai. Taip pat ji leidžia 
daugumai pateikti savo sprendimo 
motyvus aiškiai ir paprastai. Iš patirties 
matyti, kad ši praktika nekenkia tokių 
teismų, kuriuose ji taikoma, reputacijai.

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

(10) tam, kad specializuoti teismai galėtų 
tinkamai tęsti veiklą be teisėjo, kuris, nors
ir nėra tapęs visiškai neįgalus, ilgą laiką 
negali dalyvauti nagrinėjant bylas, reikia 
numatyti galimybę šiuos teismus papildyti 
ad interim teisėjais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 1 straipsnio 8 punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

4a) 35 straipsnis papildomas šia dalimi:
„Kai teisėjas Teismo pasitarimuose 
pareiškia, kad nesutinka su sprendimu, 
kuris bus skelbiamas, arba motyvais, 
kuriais grindžiamas sprendimas, jis turi 
teisę pateikti atskirąją nuomonę. Ši 
nuomonė skelbiama kartu su sprendimu. 
Įgyvendinimo taisyklės dėl šių nuomonių 
priimtinumo ir išsami jų pateikimo tvarka 
nustatoma Teisingumo Teismo 
Procedūros reglamente.“

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 9a konstatuojamosios dalies (naujos) pakeitimą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas

Teisingumo Teismo projektas Pakeitimas

8. 62 c straipsnis papildomas šia 
pastraipa:

Išbraukta.

„Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal 
SESV 257 straipsnį, gali papildyti 
specializuotus teismus ad interim teisėjais, 
laikinai pakeisiančiais nesančius teisėjus, 
kurie, nors ir nėra tapę visiškai neįgalūs, 
ilgą laiką negali dalyvauti nagrinėjant 
bylas. Tokiu atveju Parlamentas ir Taryba 
nustato sąlygas, kuriomis skiriami 
ad interim teisėjai, jų teises ir pareigas, 
tvarką, pagal kurią jie vykdo savo 
pareigas, ir aplinkybes, kuriomis nustoja 
jas eiti.“

Or. en

Pagrindimas
Kaip nurodyta Reglamento 01923/2011 dėl ad interim teisėjų projekto 3 straipsnyje, ad 
interim teisėjai naudotųsi teisėjų įgaliojimais tik nagrinėdami bylas, kurias spręsti jie 
paskirti. Tai reiškia, kad jie galėtų vykdyti tik teismines funkcijas stricto sensu ir negalėtų 
dalyvauti Tarnautojų teismo administracinėje veikloje ar renkant Tarnautojų teismo 
pirmininką ir kolegijų pirmininkus. Tai taip pat reiškia, kad jie neturėtų teisės skirti savo 
pačių darbuotojus (Motyvai, to paties dokumento 2 psl.). Dėl tokio skirtingo požiūrio kyla 
grėsmė, kad susikurs dvi teisėjų klasės, dėl ko gali nukentėti Teismo darbas.


