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Statistik over retssagerne i 2014 

Domstolen afsluttede 1 685 sager: en stigning i produktiviteten på 36,9% over fem år 

Domstolen 

Statistikken over retssagerne ved Domstolen i 2014 er overordnet set præget af tal uden 
fortilfælde. Det forløbne år fremstår som det mest produktive år i Domstolens historie. 

Således afsluttede Domstolen 719 sager i 2014, hvilket udgør en stigning i forhold til året før (701 
sager afsluttet i 2013), der allerede udgjorde en historisk rekord i Domstolens historie. 

Der blev anlagt 622 nye sager for Domstolen, hvilket udgør et fald på 11%. Dette relative fald må i 
det væsentlige henføres til appelsager og præjudicielle forelæggelser. Antallet af sidstnævnte var i 
2014 428. 

For så vidt angår sagsbehandlingstiden er de statistiske oplysninger ligeledes meget positive. 

Hvad angår de præjudicielle forelæggelser er sagsbehandlingstiden 15 måneder, hvilket er rekord. 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for præjudicielle forelæggelser er i 2014 faldet til det 
laveste niveau registreret i hele den periode, hvor Domstolen har rådet over pålidelige statistikker. 
Det konstaterede fald i forhold til 2013 (16,3 måneder) bekræfter endvidere en reel tendens siden 
2005. 

For så vidt angår de direkte søgsmål og appelsagerne er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 
henholdsvis 20 måneder og 14,5 måneder, hvilket ligeledes er en nedgang i forhold til 2013. 

Disse oplysninger udgør frugten af Domstolens konstante overvågning af sin arbejdsbyrde. Ud 
over de ændringer af dens arbejdsmetoder, der er iværksat i de seneste år, skyldes forbedringen 
af Domstolens effektivitet i behandlingen af sagerne endvidere en intensiv brug af forskellige 
processuelle instrumenter, som Domstolen har til rådighed med henblik på at fremskynde 
behandlingen af visse sager (den præjudicielle hasteprocedure, muligheden for pådømmelse af en 
sag forud for andre, den fremskyndede procedure, den forenklede procedure og muligheden for at 
pådømme sagen uden generaladvokatens forslag til afgørelse). 

Den præjudicielle hasteprocedure er blevet anvendt i fire sager, hvor disse ligesom i 2013 blev 
afsluttet på gennemsnitligt 2,2 måneder. 

 



 

 

      

  2010 2011 2012 2013 2014 

Anlagte sager 631 688 632 699 622 

Afsluttede sager 574 638 595 701 719 

Verserende sager 799 849 886 884 787 

 

 

Retten 

Statistisk set har 2014 på alle måder været et exceptionelt år for Retten. 

Rettens sammensætning har undtagelsesvis været helt stabil, hvilket ikke er uden betydning for de 
resultater uden fortilfælde, der er registreret i år. 

Retten har således ved bedst muligt at udnytte optimeringen af sine arbejdsmetoder og den 
begrænsede ressourceforstærkning kunnet afslutte 814 sager. Der er ikke alene tale om en rekord, 
men især en væsentlig stigning (16%) i forhold til gennemsnittet af de seneste tre år, til trods for, at 
netop disse år i sig selv har været de mest produktive i Rettens historie. Overordnet set viser en 
analyse af et sådant treårsgennemsnit siden 2008 stigninger i produktiviteten på over 50% (fra 479 
i 2008 til 735 i 2014). 

Den enorme stigning i Rettens aktiviteter kommer ligeledes til udtryk i antallet af førte sager i 2014 
(hvoraf en væsentlig del vil blive afsluttet i 2015), der udgør 390 sager, dvs. en stigning på mere 
end 40% i forhold til 2013. 

Antallet af nye anlagte sager er også steget væsentligt (bl.a. på grund af store grupper af 
konnekse sager på området for statsstøtte og restriktive foranstaltninger), og udgør et ikke tidligere 
set antal (912 sager). Til trods for Rettens ekstraordinære resultater har den således måttet se 
antallet af verserende sager (1423 sager) stige med næsten hundrede i forhold til 2013. Derimod 
er forholdet mellem antallet af verserende sager og antallet af afsluttede sager (et forholdstal, der 
angiver et indicium for den teoretiske forventede varighed af sager) det laveste i næsten ti år. 

  Anlagte sager    Afsluttede sager    Verserende sager 



 

Denne positive tendens genfindes i den gennemsnitlige varighed af sagernes behandling og 
afgørelse for Retten i 2014. Den er faldet med 3,5 måneder (fra 26,9 måneder i 2013 til 23,4 
måneder i 2014), dvs. et fald på mere end 10% til et niveau svarende til de tal, der blev registreret 
for ca. ti år siden. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Anlagte sager 636 722 617 790 912 

Afsluttede sager 527 714 688 702 814 

Verserende sager 1300 1308 1237 1325 1423 

 

    Anlagte sager     Afsluttede sager  Verserende sager 



 

Personaleretten 

Statistikken over retssagerne viser, at antallet af anlagte sager (157) synes at stabilisere sig 
omkring statistikkerne for 2011 (159) og 2013 (160). I 2012 registrerede Personaleretten 178 nye 
sager, men det pågældende år ser på nuværende tidspunkt ud til at udgøre en undtagelse. 

Antallet af afsluttede sager i 2014 (152) er i tilbagegang i forhold til det foregående år (184), hvor 
Personaleretten ganske vist opnåede sit bedste kvantitative resultat siden dens oprettelse. Denne 
tilbagegang kan forklares med udløbet af to dommeres mandat den 30. september 2014, hvilket 
medførte, at disse færdiggjorde de sager, der kunne afsluttes inden deres fratræden, uden at 
påtage sig nye sager. Da det i september 2014 viste sig, at Rådet for Den Europæiske Union ikke 
kunne opnå enstemmighed om de nye udnævnelser, genoptog de to pågældende dommere, der 
nu fungerer i embedet på grundlag af artikel 5, stk. 3, i statutten for Domstolen, pådømmelsen af 
nye sager, der dog ikke har kunnet afsluttes inden årets udgang. 

Uanset det ovenstående er den gennemsnitlige varighed af sagernes behandling gået fra 14,7 
måneder i 2013 til 12,7 måneder i 2014. 

Desuden er 12 sager afsluttet ved forlig mod 9 det foregående år, hvilket sammen med 2010 udgør 
det bedste resultat, der i denne henseende er opnået af Personaleretten. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 
 

Anlagte sager 139 159 178 160 157 
 

Afsluttede sager 129 166 121 184 152 
 

Verserende sager 185 178 235 211 216 
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 Heraf 99 sager suspenderet. 
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