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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) pēc Komisijas atzinuma saņemšanas ierosina četras 
reformas, kuras jāīsteno, Eiropas Parlamentam (EP) un Padomei pieņemot attiecīgus tiesību 
aktus (parastā likumdošanas procedūra, līdztiesīga EP un Padomes līdzdalība)1.

Vispārīga piezīme. Tiesas priekšlikumu analīzi apgrūtina Eiropas Savienības tiesu iestāžu 
struktūra:  viena Eiropas Savienības Tiesa, kuras sastāvā ir Tiesa, Vispārējā tiesa un 
specializētās tiesas2 (līdz šim tikai Eiropas Savienības Civildienesta tiesa), kā arī tas, ka 
noteikumi, kas reglamentē šo tiesu iestāžu struktūru un darbību ir iekļauti četros dažādos 
dokumentos — Līgumā par Eiropas Savienību (LES), Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(LESD), Tiesas statūtos (Statūti, LESD protokols) un Reglamentā, kas ir savstarpēji saistīti un 
papildina cits citu.

Tiesas priekšlikumā ietverti 4 svarīgi punkti (A. līdz D.).

Atzinuma sagatavotājs pievieno vēl vienu reformas priekšlikumu — ieviest „atšķirīgus 
viedokļus” (E. punkts un grozījumi Nr. 1 un Nr. 3).

A. Izveidot Tiesas priekšsēdētāja vietnieka biroju (sk. Tiesas priekšlikuma 1. panta 1. un 
2. punktu)

Reformas mērķis

Palīdzēt Tiesas priekšsēdētājam attiecībā uz ikvienu virspalātai nodoto lietu. Aizvietot 
priekšsēdētāju, kad tas ir aizņemts, viņa vietā veicot jurisdikcijas funkcijas.
Palīdzēt priekšsēdētājam veikt arī pārējās (pārstāvības, administratīvās vadības u. c.) funkcijas 
vai aizvietot viņu.

Apsvērumi

Tiesas priekšsēdētājs, kuru uz trijiem gadiem tiesneši ievēlē no sava vidus, „vada Tiesas 
darbu tiesvedības un administratīvās vadības jomā. Viņš vada Tiesas sēdes un apspriedes”3.
Kā uzsver Tiesa, Tiesas priekšsēdētājam noteiktie pienākumi secīgas Savienības 
paplašināšanās rezultātā ir būtiski palielinājušies, it īpaši saistībā ar Tiesas pārstāvību un 
administratīvo vadību.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta šādu reformu.

B. Izmainīt virspalātas struktūru un palielināt tajā pārstāvēto tiesnešu skaitu no 13 līdz 15 
(sk. Tiesas priekšlikuma 1. panta 2. punktu)

                                               
1 LESD 281. panta 2. punkts.
2 LES 19. panta 1. punkts.
3 LESD 253. panta 3. punkts, Tiesas Reglamenta 8. pants.
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Reformas mērķis

Palielināt palātas sastāvu, iesaistot vairāk tiesnešu tās darbā.
Četru palātu, kurās ir pieci tiesneši, priekšsēdētāji līdz šim ir bijuši virspalātas pastāvīgi vai 
„ex officio” locekļi. Tiesa ierosina atcelt šādu kārtību un izveidot virspalātu no 15 tiesnešiem1.

Apsvērumi

Tiesa uzsver, ka pašlaik Tiesas priekšsēdētājam un to palātu priekšsēdētājiem, kurās ir pieci 
tiesneši, ir ļoti liels darba apjoms, savukārt pārējie tiesneši samērā maz piedalās virspalātā 
nodoto lietu izskatīšanā.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta šādu reformu.

C. Apsvērt iespēju Civildienesta tiesas darbā iesaistīt aizstājējtiesnešus (Tiesas priekšlikuma 
1. panta 8. punkts ar ierosinājumu grozīt Tiesas statūtus un grozījums Nr. 2 un Nr. 4)

Reformas mērķis

Aizvietot Civildienesta tiesas tiesnesi, ja viņš veselības stāvokļa dēļ, iespējams, vairāk nekā 
triju mēnešu laikā nevar piedalīties lietu izskatīšanā.

Apsvērumi

Aizstājējtiesnešus izraugās no saraksta, kurā ir trīs bijušie Tiesas locekļi un kuru sagatavojusi 
Padome pēc Tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma. Aizstājējtiesnesis strādā tikai tik ilgi, kamēr 
turpinās aizvietotā tiesneša prombūtne. Tiesa norāda, ka šāda kārtība ir pietiekami elastīga un 
tā nodrošina attiecīgo tiesnešu iesaistīšanu darbā tūlīt pēc viņu iecelšanas. Tā būs attiecināma 
arī uz specializētajām tiesām, kas tiks izveidotas saskaņā ar LESD 257. pantu (līdz šim ir 
izveidota tikai Eiropas Savienības Civildienesta tiesa).

Atzinuma sagatavotājs šaubās, ka šāds problēmas risinājums būtu pareizs (sk. Tiesas statūtu 
grozījumu Nr. 4 un tā pamatojumu).

                                               
1 Statūtu 16. panta 2. punkts, Tiesas Reglamenta 11.b panta 1. un 2. punkts.
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D. Palielināt Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu no 27 uz 39 (Tiesas priekšlikuma 1. panta 
7. punkts)

Reformas mērķis

Radīt Vispārējai tiesai tādus apstākļus, lai tā spētu samazināt aizvien pieaugošos neizskatīto 
lietu uzkrājumus un ievērot principu „tiesvedība saprātīgā termiņā”, kas ir iekļauts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijā.

Apsvērumi

„Vispārējās tiesas sastāvā ir vismaz pa vienam tiesnesim no katras dalībvalsts”1. 
„...Savstarpēji vienojoties, viņus uz sešiem gadiem ieceļ dalībvalstu valdības...”2. Pašlaik 
Tiesas statūtos noteiktais Vispārējās tiesas tiesnešu skaits ir 273.

Vispārējās tiesas kompetencē ir izskatīt un izlemt pirmajā instancē lietas, kas skar leģislatīvo 
aktu vai Savienības iestāžu vai struktūru tiesību aktu likumību4, izņemot lietas, kuras dažos 
gadījumos dalībvalstis prasa ierosināt pret kādu Savienības iestādi vai to prasa ierosināt kāda 
iestāde pret citu iestādi5. Lēmumus, ko pieņem Vispārējā tiesa, Tiesā var pārsūdzēt, 
atsaucoties vienīgi uz tiesību jautājumiem6. Tātad Vispārējās tiesas tiesvedībā atrodas milzīgs 
lietu skaits, arī īpaši sarežģītas lietas, kuru izskatīšanā ir jāņem vērā liels daudzums faktiskas 
informācijas, piemēram, lietas konkurences jomā, tostarp lietas par valsts atbalstu, kā arī 
pašlaik lielā skaitā izskatāmās lietas saistībā ar Kopienas preču zīmju pieteikumiem. Tiesa 
vērš uzmanību uz arvien pieaugošo neizskatīto lietu skaitu — 787 lietas 2000. gadā un 
1300 lietu 2010. gadā (=65 %).

Tiesa apsver divas iespējas, kā atrisināt Vispārējās tiesas lielā darba apjoma problēmu —
izveidot specializētu tiesu, kuras kompetencē būtu izskatīt un izlemt lietas īpašās jomās,7 un 
palielināt tiesnešu skaitu8.
Vispārējā tiesa jau pati apsvērusi pirmo iespēju attiecībā uz intelektuālā īpašuma jomu9. 

Tiesa ir secinājusi, ka tiesnešu skaita palielināšana nepārprotami ir vēlamāka par specializētās 
tiesas intelektuālā īpašuma jomā izveidošanu. Kā galvenos argumentus tā min efektivitāti, 
steidzamību un elastību.
Paturot iepriekšminēto prātā, lielāku efektivitāti ar specializācijas palīdzību var tāpat panākt, 
izveidojot Vispārējā tiesā palātas. Tiesnešu skaita palielināšana un to iecelšana prasa mazāk 

                                               
1 LES 19. panta 2. punkta otrā daļa.
2 LES 19. panta 2. punkta trešā daļa.
3 LESD 254. panta 1. punkts un Tiesas statūtu 48. pants.
4 LESD 256. panta 1. punkta pirmā daļa.
5 Tiesas statūtu 51. pants.
6 LESD 256. panta 1. punkta otrā daļa.
7 Saskaņā ar LESD 257. pantu.
8 Saskaņā ar LES 19. panta 2. punktu, LESD 254. panta 1. punktu un Tiesas statūtu 48. pantu.
9 Tiesas priekšsēdētājam 2009. gada decembrī nosūtītais dokuments.
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laika nekā jaunas tiesas izveidošana. Runājot par elastību, Tiesa apgalvo, ka tā var viegli 
pielāgot savus cilvēkresursus mainīgajam darba apjomam dažādās tiesvedības jomās.

Vispārējā tiesa šādi pamato savu priekšlikumu izveidot specializētu tiesu: tiesu iestāžu 
reformas iecere, kas pirmoreiz izteikta Nicas līgumā un apstiprināta Lisabonas līgumā, tika 
vērsta uz to, lai specializētās tiesas pēc iespējas biežāk skatītu lietas pirmajā instancē. Prasības 
intelektuālā īpašuma jomā ir ideāli piemērotas, lai tās nodotu specializētās tiesas kompetencē, 
jo šīs lietas ir īpašas, viendabīgas un skaidri definētas. Šādas lietas jau tagad veido prāvu daļu 
no Vispārējai tiesai kopējā iesniegto lietu skaita — aptuveni vienu trešdaļu. Tiesneši, referenti 
un citas amatpersonas, kuras izraugās viņu īpašas pieredzes dēļ konkrētajā jomā, uzrāda 
labākus darba rezultātus gan kvalitātes, gan intensitātes ziņā. Kā piemēru var minēt ES 
Civildienesta tiesu, kas ir pierādījums tam, ka jo augstāks darba ražīgums, jo zemākas 
izmaksas. Kārtējā tiesnešu skaita palielināšana Vispārējā tiesā, šķiet, nevar būt ilgtspējīgs 
risinājums, lai novērstu pārmērīgā darba apjoma problēmu, kura būs jārisina arī nākotnē.

Tiesas priekšlikumā paliek neskaidrs jautājums par 12 papildu tiesnešu iecelšanu. Tātad būs 
jāpiemēro vispārējā norma, ka dalībvalstu valdības savstarpēji vienojas, kā tas jau minēts 
iepriekš, vai būs jāievieš rotācijas sistēma.

Vēl viena iespēja atvieglot Vispārējās tiesas darbu būs noteikt Tiesai jurisdikciju tādu 
kategoriju lietās, kuras pašlaik nav atrunātas Tiesas statūtu 51. pantā, jo Tiesai atšķirībā no 
Vispārējās tiesas, šķiet, nav tik liels darba apjoms.

Atzinuma sagatavotājs atturas paust konkrētu nostāju attiecībā uz Tiesas priekšlikumu 
palielināt tiesnešu skaitu Vispārējā tiesā, kamēr Komisija nav sniegusi savu atzinumu.

E. „Atšķirīga viedokļa” ieviešana Tiesā

Atšķirīga viedokļa paušana dod iespēju tiesnesim, kurš nepiekrīt nolēmumam, ko paredz 
pieņemt tiesnešu vairākums, vai nolēmuma pamatojumam, paziņot savu viedokli tiesas 
apspriedē un panākt tā publicēšanu kopā ar spriedumu. Tātad tā ir atkāpe no principa, kas 
paredz Tiesas apspriežu slepenību. Šāda atšķirīga viedokļa iespējamība Tiesas tiesvedībā nav 
jauna iecere. Lai gan šī ideja lielākoties izraisa lielu piesardzību. Atzinuma sagatavotājam ir 
pārliecinoši argumenti par labu šādai praksei. Pirmkārt, tā pastāv vairākās konstitucionālajās 
tiesās Eiropas Savienībā, proti, deviņās dalībvalstīs, — Apvienotajā Karalistē, Dānijā, 
Grieķijā, Īrijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā —, turklāt šī prakse netiek 
apšaubīta, tā negrauj Tiesas koleģialitāti vai tās reputāciju.  Šāda kārtība pastāv arī 
Cilvēktiesību tiesā, kur tā ir ierasta prakse.

Atšķirīga viedokļa paušana dod iespēju tiesnešu vairākumam skaidrākā, konsekventākā un 
pārliecinošākā veidā pamatot savu lēmumu, kas ne vienmēr tiek darīts, panākot sarežģītu 
kompromisu. Tātad tas var uzlabot spriedumu kvalitāti. Lietās, kurās lemj jautājumus, kas var 
šķelt sabiedrību, piemēram, diskriminācijas jautājumus, ar atšķirīgu viedokli panāk to, ka 
sabiedrība apzinās, ka Tiesā izskatāmajā jautājumā iespējamas vairākas atbildes un juridiski 
pamatotas alternatīvas. Šādā veidā pastāv iespēja notušēt nopietnus konfliktus sabiedrībā.

Tai pašā laikā nebūtu prātīgi atļaut atšķirīgu viedokli jebkurā Eiropas Savienības Tiesas 
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tiesvedībā. Atšķirīga viedokļa paušana pieļaujama tikai Tiesā gadījumos, kad rodas 
principiālas domstarpības, kas var ietekmēt tiesvedības praksi nākotnē un vispārējos 
tiesiskuma principus. To lietu kategorijas, kuru lemšanā pieļaujams atšķirīgs viedoklis, 
ierosinu noteikt Tiesas Reglamentā.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(9a) Tiesai izskatot svarīgas lietas, proti, 
lietas, kas skar Eiropas Savienības 
tiesiskās kārtības fundamentālos 
jautājumus, Tiesas apspriedēs vajadzētu 
dot iespēju tiesnesim paziņot, ka viņš 
grasās paust atšķirīgu viedokli saistībā ar 
spriedumu vai tā pamatojumu, kuru 
publicēs kopā ar spriedumu. Šāda iespēja, 
kas pastāv daudzās konstitucionālajās 
tiesās Eiropas Savienības dalībvalstīs un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā, nodrošina, ka 
sabiedrība apzinās, ka Tiesā izskatāmajā 
jautājumā iespējamas vairākas atbildes 
un juridiski pamatotas alternatīvas un 
tādējādi tā var ietekmēt tiesvedības praksi 
nākotnē. Vienlaikus tā dod iespēju 
tiesnešu vairākumam skaidri un 
nepārprotami pamatot savu lēmumu. 
Pieredze rāda, ka atšķirīga viedokļa 
paušana negrauj to tiesu iestāžu 
reputāciju, kuras īsteno šādu praksi.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

(10) Lai specializētās tiesas varētu 
turpināt apmierinoši darboties tāda 
tiesneša prombūtnes gadījumā, kurš 
ilglaicīgi nevar piedalīties lietu 
izskatīšanā, lai arī viņa stāvoklis tomēr 
nav uzskatāms par pilnīgu invaliditāti, ir 
jāparedz iespēja šīs tiesas papildināt ar 
aizstājējtiesnešiem,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam, kurš saistīts ar 1. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

4.a Regulas 35. pantam pievieno šādu 
punktu:
„Ja Tiesas apspriedēs tiesnesis paziņo, ka 
viņš nepiekrīt spriedumam, kas jāpieņem 
šajā lietā, vai tā pamatojumam, viņam ir 
tiesības uz atšķirīgu viedokli. Minēto 
viedokli publicē kopā ar spriedumu. 
Īstenošanas noteikumus attiecībā uz šāda 
viedokļa pieņemamību un sīki izstrādātu 
viedokļa paušanas kārtību nosaka Tiesas 
Reglamentā.”.

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījumu, kas saistīts ar9..a apsvērumu (jauns).
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts

Tiesas iesniegtais projekts Grozījums

8. Papildināt 62.c pantu ar šādu daļu: svītrots
„Parlaments un Padome saskaņā ar 
LESD 257. pantu specializētās tiesas var 
papildināt ar aizstājējtiesnešiem, lai 
aizstātu tiesnešus prombūtnē, kuri 
ilglaicīgi nevar piedalīties lietu 
izskatīšanā, lai arī viņu stāvoklis tomēr 
nav uzskatāms par pilnīgu invaliditāti. 
Šādā gadījumā Parlaments un Padome 
paredz nosacījumus, ar kuriem tiek iecelti 
aizstājējtiesneši, viņu tiesības un 
pienākumus, noteikumus, atbilstīgi 
kuriem viņi veic savus pienākumus, un 
apstākļus, atbilstīgi kuriem viņi beidz tos 
pildīt.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulas projekta 3. pantā attiecībā uz aizstājējtiesnešiem (EKT spriedums lietā 
01923/2011) ir noteikts, ka tie īsteno tiesneša pilnvaras vienīgi to lietu izskatīšanā, kurās tie 
ir norīkoti. Tas nozīmē, ka viņi stingri pilda tikai tiesneša pienākumus un nepiedalās 
Civildienesta tiesas administratīvajā vadībā vai Tiesas priekšsēdētāja un palātu 
priekšsēdētāju vēlēšanās. Tas nozīmē arī to, ka viņi nevar pieprasīt tikai sev personīgi 
pakļautu darbinieku palīdzību (paskaidrojums, kas atrodams tā paša dokumenta 2. lappusē). 
Minētā atšķirīgā attieksme rada bažas, ka var izveidoties divas tiesnešu šķiras, kas var 
nelabvēlīgi ietekmēt Tiesas darbu.


