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Oikeudenkäyntitilastot 2018: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin
uuteen ennätykseen 1 769 ratkaistulla asialla

Ratkaistujen asioiden määrä oli vuosina 2016 ja 2017 noin 1 600 mutta se ylitettiin reilusti vuonna
2018, jolloin ratkaisuja asioita oli 1 769. Kahden tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettujen uusien
asioiden määrä oli puolestaan 1 683, mikä vahvistaa viime vuosien kasvusuuntausta. Toiminnan
tehokkuuden kasvu johti vireille olevien asioiden määrän vähenemiseen: vuonna 2018 niitä oli
2 334, kun määrä 2 420 vuonna 2017 ja 2 358 vuonna 2016.
Unionin tuomioistuin
Unionin tuomioistuimessa vireille saatettujen asioiden määrä kasvoi huomattavasti: 849 uutta
asiaa oli uusi ennätys ja 110 asiaa enemmän kuin vuonna 2017 eli kasvua oli lähes 15
prosenttia. Tämä johtui ennen kaikkea kasvaneesta ennakkoratkaisupyyntöjen määrästä, sillä
niitä oli 568 vuonna 2018 ja 533 sitä edellisenä vuonna. Määrä on lähes kaksinkertaistunut 10
vuodessa ja ennakkoratkaisupyyntöjen osuus on 70 prosenttia unionin tuomioistuimessa vireillä
olevista asioista. Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuista tehtyjen valitusten määrä kasvoi 35
prosenttia 147:stä 199:ään. Myös suorat kanteet lisääntyivät. Väliaikaista oikeussuojaa koskevien
hakemusten määrä on vähäisempi – onhan kyse poikkeuksellisesta menettelystä – mutta sekin
kaksinkertaistui (6 hakemusta vuonna 2018 ja 3 vuonna 2017). Kuten presidentti Lenaerts
korostaa, « tilastot osoittavat, kuinka unionin tuomioistuin vahvistaa Euroopan unionin perusarvoja
ja kansallisten tuomioistuinten mutta myös kaikkien luottamusta eurooppalaiseen hankkeeseen».
Myös unionin tuomioistuimen toiminnan tehokkuus oli vuonna 2018 poikkeuksellisen hyvä.
Vuonna 2018 ratkaistujen asioiden määrä oli nimittäin ennätysmäiset 760, kun niitä vuonna
2017 oli 699. Koska asioiden käsittelyn tehokkuutta parantavilla toimenpiteillä on rajansa, tiettyjä
valituksia koskevan ennakkolupajärjestelmän käyttöön ottaminen lähiaikoina on tärkeää.
Myös oikeudenkäyntien keskimääräinen kesto unionin tuomioistuimessa lyheni vuonna
2018. Tarkasteltaessa oikeudenkäyntien kestoa asiaryhmittäin voidaan havaita kuitenkin, että
ennakkoratkaisuasioiden käsittelyn kesto kasvoi hieman 15,7 kuukaudesta 16 kuukauteen, kun
taas valitusten käsittelyn kesto oli vain 13,4 kuukautta eli lyheni huomattavasti 4 kuukaudella
vuoteen 2017 nähden. Suorien kanteiden keskimääräinen käsittelyaika puolestaan lyheni
huomattavasti 18,3 kuukauteen vuodesta 2017, jolloin niiden käsittelyaika oli 20,3 kuukautta.
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Unionin yleinen tuomioistuin
Unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille saatettujen asioiden määrä tasaantui vuoteen 2017
nähden, sillä uusia asioita saatettiin vireille 834 eli noin 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän.
Määrä, johon voidaan lisätä 44 väliaikaista oikeussuojaa koskevaa hakemusta, oli kuitenkin
samalla tasolla kuin vuonna 2015, kun taas vuodet 2016 ja 2017 olivat poikkeuksellisia.
Samalla unionin yleisen tuomioistuimen tuotteliaisuuden kasvusuuntaus jatkui, ja ratkaisujen
asioiden määrässä saavutettiin uusi ennätys 1 009 asiaa, joka on lähes 13 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2017.
Tuotteliaisuuden kasvun välittömänä seurauksena vireillä olevien asioiden määrä oli enää 1 333
verrattuna 1 508 asiaan vuonna 2017 (vähennystä lähes 12 prosenttia).
Oikeudenkäyntien keskimääräinen kesto (20,0 kuukautta tuomiolla tai määräyksellä ratkaistuissa
asioissa) puolestaan kasvoi hieman vuoteen 2017 verrattuna muun muassa siitä syystä, että
ratkaistavana oli useita tärkeitä kilpailuasioita, joiden laajuus ja monitahoisuus edellyttivät
huomattavasti muiden asioiden keskiarvoa pidempää käsittelyaikaa. Tätä suhdanneluonteista
seikkaa lukuun ottamatta luvut pysyivät selvästi alempana kuin ennen unionin
tuomioistuinrakenteen uudistuksen täytäntöönpanoa.
Tuomioistuinrakenteen uudistamisen onnistuminen sai näin ollen vahvistuksen laadullisesta
näkökulmasta. Tähän voidaan presidentti Jaegerin toteamalla tavalla lisätä se, että «tuomioistuin
pystyy vahvistetun ratkaisukapasiteettinsa ansiosta ohjaamaan enemmän asioita (87 asiaa vuonna
2018) laajennetuille viiden tuomarin kokoonpanoille oikeuskäytännön laadun turvaamiseksi ja
asioiden huomattavaan vaikeustasoon sopeutumiseksi».
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Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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