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Resultattavla för rättskipningen i EU 2022: tio års övervakning av
rättssystemens effektivitet

Bryssel den 19 maj 2022

I dag offentliggör EU-kommissionen resultattavlan för rättskipningen i EU 2022. Det är den tionde
upplagan av resultattavlan för rättskipningen, som är en etablerad årlig översikt med jämförande
uppgifter om effektiviteten, kvaliteten och oberoendet i medlemsländernas rättssystem. Årets
resultattavla innehåller för första gången uppgifter om covid-19-pandemins effekter på
rättssystemens effektivitet, den innehåller uppgifter om tillgången till rättslig prövning för personer
med funktionsnedsättning och har en förstärkt affärsdimension.

– Resultattavlan för rättskipningen i EU ger ovärderliga insikter om våra rättssystem och hjälper oss
att fokusera på det viktigaste: att se till att rättsstatsprincipen skyddas i hela Europeiska unionen,
säger EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová som ansvarar för värden och öppenhet. Det
faktum att allmänhetens uppfattning om rättsväsendets oberoende har minskat i ungefär hälften av
medlemsländerna sedan förra året är oroande och visar att vi alla måste agera för att återupprätta
allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

– Resultattavlan för rättskipningen i EU firar i år sin tionde upplaga och är ett högt uppskattat
analysverktyg för Europas rättsväsende, säger Didier Reynders, kommissionär med ansvar för
rättsliga frågor. Under det senaste årtiondet har resultattavlan utvecklats från en översikt över
grundläggande indikatorer till en omfattande insamling av information av hög kvalitet. Den hjälper
oss att både identifiera möjligheter till förbättringar och hantera risker för våra rättssystem.
Objektiva uppgifter av hög kvalitet utgör en central grund för våra insatser för att upprätthålla
rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende.

De viktigaste resultaten i 2022 års resultattavla är följande:

Utrymme för förbättringar i digitaliseringen av rättssystemen. Redan i 2021 års upplaga
utvärderades hur långt de rättsliga myndigheterna har kommit i den digitala omställningen
men 2022 års resultattavla tar även hänsyn till effekterna av covid-19-pandemin. Flera
medlemsländer har antagit nya åtgärder för att se till att domstolarna fungerar enligt reglerna
och samtidigt garanterar kontinuerlig och enkel tillgång till rättslig prövning för alla.
Resultaten i 2022 års upplaga visar dock att medlemsländerna behöver påskynda sin
modernisering på det området eftersom det fortfarande finns avsevärt utrymme för
förbättringar i vissa medlemsländer.

Olika nivåer på tillgången till rättslig prövning för personer med
funktionsnedsättning. Resultattavlan för rättskipningen i EU 2022 innehåller för första
gången uppgifter om de arrangemang som finns på plats för att hjälpa personer med
funktionsnedsättning att få tillgång till rättslig prövning på lika villkor. Även om alla
medlemsländer har infört åtminstone vissa arrangemang (t.ex. anpassning av förfaranden) är
det bara hälften av medlemsländerna som erbjuder särskilda format, t.ex. blindskrift eller
teckenspråk, på begäran.

Kvarstående utmaningar när det gäller uppfattningen om rättsväsendets oberoende.
Jämfört med 2016 har allmänhetens uppfattning förbättrats i 17 medlemsländer. Sedan förra
året har dock allmänhetens uppfattning om rättsväsendets oberoende minskat i 14
medlemsländer. I några medlemsländer är den uppfattade graden av oberoende fortfarande
anmärkningsvärt låg.

Garantier för att öka investerarnas förtroende. När det gäller tillgången till rättslig
prövning och dess inverkan på investerarnas förtroende, företagsklimatet och den inre
marknadens funktion innehåller resultattavlan för 2022 även uppgifter om administrativ
effektivitet, rättsliga garantier i samband med administrativa beslut och förtroendet för
investeringsskydd. Resultaten visar att nästan alla medlemsländer har infört åtgärder för att
företag ska få ekonomisk ersättning för förluster som orsakats av administrativa beslut eller
underlåtenhet att agera, och domstolarna kan på begäran skjuta upp verkställigheten av
administrativa beslut.

https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2022_sv


Vad händer nu?

Uppgifterna i resultattavlan för rättskipningen i EU bidrar till övervakningen av den europeiska
rättsstatsmekanismen, och resultaten utgör ett underlag för kommissionens rapport om
rättsstatsprincipen 2022. 2022 års resultattavla för rättskipningen i EU har vidareutvecklats för att
åtgärda behovet av ytterligare jämförande information (t.ex. en ny uppgift om nationella
säkerhetskontroller av domare) som identifierades vid utarbetandet av 2021 års rapport om
rättsstatsprincipen. Resultattavlans uppgifter används också för övervakningen av de nationella
planerna för återhämtning och resiliens.

Bakgrund

Resultattavlan för rättskipningen i EU lanserades 2013 och används av kommissionen för att
övervaka rättsliga reformer i medlemsländerna. Den är ett av verktygen i EU:s verktygslåda för
rättsstatsprincipen. Resultattavlan fokuserar på de tre viktigaste aspekterna av ett välfungerande
rättssystem:

Effektivitet: Indikatorer för handläggningstid, avslutningsgrad och antal pågående mål.

Kvalitet: Indikatorer för tillgänglighet (t.ex. rättshjälp och domstolsavgifter), utbildning,
budget, personalresurser och digitalisering.

Oberoende: Indikatorer för hur rättsväsendets oberoende uppfattas av allmänhet och företag
och för garantier som rör domare och de nationella åklagarmyndigheternas funktion.

Liksom i tidigare utgåvor presenteras i 2022 års upplaga uppgifter från två
Eurobarometerundersökningar om hur allmänheten och företagen uppfattar rättsväsendets
oberoende i varje medlemsland. 

Resultaten i resultattavlan för rättskipningen i EU 2022 beaktades vid den landsspecifika bedömning
som gjorts inom den europeiska planeringsterminen 2022 och vid utvärderingen av
medlemsländernas planer för resiliens och återhämtning, där det finns beskrivningar av de
investerings- och reformåtgärder som ska finansieras genom faciliteten för återhämtning och
resiliens. I den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021 (som fastställer en strategisk vägledning för
faciliteten för återhämtning och resiliens och ser till att den nya tillväxtagendan bygger på en grön,
digital och hållbar återhämtning) återges kopplingen mellan effektiva rättssystem och
företagsklimatet i medlemsländerna. Välfungerande och helt oberoende rättssystem inverkar positivt
på investeringsbeslut och på aktörernas vilja att inleda investeringsprojekt.

Inom programmet Rättsliga frågor 2021–2027 ställer EU över 300 miljoner euro till förfogande för
vidareutveckling av ett europeiskt område med rättvisa. Det kommer också att bidra till att förbättra
de nationella rättssystemens effektivitet och stärka rättsstatsprincipen, demokratin och skyddet av
de grundläggande rättigheterna, bland annat genom att säkerställa faktisk tillgång till rättslig
prövning för medborgare och företag. Programmet finansierar verksamhet som omfattar utbildning
för domare och andra rättstillämpare, ömsesidigt lärande, rättsligt samarbete och
medvetandehöjande åtgärder.

Mer information
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Resultattavlan för rättskipningen i EU 2022: Faktablad

Frågor och svar

Eurobarometerundersökning 503. Perceived independence of the national justice systems in the EU
among the general public (ej översatt till svenska).

Eurobarometerundersökning 504. Perceived independence of the national justice systems in the EU
among the general public (ej översatt till svenska).

2021 års rapport om rättsstatsprincipen.

Faktablad om EU:s verktyg till stöd för rättsstatsprincipen

Webbplats för resultattavlan för rättskipningen i EU
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