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ORDFÖRKLARINGAR 

 

(Skriftliga) inlagor: Dokument i vilka parterna redogör för sina argument inför domstolarna 
(ansökan/svaromål och, i förekommande fall, replik och duplik). De måste översättas till franska. 

Allmänt sammanträde: Ett allmänt sammanträde hålls varje vecka mellan domstolens ordförande, 
domarna, generaladvokaterna och justitiesekreteraren. Där beslutas om den dömande 
sammansättningen i enskilda mål och huruvida ett förslag till avgörande från generaladvokaten 
krävs. 

Argos: Ett it-system som är på väg att införas inom domstolen och tribunalen och som syftar till att 
ge mer detaljerad information om målen genom en särskilt anpassad instrumentpanel för domare, 
generaladvokater och deras kabinett. 

Avdelning: En sammansättning av ett varierande antal domare som tillsammans avgör i ett enskilt 
mål. 

Avdelningssammanträde: Varje avdelning inom tribunalen sammanträder regelbundet främst för att 
diskutera preliminära rapporter från referenten. 

Begäran om förhandsavgörande: För att garantera en ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av 
EU:s lagstiftning och förhindra att olika tolkningar görs kan, och måste ibland, de nationella 
domstolarna vända sig till EU-domstolen och begära ett klargörande av en punkt som rör tolkningen 
eller giltigheten av EU-lagstiftningen. 

Beslut: I fall där domstolarna anser sig ha tillräckligt med information för att fatta ett avgörande på 
grundval av det skriftliga förfarandet eller om det anses uppenbart att talan inte kan prövas eller att 
den är uppenbart ogrundad, om det saknas anledning att döma i saken eller om parterna återkallar 
talan, kan målet avslutas genom ett beslut. 

Bisittande domare: Bisittande domare, eller bisittare, är de domare som tillhör avdelningen men 
som inte är föredragande (referent). 

Business Object och Business Intelligence: Dessa it-system används vid Europeiska unionens domstol 
(EU-domstolen) för rapporteringssyften och för upprättande av rättsstatistik. 

Dom: Domstolens och tribunalens avgöranden fattas utifrån ett utkast till dom som upprättas av 
referenten. Domarna avkunnas offentligt. 

Dömande sammansättning: Sammansättningen av den avdelning (antal domare) som fattar 
avgörandet i varje enskilt mål. 

E-Curia: EU-domstolens datasystem för advokater och ombud för medlemsstaterna och EU:s 
institutioner, byråer och organ. Genom E-Curia kan rättegångshandlingar utväxlas med kanslierna på 
elektronisk väg. 

Europarådets kommission för effektivisering av rättsväsendet (Cepej): Europarådets kommission för 
effektivisering av rättsväsendet (Cepej) strävar efter att förbättra effektiviteten och funktionen hos 
rättsväsendet i medlemsstaterna och genomförandet av de instrument som utvecklats av 
Europarådet. 
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Forskning och dokumentation: Direktoratet för forskning och dokumentation tillhandahåller 
information till de båda domstolarna avseende komparativ rätt och rättspraxis. 

Förberedande rapport: Konfidentiellt internt dokument som upprättas av referenten efter att det 
skriftliga förfarandet avslutats och som innehåller en analys av relevanta sakförhållanden och 
rättsfrågor som aktualiseras i målet och, om tillämpligt, åtgärder för processledning eller åtgärder för 
bevisupptagning. I rapporten anges också vilken dömande sammansättning som föreslås avgöra i 
målet, huruvida förhandlingar kommer att hållas och huruvida generaladvokaten ska lämna ett 
förslag till avgörande. 

Förening av mål: Två eller flera mål av samma slag som rör samma sak får när som helst, på grund av 
sambandet mellan dem, förenas vad gäller den skriftliga eller den muntliga delen av förfarandet eller 
den dom genom vilken målet avgörs slutligt. 

Förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande: Enligt detta förfarande kan domstolen 
inom avsevärt förkortade tidsramar hantera brådskande frågor som rör områdena frihet, säkerhet 
och rättvisa (till exempel polissamarbete och civilrättsligt samarbete). 

Förhandling (muntlig del av förfarandet): Vid den muntliga delen av förfarandet hörs ombud, 
rådgivare och advokater och i förekommande fall vittnen och sakkunniga. 

Förhandlingsrapport: Detta dokument som upprättas av referenten vid tribunalen är en 
sammanfattning av de åberopade faktiska omständigheterna, parternas argument och i 
förekommande fall intervenienternas argument. Förhandlingsrapporten ska skickas till parterna och 
finnas tillgänglig för allmänheten innan förhandlingen inleds. 

Förste generaladvokat: Förste generaladvokaten har det övergripande ansvaret för att övervaka 
generaladvokaternas arbete med att utforma förslag till avgöranden. 

Generaladvokat: Domstolen har elva generaladvokater. De biträder domstolen och ansvarar för att, 
där så krävs, lämna ett juridiskt yttrande, kallat förslag till avgörande. Förslaget till avgörande skrivs 
på det språk som generaladvokaten väljer. 

Gruppen av lektörer: Jurister som arbetar för ordföranden i var och en av domstolarna och som 
kontrollerar den formella harmoniseringen och samstämmigheten i utkasten till domar och, i vissa 
fall, beslut. 

Interventionsansökan: En intervention är en akt genom vilken en institution eller en fysisk eller 
juridisk person kan ta aktiv del i ett mål som inletts av en tredje part. 

Juristlingvist: En översättare vid generaldirektoratet för översättning som måste ha juridisk 
kompetens. 

Kansli: De båda domstolarna som tillsammans utgör EU-domstolen har varsitt kansli. Kansliet mottar, 
kommunicerar och bevarar alla rättegångshandlingar. Domstolens justitiesekreterare är också 
motsvarigheten till generalsekreterare för institutionen. 

Litige: Litige är EU-domstolens centrala databas som innehåller information om enskilda mål. 

Pro-Curia: Projekt för att inrätta ett integrerat it-system för hantering av mål vid tribunalen, som 
stoppades efter att svårigheter tillstött vid genomförandet. 
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Referent: Referenten är den domare som ordföranden tilldelar ett mål. Hans eller hennes främsta 
uppgift är att lägga fram en förberedande rapport till domstolens allmänna sammanträde eller till 
avdelningssammanträdet vid tribunalen, som innehåller en analys av rättsfrågorna i ett mål och 
föreslagna åtgärder. Han/hon utarbetar även utkastet till dom. 

Rättegångshandling: Rättegångshandlingar är alla de dokument som utväxlas mellan parterna och 
kansliet under loppet av förfarandet (inlagor, bilagor, skriftväxling etc.). 

Rättegångsregler: Bägge domstolarna har sina egna offentliggjorda rättegångsregler för 
handläggningen av mål i varje steg i förfarandet. 

Rättsferier: Domstolen tjänstgör permanent men fastställer perioder för rättsferier. Under 
rättsferierna sker normalt inga förhandlingar eller överläggningar. Domstolarna och deras 
tjänsteavdelningar fortsätter dock sin normala verksamhet under dessa perioder, och förhandlingar 
och överläggningar kan hållas i undantagsfall. 

Rättssekreterare: Rättssekreterarna är underställda EU-domstolens domare och generaladvokater. 
De assisterar ledamöterna vid framtagningen av förhandlingsrapporter, förberedande rapporter, 
domar, beslut och/eller förslag till avgöranden och motiveringar till dessa samt tillhandahåller stöd 
under förhandlingarna. 

Sekretess i överläggningsprocessen: Överläggningar i EU-domstolen hålls mellan domare. De ska 
vara och förbli hemliga. Överläggningen sker alltid på franska, utan tolkning. 

Skriftligt förfarande: Denna del av förfarandet leds av kanslierna, det inleds när ett ärende tagits 
emot och innefattar upprättande och översättning av handlingar i målet. 

Skyndsam handläggning: Ett förfarande som gör det möjligt för domstolen att snabbt avgöra mål 
som är mycket brådskande, genom att förkorta tidsfristerna så mycket som möjligt och ge dessa mål 
högsta prioritet. Skyndsam handläggning föreskrivs även i mål som avser begäran om 
förhandsavgörande. 

Stor avdelning: Domstolen eller tribunalen kan sammanträda i stor avdelning (femton domare) i mål 
som är särskilt komplicerade eller som har särskilt stor betydelse eller när det är motiverat av 
särskilda omständigheter. 

Suivi des Affaires: Suivi des Affaires är ett datoriserat verktyg som används inom EU-domstolen för 
att följa upp framsteg i handläggningen av pågående mål. 

Talan om fördragsbrott: I den här typen av ärenden avgör domstolen huruvida en medlemsstat har 
fullgjort sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen. 

Talan om ogiltigförklaring: En begäran om ogiltigförklaring av en rättsakt som antagits av en EU-
institution, ett EU-organ eller en EU-byrå. 

Turordning: Vid tribunalen fördelar ordföranden målen mellan de nio avdelningarna i enlighet med 
fyra separata turordningar. 

Uttalanden från ledningen: Skriftliga uttalanden från ledningen för att bekräfta vissa förhållanden. 
Även om sådana uttalanden ger information, utgör de i sig inte tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis i de frågor som behandlas. 
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Vilandeförklaring: Förfarandet får förklaras vilande om domstolen och tribunalen behandlar ärenden 
som avser samma sak eller samma tolkningsfrågor eller angår giltigheten av samma rättsakt. Det får 
även förklaras vilande i andra särskilda fall som anges i rättegångsreglerna. 

Överklagande: Domstolen kan ta emot överklaganden, med begränsning till rättsfrågor, av 
tribunalens domar och beslut. 

Överläggning och avkunnande av dom: Domarna överlägger på grundval av ett utkast till dom som 
upprättats av referenten. Varje domare som ska döma i målet kan föreslå ändringar. Avgörandet 
fattas av majoriteten av domarna och eventuella avvikande meningar offentliggörs inte. Domen 
undertecknas av alla de domare som deltagit i den muntliga överläggningen, och domslutet avkunnas 
vid ett offentligt sammanträde. 
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SAMMANFATTNING 

I. Vår granskning av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) syftade till att 

bedöma effektiviteten i handläggningen av mål, framför allt huruvida befintliga förfaranden 

främjar en effektiv hantering av anhängiggjorda mål och huruvida tidsåtgången för att 

avgöra målen skulle kunna förkortas. Vi ville också undersöka de verktyg för utvärdering och 

redovisningsskyldighet som används inom EU-domstolen. 

II. På senare år har EU-domstolen vidtagit betydande organisatoriska och 

procedurmässiga åtgärder för att öka effektiviteten i handläggningen av mål och 

rapporteringen om denna. Framför allt har införandet av vägledande tidsramar för 

slutförandet av viktiga steg i ett måls livscykel tillsammans med en ständig utveckling av 

övervakningsverktyg och rapporter satt ökat fokus på tidsaspekten. Framsteg hade gjorts i 

slutet av 2016 för att minska den stora eftersläpningen av mål vid tribunalen, och detta 

redan innan den reform av tribunalen som ska dubblera antalet domare och deras 

respektive kabinett ännu hade kunnat ge resultat. 

III. Vi drog slutsatsen att EU-domstolen skulle kunna förstärka dessa positiva resultat 

ytterligare genom att överväga en övergång till en mer aktiv, individuell handläggning av mål 

med användning av skräddarsydda tidsramar och övervakning av det faktiska utnyttjandet av 

personalresurser. Att mäta effektiviteten på sådana grunder, i stället för att använda 

vägledande tidsramar som ska respekteras i genomsnitt, skulle ge information till ledningen 

om både problemfall och goda exempel. Med den metoden skulle ledningsinformation 

erhållas som kan stödja beslutsfattandet så att ytterligare effektivitetsvinster kan uppnås. 

Informationen skulle också kunna användas till att förbättra resultatrapporteringen och 

stärka redovisningsskyldigheten, genom att ge insyn i huruvida EU-domstolen fungerar 

korrekt och hur den utnyttjar tillgängliga resurser. 
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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL (EU-DOMSTOLEN) 

1. EU-domstolen är Europeiska unionens (EU:s) rättsliga myndighet. Dess uppgift är att 

säkerställa att EU-lagstiftningen följs genom att övervaka tolkningen och den enhetliga 

tillämpningen av fördragen1

2. EU-domstolen består av två domstolar: domstolen och tribunalen Domstolen är 

sammansatt av 28 domare och bistås av 11 generaladvokater

. 

2. Tribunalen har för 

närvarande 45 domare, och antalet ska öka till 56 fram till 2019. Domare och 

generaladvokater utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd för en mandattid på 

sex år som kan förnyas. Domarna och generaladvokaterna biträds av 386 anställda som 

arbetar inom deras kabinett. Totalt har institutionen 2 168 anställda3

3. Domstolen och tribunalen hanterar olika typer av mål (se 

. De båda domstolarna 

har varsitt kansli. Språktjänster, it och andra tjänsteavdelningar är gemensamma för de båda 

domstolarna. De totala kostnaderna för EU-domstolen i EU-budgeten är omkring 

400 miljoner euro 2017.  

ruta 1

Ruta 1 – Typer av mål vid domstolen och tribunalen 

). 

Domstolen

                                                       

1 Artikel 19 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). 

 hanterar främst mål som rör begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar 

angående tolkningen av EU-lagstiftningen eller giltigheten hos en rättsakt som antagits av en EU-

institution, en EU-byrå eller ett EU-organ, överklagande av tribunalens avgöranden, direkt talan om 

underlåtenhet att vidta åtgärder (passivitetstalan) eller om ogiltigförklaring av vissa EU-rättsakter, 

talan om fördragsbrott som väcks av kommissionen eller en medlemsstat i fall där en annan 

medlemsstat inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen samt begäran om yttrande 

om förenligheten med fördragen i samband med en överenskommelse som EU avser att ingå med ett 

2 Generaladvokater utses i enlighet med artikel 252 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) och deras uppgift är att lägga fram motiverade yttranden i form av 
skriftliga (icke bindande) förslag till avgöranden i de mål som de tilldelats. 

3 EU-domstolens årliga verksamhetsrapport för 2016, bilaga 1. 



10 

 

land utanför EU eller en internationell organisation. Det går inte att överklaga domstolens 

avgörande. 

Tribunalen

4. Domstolarna måste beakta alla ärenden som hänskjuts till dem av nationella domstolar, 

medlemsstater, EU:s institutioner, byråer och organ samt fysiska och juridiska personer. Det 

är en faktor som ligger utanför deras kontroll. Under tiden 2006–2016 anhängiggjordes cirka 

1 500 mål i genomsnitt varje år vid EU-domstolen. Det totala antalet mål som ännu inte 

avgjorts (mängden pågående mål) ökade med omkring 20 % (se 

 behandlar mål som rör talan som väcks av enskilda personer eller företag avseende 

ogiltigförklaring av EU-rättsakter som är riktade till dem eller som direkt och personligen berör dem, 

talan i syfte att få ersättning för skada som orsakats av Europeiska unionens institutioner och organ 

samt även i vissa fall talan som väcks av medlemsstaterna. De tvister som tribunalen prövar är 

mestadels av ekonomisk natur och rör konkurrens och statligt stöd samt handelspolitiska 

skyddsåtgärder och immateriella rättigheter. De rör även jordbruk, tillgång till handlingar, offentlig 

upphandling och sanktioner. Efter att Europeiska unionens personaldomstol upplöstes den 

31 augusti 2016 är tribunalen numera också behörig att, i första instans, pröva tvister mellan EU och 

dess anställda. 

figur 1

Figur 1 – Allmän utveckling av den dömande verksamheten under perioden 2006–2016 

). 
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Anmärkning: Från och med den 1 september 2016 överfördes personaldomstolens behörighet till 
tribunalen. 

Källa: Baserat på uppgifter offentliggjorda i EU-domstolens årsrapporter. 

5. Mål kan anhängiggöras vid de båda domstolarna på vilket som helst av EU:s officiella 

språk. Domarna överlägger på franska. 
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6. EU-domstolen måste leverera rättsskipning av oklanderlig kvalitet inom skälig tid4 och 

samtidigt, i egenskap av EU-institution, använda de offentliga medel som den förfogar över 

på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt och i enlighet med principerna om 

sund ekonomisk förvaltning5

7. Kvaliteten och snabbheten med vilken EU-domstolen levererar sina avgöranden kan få 

betydande konsekvenser för enskilda, juridiska personer, medlemsstater och EU som helhet. 

Om EU-domstolen inte lyckas avgöra ett mål inom skälig tid kan det leda till betydande 

kostnader för de berörda parterna såväl som direkta kostnader för EU-budgeten för 

eventuellt skadestånd

. 

6 till följd av att ärendet tagit för lång tid7

                                                       

4 En av de grundläggande rättigheterna för EU:s medborgare och företag är att få ett ärende 
prövat inom skälig tid vilket också är en förutsättning för ett effektivt rättsmedel. Se artikel 41.1 
(Rätt till god förvaltning) och första och andra stycket i artikel 47 (Rätt till ett effektivt 
rättsmedel och till en opartisk domstol) i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. 

. Mål som hänskjuts till EU-

domstolen är ganska ofta följder av förfaranden som inletts i medlemsstaterna. I sådana fall, 

vilket är särskilt relevant för domstolen, kan avslutandet av målet inom skälig tid spela en 

5 Artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 

6 Beloppet på dessa skadestånd varierar. Den anslagna budgeten för dessa kostnader 2017 är 
cirka 850 000 euro. 

7 Se i det avseendet domstolens dom av den 16 juli 2009, Der Grüne Punkt – Duales System 
Deutschland mot kommissionen, C-385/07 P, ECLI:EU:C:2009:456, domstolens dom av den 26 
november 2013, Gascogne Sack Deutschland mot kommissionen, C-40/12 P, ECLI:EU:C:2013:768 
och domstolens dom av den 26 november 2013, Groupe Gascogne mot kommissionen, C-58/12 
P, ECLI:EU:C:2013:770 där domstolen fann att förfarandet vid tribunalen (fram till december 
2009 benämnd förstainstansrätten) hade överskridit den skäliga tid inom vilken en part har rätt 
att få sin sak prövad. Till följd därav noterade EU-domstolen att sökandena kunde väcka 
skadeståndstalan och yrka ersättning för den eventuella skada de lidit på grund av att 
förfarandet i tribunalen tagit orimligt lång tid. Det första målet där denna fråga prövades var 
mål T-577/14, Gascogne Sack Deutschland och Gascogne mot Europeiska unionen. I sin dom av 
den 10 januari 2017 ålade tribunalen EU att betala mer än 50 000 euro i skadestånd till 
sökandena som ersättning för den materiella och immateriella skada de lidit till följd av den 
långa handläggningstiden. Dessa avgöranden är för närvarande föremål för överklaganden. 
Andra mål där företag har yrkat skadestånd för oskäligt lång handläggningstid avgjordes i 
februari 2017 (målen T-479/14, Kendrion mot Europeiska unionen och T-725/14, Aalberts 
Industries mot Europeiska unionen), i juni 2017 (mål T-673/15, Guardian Europe mot Europeiska 
unionen) eller är pågående. 
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viktig roll för att rättssystemen i medlemsstaten i fråga ska kunna tillhandahålla ett effektivt 

rättsmedel för medborgare och företag även på nationell nivå. 

8. Med tiden har EU-domstolen ökat sitt fokus på att fungera effektivt. Framför allt har 

den tagit itu med eftersläpningen av ärenden (det gäller särskilt tribunalen, se punkt 59). I 

det perspektivet har EU-domstolen vidtagit ett antal organisatoriska och förfarandemässiga 

åtgärder för att öka sin effektivitet, bland annat följande: 

- Anpassning av både domstolens och tribunalens rättegångsregler i syfte att påskynda 

handläggningen av mål.  

- Övervakning av framstegen i enskilda mål i förhållande till vägledande interna tidsfrister 

för de viktigaste stegen i de rättsliga förfarandena.  

- Digitalisering av utbytet av rättegångshandlingar. 

- Förstärkning av redovisningsskyldigheten8

9. Dessa åtgärder har bidragit till att minska den genomsnittliga tidsåtgången för rättsliga 

avgöranden i båda domstolarna. Exempelvis var den totala genomsnittliga 

handläggningstiden under 2016 14,7 månader vid domstolen och 18,7 månader vid 

tribunalen vilket motsvarar en minskning med 0,9 respektive 1,9 månader jämfört med 

2015. Men ingen nedåtgående trend kan ännu bekräftas för varje typ av förfarande 

(se 

.  

figur 2

                                                       

8 EU-domstolen offentliggör statistik och resultatanalyser avseende den dömande verksamheten. 
Den genomsnittliga handläggningstiden, eller den tid det tar från den dag då ett mål 
anhängiggörs vid kansliet till den dag då det slutliga rättsliga avgörandet meddelas, är en av de 
viktiga indikatorer som EU-domstolen offentliggör varje år tillsammans med förhållandet mellan 
antalet avslutade mål och antalet inkomna mål. EU-domstolen offentliggör också detaljerade 
uppgifter om den dömande verksamheten, framför allt typen av mål och deras ämnesområden, 
liksom antalet nya, avslutade och pågående mål. 

).  
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Figur 2 – Genomsnittlig handläggningstid (i månader) för mål som avslutades under 

perioden 2006–2016 vid domstolen och tribunalen 

 

 

 
 

Källa: Baserat på uppgifter offentliggjorda i EU-domstolens årsrapporter. 

 10

 15

 20

 25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domstolen – genomsnittlig handläggningstid för mål  
(i månader) 

Begäran om förhandsavgörande Direkt talan Överklaganden

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tribunalen – genomsnittlig handläggningstid för mål  
(i månader) 

Statligt stöd Konkurrens Immateriella rättigheter

Övriga fall av direkt talan Överklaganden



15 

 

10. År 2015 beslutade EU om en reform av EU-domstolens rättsliga struktur som framför 

allt innebar en dubblering av antalet domare vid tribunalen fram till 2019 och överföring av 

personaldomstolens verksamhet till tribunalen från och med den 1 september 20169. 

Avsikten var att minska eftersläpningen av pågående mål10, att skapa en positiv effekt på 

kvaliteten i domarna och att öka flexibiliteten och snabba på handläggningen genom att 

fördela domare till avdelningarna baserat på mängden mål inom olika ämnesområden11. 

Den tillkommande finansiella nettokostnaden för reformen uppskattades av EU:s lagstiftare 

till 13,5 miljoner euro per år efter fullständigt genomförande12

EFFEKTIVITETSREVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING SAMT REVISIONSMETOD 

, vilket motsvarar cirka 3,4 % 

av EU-domstolens totala budget. 

Inriktning och omfattning samt mål 

11. Syftet med granskningen var att bedöma huruvida EU-domstolens förfaranden ledde till 

en effektiv handläggning av mål och huruvida målen avgjordes inom skälig tid. Kvaliteten på 

de rättsliga avgörandena och den pågående reformen av tribunalen ingick inte i 

                                                       

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 
om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT L 341, 
24.12.2015, s. 14).  

10 Rådet konstaterade att det i genomsnitt tog två år för tribunalen att meddela dom, dubbelt så 
lång tid jämfört med vad som allmänt anses godtagbart (Europeiska unionens råd, 
pressmeddelande nr 497/15, 23.6.2015). Se även ingressen till förordning (EU, Euratom) 
2015/2422, särskilt skäl 2: ”I nuläget förefaller handläggningstiderna inte vara godtagbara ur de 
rättssökandes synvinkel, framför allt inte mot bakgrund av kraven i artikel 47 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. 

11 Europeiska unionens råd, dokument 16576/14, 8.12.2014, punkt 10, och pressmeddelande 
nr 497/15, 23.6.2015. COM(2016) 81 final, 22.2.2016, punkt 10. 

12 Rådets dokument nr 16576/14, 8.12.2014, punkt 5 och nr 9375/1/15 REV 1 ADD 1, 24.6.2015, 
punkt 15. 
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granskningen13

12. Vi undersökte ett urval av avslutade mål (se punkterna 17–19) och de olika aktörernas 

roller och verksamhet genom hela livscykeln för målets handläggning. Vi begärde tillgång till 

alla handlingar i målen och planerade att komplettera dokumentgranskningen med 

intervjuer med personal som sköter handläggningen av mål, inbegripet rättssekreterare (se 

punkt 23).  

. Vi ville också undersöka de verktyg för utvärdering och 

redovisningsskyldighet som används inom EU-domstolen. Detta svarade dessutom mot ett 

intresse som uttryckts av Europaparlamentet.  

13. EU-domstolen ansåg att på grund av fördragsskyldigheten om sekretess i 

överläggningsprocessen14

14. För att mildra effekterna av denna begränsning har granskningen baserats på 

information som inhämtats i form av uttalanden från ledningen

 måste tillgången till vissa handlingar (såsom interna meddelanden 

och pm mellan kansliet och domarna/generaladvokaterna eller mellan 

domarna/generaladvokaterna samt vissa delar av domarens förberedande rapporter) förbli 

begränsad till domarna, generaladvokaterna och utvald personal inom EU-domstolen, och 

dessa handlingar kunde inte göras tillgängliga för revisionsrätten. Vi kunde därför inte göra 

en oberoende bedömning av inverkan av sådana faktorer som komplexiteten i målen och 

tillgängliga resurser när det gällde de delar av handläggningen som dessa handlingar avsåg. 

15

                                                       

13 Senast den 26 december 2020 ska domstolen utarbeta en rapport till Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om tribunalens funktionssätt, med särskild inriktning på tribunalens 
effektivitet, om ökningen av antalet domare till 56 varit nödvändig och ändamålsenlig, hur 
ändamålsenligt resurserna använts samt det ytterligare inrättandet av specialiserade 
avdelningar och/eller andra strukturella ändringar (se artikel 3.1 i förordning (EU, Euratom) 
2015/2422). 

 vid EU-domstolen snarare 

än på direkta bevis. Framför allt använde vi för urvalet av mål frågeformulär för att få 

information om handläggningen av målen från berörd personal. Frågeformulären tog upp de 

mest relevanta faktorer som påverkar tidsåtgången för att behandla ett mål. Dessa faktorer 

14 Artikel 35 i stadgan för Europeiska unionens domstol. 

15 I internationell standard för högre revisionsorgan nr 1580 och internationell revisionsstandard 
nr 580 ”Skriftliga uttalanden”, punkt 4, anges att ”[ä]ven om skriftliga uttalanden utgör 
nödvändiga revisionsbevis, är de i sig inga tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för 
någon av de frågor som de behandlar”. 
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har identifierats i samråd med kanslierna och ordförandenas kabinett inom EU-domstolen16

Metod och kriterier 

. 

Vi intervjuade även ett antal domare och generaladvokater.  

15. Vi undersökte handläggningen av mål inom båda domstolarna. Vi tog i beaktande de 

riktlinjer om effektivitet och tidsförvaltning som tagits fram av Europarådets kommission för 

effektivisering av rättsväsendet (Cepej) som verkar inom området mänskliga rättigheter och 

rättssäkerhet17

16. Vi analyserade tidsåtgången för viktiga steg i omkring 2 800 mål som avslutats av 

domstolen och tribunalen 2014 och 2015, vilket motsvarar 90 % av alla avslutade mål under 

den perioden. Vi analyserade också sambandet mellan faktorer som vi ansåg bidrog till 

målens komplexitet och längden på de rättsliga förfarandena. 

. 

17. För att bedöma effektiviteten i handläggningen av enskilda mål försökte vi identifiera 

faktorer med positiv eller negativ inverkan på handläggningsprocesserna och längden på 

förfarandena. För att göra det valde vi ut ett urval av mål (30 mål från vardera domstol) som 

avslutades 2014 och 2015.  

18. Urvalet gjordes med syftet att täcka in olika egenskaper hos populationen18. De 

längsta19 och kortaste målen uteslöts, i huvudsak mål som tagit något längre tid än 

genomsnittet och ett antal mål med kort handläggningstid, med syftet att identifiera möjlig 

bästa praxis (se bilaga I

                                                       

16 Frågeformuläret fylldes i av personalen vid kansliet när det gäller det skriftliga förfarandet och, 
för de efterföljande stegen, av de domare/generaladvokater som tilldelats målet eller av deras 
rättssekreterare.  

). Av dessa skäl är det inte ett slumpmässigt representativt urval, 

utan ett riktat urval för särskilda frågeställningar. 

17 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp 

18 Det innehöll ett proportionerligt antal mål som avslutats genom domar och beslut för de olika 
typer av mål som handläggs av både domstolen och tribunalen. Ett annat kriterium var att 
domaren eller generaladvokaten fortfarande måste vara i tjänst vid EU-domstolen. Urvalet 
omfattade även mål som hänskjutits till flera avdelningar. 

19 Mål som tog mer än dubbelt så lång tid som genomsnittet uteslöt vi från urvalspopulationen för 
att fokusera på de mest typiska målen.  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp�
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19. Vi undersökte de 60 målen genom hela deras livscykel (se figur 3). Vi jämförde 

tidsåtgången för olika steg i förfarandet med EU-domstolens egna standardiserade 

vägledande tidsfrister liksom med genomsnittstider20. För stegen från målets 

anhängiggörande till avslutandet av det skriftliga förfarandet analyserade vi interna 

förfaranden, kansliets handlingar rörande de utvalda målen samt de frågeformulär som fyllts 

i av kansliet, och vi gjorde intervjuer med berörd personal inom dessa tjänsteavdelningar. 

För stegen efter det skriftliga förfarandet granskade vi de handlingar som vi fick tillgång till, 

med den begränsning som beskrivs i punkt 13, samt de frågeformulär som fyllts i av 

domarna/generaladvokaterna eller deras rättssekreterare. Dessutom analyserade vi 

informationen i domarna och besluten och höll flera möten med personalen vid de båda 

ordförandenas kabinett för att få förklaringar och handhavandebeskrivningar av system21

20. När det gäller stödtjänsterna till rättsprocessen (översättning, it, forskning och 

dokumentation) analyserade vi de system som används och gjorde intervjuer med ansvarig 

personal. För översättningstjänsten granskade vi framför allt förfaranden för att fastställa 

tidsfrister, planering och resultatrapportering. Vi granskade även framstegen i tillämpningen 

av de centrala interinstitutionella verksamhets- och resultatindikatorerna (Kiapi). På it-

området granskade vi den allmänna systemarkitekturen för handläggningen av mål och den 

strategiska planeringen för 2016–2020. 

. 

21. Dessutom undersökte vi huruvida EU-domstolen hade bedömt om det kunde finnas 

några potentiella effektivitetsvinster med en förändring av dess språkliga praxis. 

                                                       

20 Det bör noteras att när ett mål förklaras vilande (sex mål i urvalet, varav alla vid tribunalen) 
undantas den tid då målet är formellt vilandeförklarat från EU-domstolens beräkning av 
handläggningstiden. På samma sätt undantogs den tiden från vår analys. 

21 Såsom anges i punkt 14 kompletterades detta av ett antal intervjuer med domare vid de båda 
domstolarna och generaladvokater vid domstolen. 
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IAKTTAGELSER 

Förfarandet för handläggning av mål och tidsåtgången för det 

22. Såsom visas i figur 3

23. Domarna och generaladvokaterna arbetar med de mål som tilldelats dem direkt men de 

analyserar även andra mål som behandlas av den avdelning de tillhör eller av domstolen som 

helhet. Domare kan ha ansvar för mål där de har rollen som referent, bisittare eller, i 

förekommande fall, ordförande för en avdelning. De biträds i utförandet av sina uppgifter av 

sin kabinettspersonal: rättssekreterare och assistenter. Varje kabinett består av tre 

rättssekreterare för domare och fyra för generaladvokater. Rättssekreterarna har en 

nyckelroll som stöd för domarna och generaladvokaterna i de mål de ansvarar för men också 

i arbetet med att förbereda allmänna sammanträden eller avdelningssammanträden och 

tillhandahålla analyser om andra mål som behandlas av de avdelningar som domarna hör till. 

Kvaliteten på, förvaltningen av och tillgången till dessa resurser är därför viktiga faktorer för 

att garantera en effektiv handläggning. 

 tas målen emot och hanteras först av kanslierna i både domstolen 

och tribunalen. Gången för den första delen av förfarandet (det skriftliga förfarandet) 

fastställs i detalj i de två domstolarnas respektive rättegångsregler, där det bland annat finns 

uppgifter om relevanta handlingar och tillämpliga tidsramar. Målen fördelas av 

ordförandena för de båda domstolarna till avdelningar och/eller till referenter, och i fråga 

om domstolen fördelar förste generaladvokaten målet till en generaladvokat. 

24. I varje mål utses i allmänhet en rättssekreterare för målets hela livscykel, i vars uppdrag 

det ingår att bistå vid utarbetandet av förberedande rapporter, förslag till avgöranden och 

domar och beslut. Som en följd därav kan avbrott i en rättsekreterares tillgänglighet inverka 

negativt på effektiviteten i handläggningen av mål.  

25. Efter att målet fördelats och det skriftliga förfarandet har avslutats ska en förberedande 

rapport22

                                                       

22 Den förberedande rapporten utarbetas i princip efter att merparten av rättegångshandlingarna 
översatts till franska som är EU-domstolens enda överläggningsspråk. Den sista 
rättegångshandlingen översätts i allmänhet inom två månader efter att det skriftliga förfarandet 
har avslutats. 

 utarbetas och sedan presenteras av referenten (vid tribunalen kompletteras den 
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med en förhandlingsrapport). Rapporten diskuteras vid domstolens allmänna sammanträde 

eller vid tribunalens avdelningssammanträde. Nästa steg i målens livscykel är 

förhandlingen23 (som kan utelämnas under vissa förhållanden24) och, för många av målen vid 

domstolen25

26. Avslutandet av förfarandet innefattar överläggning och avkunnande av dom

, utarbetandet av generaladvokatens förslag till avgörande. 

26. Utkasten 

till domar och, i vissa fall, utkasten till beslut genomgår en granskning som görs av ett 

personalteam som arbetar med att säkra kvaliteten och samstämmigheten i utkasten med 

hänsyn till praxis (nedan kallad gruppen av lektörer). Offentliggörande i den elektroniska 

rättsfallssamlingen27

27. Även om de båda domstolarna fungerar som en kollegial enhet och tar gemensamt 

ansvar för dess avgöranden, så ligger det yttersta ansvaret för den övergripande 

övervakningen av framstegen i de enskilda målen på ordförandena för de två domstolarna. 

Uppenbarligen har även referenten och ordföranden för avdelningen i fråga ansvar för att 

 kan därefter ske, beroende på de kriterier som fastställts av respektive 

domstol. 

                                                       

23 Tolktjänster tillhandahålls med hänsyn till de språk som parterna har rätt att använda under 
förhandlingarna, EU-domstolens arbetsspråk och eventuella begäranden från domare och 
generaladvokater. 

24 Framför allt om domstolarna anser att de har tillräckligt underlag för att avgöra målet mot 
bakgrund av den skriftliga delen av förfarandet (se artikel 76.2 i domstolens rättegångsregler 
och artikel 135a i tribunalens tidigare rättegångsregler). 

25 Om inte målet tar upp nya rättsfrågor kan domstolen avgöra utan förslag till avgörande från 
generaladvokaten. Det är också möjligt vid tribunalen att begära ett sådant förslag till 
avgörande, men den bestämmelsen används inte i praktiken. 

26 Domarna överlägger på grundval av ett utkast till dom som upprättats av referenten. Varje 
domare som ska döma i målet kan föreslå ändringar. Avgörandet beslutas av majoriteten av 
domarna och eventuella avvikande meningar offentliggörs inte. Domen undertecknas av de 
domare som deltagit i den muntliga överläggningen och domslutet avkunnas vid ett offentligt 
sammanträde. Domarna och generaladvokaternas förslag till avgöranden finns tillgängliga på 
EU-domstolens webbplats samma dag som de avkunnas. 

27 Den ges ut på alla EU:s officiella språk. Denna regel gäller även för generaladvokaternas förslag 
till avgöranden. Om ett avgörande inte offentliggörs i den elektroniska rättsfallssamlingen 
översätts det till det språk som användes av den part som anhängiggjorde målet vid domstolen i 
fråga (det så kallade ”rättegångsspråket”) om detta inte är det språk som användes av domarna 
för överläggning. 
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säkra lämplig övervakning. Vid tribunalen har förste generaladvokaten det övergripande 

ansvaret för att övervaka generaladvokaternas arbete med att utforma förslag till 

avgöranden. 
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Figur 3 – De viktigaste stegen i handläggningen av mål  

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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28. Såsom beskrivs i punkt 9 offentliggör EU-domstolen målens totala genomsnittliga 

handläggningstid som en central resultatindikator. Vi kunde bekräfta att de beräkningar av 

den genomsnittliga tidsåtgången för de viktigaste stegen (per typ av avgörande och typ av 

förfarande eller ämnesområde) som användes av EU-domstolen för interna syften och som 

avsåg förfaranden som avslutats under 2014 och 2015 vid domstolen och tribunalen hade 

utförts korrekt. Dessutom gjorde vi en mer detaljerad beräkning av de genomsnittstider som 

vi ansåg var relevanta för handläggningen av mål (se figur 4

Figur 4 – Genomsnittlig tidsåtgång (i månader) för de viktigaste stegen (per typ av 

avgörande och per förfarande/ämnesområde) i mål som avslutats under 2014 och 2015 vid 

EU-domstolen  
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Anmärkning: Uppgifterna om genomsnittlig tidsåtgång för det skriftliga förfarandet innefattar även 
tiden från det att förfarandet har avslutats till dess att den sist ingivna rättegångshandlingen har 
översatts. 

Källa: Europeiska revisionsrätten baserat på information från EU-domstolen. 
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tidsåtgången för viktiga steg i allmänhet de vägledande tidsfristerna, även om det finns 

skillnader mellan de två domstolarna. 

30. Exempelvis var genomsnittstiden för utarbetandet av den förberedande rapporten i mål 

som avslutades under 2014 och 2015 vid domstolen omkring tre månader (att jämföra med 

ett vägledande mål på två månader) och vid tribunalen omkring nio månader (att jämföra 

med ett vägledande mål på antingen två eller fyra månader, beroende på typ av mål28

31. När det gäller den genomsnittliga handläggningstiden är skillnaden stor mellan mål som 

avgörs genom dom och mål som avgörs genom beslut

).  

29

32. Vår granskning omfattade följande fyra viktiga processer i handläggningen av mål: 

, men oberoende av typen av mål 

och typen av avgörande (dom eller beslut) är det skriftliga förfarandet, utarbetandet av den 

förberedande rapporten och målets avslutande de längsta stegen i ett måls livscykel.  

- Anhängiggörande och inledande behandling (inbegripet mottagning och översändande 

av rättegångshandlingar), kallat det skriftliga förfarandet, vid respektive kansli (se 

punkterna 36–40). 

- Fördelning av målen, vilket görs av ordförandena för de båda domstolarna och av förste 

generaladvokaten i relevanta fall (se punkterna 41–45). 

- Behandling av målen av avdelningar och referenter efter att de fördelats, med 

beaktande av de begränsningar som beskrivs i punkt 13 (se punkterna 46–50). 

- Övervakning och styrning av hur handläggningen fortskrider av de två domstolarnas 

ordförande (se punkterna 51–60). 

                                                       

28 Två månader för överklaganden och fyra månader för andra mål. 

29 För att göra bilden komplett har genomsnittstiden för mål som avslutats genom beslut brutits 
ned i viktiga steg, såsom framgår av figur 4. Det bör dock noteras att medan de mål som 
avslutas genom en dom passerar genom alla steg i förfarandet, kan de som avslutas genom ett 
beslut avslutas vid olika steg i förfarandet och av många olika anledningar. 
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Användning av svar på våra frågeformulär 

33. Frågeformulären avsåg de 60 mål som anhängiggjorts vid kanslierna och fördelats till 

domarna (och i tillämpliga fall till generaladvokaterna) och syftet med dem var att få fram 

information om de faktorer som påverkade tidsåtgången för förfarandet (se punkt 19), 

information om hur mycket tid som kunde tillskrivas varje sådan faktor och ytterligare 

detaljerade förklaringar i varje enskilt mål (t.ex. bästa praxis). Men de svar vi fick innehöll 

olika mycket information. 

34. Baserat på de mottagna svaren analyserade vi frekvensen av de faktorer som framhållits 

av EU-domstolen. Efterföljande intervjuer med domare och generaladvokater bekräftade att 

dessa faktorer har inverkan på den totala handläggningstiden för målen. I det stora flertalet 

av målen tillhandahöll kanslierna information om den tid som kunde tillskrivas varje faktor 

som påverkade handläggningstiden. Domarna och generaladvokaterna tillhandahöll sådan 

information för ett mer begränsat antal mål. Därför kunde vi inte i samtliga utvalda mål 

bedöma inverkan på tidsåtgången av de faktorer som framhållits. 

35. I bilaga II finns en detaljerad analys av svaren på frågeformulären som visar frekvensen 

av de faktorer som kanslierna, domarna och generaladvokaterna framhållit som faktorer 

som påverkade handläggningstiden. Figurerna 5–8

Anhängiggörande och inledande behandling vid kanslierna (skriftligt förfarande) 

 ger en sammanfattning av den 

informationen. 

36. Det skriftliga förfarandet hanteras av kanslierna som tillämpar bestämmelserna i sina 

respektive rättegångsregler. I de senare anges bland annat tillämpliga tidsfrister för parterna 

att inkomma med skriftliga yttranden eller inlagor. 

37. Vår analys visar att detta steg i genomsnitt tog 6,6 månader vid domstolen och 

9,1 månad vid tribunalen under åren 2014 och 2015. I båda fallen motsvarade det en 

betydande andel av målets livscykel. Det bör noteras att tidsåtgången för denna fas bestäms 

av rättegångsreglerna, där tidsfrister anges för att inkomma med olikarättegångshandlingar, 

men den beror också på de berörda parterna (som till exempel begär förlängning av 
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tidsfrister eller konfidentiell behandling av viss information) liksom på huruvida tredje parter 

begär att få intervenera i förfarandet. 

38. En översikt över de vanligaste faktorerna som, enligt kanslierna i svaren om de 60 

utvalda målen, påverkade tidsåtgången för det skriftliga förfarandet visas i figur 5 för 

domstolen och i figur 6

Figur 5 – De vanligaste faktorerna som påverkade tidsåtgången för det skriftliga 
förfarandet i de 30 utvalda målen vid domstolen  

 för tribunalen. 

 

Källa: Europeiska revisionsrättens analys av frågeformulär till EU-domstolen. 
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Figur 6 – De vanligaste faktorerna som påverkade tidsåtgången för det skriftliga 
förfarandet i de 30 utvalda målen vid tribunalen  

 
Källa: Europeiska revisionsrättens analys av frågeformulär till EU-domstolen. 

39. För domstolens del visar översikten att de två vanligaste faktorerna rör de 

översättningar som görs av andra EU-institutioner30 och arbetsbelastningen på EU-

domstolens generaldirektorat för översättning31. Vi gjorde en ytterligare analys av den 

inverkan som arbetet inom generaldirektoratet för översättning hade på handläggningen av 

målen (se punkterna 74–79) som visade att denna faktors inverkan på den totala 

handläggningstiden var begränsad. För tribunalens del rörde de faktorer som lyftes fram i 

huvudsak procedurregler och bestämmelser för utbytet av handlingar med parterna32 och 

den tid som går åt till att hantera omfattande dokumentation i varje mål. Exempel på 

anledningar till att skriftliga förfaranden dragit ut på tiden vid domstolen och vid tribunalen 

visas i ruta 2

                                                       

30 EU-institutionerna måste tillhandahålla översättningar till franska av rättegångshandlingarna i 
mål där de är part. 

. 

31 När det gäller de fem mål som försenats beroende på arbetsbelastningen vid 
generaldirektoratet för översättning var förseningen i fyra av dem mellan två och sju dagar. I det 
återstående målet var den 1,7 månader.  

32 T.ex. mottagning och behandling av rättegångshandlingar vid kansliet (och beslut som fattas av 
domarna angående det fortsatta förfarandet), medgivande av en andra skriftväxling, 
avhjälpande av brister i rättegångshandlingar, andra procedurfrågor, förlängning av tidfrister 
som begärs av parter och ansökningar om att intervenera. 
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Ruta 2 – Exempel på anledningar till att skriftliga förfaranden dragit ut på tiden vid domstolen och 

tribunalen 

Ett mål rörde ett förhandsavgörande där den begäran som lämnats in av den nationella domstolen 

inte var tillräckligt detaljerad. Domstolens bedömning av målets följder visade sig bli komplex. Det 

tog tre månader att skicka en skriftlig begäran till den nationella domstolen och erhålla nödvändiga 

klarlägganden. En liknande situation uppstod i ett annat mål där förfarandet förlängdes med en 

månad och 10 dagar. 

Domstolen 

I ett mål som rörde en talan om ogiltigförklaring förlängdes förfarandena med 18 månader beroende 

på parternas rättsliga argument i frågor om konfidentialitet. I ett annat mål löstes 

konfidentialitetsproblemen först efter 17 månader. 

Tribunalen 

40. Vid vår granskning observerade vi att båda domstolarna redan hade vidtagit 

förebyggande åtgärder för att förändra och förbättra vissa förfaranden som påverkade 

tidsåtgången för det skriftliga förfarandet för att undvika alltför stora förseningar i denna 

fas. Kontinuerlig förbättring av rättegångsreglerna, förenklingar av beslutsförfaranden och 

främjandet av elektronisk registrering av målen (E-Curia) sedan 2011 för att minimera 

användningen av handlingar i pappersform är exempel på sådana åtgärder. 

Förfarandet för att fördela de mål som anhängiggjorts vid domstolarna 

41. I var och en av domstolarna fördelas mål när en tillräcklig mängd nya mål har kommit in 

för att det ska gå att göra en balanserad fördelning av arbetsbördan mellan domarna. 

Analysen av uppgifter rörande de mål som avslutades 2014 och 2015 visar att den 

genomsnittliga tiden från mottagandet av ett mål till dess att det tilldelats en domare är 

2,3 månader vid domstolen och 1,5 månader vid tribunalen. Detta har dock ingen avgörande 

inverkan på den totala handläggningstiden eftersom viktigt förberedelsearbete samtidigt 

utförs vid respektive kansli. 
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Domstolen 

42. Domstolens ordförande ansvarar för fördelningen av ett mål till en enskild referent, och 

förste generaladvokaten fördelar målet till en generaladvokat. Vid fördelningen tas hänsyn 

till flera faktorer, bland annat domarnas rådande arbetsbelastning och likheten med andra 

mål. Dessutom tillämpas regler för att undvika fördelning till domare av samma nationalitet 

som målet, och mål som gäller överklaganden av tribunalens avgöranden tilldelas inte en 

domare av samma nationalitet som den ursprungliga referenten. 

43. Ad hoc-fördelningar kan göras när beslut i procedurfrågor måste fattas utan dröjsmål 

och när skyndsam handläggning krävs. Mål som kräver ett förfarande för brådskande mål 

om förhandsavgörande33 hanteras inom en avdelning som är särskilt avsedd för det syftet. 

Om ett mål kan hanteras snabbt genom ett beslut försöker ordföranden i allmänhet fördela 

det utan dröjsmål till en referent i enlighet med rättegångsreglerna34

Tribunalen 

.  

44. Tribunalens ordförande fördelar målen mellan de nio avdelningarna i enlighet med 

interna regler35

45. I enlighet med tillämpliga regler får ordföranden frångå dessa turordningar på grund av 

att mottagna mål är kopplade till andra mål som är under behandling eller har avslutats, 

eller i syfte att uppnå en jämnare fördelning av arbetsbördan. Av den information som 

tillhandahållits av tribunalen framgår att omkring 40 % av målen fördelades utanför 

. Dessa innehåller fyra separata turordningar som relaterar till följande 

respektive områden: i) mål som rör tillämpningen av konkurrensregler för företag, regler om 

statligt stöd och regler om handelspolitiska skyddsåtgärder, ii) mål som rör immateriella 

rättigheter, iii) personalmål (endast sedan 2016) och iv) andra mål än dem som avses ovan.  

                                                       

33 Mål som rör brådskande frågor på området frihet, säkerhet och rättvisa. 
34 Se artikel 53.2 (domstolen saknar behörighet att pröva ett mål eller det är uppenbart att en 

begäran inte kan tas upp till prövning), artikel 99 (svar genom särskilt uppsatt beslut som är 
motiverat) och artikel 181 (överklagande som uppenbart inte kan tas upp till prövning eller är 
uppenbart ogrundat) i rättegångsreglerna. 

35 Beslut i enlighet med artikel 25 i tribunalens rättegångsregler (EUT C 313, 26.10.2013, s. 4 och 
EUT C 296, 16.8.2016, s. 2). 
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turordningssystemet under 2014 och 2015. Efter fördelningen till en avdelning föreslår 

ordföranden för den avdelningen en referent till varje enskilt mål. Tribunalens ordförande 

fattar sedan det slutliga beslutet. 

Förfarandet för avdelningars och referenters hantering av målen efter att de fördelats 

46. Behandlingen av målen efter det att de fördelats och fram till dess att de avslutats 

omfattar flera steg och utgör en mycket betydande del av den totala handläggningstiden. 

Framför allt tog utarbetandet av den förberedande rapporten i genomsnitt 3,2 månader vid 

domstolen och 9,4 månader vid tribunalen, och avslutandet av målen tog i genomsnitt 4 

månader vid domstolen och 5,3 månader vid tribunalen under 2014 och 2015. Såsom 

beskrivs i punkterna 33 och 34 rörde den information som domarna och generaladvokaterna 

tillhandahöll via frågeformulären i flertalet mål frekvensen av de olika faktorer som 

påverkade tidsåtgången, snarare än den tid som kunde tillskrivas dessa faktorer. Och även 

om vi har information om tidsförloppet för varje steg, finns det inga tillgängaliga uppgifter 

om hur många dagars arbete som faktiskt krävdes av domare, generaladvokater och deras 

kabinettspersonal för att fullfölja varje steg. 

47. Svaren på frågeformulären utgör dock en initial källa till information som EU-domstolen 

skulle kunna använda som underlag för ytterligare analys. En översikt över de vanligaste 

faktorerna som påverkade tidsåtgången för hantering av målen enligt svaren från domarna i 

de berörda målen (och, i förekommande fall, generaladvokaterna) visas i figur 7 för 

domstolen och i figur 8 för tribunalen. Den fullständiga analysen av de faktorer som 

påverkade handläggningstiden i de 60 målen finns i bilaga II. 
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Figur 7 – De vanligaste faktorerna som påverkade tidsåtgången för behandlingen av de 30 
utvalda målen vid domstolen  

 
Källa: Europeiska revisionsrättens analys av frågeformulär till EU-domstolen. 

Figur 8 – De vanligaste faktorerna som påverkade tidsåtgången för behandlingen av de 30 
utvalda målen vid tribunalen  

 
Källa: Europeiska revisionsrättens analys av frågeformulär till EU-domstolen.  

48. För domstolens del var de vanligaste faktorerna som i frågeformulären angavs ha 

påverkat tidsåtgången för behandling av målen rättsferier36

                                                       

36 Under rättsferierna fortsätter EU-domstolen att vara verksam, men inga förhandlingar eller 
överläggningar hålls annat än om särskilda omständigheter så kräver. 
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arbetsbelastning, sjukfrånvaro och mammaledighet/föräldraledighet eller att de slutat, 

referenternas och generaladvokaternas arbetsbelastning samt målens komplexitet och 

omfattande innehåll.  

49. Vid tribunalen framgick det att den vanligaste faktorn som påverkade tidsåtgången för 

de utvalda målen var den tid som gruppen av lektörer behövde. Detta berodde på den stora 

arbetsbelastning som den tjänsten hade till följd av ansträngningarna för att minska 

eftersläpningen av mål under åren 2014 och 2015. Det bör dock noteras att de interna 

tidsfrister som hade fastställts för detta arbete i allmänhet respekterades. Övriga faktorer 

som angavs i många av svaren var arbetsbelastningen för referenterna och deras 

rättssekreterare, ändrad sammansättning av den avdelning som hade hand om målet, 

omfördelning av mål och åtgärder för processledning. Jämförelser mellan frekvensen av 

specifika faktorer vid domstolen och tribunalen visas i 

Ruta 3 – Jämförelser mellan frekvensen av specifika faktorer vid domstolen och tribunalen 

ruta 3. 

Komplexiteten i de frågor som togs upp i målen anges av domarna som en av de vanligaste 

faktorerna som påverkade tidsåtgången efter det skriftliga förfarandet. Båda domstolarna möter 

detta problem i liknande utsträckning (faktorn framhålls i 40 % av de utvalda målen vid domstolen 

och 33 % vid tribunalen). Svaren visar också att båda domstolarna påverkas lika mycket av den 

omfattande dokumentationen i varje mål vilket angavs som en faktor i omkring 20 % av de granskade 

målen både vid domstolen och vid tribunalen. 

Komplexitet och omfattande dokumentation i målen 

Arbetsbelastningen för referenten/generaladvokaten och för den rättssekreterare som ansvarar för 

målet är en vanlig faktor som påverkar tidsåtgången för förfarandena enligt vad tribunalen anger 

(påverkade 67 % respektive 53 % av de utvalda målen). Denna orsak framhålls betydligt mer sällan av 

domstolen (37 % respektive 40 %). 

Arbetsbelastning 

Enligt svaren från EU-domstolen är det faktum att referentens mandattid löper ut en vanligare faktor 

som påverkar tidsåtgången för förfarandet vid tribunalen (37 %) än vid domstolen (mindre än 10 %). 

Referentens mandattid löper ut, förändring av avdelningens sammansättning, omfördelning av mål 
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Två andra faktorer som tribunalen ofta anger har påverkat tidsåtgången för förfarandet (i cirka 60 % 

av svaren) är förändring av avdelningens sammansättning och omfördelning av mål. Dessa faktorer är 

ofta kopplade till att domarens mandatperiod löper ut. 

Sex mål i vårt urval vid tribunalen och inga av målen vid domstolen var föremål för en formell 

vilandeförklaring i enlighet med rättegångsreglerna

Vilandeförklaringar 

37

50. Våra intervjuer med domare och generaladvokater visade att de är medvetna om 

behovet att i den mån det är möjligt hantera målen inom de vägledande tidsramarna utan 

att kompromissa med kvaliteten i arbetet. De framhöll också att om den rättssekreterare 

som tilldelats ett visst mål inte är tillgänglig kan det påverka effektiviteten i behandlingen, 

särskilt om det inte finns en lämplig ersättare. Frågan om osäkerhet i samband med att en 

domares mandattid löper ut och överlämning av arbete från domare som slutar lyftes också 

fram som områden där förbättringar skulle kunna göras. 

. För tre mål vid domstolen angav dock 

referenterna att tidsåtgången för förfarandet påverkades av en ”informell” vilandeförklaring utan 

stöd i rättegångsreglerna. Exempelvis gällde detta när domstolen höll behandlingen av ett mål 

vilande i väntan på att domar skulle avkunnas i andra liknande mål. 

Övervakning 

51. Övervakningen och uppföljningen av behandlingen av mål har utvecklats positivt över 

tid, och webbaserade övervakningsverktyg har tagits fram. De domare vi intervjuade 

bekräftade att detta påverkade effektiviteten i behandlingen av mål. 

52. EU-domstolens metod för att övervaka huruvida vägledande tidsramar respekteras 

bygger på individuella mål, och när tidsramarna inte kan hållas uppmärksammas detta. Men 

eftersom dessa tidsramar är vägledande är de tänkta att respekteras av var och en av 

                                                       

37 Mål får förklaras vilande under vissa omständigheter (t.ex. om domstolen och tribunalen 
behandlar ärenden som avser samma sak eller samma tolkningsfrågor eller angår giltigheten av 
samma rättsakt). Särskilt uppsatta beslut eller beslut om vilandeförklaringar ska delges 
parterna. Se artikel 55 i domstolens rättegångsregler och artikel 69 i tribunalens 
rättegångsregler. 
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domstolarna som ett genomsnitt, och mål som tar lång tid kan kompenseras av andra som 

kräver mindre tid. 

Domstolen 

53. Ordföranden har det övergripande ansvaret för övervakning och uppföljning av mål. 

Han eller hon övervakar huruvida tidsramarna respekteras, framför allt genom ett 

veckomöte med avdelningsordförandena och förste generaladvokaten. 

Övervakningsförfarandet har utvecklats under ett antal år, och alltmer detaljerade rapporter 

och analyser tas nu fram för att underlätta uppföljningen med stöd av olika rapporter och 

vissa it-verktyg, såsom Suivi des Affaires. Bland dessa kan nämnas rapporten ”État des 

affaires” (status för målen), som med hjälp av en asterisk visar de mål där den vägledande 

tidsramen för referentens utarbetande av den förberedande rapporten har överskridits, och 

den nyligen införda38

54. Domstolen har successivt infört en rad åtgärder för att minska tidsåtgången för 

hantering av målen och för att identifiera och åtgärda fördröjningar vid olika steg i 

förfarandet. Bland annat har man från 2004 antagit en ”Échéancier” (planeringskalender) 

som en del av den praktiska vägledningen

 ”Fiche délai” (uppgifter om tidsfrister) som ger mer detaljerad 

information och där beräknade datum anges för de påföljande stegen i behandlingen av ett 

mål. Under 2016 införde domstolen också en ”Plan de rattrapage” (återhämtningsplan) som 

ska upprättas för mål där de vägledande tidsramarna inte har respekterats. 

39

55. Systemet med vägledande tidsramar ger ett verkligt incitament att fullfölja de olika 

stegen i förfarandet inom de fastställda tidsfristerna. Metoden bygger dock på standardmått 

som kanske inte passar för alla situationer. Det vill säga att de fastställda tidsfristerna inte 

 för behandlingen av mål som anhängiggjorts vid 

domstolen. I den anges vägledande tidsramar för de olika stegen i förvaltningen och 

behandlingen av de flesta mål. 

                                                       

38 Se Memorandum 29/2016 från ordförande Lenaerts av den 11 mars 2016. 

39 Internt dokument Guide pratique relatif au traitement des affaires portées devant la Cour de 
Justice (document interne de la Cour – dernière mise à jour à compter de juin 2017) (praktisk 
vägledning för behandlingen av mål som anhängiggjorts vid domstolen [domstolens interna 
dokument – senast uppdaterat i juni 2017]). 
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tar hänsyn till de individuella målens typ, komplexitet eller andra egenskaper och därför kan 

vara för korta när det gäller komplexa mål och onödigt långa för enklare mål.  

Tribunalen 

56. Vid tribunalen har ordföranden det övergripande ansvaret för övervakning och 

uppföljning av målen efter att de fördelats till domarna. Det finns ett bredare kollektivt 

ansvar som även innefattar ordföranden, ordföranden för avdelningen och referenten för 

varje enskilt mål. Precis som vid domstolen har man konstaterat att närmare övervakning 

och uppföljning behövs och med tiden utvecklat verktyg för detta. 

57. Tribunalen har utvecklat och använt analyser av uppgifter och rapporter för att 

uppmuntra till att allmänna tidsramar som fastställts för några av de viktigaste stegen i 

handläggningen av målen respekteras40

58. Utöver denna rapport finns det verktyg som används för återkommande 

resultatmätningar var tredje månad. De består av ett memorandum över mål som visar 

analyser av fördröjningar, en förteckning över mål med ”betydande”

 och för att minska den genomsnittliga tidsåtgången 

per mål. Utöver it-verktyget Suivi des Affaires införde tribunalen 2011 en ”Tableau de 

Productivité” (produktivitetstabell) och en tabell över kumulativa förseningar som skickas till 

varje domare var tredje månad. Detaljerna i denna rapport diskuteras på kvartalsbasis 

mellan ordföranden och ordförandena för avdelningarna för att identifiera de steg i 

förfarandet där ytterligare insatser krävs. 

41

                                                       

40 Internt dokument ”Gestion des dossiers au sein des Cabinets du Tribunal (Août 2010)” och 
handbok för interna förfaranden, som uppdateras regelbundet (senast i maj 2017). Det finns 
också interna rutiner för översättning av handlingar medan det skriftliga förfarandet pågår. 

 fördröjningar och 

särskilda e-postpåminnelser som skickas till de enskilda domarna med uppgift om mål med 

fördröjningar som de ansvarar för. Den detaljerade informationen på domarnivå har 

förbättrat insynen, ökat medvetenheten och främjat en snabbare behandling av målen. 

41 Med betydande avses numera en fördröjning på mer än tre månader, medan motsvarande 
gräns var två år när detta verktyg infördes 2009. 
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59. Det är uppenbart att en mer aktiv handläggning av målen har getts högre prioritet de 

senaste åren med övergripande positiva resultat redan innan reformen trädde i kraft. 

Exempelvis visar tribunalens egen analys när det gäller alla pågående mål att det totala 

antalet dagar med vilket utarbetandet av den förberedande rapporten överskridit den 

vägledande tidsramen har minskat från 130 000 dagar 2010 till 15 000 dagar i slutet av 2016, 

det vill säga med nästan 90 %42

60. Vid båda domstolarna bidrar den kontinuerliga utvecklingen av it-system, såsom 

Business Intelligence-rapportering (tidigare Business Object) och systemet Argos som införs 

under 2017, till att ge mer detaljerad information, det senare genom en särskilt anpassad 

instrumentpanel som visar alla utestående uppgifter och steg i förfarandet för domare, 

generaladvokater och rättssekreterare. Utvecklingen av dessa system bör möjliggöra en 

noggrannare övervakning av situationen i fråga om potentiella fördröjningar i 

handläggningen av mål, men vid denna granskning kunde vi inte bedöma deras troliga effekt. 

Under tiden har ett antal av de domare vi intervjuade utvecklat sina egna ad hoc-system 

(ofta i form av Excel-kalkylblad) för att övervaka hur målen framskrider. 

. 

Övergång från rättsstatistik till skräddarsydda tidsramar och resultatindikatorer  

61. EU-domstolen redovisar sina resultat genom hänvisning till rättsstatistik: framför allt 

antalet anhängiggjorda och avgjorda mål under året och antalet pågående mål vid årets slut, 

tillsammans med den genomsnittliga handläggningstiden för de mål som avslutades under 

året. Internt använder institutionen en mer detaljerad indelning av antalet mål tillsammans 

med mer analytiska uppgifter om genomsnittlig tidsåtgång för informationssyften. 

62. De uppgifter om genomsnittlig handläggningstid som offentliggörs av EU-domstolen ger 

en överblick över den dömande verksamheten i stort, men samtidigt omfattar de mål med 

stora skillnader i komplexitet. Det kan endast ge en del av bilden av EU-domstolens resultat i 

fråga om handläggningstider. 

                                                       

42 I sammanhanget kan nämnas att 636 nya mål anhängiggjordes vid tribunalen år 2010 och 974 år 
2016. 
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Utveckling av mätningen av effektiviteten i den dömande verksamheten 

63. EU-domstolen mäter sin effektivitet huvudsakligen genom att bedöma utvecklingen av 

antalet avslutade mål och genom att jämföra, särskilt när det gäller domstolen, den 

genomsnittliga tidsåtgången för avslutade mål med de vägledande tidsramar (gemensamma 

för alla typer av mål) som fastställts för de olika stegen i förfarandena. I samband med det 

baserar EU-domstolen en stor del av sina mätningar på outputindikatorer utan hänsyn till 

använda resurser (input). 

64. Denna förvaltningsmetod bedömer effektiviteten globalt. EU-domstolen övervakar inte 

sina förfaranden i förhållande till fastställda standarder baserade på handläggningstider som 

är anpassade efter målens komplexitet och typ. I avsaknad av information om komplexiteten 

hos de berörda målen betyder en ökning av antalet avslutade mål och/eller en minskning av 

den genomsnittliga handläggningstiden inte nödvändigtvis att effektiviteten har ökat. 

65. Vår granskning tog hänsyn till utvecklingen av metoder för att mäta effektiviteten inom 

dömande verksamhet i ett bredare perspektiv. I det avseendet har vi identifierat det arbete 

som utförts av Europarådets kommission Cepej43

66. Vi har granskat Cepejs vägledning för genomförande av tidsramar

 som särskilt relevant. 

44

                                                       

43 Framework Programme for the processing of each case within an optimum and foreseeable 
time-frame (ramprogram om handläggning av varje mål inom en optimerad och förutsebar 
tidsram) (2005); Time management check-list (Check-list of indicators for the analysis of lengths 
of proceedings in the justice system) (checklista för tidsförvaltning [checklista över indikatorer 
för analys av handläggningstider inom rättssystemet]) (2005); Compendium of ”best practices” 
on time management of judicial proceedings (kompendium om ”bästa praxis” för tidsförvaltning 
i rättsliga förfaranden) (2006); Revised Saturn guidelines for judicial time management 
(reviderad version av Saturns riktlinjer för tidsförvaltning i rättsväsendet) (2014); 
Implementation guide ”Towards European timeframes for judicial proceedings” (vägledning för 
genomförande – på väg mot europeiska tidsramar för rättsliga förfaranden) (2016).  

 för rättsliga 

förfaranden. Fastställandet av dessa tidsramar är ett avgörande steg på väg mot att mäta 

och jämföra effektiviteten i handläggningen av mål och att begreppsmässigt definiera 

eftersläpning som det antal eller den procentandel av pågående mål som inte håller den 

planerade tidsramen.  

44 Med tidsramar avses tidsperioder inom vilka ett visst antal eller en procentandel av målen ska 
vara avslutade, med hänsyn tagen till de pågående målens ålder. 
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67. Enligt vägledningen ska tidsramarna tillämpas på kategorier av förfaranden och ta 

hänsyn till målens komplexitet. Exempelvis kan effektiviteten mätas genom fastställande av 

tidsramar, till exempel att 90 eller 95 % av målen ska avslutas inom 12 till 36 månader 

beroende på förfarandets typ och komplexitet. 

68. Vi har också analyserat Cepejs viktigaste riktlinjer om tidsförvaltning45 i syfte att 

identifiera bästa praxis som skulle kunna vara tillämplig även på EU-domstolens förfaranden. 

Vi konstaterade framför allt att Cepejs checklista för tidsförvaltning skulle kunna vara ett bra 

verktyg för att bedöma i vilken utsträckning EU-domstolen har tillgång till rätt information 

och analyserar relevanta aspekter av de rättsliga förfarandena. Checklistan är uppbyggd 

kring sex tidsförvaltningsindikatorer. De specifika punkter i checklistan som relaterar till var 

och en av dessa indikatorer presenteras i bilaga III. Vår bedömning av i vilken utsträckning 

den tillgängliga informationen och de efterföljande analyser som gjorts av EU-domstolen är i 

linje med Cepejs riktlinjer om dessa indikatorer framgår av figur 9

                                                       

45 Framför allt identifierar Cepej följande handlingslinjer i sitt ramprogram: förbättra tidsramarnas 
förutsebarhet, definiera och övervaka standarder för en optimal tidsram för varje typ av mål, 
förbättra statistiska verktyg och utveckla informations- och kommunikationsstrategier samt 
definiera prioriteringar i handläggningen av mål. 

. Detta grundar sig på en 

undersökning av EU-domstolens system för handläggning av mål och på analysen av urvalet 

av 60 avslutade mål (se punkterna 36–60). Även om avsevärda framsteg redan har gjorts 

inom de flesta områden som omfattas av Cepejs sex tidsförvaltningsindikatorer, visade vår 

granskning att det fortfarande finns utrymme för att förbättra mätningen av effektiviteten i 

den dömande verksamheten. 
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Figur 9 – Vår bedömning av i vilken utsträckning EU-domstolen följer de mest relevanta av 

Cepejs riktlinjer med avseende på ”tidsförvaltningschecklistan”.  

Cepejs indikatorer 

Tillämpas 

indikatorn av 

EU-domstolen? 

Bedömning av överensstämmelsen mellan EU-domstolens 

förfaranden för tidsförvaltning och Cepejs riktlinjer i enlighet 

med indikatorerna 

a) Möjlighet att 

bedöma den totala 

handläggningstiden 

Ja 

Det finns tillgängliga uppgifter om handläggningstiden i varje mål, 

såväl den totala tidsåtgången som tiden för varje enskilt steg i 

förfarandet (se punkterna 28–30). 

b) Fastställda 

standarder för 

tidsåtgången för 

förfarandena 

Delvis 

Även om EU-domstolen har fastställt standardiserade vägledande 

tidsfrister för handläggningen av vissa enskilda steg i 

förfarandena, är de inte anpassade efter de olika typerna av mål 

(se punkterna 55 och 57).  

c) Tillräckligt 

utvecklad 

typindelning av mål 

Delvis 

De it-system som EU-domstolen använder ger detaljerad 

information om målen. Denna information används dock inte till 

att kategorisera målen med avseende på komplexitet och 

genomsnittlig tidsåtgång (se punkt 62). 

d) Möjlighet att 

övervaka 

förfarandets gång 

Delvis 

Tidsregistreringar görs visserligen vid vissa av de viktigaste och 

mest typiska stegen i förfarandena, men den faktiska tid (resurser) 

som läggs på varje steg i förfarandet eller de orsaker som påverkar 

tidsåtgången för förfarandena registreras inte (se punkterna 34, 

46 och 47). 

e) Medel för att 

snabbt 

diagnostisera 

förseningar och 

mildra deras 

konsekvenser 

Delvis 

Fördröjningar uppmärksammas regelbundet om de 

standardiserade vägledande tidsfristerna överskrids, men dessa är 

inte anpassade efter komplexitet eller typ av mål. 

f) Användning av ny 

teknik som ett 

verktyg för 

tidsförvaltning i 

rättssystemet 

Delvis 

Grundläggande uppgifter om alla mål registreras i it-systemen och 

kan snabbt göras tillgängliga. De uppgifter som samlas in utnyttjas 

dock inte fullt ut för handläggningens syften (se punkterna 69–72). 

It-systemen är inte fullt integrerade (se punkterna 81 och 82). 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

69. Cepej har understrukit behovet av att fastställa standarder för tidsåtgången för 

förfaranden och har påpekat att om avvikelser från standarder och mål för rättsliga 



41 

 

tidsramar noteras eller förutses bör skyndsamma åtgärder vidtas för att komma till rätta 

med orsakerna till sådana avvikelser46

Analys av målens komplexitet: en möjlig metod som stöd för handläggningsprocessen 

. Analysen av svaren på frågeformulären om vårt urval 

av mål visade att avvikelser från de vägledande tidsramarna förekommer, till exempel till 

följd av antalet mål och deras komplexitet i en domares arbetsbörda, av skäl kopplade till att 

en domares mandatperiod löper ut och för att vissa rättssekreterare inte är tillgängliga (se 

punkterna 48 och 49). 

70. Enligt EU-domstolens svar på frågeformuläret om vårt urval av mål är komplexiteten en 

viktig faktor som påverkar den totala handläggningstiden (se punkterna 47 och 48). Vi anser 

att analysen av målens komplexitet skulle kunna utvecklas ytterligare med användning av 

befintliga data för att potentiellt förbättra handläggningsprocessen vid EU-domstolen. Vi 

undersökte denna potential genom att utföra en analys där vi fastställde om det fanns en 

korrelation47 mellan vissa komplexitetsfaktorer48

71. Resultaten av vår analys, som återges i 

 och den totala handläggningstiden för 

avslutade mål under 2014 och 2015. 

bilaga IV, visar en relativt stark positiv 

korrelation49

                                                       

46 Revised Saturn guidelines for judicial time management (reviderad version av Saturns riktlinjer 
för tidsförvaltning i rättsväsendet) (2014). 

 mellan dessa komplexitetsfaktorer och målens handläggningstid. Var och en av 

47 Korrelation är ett statistiskt mått som anger hur starkt det ömsesidiga beroendet är mellan två 
eller flera variabler som fluktuerar tillsammans. En positiv korrelation visar i vilken utsträckning 
variablerna ökar eller minskar parallellt; en negativ korrelation visar i vilken utsträckning en 
variabel ökar när en annan minskar. 

48 För domstolen: historisk genomsnittlig handläggningstid för mål av samma typ (med avseende 
på typ av förfarande och typ av avgörande), dömande sammansättning som målet fördelats till 
med beaktande av att mer komplexa mål i allmänhet fördelas till avdelningarna med fem 
domare och till stora avdelningen, totalt antal sidor i de handlingar som är en del av akten i 
målet, antal sidor som översatts i målet, huruvida generaladvokaten lämnade ett förslag till 
avgörande, typ av avgörande (dom eller beslut) och antal sidor i avgörandet. För tribunalen: 
historisk genomsnittlig handläggningstid för mål av samma typ (med avseende på ämnesområde 
och typ av avgörande), totalt antal sidor i de handlingar som är en del av akten i målet, antal 
sidor som översatts i målet, typ av avgörande (dom eller beslut) och antal sidor i avgörandet. 

49 Korrelationskoefficienten är 0,7 (på en skala från 0 till 1, där 0 innebär ingen korrelation och 1 
innebär en perfekt positiv linjär korrelation). 
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dessa faktorer kan anses relevant i förhållande till målens totala handläggningstid. Detta 

resultat visar att en ytterligare analys av historiska uppgifter om mål skulle kunna användas i 

syfte att få fram mer detaljerad ledningsinformation än vad som är fallet i nuläget, genom 

att identifiera mål där tidsåtgången varit betydligt längre eller kortare än förväntat med 

hänsyn till målets egenskaper. Denna information skulle sedan kunna användas till exempel 

för att identifiera återkommande problem som medför onödigt långa handläggningstider 

liksom bästa praxis som leder till att mål kan avslutas inom kortare tidsramar. Detta skulle 

kunna stödja beslutsfattandet genom målens hela livscykel och bidra till att förbättra 

effektiviteten i den övergripande handläggningen av målen. 

72. Den framlagda analysen är ett första försök att utnyttja befintliga uppgifter. Det är 

uppenbart att metoden kan förfinas baserat på EU-domstolens erfarenhet, inbegripet 

beaktande av fler faktorer och en anpassad viktning av olika faktorer.  

Stöd för handläggningsprocessen 

73. Stödtjänsters roll är att underlätta ett effektivt genomförande av viktiga steg i 

handläggningen av mål. Vi undersökte aspekter på översättningsverksamheten (se 

punkterna 74–79) och it-systemen (se punkterna 80–85). 

Översättning 

74. Översättningen av handlingar spelar en avgörande roll i stödet till EU-domstolens 

dömande verksamhet, mot bakgrund av skyldigheten att behandla mål och avge ett 

betydande antal rättsliga avgöranden på samtliga av EU:s officiella språk. Tillgången till 

översättning vid vissa avgörande punkter50

                                                       

50 Till exempel tillgång till översättningen av den sista rättegångshandlingen i slutet av det 
skriftliga förfarandet och av utkastet till dom. 

 kan direkt påverka livscykellängden för ett mål. I 

vårt urval av mål (se punkterna 36–40 och 46–50) är den inverkan begränsad i förhållande till 

ett måls totala tidslinje. 
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75. Under perioden 2014–2016 lät EU-domstolen översätta totalt 1,1 miljoner sidor varje 

år. Mellan 26 och 36 % av översättningarna gjordes av externa juristlingvister till en årlig 

kostnad på mellan 9 och 12 miljoner euro.  

Fastställande av tidsfrister 

76. EU-domstolen har olika metoder för att fastställa tidsfrister när det gäller översättning 

av handlingar i mål. För de flesta översättningar fastställs skräddarsydda tidsramar51. Som 

ett alternativ används fasta tidsramar utan hänsyn till målens egenskaper52

Central och lokal planering 

. I det fallet 

återspeglar inte tidsfristerna den genomsnittliga potentiella dagliga 

översättningskapaciteten för en juristlingvist. Kombinationen av skräddarsydda och fasta 

tidsramar ger utrymme för viss flexibilitet i hanteringen av arbetsbelastningen på 

generaldirektoratet för översättning. 

77. Tidsfrister avtalas mellan den beställande enheten53

Hur tidsfristerna för översättning av handlingar hålls  

 och den centrala 

planeringsavdelningen. Förvaltningsverktyg finns för att planera arbetet på veckobasis och 

övervaka översättningen av handlingar i enlighet med tidsfristerna. Den faktiska tid som 

juristlingvisterna ägnar åt specifika dokument registreras dock inte. Om sådan information 

fanns tillgänglig skulle man kunna identifiera eventuella områden för effektivitetsvinster 

eller bästa praxis. 

78. Vi noterade att åren 2014 och 2015 hölls tidsfristerna för översättning i stor 

utsträckning. Översättningen av de sista rättegångshandlingarna inom ramen för det 

skriftliga förfarandet är ett centralt datum eftersom det innebär att den vägledande 

                                                       

51 Detta gäller domar och generaladvokaternas förslag till avgöranden. 

52 Exempelvis 20 arbetsdagar för en begäran om förhandsavgörande och i allmänhet två månader 
för översättning av rättegångshandlingarna (högst 50 sidor vid tribunalen). 

53 Framför allt kansliet, den ansvariga avdelningens ordförandes kabinett eller referentens 
kabinett. 
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tidsfristen börjar löpa för domarens utarbetande av den förberedande rapporten. Vi 

konstaterade att i ett betydande antal mål (29 % för domstolen och 57 % för tribunalen) 

tillhandahölls översättningarna i genomsnitt 5,5 respektive 9 dagar före den fastställda 

interna tidsramen. 

Jämförelse av effektiviteten i förhållande till andra EU-institutioner 

79. EU-domstolen deltar i den interinstitutionella verkställande kommittén för översättning 

(ECT) vars syfte är att främja bästa praxis. Framsteg har gjorts av EU-domstolen i arbetet 

med att fastställa resultatindikatorer (så kallade Kiapi), med sikte på att använda en metod 

för att mäta översättningsverksamheten54 som möjliggör jämförelser med andra EU-

institutioner55

It-system 

. 

80. Ett av syftena med att använda datoriserade stödsystem bör vara som ett sätt att 

förbättra rättsskipningen och underlätta användarens tillgång till domstolarna för att 

påskynda förfaranden och därigenom minska handläggningstiderna56

Komplexitet och brist på integrering 

.  

81. Det finns 95 separata it-applikationer för rättslig och administrativ verksamhet inom EU-

domstolen. Enligt EU-domstolen hänger det stora antalet applikationer ihop med att det 

finns mer än en domstol och med komplexiteten i sammankopplade processer. Dessutom 

har EU-domstolen fortsatt att förlita sig på en central databas, Litige, som infördes 1995, 
                                                       

54 Detta omfattar följande åtgärder: 1) kostnad för översättning, 2) kostnad för översättning 
(glidande medelvärde), 3) antal översatta sidor (output), 4) kvalitetskontroll, 
5) överensstämmelse med tidsfrister/beställningar levererade i tid, 6) översättningspersonal, 
7) arbetstakt, 8) andel utläggning på entreprenad och 9) output och indikatorer för annat än 
översättning.  

55 Uppföljning av iakttagelserna och rekommendationerna i Europaparlamentets resolution av den 
29 april 2015 om ansvarsfrihet för budgetåret 2013 (punkt 24). 

56 Cepejs studie nr 24 om det europeiska rättssystemet (Efficiency and Quality of Justice 
[effektivitet och kvalitet inom rättsväsendet]) Thematic report: Use of Information Technology in 
European Courts (tematisk rapport: användning av informationsteknik i europeiska domstolar) 
(2016). 
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medan individuella applikationer utvecklas för att möta specifika behov. En av de viktigaste 

prioriteringarna har varit behovet att säkerställa kontinuiteten i behandlingen av rättsliga 

mål. 

Gränssnitt mot andra applikationer 

82. Bristen på integrering mellan Litige och de övriga applikationer som används vid 

behandling av mål gör att det i vissa fall krävs manuella inlägg av uppgifter och dubbla 

inmatningar vilket är ineffektivt och leder till en risk för att felaktiga uppgifter skapas. 

Förbättringar i it-arkitekturen för handläggningen av mål 

83. I den fleråriga strategiska planen för direktoratet för informationsteknik (DIT) för åren 

2016–202057

84. EU-domstolen har gjort flera försök att förbättra de befintliga it-systemen för 

handläggning av mål. Framför allt inledde tribunalen år 2000 ett ambitiöst projekt med ett 

integrerat it-system för handläggningen av mål kallat Pro-Curia i syfte att ersätta Litige med 

förenklade och standardiserade funktioner. På grund av svårigheter i genomförandet har 

utvecklingen av detta system stoppats. 

 konstateras att it-utveckling kan bidra till betydande effektivitetsvinster och 

därmed minska förseningarna och resursbehoven.  

85. Som ett resultat av det behöll EU-domstolen Litige och beslöt att genomföra två andra 

projekt baserade på det systemet, programmet Enterprise Content Management (ECM) och 

modernisering av Litige, i syfte att förbättra it-stödet för handläggning av mål. 

Genomförandet av dessa två utvecklingar pågick vid tiden för granskningen.  

Språklig praxis 

86. Språklig praxis har en direkt inverkan på EU-domstolens dömande verksamhet. 

Användningen av franska som enda överläggningsspråk och i praktiken arbetsspråk (med 

                                                       

57 Evolution des technologies de l’information à la Cour de Justice de l’Union européenne: Une 
approche stratégique 2016–2020 (utveckling av informationsteknik vid Europeiska unionens 
domstol: en strategi för 2016–2020). 
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undantag för generaladvokaternas förslag till avgöranden58

87. Vi konstaterade att en betydande andel av de mål som anhängiggjordes mellan 2014 

och 2016 vid EU-domstolen, och framför allt vid tribunalen, hade engelska (28 %) eller tyska 

(20 %) som rättegångsspråk, att jämföra med franska (13 %). Vi är medvetna om 

komplexiteten i, de potentiella effekterna av och känsligheten hos frågan om språklig praxis, 

men detta tyder på att man skulle kunna överväga att utöka överläggningsspråken vid EU-

domstolen, och särskilt tribunalen, till andra språk än franska. En av konsekvenserna skulle 

bli att interna meddelanden, förberedande rapporter, domar och beslut skulle kunna skrivas 

direkt på dessa språk. Dessutom skulle ett visst antal rättegångshandlingar som inges på 

dessa två språk inte behöva översättas till franska.  

) innebär att alla 

rättegångshandlingar måste översättas till franska från de officiella EU-språk som målen 

anhängiggörs på, med undantag för bilagor till inlagor som endast översätts på begäran. 

88. Varje övervägande om en förändring av den språkliga praxisen måste dock vägas mot de 

fördelar som följer av att franska fortsätter att användas som enda överläggningsspråk. 

Enligt EU-domstolen är dessa fördelar bland annat att man undviker möjliga skillnader 

mellan juridiska begrepp som används i de olika språk som väljs som överläggningsspråk 

samt samstämmigheten med hänvisningar till EU:s tidigare rättspraxis. 

89. Tribunalens ordförande riktade i februari 2016 ett meddelande till domstolens 

justitiesekreterare med en begäran om en konsekvensbedömning av en ändring av 

överläggningsspråk. Konsekvensbedömningen avsåg att fastställa de organisatoriska 

förutsättningarna och ge en kostnadsnyttoanalys i fråga om budgetkostnader och tidsåtgång 

för förfarandena. Denna bedömning har ännu inte slutförts på grund av den osäkerhet som 

är kopplad till resultatet av Brexitprocessen. 

                                                       

58 Generaladvokaterna har rätt att skriva sina förslag till avgöranden på sitt modersmål, men de 
uppmuntras att använda ett av reläspråken (tyska, engelska, spanska eller italienska) eller 
franska. 
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SLUTSATSER 

90. På senare år har EU-domstolen vidtagit betydande organisatoriska och procedurmässiga 

åtgärder för att öka effektiviteten i handläggningen av mål och rapporteringen om denna. 

Framför allt har införandet av vägledande tidsramar för slutförandet av viktiga steg i ett måls 

livscykel tillsammans med en ständig utveckling av övervakningsverktyg och rapporter satt 

ökat fokus på tidsaspekten. EU-domstolen offentliggör statistik och resultatanalyser 

avseende dess dömande verksamhet. Statistiken visar att den genomsnittliga tidsåtgången 

för att avgöra i mål har minskat eller varit oförändrad trots en ökning av antalet 

anhängiggjorda mål. Det bör också understrykas att ansträngningar har gjorts för att minska 

den stora eftersläpningen av mål som byggts upp vid tribunalen, och framsteg hade gjorts i 

slutet av 2016 för att avsevärt minska det totala antalet dagars förseningar i förhållande till 

ett centralt steg i det rättsliga förfarandet (se punkt 59). Det är ett resultat av ansträngningar 

och initiativ för att förbättra handläggningen snarare än av ökade resurser. Reformen av 

tribunalen, framför allt dubbleringen av antalet domare och deras respektive kabinett, kan 

få effekt först längre fram i tiden (se punkterna 8–10). 

91. I EU-domstolens nuvarande metod för att fastställa en vägledande tidsram förväntas 

angivna tidsfrister respekteras i genomsnitt. Mål som tar lång tid förväntas kompenseras av 

andra som kräver mindre tid. Målen övervakas dock individuellt och påminnelser utfärdas 

när vägledande tidsfrister passeras, för att hålla fokus på mål där tidsramarna överskrids (se 

punkterna 51 och 52). 

92. Vår granskning av den första delen av handläggningsprocessen, som kallas det skriftliga 

förfarandet, visade att det endast finns begränsat utrymme för att minska tidsåtgången för 

detta steg. Det faller i huvudsak under kansliernas ansvar och innefattar mottagning av mål 

och upprättande av handlingar i målen. När det gäller de mål vi undersökte förklarade 

kanslierna varför förfaranden hade förlängts och angav i de flesta fall vilken inverkan det 

haft i termer av tidsfördröjning. Orsakerna härrör främst från tillämpningen av EU-

domstolens rättegångsregler som anger fasta tidsfrister för vissa situationer, till exempel 

parternas rätt att inkomma med svar. EU-domstolen har emellertid visat prov på ett 

proaktivt handlande genom att anpassa sina rättegångsregler exempelvis i fråga om 
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konfidentiell behandling av mål och genom att införa användning av E-Curia för att skynda 

på förfarandet för anhängiggörande av mål (se punkterna 36–40). 

93. Stegen efter det skriftliga förfarandet, som i huvudsak hanteras av domare i olika 

dömande sammansättningar, generaladvokater och deras rättssekreterare, är normalt den 

längsta delen av handläggningsprocessen. Mot bakgrund av den begränsning av tillgången 

till handlingar som beskrivs i punkterna 12–14 inhämtade vi information om huvudskälen till 

att de vägledande tidsramarna inte alltid hade respekterats genom uttalanden från 

ledningen. Skälen omfattade domarnas arbetsbelastning, rättssekreterarnas tillgänglighet 

och målens komplexitet. Denna analys gav oss insikt i faktorer som kan påverka tidsåtgången 

för denna fas. Men det fanns otillräckligt med information om den specifika tidsåtgång som 

kunde tillskrivas de identifierade faktorerna. Dessutom fanns det endast lite information om 

tillgänglighet och utnyttjande av mänskliga resurser i specifika mål. Det hindrade oss från att 

dra slutsatser om huruvida, och i vilken utsträckning, det skulle ha funnits utrymme för att 

minska tidsåtgången i de utvalda målen (se punkterna 33–35, och 46–50). 

94. Vid granskningen undersökte vi översättningens roll i handläggningsprocessen. Vi 

noterar att översättningstjänsten också arbetar mot ett antal fasta tidsramar kombinerat 

med anpassade tidsfrister. Vår analys visade inte att översättningsdelen av processen ledde 

till någon betydande förlängning av den totala handläggningstiden, då ett betydande antal 

översättningsuppgifter slutfördes inom tidsfristerna. Dessutom är man på väg att införa 

centrala resultatindikatorer som ska möjliggöra interinstitutionella jämförelser (se 

punkterna 74–79). 

95. De befintliga it-systemen vid EU-domstolen är komplexa och bygger på en äldre central 

databas till vilken ett stort antal undersystem efter hand har lagts till. EU-domstolen har 

ännu inte utvecklat ett fullt integrerat it-system för att stödja handläggningen av mål. Vi drar 

slutsatsen att målet på längre sikt att utveckla en mer integrerad lösning bör leda till 

effektivitetsvinster, begränsa behovet av dubbelarbete, minimera behovet av manuella 

inmatningar och minska behovet att stödja ett stort antal applikationer (se punkterna 80–

85).  
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96. Det finns både för- och nackdelar med den nuvarande ordningen som innebär att 

franska är enda överläggningsspråk och i praktiken arbetsspråk inom institutionen. 

Överväganden har gjorts inom EU-domstolen om att utföra en kostnadsnyttoanalys av 

möjligheten att utöka överläggningsspråket till andra språk än franska vid tribunalen. En 

sådan analys skulle kunna vara till hjälp för att bedöma situationen och ge underlag för 

framtida beslut (se punkterna 86–89). 

97. Vår övergripande slutsats är att det finns potential för att ytterligare öka effektiviteten 

genom en övergång till en mer aktiv, individuell handläggning av mål. EU-domstolens 

nuvarande metod för att mäta effektiviteten är inte baserad på skräddarsydda tidsramar för 

enskilda mål, med hänsyn tagen till komplexitet, arbetsbelastning, resursbehov och 

tillgänglighet på personal. För närvarande fungerar de vägledande tidsramar som fastställts 

för vissa typer av mål endast som ett övergripande mål för handläggningen som ska 

respekteras i genomsnitt (se punkt 91). Även om denna metod utan tvekan lett till 

förbättringar, kan den genomsnittliga tidsåtgången för att avsluta vissa typer av mål eller 

förfaranden inte anses likställt med begreppet skälig tid för att hantera varje enskilt mål. 

ÖVERVÄGANDEN FÖR YTTERLIGARE FÖRBÄTTRINGAR 

98. I syfte att förbättra handläggningen av mål bör EU-domstolen överväga följande: 

a) Att mäta effektiviteten i varje enskilt mål genom jämförelse mot en skräddarsydd 

tidsram, med hänsyn tagen till de resurser som faktiskt använts. Det skulle ge 

information till ledningen om både problemfall och goda exempel och skulle kunna 

användas för att uppnå ytterligare effektivitetsvinster. 

b) Att fortsätta de förbättringar som gjorts när det gäller resultatrapporteringen genom 

att gå över till att utveckla ett system för rapportering av det specifika antalet mål 

som hållit förväntade tidsramar snarare än genomsnittlig längd på typer av mål. Det 

skulle möjliggöra en mer detaljerad resultatrapportering och därigenom stärka EU-

domstolens redovisningsskyldighet. Detta är särskilt relevant med tanke på de nya 

resurser som tillgängliggörs i samband med reformen. 

c) Att genomföra en politik som ger utrymme för större flexibilitet i fördelningen av 

arbetet mellan befintliga rättssekreterare, för att bidra till att avhjälpa de problem 
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som uppstår på grund av faktorer som rör resursförvaltning eller organisationsfrågor 

(att rättssekreterare inte är tillgängliga, arbetsbelastning för domare, 

generaladvokater och deras rättssekreterare eller omfördelning av mål på grund av 

att domares mandattid löper ut). 

d) Att ytterligare höja medlemsstaternas och rådets medvetenhet om vikten av att 

domare nomineras och utses i tid. 

e) Att slutföra kostnadsnyttoanalysen om effekterna (organisatoriskt, budgetmässigt 

och i fråga om målens handläggningstid) av en förändring av nuvarande praxis i 

tribunalen till att använda andra språk än franska för överläggning.  

f) Möjligheten att införa ett fullt integrerat it-system för att stödja handläggningen av 

mål. 

 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning V, med ledamoten Lazaros S. Lazarou 

som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 5 september 2017. 

 För revisionsrätten 

 

 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 ordförande 
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BILAGA I 
 

Mål som valts ut för granskning vid domstolen och vid tribunalen 
 

DOMSTOLEN (2014) 

Förfarande (typ av avgörande) Ämnesområde Målets 
handläggningstid 

Överklagande (dom) Tillgång till handlingar 23,3 månader 

Överklagande (dom) Konkurrens 24,9 månader 

Direkt talan (dom) Miljö 27,9 månader 

Förhandsavgörande (dom) Miljö 28,4 månader 

Förhandsavgörande (dom) Skatter 24,5 månader 

Förhandsavgörande (dom) Skatter 16,6 månader 

Förhandsavgörande (dom) Etableringsfrihet 23,5 månader 

Förhandsavgörande (dom) Fri rörlighet för kapital 27,0 månader 

Förhandsavgörande (dom) Socialpolitik 23,5 månader 

Förhandsavgörande (dom) Principer i EU-lagstiftningen 27,4 månader 

Förhandsavgörande (dom) Tillnärmning av lagar 27,9 månader 

Överklagande (beslut) Jordbruk 18,5 månader 

Överklagande (beslut) Institutionell rätt 10,4 månader 

Förhandsavgörande (beslut) Jordbruk 18,1 månader 

Förhandsavgörande (dom) Tillnärmning av lagar 12,4 månader 

 
DOMSTOLEN (2015) 

Förfarande (typ av avgörande) Ämnesområde Målets 
handläggningstid 

Överklagande (dom) Statligt stöd 28,1 månader 

Överklagande (dom) Miljö 25,8 månader 

Direkt talan (dom) Fri rörlighet för personer 26,7 månader 

Direkt talan (dom) Institutionell rätt 23,8 månader 

Förhandsavgörande (dom) Konkurrens 27,4 månader 

Förhandsavgörande (dom) Frihet, säkerhet och rättvisa 23,8 månader 

Förhandsavgörande (dom) Frihet, säkerhet och rättvisa 23,7 månader 

Förhandsavgörande (dom) Skatter 22,9 månader 

Förhandsavgörande (dom) Fri rörlighet för personer 26,9 månader 

Förhandsavgörande (dom) Fri rörlighet för personer 23,6 månader 

Förhandsavgörande (dom) Offentlig upphandling 23,9 månader 

Överklagande (beslut) EU-tullar 16,8 månader 

Överklagande (beslut) Immateriella rättigheter och industriellt 
rättsskydd 16,2 månader 

Förhandsavgörande (beslut) Skatter 16,9 månader 

Förhandsavgörande (dom) Etableringsfrihet 12,7 månader 
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TRIBUNALEN (2014) 

Förfarande (typ av avgörande) Ämnesområde Målets 
handläggningstid 

Överklagande (dom) Tjänsteföreskrifterna 24,3 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 41,5 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 38,5 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 37,1 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 35,3 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 33,4 månader 

Direkt talan (dom) Statligt stöd 46,3 månader 

Direkt talan (dom) Konkurrens 45,8 månader 

Direkt talan (dom) Statligt stöd 43,0 månader 

Överklagande (beslut) Tjänsteföreskrifterna 24,1 månader 

Immateriella rättigheter (beslut) Immateriella rättigheter och varumärken 31,9 månader 

Direkt talan (beslut) Statligt stöd 45,6 månader 

Direkt talan (beslut) Statligt stöd 44,8 månader 

Direkt talan (beslut) Miljö 33,8 månader 

Direkt talan (dom) Statligt stöd 24,5 månader 

 
TRIBUNALEN (2015) 

Förfarande (typ av avgörande) Ämnesområde Målets 
handläggningstid 

Överklagande (dom) Tjänsteföreskrifterna 31,2 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 39,6 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 38,0 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 35,8 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 33,1 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 31,2 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 30,1 månader 

Direkt talan (dom) Sanktioner 41,1 månader 

Direkt talan (dom) Handelspolitik och dumpning 41,0 månader 

Direkt talan (dom) Forskning och utveckling 40,6 månader 

Överklagande (beslut) Tjänsteföreskrifterna 15,6 månader 

Immateriella rättigheter (beslut) Immateriella rättigheter och varumärken 33,3 månader 

Direkt talan (beslut) Reach-förordningen 30,9 månader 

Direkt talan (beslut) Miljö 24,8 månader 

Immateriella rättigheter (dom) Immateriella rättigheter och varumärken 17,8 månader 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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BILAGA II 
 

Analys av faktorer som påverkade handläggningstiden för de 60 utvalda målen vid EU-
domstolen 

 
 
Faktorer som påverkade tidsåtgången för det skriftliga förfarandet vid domstolen (angivna 

av kansliet) 
 

 
 

 
  

Totalt

(%)

Översättningar förväntas inkomma från institutioner 
som är part i målet

10 33%

Arbetsbelastning på generaldirektoratet för 
översättning 

5 17%

Godkännande av en eller flera 
interventionsansökningar

4 13%

Begäran om ingivande av handlingar skickas till 
parterna

4 13%

Förlängning av en tidsfrist på begäran av en part 3 10%

Medgivande av en andra skriftväxling (replik/duplik) 3 10%

Samråd med parterna om innebörden av ett steg i 
förfarandet (till exempel förening av mål)

2 7%

Ingivande av ett 
anslutningsöverklagande/anslutningsyrkande

1 3%

Översättning av mycket långa rättegångshandlingar 1 3%

Faktorer som påverkade handläggningstiden 
under det skriftliga förfarandet

Antal 
berörda mål 
(av 30 mål)



2 

 

Faktorer som påverkade handläggningstiden för mål vid domstolen (angivna av domare 
och generaladvokater) 

 

] 
 
  

Totalt

Domare Generaladvokater (%)

Rättsferier 18 4 19 63%

Mål som gäller nya och/eller särskilt komplexa rättsfrågor 9 8 12 40%

Arbetsbelastning för den rättssekreterare som ansvarar för akten i målet 8 7 12 40%

En rättssekreterare blir sjuk, gravid/föräldraledig eller slutar 7 6 12 40%

Arbetsbelastning för referenten och/eller generaladvokaten 7 7 11 37%

Omfattande mål 5 / 5 17%

Sakligt, ekonomiskt eller vetenskapligt komplicerat mål Komplext mål (till exempel 
frågor som rör ny teknik) 

2 3 5 17%

Komplext mål av andra orsaker 1 3 4 13%

Samordnad behandling av liknande mål som anhängiggjorts med några månaders 
tidsskillnad

3 2 3 10%

Informell vilandeförklaring 3 / 3 10%

Prioritet ges till ett annat mål som har prioriterats upp eller på vilket skyndsam 
handläggning tillämpas (eller förfarandet för brådskande mål om 
förhandsavgörande)

2 1 3 10%

Återupptagande av den muntliga delen av förfarandet 2 / 2 7%

Övrigt 2 / 2 7%

Begäran om information eller klarlägganden skickades till den hänskjutande 
domstolen

2 / 2 7%

Ett ämnesområde där den nationella lagstiftningen är mycket annorlunda 2 / 2 7%

Samordnad behandling av en grupp av mål (exempelvis mål som rör 
konkurrensbegränsande avtal)

1 1 2 7%

Hänskjutande till en annan dömande sammansättning 1 1 2 7%

Mandattiden löper ut för referenten och/eller generaladvokaten 1 / 1 3%

Begäran om en forskningsrapport 1 / 1 3%

Frågor att besvara skriftligen har skickats till parterna / 1 1 3%

Antal mål som angavs av 
domare och/eller 
generaladvokater 

sammantaget (av 30 mål)

Faktorer som påverkade handläggningstiden efter det skriftliga förfarandet

Antal berörda mål (av 30 mål)
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Faktorer som påverkade tidsåtgången för det skriftliga förfarandet vid tribunalen (angivna 

av kansliet) 
 

 
  

Totalt

(%)

Mottagning och behandling av rättegångshandlingar vid kansliet (och beslut som fattas 
av domarna angående det fortsatta förfarandet)

26 87%

Medgivande av en andra skriftväxling (replik/duplik) 20 67%

Begäran om avhjälpande av brister i en rättegångshandling/akt i ett mål som hindrar 
fortsatt behandling

19 63%

Annan procedurfråga som ska avgöras 16 53%

Förlängning av en tidsfrist på begäran av en part 12 40%

Godkännande av en eller flera interventionsansökningar 6 20%

Ansökan om rätt att intervenera 6 20%

Behandling av omfattande handlingar 6 20%

Åtgärder för processledning 3 10%

Inlämnande av en handling som inte förutsetts 3 10%

Andra orsaker kopplade till administrativa tjänster 3 10%

Ingivande av ett anslutningsöverklagande/anslutningsyrkande 2 7%

Hantering av problem rörande konfidentialitet 2 7%

Invändning om rättegångshinder, domstolen är inte behörig, det saknas anledning att 
döma i saken, ett steg i förfarandet kräver yttranden från parterna

2 7%

Andra faktorer inom referentens, generaladvokatens eller (avdelnings)ordförandens 
ansvarsområde

2 7%

Hantering av problem rörande anonymitet/utelämnande av information gentemot 
allmänheten

1 3%

Formellt särskilt uppsatt beslut om vilandeförklaring 1 3%

Faktorer som påverkade handläggningstiden under det skriftliga förfarandet Antal berörda mål 
(av 30 mål)
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Faktorer som påverkade handläggningstiden för mål vid tribunalen (angivna av domare) 
 

 
Källa: Europeiska revisionsrättens analys av frågeformulär till EU-domstolen. 

Totalt

(%)

Gruppen av lektörer granskar utkasten till avgöranden 29 97%

Arbetsbelastning för referenten och/eller generaladvokaten 20 67%

Förändring av avdelningens sammansättning 19 63%

Omfördelning av ett mål 18 60%

Arbetsbelastning för den rättssekreterare som ansvarar för akten i målet 16 53%

Åtgärd för processledning 16 53%

Samordnad behandling av en grupp av mål (exempelvis mål som rör konkurrensbegränsande 
avtal)

11 37%

Mandattiden löper ut för referenten och/eller generaladvokaten 11 37%

Mål som gäller nya och/eller särskilt komplexa rättsfrågor 10 33%

Mottagning och behandling av rättegångshandlingar vid kansliet 10 33%

Rättsferier 8 27%

Anordnande av en muntlig förhandling om en part så begär eller om domstolen så beslutar på 
eget initiativ (framför allt i mål och överklaganden som rör immateriella rättigheter)

8 27%

Omfattande mål 7 23%

Övrigt 7 23%

Tidsfrist för förhandlingar med hänsyn till typen av mål 7 23%

Formellt särskilt uppsatt beslut om vilandeförklaring i ett mål 6 20%

En rättssekreterare blir sjuk, gravid/föräldraledig eller slutar 6 20%

Komplext mål av andra orsaker 6 20%

Sakligt, ekonomiskt eller vetenskapligt komplicerat mål Komplext mål (till exempel frågor 
som rör ny teknik)

5 17%

Hänskjutande till en annan dömande sammansättning 5 17%

Förening av mål i den muntliga delen av förfarandet 5 17%

Ett ombud eller en advokat är inte tillgänglig för förhandlingen/begäran om ajournering av 
förhandlingen 4 13%

Inlämnande av en handling som inte förutsetts 4 13%

Hantering av problem rörande frågan om konfidentialitet 4 13%

Andra orsaker kopplade till administrativa tjänster 4 13%

Prioritet ges till ett annat mål som har prioriterats upp eller på vilket skyndsam handläggning 
tillämpas (eller förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande)

3 10%

Problem med datortillämpningar 2 7%

Återupptagande av den muntliga delen av förfarandet 1 3%

Faktorer som påverkade handläggningstiden efter det skriftliga förfarandet Antal berörda mål 
(av 30 mål)
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BILAGA III 

Checklista för bedömning av Cepejs tidsförvaltningsindikatorer 

 

Cepej-indikator Huvudfrågor på checklistan 

1) Möjlighet att bedöma 

den totala 

handläggningstiden 

Finns det en unik identifierare (t.ex. ett målnummer) eller sammanlänkande 

faktor för varje ärende, från anhängiggörandet till det slutliga bindande 

avgörandet? 

Kan ni fastställa den totala handläggningstiden för alla pågående mål? 

2) Fastställda 

standarder för 

handläggningstiden 

Har ni utvecklat standarder för optimala tidsramar för relevanta typer av 

förfaranden? 

Är handläggningstiden förutsebar för användarna (parter, advokater och 

övriga)? 

3) Tillräckligt utvecklad 

typindelning av mål 

Görs det en kategorisering av målen med avseende på komplexitet och 

tidsåtgång? 

4) Möjlighet att 

övervaka förfarandets 

gång 

Övervakar ni och samlar in uppgifter om tidsåtgång för de viktigaste stegen 

i de flesta typer av mål, i syfte att fastställa var och varför förseningar 

uppstår? 

5) Medel för att snabbt 

diagnostisera 

förseningar och mildra 

deras konsekvenser 

Kan ansvaret för att identifiera och undvika onödiga förseningar tydligt 

fastställas? 

Finns det förfaranden för att snabbt identifiera förseningar och minska 

förseningarnas konsekvenser för parterna? 

Finns det förfaranden för att påskynda handläggningen och förebygga 

förseningar? 

6) Användning av ny 

teknik som ett verktyg 

för tidsförvaltning i 

rättssystemet 

Används informationsteknik på ett ändamålsenligt sätt för att övervaka 

handläggningstiden? 

Ger informationstekniken möjligheter till snabbt framtagande av statistiska 

rapporter och planering på politisk nivå? 

Källa: Time management check-list (Check-list of indicators for the analysis of lengths of proceedings 
in the justice system) (checklista för tidsförvaltning [checklista över indikatorer för analys av 
handläggningstider inom rättssystemet]) (Cepej, 2005). 
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BILAGA IV 

Analys av sambandet mellan komplexitetsfaktorer och handläggningstid i de 
mål som avslutades 2014 och 2015 vid domstolen och vid tribunalen 

 

 

Analys av målens komplexitet vid domstolen 

 

Analys av målens komplexitet vid tribunalen 

Anmärkning: Varje punkt i diagrammen motsvarar ett mål som avslutades 2014 eller 2015. De svarta 
linjerna är trendlinjer som visar var ett mål förväntas placera sig givet dess komplexitetspoäng. 
Punkterna längre bort från trendlinjerna motsvarar de mål som kan ha egenskaper som motiverar 
ytterligare undersökning. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOLS BEMÖTANDE 

Punkterna I och II 

Effektivitet, kvalitet och oberoende är de viktigaste parametrarna för ett effektivt rättssystem.1

Domstolen och tribunalen har vidtagit en rad åtgärder, såväl organisatoriska som hänförliga till 
rättegångsförfarandet, i syfte att förbättra effektiviteten i handläggningen av mål. Dessa åtgärder har burit frukt 
genom att minska handläggningstiderna för målen eller genom att hålla handläggningstiderna oförändrade.  År 
2006 var den genomsnittliga handläggningstiden för ett mål i domstolen 19,6 månader och år 2016 uppgick den 
genomsnittliga handläggningstiden till 14,7 månader. För tribunalen uppgick den genomsnittliga 
handläggningstiden för ett mål till 25,8 månader år 2006 och till 18,7 månader år 2016. Det måste understrykas att 
antalet anhängiggjorda mål har ökat kraftigt under samma period. 

 Av detta följer att 
handläggningstiderna för mål är en faktor bland andra att ta i beaktande vid utvärderingen av ett domstolssystem. 
Det som är vägledande för de domstolar som tillsammans utgör Europeiska unionens domstol i deras strävan efter 
ökad effektivitet är att, mot bakgrund av en generell ökning av arbetsbördan, finna den nödvändiga balansen 
mellan skyndsamhet, å ena sidan, och kvaliteten på domstolsprövningen och domstolsavgörandena, å andra sidan. 

Punkt III 

De sålunda konstaterade effektivitetsvinsterna i handläggningen av mål är bland annat resultatet av domstolens 
och tribunalens införande av olika tidsramar och uppföljningsverktyg för handläggningen av mål. Tidsramarna 
innehåller indikativa interna frister för genomförandet av varje steg i förfarandet. Dessa tidsramar avser förvisso 
samtliga typer av förfaranden i allmänhet, men det görs individuella uppföljningar av att de angivna fristerna följs i 
varje enskilt mål. En sådan uppföljning kan medföra att det vidtas specifika åtgärder för att komma till rätta med 
eventuella problem. En hantering av handläggningen av målen som är både aktiv och anpassad till det enskilda 
fallet är således en målsättning som domstolen och tribunalen eftersträvar sedan lång tid tillbaka.   

I detta sammanhang välkomnar Europeiska unionens domstol revisionsrättens rekommendation att ytterligare 
förfina tidsramarna genom att beakta vad som specifikt kännetecknar varje förfarande och målens grad av 
komplexitet (se punkt 98). 

Beträffande revisionsrättens rekommendation angående ett system för att redovisa de resurser som faktiskt tas i 
anspråk i varje steg i varje mål som domstolen och tribunalen handlägger varje år (som exempel kan nämnas att 
domstolen och tribunalen år 2016 avgjorde 1459 mål) anser Europeiska unionens domstol att en 
genomförandeanalys inför inrättandet av ett sådant system måste beakta den icke obetydliga administrativa börda 
och den resursutgång som det skulle kunna medföra.  Dessa överväganden måste vägas mot den praktiska nytta 
som en analys av de uppgifter som erhålls tack vare ett sådant system ger. 

Punkt 4 

Antalet mål som anhängiggjordes vid unionsdomstolarna under perioden 2006–2016 har inte förblivit stabilt.  
Anledningarna till att balanserna ökade under denna period, trots en betydande ökning av produktiviteten, är en 
än mer betydande ökning av antalet anhängiggjorde mål (bland annat till följd av Europeiska unionens successiva 
utvidgningar), utökningen av Europeiska unionens befogenheter och en mer omfattande och mångskiftande 
lagstiftnings- och regleringsverksamhet. Europeiska unionens domstol vill fästa uppmärksamheten på det faktum 
att, samtidigt som antalet mål som under perioden 2006–2016 anhängiggjordes vid de tre domstolar som 
institutionen då bestod av ökade med 43,6 procent, ökade under samma period det antal mål som dessa 
domstolar årligen avgjorde med nästan 57,3 procent. 

                                                            
1 Resultattavlan för rättskipningen i EU 2016 (COM (2016) 199 final), s. 7. 



 

Uttalandena i punkt 4 avser unionsdomstolarna betraktade som en helhet, medan resultaten i figur 1 är separat 
redovisade för varje domstol. 

Punkt 7 

Såsom det har redogjorts för i punkterna I–III ovan består den grundläggande utmaningen för Europeiska unionens 
domstol i att säkerställa en balans mellan skyndsamhet och kvaliteten på avgörandena.  Såsom påpekas av 
revisionsrätten är Europeiska unionens domstol mycket väl medveten om nödvändigheten av att av domstolens 
och tribunalens avgöranden meddelas så snabbt som möjligt och, i vart fall, inom skälig tid. Det måste emellertid 
understrykas att domstolsavgörandenas kvalitet är av fundamental betydelse i en rättslig union. Koherenta och 
motiverade avgöranden, vilka beslutas med iakttagande av parternas rättigheter, garanterar nämligen 
rättssäkerheten och rätten till en effektiv domstolsprövning.  

Punkt 9 

Såsom påpekas i rapporten har de åtgärder som sedan flera år har vidtagits av domstolen och tribunalen haft 
märkbara resultat. Antalet avgjorda mål har ökat väsentligt och handläggningstiderna i allmänhet, utan hänsyn till 
måltyp, har minskat ytterst signifikant, trots en betydande ökning av antalet anhängiggjorda mål.  

Figur 2 

Den genomsnittliga handläggningstiden för mål såväl i domstolen som i tribunalen har sedan flera år ständigt 
sjunkit. Figur 2 illustrerar endast påståendet i punkt 9 att denna gynnsamma utveckling inte kan konstateras för 
varje måltyp.  

För övrigt gör en framställning efter ämne/måltyp och år för år det inte möjligt att uppfatta tendenser på grund av 
fluktuationer i form av ”toppar och dalar”. En framställning i form av treårsgenomsnitt skulle göra det möjligt att 
konstatera att det finns en trend mot minskade genomsnittliga handläggningstider, inbegripet efter ämne/måltyp. 

Dessa tabeller ger en ofullständig bild av de resultat som domstolen och tribunalen uppnått i form av en minskning 
av handläggningstiderna, eftersom de inte visar på sambandet mellan handläggningstid och antalet berörda mål. 
Exempelvis ger en hastig genomläsning av tabellen över den genomsnittliga handläggningstiden av mål vid 
domstolen intrycket av att denna handläggningstid har ökat, trots att den längsta handläggningstiden avser mål 
om direkt talan – vilka i dagsläget numera endast utgör en mycket liten del av de mål som anhängiggörs vid 
domstolen (5,05 procent av samtliga mål som anhängiggjordes vid domstolen år 2016) och trots att den 
genomsnittliga handläggningstiden för mål om begäran om förhandsavgörande och mål om överklaganden, vilka 
utgör huvuddelen av de mål som anhängiggörs vid domstolen (67,92 procent respektive 25,29 procent år 2016), 
konstant har minskat. Beträffande mål om direkt talan har den genomsnittliga handläggningstiden för övrigt inte 
ökat mellan år 2006 och år 2016. 

Beträffande tribunalen gäller på samma sätt att handläggningstiderna för mål om immaterialrätt och mål om 
”annan direkt talan” (vilka utgör 73 procent av avgjorda mål år 2016) har minskat konstant sedan år 2013. 

Punkt 10 

Målsättningarna med reformen är de som framgår av skälen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 
Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens 
domstol (EUT L 341, 2015, s. 14). 

Punkt 13 

Sekretessen vid överläggningar är en primärrättslig princip i unionsrätten, vilken är inskriven i artikel 35 i protokoll 
nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol.  Denna princip är tillämplig såväl på domstolen som på 
tribunalen (enligt artikel 53 i nämnda protokoll) och innebär att ledamöternas individuella ståndpunkter inte får 
uppenbaras på något sätt. Denna princip är förklaringen till varför revisionsrätten inte har kunnat få tillgång till ett 



 

begränsat antal handlingar, vilka omfattas av överläggningssekretess. Denna begränsning är inte ett uttryck för en 
vilja från domstolens eller tribunalens sida att begränsa tillgången till vissa handlingar, utan är ett krav enligt 
primärrätten som måste följas och ett åsidosättande av denna princip skulle leda till att domarna och 
generaladvokaterna bröt mot den ed som de har avlagt i samband med att de tillträdde sina ämbeten, vilket kan 
föranleda ansvar för dem (se avdelning I i nämnda protokoll). 

Point 24 

Konstaterandet att en rättssekreterares frånvaro kan ha en negativ inverkan på handläggningen av ett mål måste 
relativiseras.  I stora eller komplicerade mål som måste handläggas snabbt är det nämligen inte ovanligt att flera 
rättssekreterare samarbetar.  

När beskaffenheten av och längden på en rättssekretarers frånvaro motiverar det, vidtas det åtgärder för att 
minimera den inverkan som frånvaron har på kontinuiteten i handläggningen av målen. Dessa åtgärder avser bland 
annat omfördelning av mål till en annan rättssekreterare på domarens kabinett eller en tillfällig anställning av en 
ersättare i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.  

Figur 4 

Angående presentationen av handläggningstiderna för mål som avgörs genom beslut, uppdelad efter de olika 
stegen i förfarandet, måste det tas i beaktande att ett mål kan – beroende på omständigheterna och av olika skäl – 
avgöras genom beslut när som helst under förfarandet, från och med inledningen av det skriftliga förfarandet till 
och med överläggningen i målet (exempelvis genom återkallande av talan).    

Punkt 29 

Angående denna punkt hänvisas det till de synpunkter som framförts ovan i anslutning till figur 4. 

Punkt 46 

Ledamöterna i domstolen och tribunalen, biträdda av sina rättssekreterare, arbetar parallellt med flera mål 
samtidigt. De gör detta i egenskap av referent, av ledamot i den dömande sammansättningen eller som 
generaladvokat. Det är möjligt att för varje mål räkna upp de faktorer som kan förklara varför vissa förfaranden tar 
längre tid än andra (såsom aktens omfattning, att målet är komplicerat eller att den rättssekreterare som är 
ansvarig för målet inte är tillgänglig), men att exakt bedöma den tid som kan tillskrivas respektive faktor skulle 
kräva att det infördes ett komplicerat redovisningssystem, vars fördelar inte är direkt märkbara. Dessutom är 
domstolens och tribunalens avgöranden resultatet av ett kollegialt arbete till vilket samtliga domare, vilka kommer 
från olika rättssystem, i den dömande sammansättningen bidrar. Det är med säkerhet så, att beaktandet av 
de olika uppfattningar som uttrycks av ledamöterna i den dömande sammansättningen har ett inflytande på 
målens handläggningstider som är svår att kvantifiera. 

Punkt 47 

Det urval av mål som revisionsrätten har utgått ifrån, vilket fått den att lyfta fram vissa faktorer som kan förklara 
den (långa eller korta) handläggningstiden för vissa mål, bygger på gjorda val. Europeiska unionens domstol 
noterar att urvalet inte är representativt för samtliga mål som avgjorts av domstolen och tribunalen under de två 
år som har undersökts.  

Figur 7 och figur 8 

Europeiska unionens domstol vill lämna följande förklaringar till de två mest nämnda faktorerna. För det första är 
rättsferierna en realitet som avser både domstolen och tribunalen. Utan att det finns någon objektiv förklaring 
återfinns dock denna faktor endast i figur 7. 



 

För det andra är granskningen av ”cellule des lecteurs d’arrêts” (lektörer) ett steg i handläggningen i både 
domstolen och tribunalen, men denna faktor återfinns endast i figur 8. Handläggningstiden hos tribunalens ”cellule 
des lecteurs d’arrêts” har noggrant och systematiskt utvärderats i samtliga frågeformulär (med undantag för ett 
fall, som inte var föremål för lektörsgranskning) oavsett om denna tid varit ringa eller betydande. Det är denna 
odifferentierade metod som är förklaringen till att denna faktor är den mest nämnda. Frekvensen ger emellertid 
inga upplysningar om vilken inverkan denna faktor har bland samtliga faktorer som inverkar på 
handläggningstidernas längd. Revisionsrätten gör för övrigt det riktiga påpekandet att de interna fristerna för detta 
steg i handläggningen har iakttagits. 

Punkt 48 

Beträffande de faktorer som påverkar handläggningstiden i de 30 mål vid domstolen som har valts ut, hänvisar 
revisionsrätten med avseende på faktorn ”rättsferier” till fotnot 36. Rättsferierna, vilka även finns i nationella 
domstolar, syftar till att organisera den frånvaro som är följden av personalens semesterar på ett sådant sätt att 
domstolens rättsskipande verksamhet kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Det sker inget avbrott i den 
dömande verksamheten under rättsferierna. 

Arbetet med målen fortgår såväl på domarnas kabinett som på domstolens övriga avdelningar och både 
förberedande rapporter och domsförslag upprättas och cirkuleras under sommaren. Dessutom kan förhandlingar 
och överläggningar vid behov hållas under denna period, bland annat angående ansökningar om interimistiska 
åtgärder eller i mål som handläggs enligt förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande.  

Punkterna 51–60 

Både domstolen och tribunalen har utvecklat differentierade tidsramar och uppföljningsverktyg, vilka bland annat 
tar hänsyn till olika måltyper (för domstolen: begäran om förhandsavgörande, talan om ogiltigförklaring, 
passivitetstalan, fördragsbrott och överklagande; för tribunalen: direkt talan, överklaganden och rättegångsfrågor 
som avgörs genom särskilt uppsatt beslut). Även om tidsramarna kan behöva förfinas ytterligare för att ta i 
beaktande målens särdrag och även om preliminära frister baserade på genomsnittstider används, är det icke 
desto mindre så, att varje mål vid domstolen respektive tribunalen följs individuellt av kansliet, ledamöterna, 
avdelningsordförandena och ordföranden. Avdelningsordförandena ombesörjer en periodiskt återkommande 
kollegial uppföljning vid sina regelbundna möten (avdelningsordförandemöten), vilka är särskilt ägnade åt denna 
fråga och vid vilka fortskridandet av handläggningen av de mål som förtjänar särskild uppmärksamhet tas upp. 

Punkterna 63–69 

Europeiska unionens domstol hänvisar till vad som angetts i anslutning till punkterna I och II och understryker att 
oberoende och kvalitet är grundläggande faktorer som måste tas i beaktande vid en helhetsbedömning av god 
rättsskipning. 

Punkt 63 

Vid sin resultatmätning inriktar sig inte Europeiska unionens domstol på antalet avgjorda mål vid domstolen och 
tribunalen utan att ta någon hänsyn till de resurser som tagits i anspråk. Samtliga nödvändiga åtgärder vidtas för 
att tillgängliga resurser används på det mest effektiva sättet och för att förhindra slöseri med resurser. 

Som exempel kan nämnas att nyligen anhängiggjorda mål utan dröjsmål gås igenom av kansliet och/eller 
direktoratet för forskning och dokumentation i syfte att upptäcka fall av bristande behörighet eller fall där målet 
ska avvisas på annan grund. I ett sådant fall avbryts översättningsarbetet direkt och kansliet föreslår att ett särskilt 
uppsatt beslut ska antas. 

Vid denna inledande genomgång av målet letar man även efter om det finns liknande mål eller mål som har ett 
närmare samband med det nyligen anhängiggjorda målet. Detta görs i syfte att uppnå en optimal fördelning av 
nyligen anhängiggjorda mål och i syfte att bedöma behovet av en eventuell vilandeförklaring.  



 

Punkt 64 

Europeiska unionens domstol har tillgång till intern statistik som gör det möjligt att analysera den tid som 
handläggningen av olika skeden i förfarandet tar i anspråk, fördelad på måltyp eller ämne, och således att göra en 
differentierad resultatutvärdering. Ett utvecklingsarbete kan bedrivas på grundval av dessa uppgifter för att 
ytterligare förfina tidsramarna för handläggning av mål med beaktande av hur komplicerade målen är.  

Punkt 65 

Den resultattavla för rättsskipning i Europeiska unionen som upprättas av Cepej inom ramen för Europarådet är ett 
användbart riktmärke som innefattar ett flertal indikatorer, men vilken endast innehåller ett avsnitt om 
”tidshantering i domstolar”. Europeiska unionens domstol preciserar att det inte varit möjligt för den att 
kontrollera hur dessa indikatorer konkret har tillämpats på domstolens och tribunalens verksamhet. 

Punkt 77 

Generaldirektoratet för översättning följer med hjälp av ett antal exakta verksamhetsindikatorer verksamheten i 
realtid för att se till att samtlig disponibel kapacitet används på bästa sätt. Den individuella produktionen är också 
föremål för periodiska uppföljningar, vilka tar i beaktande all utförd verksamhet. 

En mätning av den tid som varje juristlingvist lägger ner på varje moment skulle kunna användas som ett 
diagnosverktyg om målsättningar inte uppnåddes eller om effektivitetsförluster hade identifierats. I avsaknad av 
sådana brister är det obestridligen så, att en viktig faktor för motivation och produktivitet är det yrkesansvar som 
varje juristlingvist känner för att se till att frister iakttas i syfte att säkerställa att handläggningen av målen förlöper 
på ett optimalt sätt och att rättspraxis sprids snabbt. Detta visar också de goda resultat som nämns i punkterna 78 
och 94. 

Punkt 86 

Bilagor till inlagor översätts endast på uttrycklig begäran av den domare som är referent i målet eller av 
generaladvokaten och endast i den utsträckning det är nödvändigt. Unionens institutioner, organ och byråer är för 
övrigt ansvariga för att översätta sina inlagor.  

Punkt 90 

Se punkterna I och II. 

Punkt 91 

Effektiviteten i handläggningen av målen har ökat avsevärt under senare år genom att domstolen och tribunalen 
har infört tidsramar och uppföljningsverktyg av olika slag.  

En individuell uppföljning av målen krävs, eftersom fristerna i en tidsram i princip ska iakttas i varje mål som 
omfattas av tidsramens tillämpningsområde. Objektiva omständigheter kan emellertid motivera att fristerna i vissa 
fall överskrids. I ett sådant fall blir det aktuella målet föremål för särskild bevakning för att säkerställa att det 
handläggs så skyndsamt som möjligt med hänsyn till de särdrag som är utmärkande för det. Andra omständigheter, 
såsom ett måls relativt okomplicerade karaktär, skulle emellertid motivera att målet avgjordes inom kortare frister 
än de som är angivna i den aktuella tidsramen.   

Även om det nyligen införts åtgärder som går i denna riktning, kan domstolen och tribunalen gå vidare i 
utvecklingsarbetet i syfte att ytterligare förfina tidsramarna med beaktande av målens grad av komplexitet 
och/eller anpassa bevakningen för att säkerställa att mindre komplicerade mål avgörs inom ännu kortare tid. 

 



 

Punkt 93 

Det är riktigt att de steg i handläggningen av ett mål som tar längst tid är de som kommer efter det att den 
skriftliga delen av förfarandet har avslutats. Dessa steg kännetecknas av domarnas kollegiala arbete (se punkt 46). 
Beaktandet av de olika uppfattningar som ledamöterna i den dömande sammansättningen ger uttryck för medför 
visserligen att handläggningstiderna för målen blir längre. Denna dialektiska process är emellertid av 
grundläggande betydelse för att nå ett kollegialt avgörande av god kvalitet och ingår, i enlighet med vad som 
föreskrivs i stadgan för Europeiska unionens och i domstolens respektive tribunalens rättegångsregler, i den 
dömande funktionen. 

Europeiska unionens domstol anser att revisorerna har fått tillgång till de handlingar och uppgifter som de har 
begärt, med undantag för handlingar och uppgifter som omfattas överläggningssekretess. Dessa handlingar och 
uppgifter har gjort det möjligt för revisorerna att i urvalet av 60 undersökta mål identifiera de tre huvudsakliga 
faktorerna som förklarar varför fristerna i tidsramarna överskrids, nämligen ledamotens arbetsbörda, målens 
komplexitet och bristande disponibilitet hos rättssekreterarna. Dessa faktorer har ett nära samband med 
kollegialiteten i domarnas arbete. Ledamöterna, liksom deras rättssekreterare, använder nämligen en stor del av 
sin tid till arbetet med mål i vilka de berörda ledamöterna inte är referenter. Den tid som går åt till inläsningen av 
mål i vilka den berörda ledamoten inte är referent är direkt beroende av målens grad av komplexitet.  

Om rättssekreterarens bristande disponibilitet har samband med frånvaro, vidtas det åtgärder för att minimera 
inverkan på kontinuiteten i handläggningen av målen. Bland dessa åtgärder ingår, beroende på beskaffenheten av 
och längden på frånvaron, omfördelning av mål till en annan rättssekreterare på domarens kabinett eller en 
tillfällig anställning av en ersättare i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. 

Punkt 95 

Effektiv ”case management” är beroende av ett effektivt it-system. Europeiska unionens domstol välkomnar 
revisionsrätten slutsats angående införandet av ett integrerat it-system. Utvecklingen av ett sådant system är 
något som institutionen sedan flera månader tillbaka har beslutat sig för att inleda arbetet med. 

Punkt 97 

Se punkt III. 

Punkt 98 

A. Även om både domstolen och tribunalen redan i dagsläget tillämpar specifika tidsramar för olika måltyper (se 
punkterna 51–60), välkomnar de revisionsrättens rekommendation att förfina dessa tidsramar genom att i större 
utsträckning ta i beaktande vad som specifikt kännetecknar varje förfarande och målens grad av komplexitet. 
Beaktandet av de resurser som faktiskt tas i anspråk kommer att kräva att det genomförs en studie för att 
utvärdera i vilken utsträckning som införandet av ett redovisningssystem för resursanvändning skulle göra det 
möjligt att få fram uppgifter som kan utnyttjas på ett användbart sätt, utan att domstolens och tribunalens 
verksamhet påverkas negativt. 

B. Domstolen och tribunalen kommer att utreda möjligheten att offentliggöra mer utförlig statistik angående 
förfarandenas längd. 

C. Domstolen och tribunalen kommer att beakta revisionsrättens rekommendation om en mer flexibel fördelning 
av rättssekreterare på domarnas kabinett inom ramen för utvecklingsarbetet avseende respektive domstols 
interna organisation och arbetsmetoder. 

D. Europeiska unionens domstol instämmer i revisionsrättens rekommendation att medlemsstaternas 
uppmärksamhet ska fästas på nödvändigheten av att så snabbt som möjligt utse ledamöter i domstolen och 
tribunalen i syfte att förhindra att handläggningen av målen tar längre tid på grund av nytillsättningen av 
ledamöter. Europeiska unionens domstol understryker att stabiliteten i domstolens respektive tribunalens 



 

sammansättning är av avgörande betydelse för att de på ett effektivt sätt ska kunna utföra det uppdrag som de ges 
enligt fördragen och påpekar att dessa överväganden systematiskt lyfts fram för företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar i samband med partiella nytillsättningar. 

E. Valet av överläggningsspråk beror på ett antal faktorer och dikteras av effektivitetsöverväganden. Domstolen 
och tribunalen kommer, med beaktande av revisionsrättens synpunkter, att fortsätta sina reflexioner kring denna 
fråga inom ramen för den autonomi som de har i egenskap av domstolar.   

F. Europeiska unionens domstolar har inom ramen för en reflexion om de it-resurser som domstolen och 
tribunalen måste ha tillgång till på kort och medellång sikt påbörjat en diskussion kring it-system och välkomnar 
därför anmodan att, med beaktande av de särdrag som kännetecknar domstolsarbetet och de särdrag som 
kännetecknar domstolen respektive tribunalen, utreda möjligheterna att införa ett integrerat it-system, eller till 
och med införa ett sådant system. 
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Vid denna effektivitetsrevision bedömde vi 
EU-domstolens handläggning av mål, framför allt huruvida 
befintliga förfaranden främjar en effektiv hantering av 
anhängiggjorda mål och huruvida tidsåtgången för att 
avgöra målen skulle kunna förkortas.
På senare år har EU-domstolen ökat sitt fokus på 
tidsaspekten i handläggningen av mål, och framsteg har 
gjorts för att minska den stora eftersläpningen av mål vid 
tribunalen fram till slutet av 2016.
Vi drog slutsatsen att EU-domstolen skulle kunna förstärka 
dessa positiva resultat ytterligare genom att överväga en 
övergång till en mer aktiv individuell handläggning av mål 
med användning av skräddarsydda tidsramar och med 
hänsyn tagen till de personalresurser som används, men 
också genom att vidta vissa andra åtgärder för att 
förbättra handläggningssystemen.
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