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Presse og Information

Statistik over retssagerne i 2018: Domstolen og Retten sætter ny
produktivitetsrekord med 1 769 afsluttede sager

I 2016 og 2017 blev der afsluttet ca. 1 600 sager, men dette antal blev overgået i 2018, hvor der
blev afsluttet ikke mindre end 1 769 sager. Der blev indbragt 1 683 nye sager for de to
jurisdiktioner, hvilket bekræfter den stigende tendens i de seneste år. Den øgede produktivitet har
medført et tilsvarende fald i antallet af verserende sager, som udgjorde 2 334 i 2018 mod 2 420 og
2 358 i henholdsvis 2017 og 2016.
Domstolen
Antallet af sager, som er blevet indbragt for Domstolen, er steget betydeligt: Det har nået et
niveau, som jurisdiktionen aldrig har set før, idet der er blevet indbragt 849 nye sager,
hvilket er 110 sager mere end i 2017 eller en stigning på næsten 15%. Dette skyldes navnlig
en stigning i antallet af præjudicielle forelæggelser, som i 2018 nåede op på 568 sager mod 533
det foregående år. Dette antal er blevet næsten fordoblet på ti år, og anmodningerne om
præjudiciel afgørelse udgør således 70% af de sager, der verserer for Domstolen. Antallet af
appeller af Rettens afgørelser er steget med 35%, fra 147 sager til 199. Antallet af direkte søgsmål
stiger ligeledes. Antallet af anmodninger om foreløbige foranstaltninger er beskedent, da der er
tale om en særlig procedure, men er ikke desto mindre næsten blevet fordoblet (6 anmodninger i
2018 mod 3 i 2017). Som fremhævet af Domstolens præsident, K. Lenaerts, »viser disse
statistikker, hvor meget Domstolen bidrager til at konsolidere Den Europæiske Unions
grundlæggende værdier og styrke tilliden til det europæiske projekt hos de nationale jurisdiktioner,
men tillige hos alle borgerne«.
Domstolens produktivitet i 2018 var tillige usædvanlig. I 2018 blev der afsluttet 760 sager mod
699 i 2017, hvilket er en historisk rekord. Da indsatsen for at øge effektiviteten i
sagsbehandlingen imidlertid er ved at nå sine grænser, er det vigtigt, at det udkast til en ordning
med forudgående bevilling for visse typer af appelsager snart gennemføres.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Domstolen er ligeledes faldet i 2018. Hvis man
ser nærmere på sagsbehandlingstiden efter sagstype, fremgår det imidlertid, at
sagsbehandlingstiden for præjudicielle sager er steget let fra 15,7 måneder til 16 måneder,
hvorimod sagsbehandlingstiden for appelsager er faldet betydeligt til 13,4 måneder, hvilket er en
forbedring på næsten 4 måneder i forhold til 2017. Hvad angår den gennemsnitlige behandlingstid
for direkte søgsmål er den faldet mærkbart, idet den nu er på 18,3 måneder mod 20,3 måneder i
2017.
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Retten
Med 834 nye sager er antallet af sager indbragt for Retten faldet svagt i forhold til 2017, en
nedgang i størrelsesordenen 9%. Dette antal, hvortil kommer 44 anmodninger om foreløbige
forholdsregler, svarer imidlertid til antallet i 2015, idet 2016 og 2017 var kendetegnet ved
ekstraordinære omstændigheder.
Samtidig har Retten fortsat den stigende tendens i produktiviteten, som nåede et rekordstort
antal på 1 009 afsluttede sager, hvilket udgør en stigning på 13% i forhold til 2017.
Følgerne af den forøgede produktivitet har haft øjeblikkelig indvirkning på antallet af verserende
sager, som nu kun er på 1 333 mod 1 508 i 2017 (dvs. en reduktion på næsten 12%).
Den samlede sagsbehandlingstid (20 måneder for sager, som blev afsluttet ved dom eller
kendelse) er derimod steget i forhold til 2017, navnlig på grund af behandlingen af en række store
konkurrencesager, hvis omfang og kompleksitet nødvendiggjorde en meget længere
sagsbehandlingstid end gennemsnittet i andre sager. På trods af dette konjunkturelle forhold er
sagsbehandlingstiden fortsat på et betydeligt lavere niveau end inden reformen af Unionens
retslige struktur.
Den nye retslige struktur er således en succes, hvilket tallene bekræfter. Hertil kommer, som
bemærket af Rettens præsident, M. Jaeger, at »jurisdiktionen med en øget kapacitet til at træffe
afgørelser fremover kan sende flere sager (87 i 2018) til udvidede afdelinger med fem dommere for
at understøtte kvaliteten af retspraksis og for at imødegå sager af meget stor betydning«.
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