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PRESSMEDDELANDE NR 17/09
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DOMSTOLEN – VERKSAMHETSSTATISTIK 2008
HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR MÅL OM FÖRHANDSAVGÖRANDE KORTARE ÄN
PÅ 20 ÅR, TROTS ATT ANTALET GEMENSKAPSRÄTTSLIGA MÅL ÖKAT
STADIGT DE SENASTE ÅREN
Exceptionellt år för förstainstansrätten: antalet avgjorda mål ökade med 52 procent jämfört med
år 2007, samtidigt som antalet anhängiggjorda mål tilltog kraftigt
Domstolen
År 2008 utgjorde en vändpunkt genom domstolens effektivitet och den höga arbetstakten i den
dömande verksamheten. Verksamhetsstatistiken för år 2008 visar dels att tidsåtgången för mål
om förhandsavgörande minskade avsevärt jämfört med tidigare år, dels att mängden
gemenskapsrättsliga mål fortsätter att öka.
Vad gäller tidsåtgången för förfarandena har det skett en betydande utveckling under år 2008.
För mål om förhandsavgörande är tidsåtgången i genomsnitt 16,8 månader. Det är 3 månader
kortare än år 2006. En jämförande analys visar att den genomsnittliga handläggningstiden för
mål om förhandsavgörande nu är kortare än på 20 år. För direkt talan om överklaganden är den
genomsnittliga handläggningstiden 16,9 månader respektive 18,4 månader (år 2007 var den
18,2 månader respektive 17,8 månader).
Domstolen avslutade 567 mål år 2008. Talan väcktes i 592 nya mål, fler än de 580 nya målen
år 2007, vilket då var den högsta siffran i domstolens historia. Antalet anhängiga mål vid
utgången av år 2008 är i stort sett detsamma som de föregående åren.
Utöver de reformer av arbetsmetoderna som genomförts de senaste åren, kan domstolens ökade
effektivitet även förklaras av en bredare användning av de olika processrättsliga verktyg som vår
institution förfogar över för att påskynda handläggning av vissa mål, särskilt förfarandet för
brådskande mål om förhandsavgörande, förtur för vissa mål, skyndsam handläggning, förenklat
förfarande och möjligheten att avgöra ett mål utan att generaladvokaten lämnar ett förslag till
avgörande.

2008 var det första året med det nya förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande. Ett
sådant förfarande har begärts i sex mål, och den utsedda avdelningen har funnit att villkoren varit
uppfyllda i tre av dessa fall. Dessa nya bestämmelser om förfarandet för brådskande mål har gett
domstolen en möjlighet att under år 2008 avsluta dessa mål särskilt snabbt, efter i genomsnitt
cirka två månader.

Förstainstansrätten
Förstainstansrätten avgjorde 605 mål under år 2008, vilket innebär en ökning med 52 procent
jämfört med år 2007. Samtidigt fördubblades antalet förhandlingar: 341 stycken under år 2008
mot 172 stycken året innan. Handläggningstiden har minskat till 24,5 månader, mot
27,7 månader år 2007.
Mot bakgrund av det ständigt ökande antalet mål och därmed den växande målbalansen, har
förstainstansrätten förnyat sina arbetsmetoder, sin organisation och sitt funktionssätt på alla
nivåer av ärendehanteringen. Förstainstansrätten har strävat efter att förbättra sin effektivitet,
utan att avgörandenas kvalitet påverkas. Dessutom har rättegångsreglerna ändrats så, att
förstainstansrätten kan besluta att avgöra överklaganden om immaterialrätt utan muntlig
förhandling, såvida inte någon av parterna ger in en motiverad begäran om detta.
Förstainstansrätten avser att fortsätta med effektiviseringsarbetet även under år 2009 och i ännu
högre grad skörda frukterna av de reformer som genomförts. Även om det gångna året var
exceptionellt med avseende på antalet avgjorda mål, var så även fallet med avseende på antalet
mål som anhängiggjorts: 629 stycken år 2008, mot 522 stycken år 2007 och 432 stycken år 2006.
Antalet anhängiga mål har ökat något, till 1 178 stycken mot 1 154 stycken år 2007. Detta
medför en risk att förfarandenas handläggningstid förlängs. Mot bakgrund av den ständiga
ökningen av antalet anhängiga mål, ska det utredas ytterligare vilka förändringar som bör
genomföras, bland annat i strukturellt avseende, för att förstainstansrätten ska kunna fortsätta att
säkerställa hög kvalitet vid avgörandet av målen samtidigt som handläggningstiden minskas.

Personaldomstolen
År 2008 väcktes talan i 111 nya mål, vilket är en minskning för första gången på tio år. Den
siffran är klart lägre än de 157 nya målen år 2007.
Personaldomstolen avgjorde 129 mål år 2008. Balansen mellan avgjorda och anhängiggjorda mål
är alltså positiv. Som en följd av det har antalet anhängiga mål, för första gången sedan
personaldomstolen inrättades, minskat något: till 217 stycken år 2008 från 235 stycken år 2007.
Den genomsnittliga handläggningstiden är 17 månader, en viss ökning jämfört med år 2007.
Under år 2008 har personaldomstolen också eftersträvat att underlätta förlikning i alla skeden av
förfarandet, såsom lagstiftaren önskat.
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