Euroopan unionin tuomioistuin
LEHDISTÖTIEDOTE nro 13/11
Luxemburgissa 2.3.2011

Viestintäyksikkö

Oikeudenkäyntitilastot vuonna 2010: ennakkoratkaisuasioiden käsittelyajat
lyhyempiä kuin koskaan aikaisemmin
Vireille tulleiden asioiden määrä jatkaa kuitenkin kasvuaan ja se saavutti vuonna 2010
ennätystason
Unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi saatettiin suurempi määrä asioita kuin milloinkaan
aikaisemmin toimielimen historiassa: vuoden 2010 aikana vireille tuli kaikkiaan 1 406 asiaa. Tämä
luku kertoo unionin tuomioistuinten työmäärän jatkuvasta kasvusta. Samalla on syytä korostaa
toista voimakasta kehityssuuntausta vuoden 2010 aikana: käsittelyajat lyhenivät yleisesti.

Unionin tuomioistuin
Unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettiin vuonna 2010 631 uutta asiaa, mikä merkitsee
huomattavaa kasvua vuoteen 2009 (562 asiaa) nähden ja on suurin vireille tulleiden asioiden
määrä tuomioistuimen historiassa. Ennakkoratkaisupyyntöjen osalta tilanne on sama. Kyseessä on
toinen perättäinen vuosi, jolloin vireille tulleiden ennakkoratkaisupyyntöjen määrä oli suurempi kuin
koskaan aikaisemmin. Vireille tulleiden asioiden määrä kasvoi 27,4 prosentilla vuoteen 2009
nähden (385 asiaa vuonna 2010 verrattuna 302 asiaan vuonna 2009).
Unionin tuomioistuin ratkaisi vuonna 2010 574 asiaa, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä
vuonna (588 ratkaistua asiaa vuonna 2009).
Käsittelyaikojen osalta tilastot ovat erittäin myönteisiä. Ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyaika oli
16,1 kuukautta. Tilastovertailu osoittaa, että ennakkoratkaisuasioiden keskimääräinen käsittelyaika
oli vuonna 2010 lyhin koko sinä aikana, jolta tuomioistuimen käytössä on luotettavia tilastoja.
Keskimääräinen käsittelyaika oli suorien kanteiden osalta 16,7 kuukautta (17,1 kuukautta vuonna
2009) ja valitusten osalta 14,3 kuukautta (15,4 kuukautta vuonna 2009).

Unionin yleinen tuomioistuin
Vuoden 2010 osalta on tilastollisesti havaittavissa useita kehityssuuntauksia. Ensinnäkin vireille
tulleiden asioiden määrä kasvoi merkittävästi nousten 568 asiasta (vuonna 2009) 636 asiaan
(vuonna 2010), joka on korkeampi määrä kuin koskaan aikaisemmin. Toiseksi ratkaistujen asioiden
määrä ylitti edelleen selvästi 500 asiaa (527 ratkaistua asiaa). Tämä tulos ei kuitenkaan riittänyt
pysäyttämään vireillä olevien asioiden määrän kasvua; vireillä olevia asioita oli 31.12.2010
kaikkiaan 1 300. Kolmas mainittava kehityssuuntaus liittyy tuomioistuintoiminnan kannalta
merkittävään arviointikriteeriin eli käsittelyn pituuteen. Käsittelyn joutuisuuteen kiinnitettiin erityistä
huomiota, minkä seurauksena käsittelyajat lyhenivät merkittävästi eli keskimäärin 2,5 kuukaudella
(27,2 kuukaudesta vuonna 2009 24,7 kuukauteen vuonna 2010). Sellaisissa tuomiolla ratkaistuissa
asioissa, jotka unionin yleisen tuomioistuimen perustamisesta saakka ovat olleet sen ydinaluetta –
eli muut kuin valitukset ja immateriaalioikeus – tämä kehityssuuntaus oli vielä voimakkaampi,
koska niiden käsittelyajat lyhenivät seitsemällä kuukaudella.
www.curia.europa.eu

Virkamiestuomioistuin
Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot kertovat vireille tulleiden asioiden määrän
kasvaneen huomattavasti vuonna 2010 (139 asiaa verrattuna 113 asiaan vuonna 2009).
Ratkaistujen asioiden määrä (129) oli puolestaan pienempi kuin edellisenä vuonna (155).
Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna (185 asiaa
31.12.2010 verrattuna 175 asiaan 31.12.2009). Samoin käsittelyajan keskimääräinen pituus kasvoi
(18,1 kuukautta vuonna 2010 verrattuna 15,1 kuukauteen vuonna 2009).
Nämä luvut eivät kuitenkaan vaikuttaisi kertovan rakenteellisesta kehityssuuntauksesta.
Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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