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Press och information

Verksamhetsstatistik för år 2018: domstolen och tribunalen slår rekord i
produktivitet med 1 769 avgjorda mål

Under åren 2016 och 2017 avgjordes cirka 1 600 mål. Detta resultat överträffades dock med god
marginal år 2018 då motsvarande siffra uppgick till 1 769. Antalet nya mål som kom in till
domstolen och tribunalen uppgår till 1 683, vilket bekräftar den uppåtgående trend som
konstaterats de senaste åren. Den ökade produktiviteten har samtidigt medfört en minskning av
antalet pågående mål: 2 334 pågående mål år 2018 jämfört med 2 420 respektive 2 358 under
åren 2017 och 2016.
Domstolen
Domstolen har konstaterat en avsevärd ökning av måltillströmningen: 849 nya mål är det högsta
antalet nya mål som domstolen någonsin registrerat; 110 fler mål än år 2017, vilket
motsvarar en ökning med nära 15 %. Detta beror särskilt på ökningen av antalet mål om
förhandsavgörande, vilka uppgick till 568 år 2018 jämfört med 533 året dessförinnan. Denna
måltyp har på tio år nästan fördubblats i antal och målen om förhandsavgörande utgör nu 70 % av
alla mål som pågår vid domstolen. Antalet överklaganden av tribunalens avgöranden har ökat med
35 %, från 147 till 199. Tillströmningen av mål om direkt talan har likaså ökat. Ansökningar om
interimistiska åtgärder är visserligen inte lika vanligt förekommande, eftersom det rör sig om ett
förfarande som tillämpas i undantagsfall, men deras antal har likväl fördubblats (6 ansökningar år
2018 jämfört med 3 ansökningar år 2017). Ordföranden Koen Lenaerts har framhållit att ”statistiken
visar i vilken omfattning domstolen bidrar till att befästa de värden som ligger till grund för
Europeiska unionen och till att stärka såväl de nationella domstolarnas som enskildas förtroende
för det europeiska integrationsarbetet”.
Även domstolens produktivitet har varit utomordentligt hög under det gångna året. Under år 2018
avgjordes nämligen 760 mål – jämfört med 699 år 2017 – och detta utgör ett historiskt
rekord. Gränsen för vad som kan uppnås med de effektivitetshöjande åtgärder som vidtagits är i
princip nådd och det är därför viktigt att den planerade mekanismen med prövningstillstånd för
vissa mål om överklagande kan införas inom kort.
Den genomsnittliga handläggningstiden vid domstolen har likaså sjunkit under år 2018. Om
man studerar denna genomsnittliga handläggningstid utifrån varje måltyp kan det konstateras att
handläggningstiden i mål om förhandsavgörande har ökat något, från 15,7 månader till 16
månader, medan handläggningstiden i mål om överklagande har minskat kraftigt och ligger på 13,4
månader, vilket utgör en förbättring med nära 4 månader jämfört med år 2017. Handläggningstiden
i mål om direkt talan har likaså minskat betydligt, från 20,3 månader år 2017 till 18,3 månader år
2018.
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Tribunalen
Måltillströmningen till tribunalen har minskat en aning jämfört med år 2017 och antalet nya mål
uppgår till 834, det vill säga en minskning med cirka 9 %. Detta antal – till vilket kommer 44
ansökningar om interimistiska åtgärder – är emellertid likvärdigt med antalet nya mål under år
2015. Situationen under åren 2016 och 2017 var exceptionell.
Samtidigt har tribunalen bekräftat tendensen mot ökad produktivitet genom det rekordhöga
antalet 1 009 avgjorda mål, vilket motsvarar en ökning med närmare 13 % jämfört med år 2017.
Denna produktionsökning har fått omedelbart genomslag vad gäller målbalanserna i och med att
antalet pågående mål numera uppgår till 1 333 jämfört med 1 508 år 2017 (det vill säga en
minskning med närmare 12 %).
Den sammantagna handläggningstiden (20,0 månader för mål som avgjordes genom dom eller
beslut) har ökat något jämfört med år 2017. Detta beror särskilt på att tribunalen har avgjort ett
stort antal konkurrensmål vars omfattning och komplexitet medförde att handläggningstiden blev
betydligt längre än i genomsnitt. Trots denna konjunkturbetingade omständighet ligger
handläggningstiden på en betydligt lägre nivå än innan reformen av unionens domstolsstruktur
genomfördes.
Från kvantitativ synpunkt kan det således bekräftas att införandet av den nya domstolsstrukturen
har rönt framgång. Till detta kommer, såsom ordföranden Marc Jaeger har påpekat, att tribunalen,
”tack vare sin förstärkta kapacitet, hädanefter kan låta fler mål (87 under år 2018) avgöras av
avdelningar i en utökad sammansättning med fem domare i syfte att säkerställa såväl kvaliteten i
rättspraxis som förutsättningarna för att kunna hantera mål där mycket stora intressen står på
spel”.
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