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Viestintäyksikkö

Oikeudenkäyntitilastot 2014
Toimielin ratkaisi 1 685 asiaa: tuottavuuden kasvu 36,9 prosenttia viidessä vuodessa
Unionin tuomioistuin
Unionin tuomioistuimen vuoden 2014 oikeudenkäyntitilaston luvut ovat yleisesti tarkasteltuna
ennennäkemättömiä. Kulunut vuosi oli unionin tuomioistuimen historian tuotteliain.
Vuonna 2014 unionin tuomioistuin ratkaisi 719 asiaa eli enemmän kuin edellisvuonna (701
ratkaistua asiaa vuonna 2013), joka sekin oli ennätyksellinen unionin tuomioistuimen historiassa.
Unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettiin 622 uutta asiaa, mikä tarkoittaa 11 prosentin
vähennystä. Tämä suhteellinen väheneminen koski olennaisilta osin valituksia ja
ennakkoratkaisupyyntöjä. Viimeksi mainittujen määrä vuonna 2014 oli 428.
Myös tilastotiedot oikeudenkäyntien kestosta ovat hyvin myönteisiä.
Ennakkoratkaisupyyntöjen keskimääräinen käsittelyaika oli ennätyksellinen 15 kuukautta. Vuoden
2014 keskimääräinen käsittelyaika oli lyhyin koko sinä aikana, josta unionin tuomioistuimella on
luotettavia tilastotietoja. Käsittelyaikojen lyheneminen vuodesta 2013 (16,3 kuukautta) vahvistaa
sitä paitsi vuodesta 2005 jatkuneen selkeän suuntauksen.
Suorien kanteiden ja valitusten keskimääräiset käsittelyajat olivat 20 ja 14,5 kuukautta, jotka myös
ovat lyhyempiä kuin vuonna 2013.
Käsittelyaikoja koskevat tulokset ovat seurausta unionin tuomioistuimen työtaakkaansa
kohdistamasta jatkuvasta seurannasta. Viime vuosina toteutettujen työskentelytapauudistusten
lisäksi unionin tuomioistuimen käsittelytehokkuuden parantuminen johtuu sen käytössä tiettyjen
asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi olevien eri menettelyllisten työkalujen (kiireellinen
ennakkoratkaisumenettely, etusijan antaminen tietyn asian käsittelylle, nopeutettu menettely,
yksinkertaistettu menettely ja mahdollisuus ratkaista asia ilman julkisasiamiehen
ratkaisuehdotusta) lisääntyneestä käytöstä.
Kiireellistä ennakkoratkaisumenettelyä sovellettiin neljässä asiassa, jotka ratkaistiin keskimäärin
2,2 kuukaudessa, kuten vuonna 2013.
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Unionin yleinen tuomioistuin
Vuosi 2014 oli unionin yleiselle tuomioistuimelle tilastollisesti poikkeuksellinen kaikilla tavoin.
Harvinaista oli sen kokoonpanon pysyminen vakaana, mikä ei voinut olla vaikuttamatta vuoden
ennennäkemättömiin tuloksiin.
Tuomioistuin sai hyödynnettyä työskentelytapauudistuksensa ja harkitusti toteutetun voimavarojen
lisäyksensä ja pystyi näin ratkaisemaan 814 asiaa. Tämä merkitsee paitsi ennätystä myös
huomattavaa (16 prosentin) lisäystä viimeisten kolmen vuoden, jotka kuitenkin olivat unionin
yleisen tuomioistuimen historian tuottoisimmat, keskiarvoon. Yleisemmässä tarkastelussa
vuodesta 2008 lähtien kolmivuotisjakson keskiarvojen tarkastelu ilmentää yli 50 prosentin suuruista
tuottavuuden lisäystä (479 vuonna 2008 ja 735 vuonna 2014).
Unionin yleisen tuomioistuimen toiminnan huomattava lisääntyminen näkyy myös vuonna 2014
järjestettyjen istuntojen määrässä (valtaosa niissä käsitellyistä asioista ratkaistaan vuonna 2015),
joka oli 390 eli yli 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013.
Myös vireille tulleet uudet asiat lisääntyivät merkittävästi (syynä muun muassa suuret, toisiinsa
liittyvistä asioista muodostuvat asiakokonaisuudet valtiontukien ja rajoittavien toimenpiteiden
alalla), ja niiden määrä oli historiallisen suuri (912 asiaa). Näistä poikkeuksellisista tuloksista
huolimatta unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden määrä (1 423 asiaa) kasvoi
näin ollen lähes sadalla vuoteen 2013 verrattuna. Sen sijaan vireillä olevien ja ratkaistujen asioiden
määrien välinen suhde (joka antaa viitteitä oikeudenkäynnin odotettavissa olevasta teoreettisesta
kestosta) oli viimeisten lähes kymmenen vuoden aikana todetuista pienin.

Myönteinen suuntaus näkyy myös vuonna 2014 ratkaistujen asioiden oikeudenkäyntien
keskimääräisessä kestossa. Se laski 3,5 kuukaudella (26,9 kuukautta vuonna 2013 ja 23,4
kuukautta vuonna 2014) eli yli 10 prosentilla tasolle, joka vallitsi viimeksi yli kymmenen vuotta
sitten.
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Virkamiestuomioistuin
Oikeudenkäyntitilastoista ilmenee, että vireille tulleiden asioiden määrä (157) vakiintui vuoden
2011 (159) ja vuoden 2013 (160) tilastojen osoittamalle tasolle. Vuonna 2012
virkamiestuomioistuimessa nostettiin 178 uutta kannetta, mutta kyseinen vuosi vaikuttaa
nykytilanteen valossa poikkeukselta.
Vuonna 2014 ratkaistujen asioiden määrä (152) puolestaan laski edellisvuodesta (184), jolloin
virkamiestuomioistuin tosin saavutti määrällisesti parhaan tuloksensa perustamisensa jälkeen.
Väheneminen selittyy kahden tuomarin virkakauden päättymisellä 30.9.2014, minkä vuoksi nämä
saattoivat ratkaistavat asiat päätökseen ennen lähtöään eivätkä ottaneet uusia asioita
ratkaistavakseen. Koska syyskuussa 2014 ilmeni, ettei Euroopan unionin neuvosto pääse
yksimielisyyteen tulevista nimityksistä, kyseiset kaksi tuomaria, jotka ovat sittemmin hoitaneet
tehtäviään Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 5 artiklan kolmannen kohdan nojalla,
ryhtyivät käsittelemään uusia asioita, joita ei kuitenkaan pystytty ratkaisemaan ennen vuoden
loppua.
Edellä mainitusta huolimatta oikeudenkäynnin keskimääräinen kesto lyheni 14,7 kuukaudesta
vuonna 2013 12,7 kuukauteen vuonna 2014.
Lisäksi sovintoratkaisuun pääseminen 12 asiassa edellisvuoden yhdeksän sijasta merkitsee
virkamiestuomioistuimen ennätystä yhdessä vuonna 2010 saavutetun määrän kanssa.
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Näistä 99 asian käsittelyä lykättiin.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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