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Euroopa Liidu Kohus: audiitorite sõnul on kohtuasjade 
menetlemine paranenud, ent vaja oleks kohtuasjade aktiivsemat 
menetlemist  

Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue tulemuslikkuse ülevaate kohaselt on Euroopa Liidu Kohus 
võtnud viimastel aastatel mitmeid olulisi samme kohtuasjade menetlemise parandamiseks, 
kuid seda saaks veelgi parandada. 

Euroopa Liidu Kohus koosneb kahest kohtust: Euroopa Kohtust ja Üldkohtust. Euroopa Kohtus 
töötab 28 kohtunikku, keda abistab 11 kohtujuristi. Üldkohtus on praegu 45 kohtunikku, kelle arv 
suureneb 2019. aastaks 56-ni. Euroopa Liidu Kohtu osa ELi eelarvest moodustab aastal 2017 
ligikaudu 400 miljonit eurot. 

Vastavalt oma mandaadile kontrollida ELi institutsioonide tulemuslikkust, hindasid audiitorid, kas 
Euroopa Liidu Kohtu menetlused soodustasid kohtuasjade tõhusat menetlemist, ning kas nende 
lahendamist oleks võimalik kiirendada. Audiitorid ei saanud kasutada teatud teavet, mida 
Euroopa Liidu Kohus pidas nõupidamisprotsessi nõuetest tulenevalt konfidentsiaalseks. 

Audiitorite sõnul on Euroopa Liidu Kohus võtnud märkimisväärseid organisatsiooni ja menetlusi 
puudutavaid meetmeid, et parandada kohtuasjade menetlemist ja sellealast aruandlust. 
Menetluste kiirendamiseks on kohus kasutusele võtnud kohtumenetluse peamiste vahe-etappide 
jaoks seatud soovituslikud tähtajad ning töötanud välja uuenduslikud seirevahendid ja aruanded. 
Võetud meetmed on aidanud mõlemas kohtus lühendada kohtuotsuste tegemiseks kuluvat 
keskmist aega. Audiitorid leidsid, et 2016. aasta lõpu seisuga oli Üldkohus teinud ka edusamme 
kuhjunud kohtuasjade märkimisväärse hulga vähendamisel. Need tulemused saavutati juba enne, 
kui avaldub kohtunike arvu oluliselt suurendava kohtu reformi mõju. 

Praegune kohtuasjade menetlemise süsteem ei põhine juhtumipõhistel tähtaegadel, mis võtaks 
arvesse iga kohtuasja keerukust, töökoormust, vajalikke ressursse ja töötajate olemasolu. Praegu 
kasutatakse teatud kohtuasjade liikidele seatud soovituslikke tähtaegu üksnes üldiste 
eesmärkidena, millest kinnipidamist mõõdetakse vaid kõigi kohtuasjade lõikes keskmiselt. 
Kirjeldatud lähenemisviis on kahtlemata samm paremuse suunas, kuid teatud kohtuasjade või 
menetluste liikide lõpetamiseks kulunud keskmine aeg ei tähenda veel, et tegu on mõistliku 
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ajaga, mis peaks kuluma iga konkreetse kohtuasja menetlemiseks. 

IT-süsteemid on keerulised ja põhinevad vananeval keskandmebaasil, millele on aastate jooksul 
lisatud mitmeid allsüsteeme; samas puudub kohtuasjade menetlemise toetamiseks mõeldud 
integreeritud süsteem. Euroopa Liidu Kohtu pikaajalisem eesmärk on töötada välja paremini 
integreeritud IT lähenemisviis, mis aitaks parandada töö tõhusust. 

Audiitorid märkisid, et Euroopa Liidu Kohtus on juba kaalutud tasuvusanalüüsi koostamist 
võimaluse kohta kasutada Üldkohtus nõupidamiskeeltena lisaks prantsuse keelele ka teisi keeli. 
Selline analüüs aitaks olukorda hinnata ja annaks informatsiooni, millele keelte kasutust 
puudutav otsus saaks tugineda. 

Ülevaate eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liikme Kevin Cardiffi sõnul mõjutavad Euroopa 
Liidu Kohtu otsused oluliselt füüsilisi isikuid, ettevõtjaid ning liikmesriike ja ELi tervikuna. Kui 
kohus ei suuda mõistliku aja jooksul otsuseid teha, võib see asjaosaliste jaoks kaasa tuua 
märkimisväärseid kulusid. Edasi märkis Kevin Cardiff: „Euroopa Liidu Kohus peaks kaaluma 
kohtuasjade aktiivsemat menetlemist ja tulemuslikkuse mõõtmist. See annaks otsuste 
langetamist toetavat teavet, mis aitaks kaasa Euroopa Liidu Kohtu tõhususe edasisele 
parandamisele ning tulemuslikkust puudutava aruandluse abil ka aruandekohustuse paremale 
täitmisele. Mul on hea meel, et Euroopa Liidu Kohus nõustus juba meie leidude põhjal meetmeid 
võtma.“ 

Toimetajatele 

Euroopa Liidu Kohus on ELi kohtuorgan. Kohtu ülesanne on tagada aluslepingute tõlgendamise ja 
ühtse rakendamise üle tehtava järelevalve abil Euroopa õigusest kinnipidamine. Euroopa Liidu 
Kohus koosneb kahest kohtust: Euroopa Kohtust ja Üldkohtust. Euroopa Kohus tegeleb peamiselt 
liikmesriikide kohtute esitatud eelotsusetaotlustega, mis puudutavad ELi õiguse kohaldamist. 
Euroopa Kohtu otsuseid ei saa edasi kaevata. Üldkohtusse võivad eelkõige pöörduda üksikisikud 
ja ettevõtjad nendele adresseeritud või neid otseselt ja isiklikult puudutavate ELi aktide vastu. 
Üldkohtu kohtuasjad on peamiselt majanduslikku laadi. 

Euroopa Liidu Kohus töötab kõigi ELi keeltega, kuid ainuke nõupidamiskeel on prantsuse keel. 

Eriaruanne nr 14/2017: „Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjade menetlemise tulemuslikkuse 
hindamine” avaldatakse Euroopa Kontrollioja veebisaidil (www.eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

 

 

 


