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2018. aasta kohtustatistika: Euroopa Kohus ja Üldkohus olid rekordiliselt
produktiivsed, lõpetades 1769 kohtuasja

Kui aastatel 2016 ja 2017 ulatus lõpetatud kohtuasjade arv ligi 1600-ni, ületati see arv 2018. aastal
märgatavalt, ulatudes 1769 kohtuasjani. Uute kohtuasjade arv mõlemas kohtus kokku tõusis
1683 kohtuasjani, mis kinnitab viimaste aastate tõusutendentsi. Produktiivsuse tõus tõi omakorda
kaasa menetluses olevate kohtuasjade arvu languse: 2018. aastal oli see 2334, võrreldes
2420 kohtuasjaga 2017. aastal ja 2358 kohtuasjaga 2016. aastal.
Euroopa Kohus
Euroopa Kohtule esitatud kohtuasjade arv kasvas märgatavalt: 849 uut kohtuasja on tase, mida
see kohus pole varem saavutanud, kusjuures 2017. aastaga võrreldes esitati 110 kohtuasja
rohkem, mis näitab ligi 15%-st tõusu. See on eelkõige tingitud eelotsusetaotluste arvu kasvust,
mida 2018. aastal esitati 568, võrreldes eelnenud aastal esitatud 533 eelotsusetaotlusega. Kümne
aastaga on see arv peaaegu kahekordistunud ning eelotsusetaotlused moodustavad 70% Euroopa
Kohtu menetluses olevatest kohtuasjadest. Üldkohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuste
arv kasvas 35%, tõustes 147 kohtuasjalt 199 kohtuasjale. Ka hagide arv on kasvanud. Ehkki
ajutiste meetmete kohaldamise taotluste arv on tagasihoidlikum, sest tegu on erakorralise
menetlusega, on see siiski kahekordistunud (6 taotlust 2018. aastal, võrreldes 3 taotlusega
2017. aastal). Nagu rõhutab Euroopa Kohtu president Lenaerts, „näitab see statistika, kui palju
Euroopa Kohus panustab Euroopa Liidu alusväärtuste ühtlustamisse ja liikmesriikide kohtute, aga
ka kõigi õigussubjektide usalduse tugevdamisse Euroopa ülesehituse vastu“.
2018. aastal oli ka Euroopa Kohtu produktiivsus erakordne. Nimelt tõusis 2018. aastal lõpetatud
kohtuasjade arv 760 kohtuasjani, võrreldes 699 kohtuasjaga 2017. aastal, mis on ajalooline
rekord. Kuna kohtuasjade menetlemise tõhususe tõstmiseks tehtud pingutused on saavutamas
oma piire, on oluline, et kavandatavat apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise otsustamise
mehhanismi saaks juba lähiajal rakendada.
Euroopa Kohtus lühenes 2018. aastal ka kohtuasjade keskmine menetlusaeg. Kui analüüsida
keskmist menetlusaega kohtuasjade liikide lõikes, ilmneb siiski, et eelotsuseasjade puhul on see
pisut tõusnud, pikenedes 15,7 kuult 16 kuule, samas kui apellatsioonkaebuste menetlusaeg on
märgatavalt lühenenud, ulatudes 13,4 kuuni, mis on 2017. aastaga võrreldes ligi 4 kuud vähem.
Hagide keskmine menetlusaeg on omakorda märgatavalt lühenenud, ulatudes nüüd 18,3 kuuni,
võrreldes 20,3 kuuga 2017. aastal.
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Üldkohus
Üldkohtule esitatud kohtuasjade arv on 2017. aastaga võrreldes pisut väiksem; uusi kohtuasju
esitati 834, mis on 9% vähem kui eelnenud aastal. See arv, millele lisandub 44 ajutiste meetmete
taotlust, on siiski samaväärne 2015. aastaga, samas kui 2016. ja 2017. aastat iseloomustasid
erakorralised asjaolud.
Samal ajal kinnitas Üldkohus oma produktiivsuse tõusutendentsi, lõpetades rekordiliselt
1009 kohtuasja, mis kujutab endast 2017. aastaga võrreldes ligi 13% kasvu.
Viidatud produktiivsuse kasvul oli vahetu mõju menetluses olevate kohtuasjade arvule, mis on
nüüd 1333 kohtuasja, võrreldes 1508 kohtuasjaga 2017. aastal (seega ligi 12% vähem).
Menetluse kogukestus (20,0 kuud kohtuasjade puhul, mis lahendati kohtuotsuse või -määrusega)
on 2017. aastaga võrreldes mõnevõrra pikenenud, mille põhjustas eelkõige suure hulga
konkurentsiasjade lahendamine, mis oma mahukuse ja keerukuse tõttu tingisid palju pikema
menetlusaja, võrreldes teiste kohtuasjade keskmise menetlusajaga. Sellele asjaolule vaatamata
jäid menetlusajad selgelt lühemaks võrreldes nendega, mida täheldati enne liidu kohtusüsteemi
ülesehituse reformi rakendamist.
Selle uue kohtusüsteemi ülesehituse rakendamise edu on niisiis leidnud kvantitatiivsest aspektist
kinnitust. Nagu täheldab Üldkohtu president Jaeger, lisandub sellele asjaolu, et „omades suuremat
õigusemõistmise võimsust, võib Üldkohus nüüd saata rohkem kohtuasju (87 kohtuasja
2018. aastal) laiendatud kodadele, kuhu kuulub viis kohtunikku, et toetada kohtupraktika kvaliteeti
ja tulla toime kohtuasjadega, milles on mängus väga kõrged panused“.
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