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Syftet med denna uppsats är att belysa hur systemet med förhandsavgöranden har fungerat i
Sverige sedan EG-medlemskapet 1995. Tyngdpunkten skall läggas på de fall där en svensk
domstol har begärt förhandsavgörande, EG-domstolen har kommit med sin bedömning och
den svenska processdomstolen därefter har dömt i målet. Det skall bli intressant att granska
hur de svenska domstolarna har skött sig. Har de följt gemenskapsrätten till punkt och pricka
eller har de avvikit på något sätt?

I början av mitt arbete kommer jag att undersöka den svenska domstolens roll i processen med
förhandsavgörande. Domstolar som uppfyller de gemenskapsrättsliga kriterierna för domstol
kan inhämta förhandsavgöranden när en EG-rättslig fråga uppkommer och ett avgörande är
nödvändigt för att dom skall kunna ges i saken. De allmänna domstolarna,
förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna får anses uppfylla kriterierna. Domstolar
vilkas beslut ej går att överklaga är skyldiga att inhämta förhandsavgöranden. Enligt den
abstrakta teorin gäller detta endast HD och Regeringsrätten men enligt den konkreta teorin
även hovrätter och kammarrätter. Svenska domstolar har begärt förhandsavgöranden i ca 20
mål. Ungefär hälften av frågorna har utgått från de allmänna domstolarna och ungefär hälften
från förvaltningsdomstolarna. Processrättsligt fattar den svenska domstolen ett beslut om att
inhämta ett förhandsavgörande och målet förklaras vilande. När EG-domstolen har avkunnat
dom fortsätter processen.

I Data Delecta-, Franzén-, V.A.G-, Danisco Sugar-, De Agostini-, Safir- och Kuusijärvimålen
har svenska domstolar inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen samt avkunnat
dom/beslut. Utgjorde EG-rätten hinder för svenska bestämmelser om utländsk kärandes
skyldighet att ställa säkerhet för rättegångskostnader, detaljhandelsmonopol, krav på intyg om
överensstämmelse med bilavgasförordningen, sockeravgift,  beskattning som är olika
utformad för försäkringssparande i inhemska och utländska bolag och krav på bosättning för
utbetalning av familjeförmåner? Dessa frågeställningar skulle på de svenska domstolarnas
begäran behandlas av EG-domstolen.

Jag kommer att granska vissa speciella punkter avseende processen kring förhandsavgörandet.

Det krävs ingen bestämd form för begäran om förhandsavgörande. Den bör dock innehålla en
redogörelse för varför förhandsavgörandet är nödvändigt och bakgrunden till målet. De
svenska domstolarna gav i vissa avseenden en bristfällig redogörelse.

Den nationella domstolen kan ställa frågor till EG-domstolen om fördragets innebörd eller
EG-rättsakters giltighet eller tolkning. EG-domstolen svarar inte på frågor som rör tolkning
eller giltighet av den nationella rätten.

Frågan skall vara formulerad som en allmän rättsfråga. Den skall ej avse en nationell
bestämmelses förenlighet med EG-rätten. I flera av de svenska målen ställdes emellertid
frågor om vad som gällde i det konkreta fallet och om någon svensk regel var förenlig med
EG-rätten.
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Parterna kan ej begära förhandsavgörande eller avgöra vilka frågor som skall ställas. Den
nationella domstolen kan dock höra vad parterna har att säga. EG-domstolen klargjorde i
Franzén-målet att det är den nationella domstolen och inte parterna som avgör vilka frågor
som skall ställas. I Franzén-målet lyssnade EG-domstolen troligtvis på Franzén när den
tolkade in frågan huruvida reglerna om tillverknings- och partihandelstillstånd stred mot EG-
rätten i Landskrona tingsrätts begäran om förhandsavgörande.

Den nationella domstolen avgör själv vid vilken tidpunkt förhandsavgörandet inhämtas.
Lämpligt är dock att de faktiska omständigheterna är klarlagda.

EG-domstolen justerar ofta frågorna för att svaren skall bli mer användbara för de nationella
domstolarna, så även i de svenska fallen. I vissa fall besvarar den t o m frågor som ej ställts. I
Franzén-målet behandlade t ex EG-domstolen frågan huruvida art 30 EGF utgjorde hinder för
bestämmelserna om tillverknings- och partihandelstillstånd, trots att den svenska domstolen
inte hade nämnt något om detta.

EG-domstolens förhandsavgörande kan klart visa vilka nationella bestämmelser som är
oförenliga med EG-rätten, trots att endast frågor rörande EG-rättens tolkning eller giltighet får
besvaras. Svenska bestämmelser var enligt EG-domstolen oförenliga med EG-rätten i Data
Delecta-, Franzén-, V.A.G-, De Agostini- och Safirmålen. I De Agostini-målet lämnade EG-
domstolen Marknadsdomstolen en hel del utrymme att göra en egen bedömning av de
nationella bestämmelsernas förenlighet med EG-rätten. De nationella bestämmelser som
enligt EG-domstolens förhandsavgöranden är oförenliga med EG-rätten skall ej tillämpas av
nationella domstolar och myndigheter. Således skulle de nationella domstolarna och
myndigheterna efter ovan nämnda avgöranden från EG-domstolen ej tillämpa de svenska
bestämmelserna om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader, tillverknings- och partihandelstillstånd, krav på intyg om
överensstämmelse med avgasförordningen, kontroll av innehållet i TV-reklam riktad till barn
och skatt på vissa premiebetalningar. Det lagstiftande organet skall se till att de oförenliga
bestämmelserna ej fortsätter att gälla. Bestämmelserna om utländska kärandes skyldighet att
ställa säkerhet för rättegångskostnader och krav på intyg om överensstämmelse med
avgasförordningen har till följd av EG-domstolens förhandsavgörande ändrats. Även praxis
avseende TV-reklam riktad till barn har justerats. Reglerna om skatt på vissa
premiebetalningar är upphävda.

Förhandsavgörandet är bindande. Den nationella domstolen avgör dock vilka de konkreta
omständigheterna är i målet samt om dessa faller under den av EG-domstolen tolkade
gemenskapsregeln. HD ansåg att förhandsavgörandet ej var tillämpligt i Data Delecta-målet, p
g a att omständigheterna i målet inträffade före Sveriges EG-medlemskap. Ett senare
avgörande från EG-domstolen klargjorde emellertid att HD:s ställningstagande var oförenligt
med EG-rätten. I Kuusijärvi-målet var förhandsavgörandet avseende bosättningskrav i den
nationella lagstiftningen inte tillämpligt. Omständigheterna i målet föll inte under den aktuella
EG-normen. Det framkom nämligen nya uppgifter om anställningsförhållanden efter EG-
domstolens dom som drastiskt minskade förhandsavgörandets betydelse för kammarrätten i
Sundsvall.

Jag avrundar arbetet med några avslutande kommentarer.
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AD
BrB
ECB

Arbetsdomstolen
Brottsbalken
European Central Bank

ECR
EG
EGF
FörvProcL
HD
KO
MFL
RB
REG

European Court Reports
Europeiska Gemenskaperna
EG-fördraget
Förvaltningsprocesslagen
Högsta domstolen
Konsumentombudsmannen
Marknadsföringslagen
Rättegångsbalken
Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol
och förstainstansrätt
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Artikel 177 i EG-fördraget ger de nationella domstolarna en möjlighet att ställa frågor till EG-
domstolen om gemenskapsrättens innebörd. Detta skall borga för en enhetlig tillämpning av
EG-rätten i de olika medlemsstaterna1. Systemet med förhandsavgörande bygger på ett
samarbete mellan nationella domstolar och EG-domstolen. De olika domstolarna skall
respektera varandras kompetensområden. EG-domstolen bedömer EG-rättens innebörd, men
det är den nationella domstolen som till sist avgör målet2.

Art 177 EG-fördraget:

Domstolen skall vara behörig att meddela förhandsavgöranden angående
a. tolkningen av detta fördrag,
b. giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av gemenskapens
institutioner och av ECB,
c. tolkningen av stadgar för organ som upprättats genom rättsakter som beslutats av
rådet, när stadgarna föreskriver detta.

När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen,
om den anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att
domstolen meddelar ett förhandsavgörande.

När en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot
vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, skall den
nationella domstolen föra frågan vidare till domstolen.

����6\IWH

Syftet med denna uppsats är att belysa hur systemet med förhandsavgöranden har fungerat i
Sverige sedan EG-medlemskapet 1995. Tyngdpunkten skall läggas på de fall där en svensk
domstol har begärt förhandsavgörande, EG-domstolen har kommit med sin bedömning och
den svenska processdomstolen därefter har dömt i målet. Det skall bli intressant att granska
hur de svenska domstolarna har skött sig. Har de följt gemenskapsrätten till punkt och pricka
eller har de avvikit på något sätt?

����0HWRG

Jag kommer att använda mig av traditionell juridisk metod. Mina källor är lagar, förarbeten,
praxis och doktrin på området och naturligtvis så som särskilt viktiga primärkällor de svenska

                                                
1 Mål 166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf  ./. Einfuhr- und Vorratstelle für Getreide und Futtermittel, 1974 ECR 38.
2 Allgårdh och Norberg, 1995, s. 188.
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domstolarnas beslut om inhämtande av förhandsavgörande, de EG-rättsliga
förhandsavgöranden samt de svenska domstolarnas slutliga ställningstaganden.

����'LVSRVLWLRQ

Jag kommer i mitt arbete att ha ett inledande kapitel angående den svenska domstolens roll i
processen med förhandsavgörande. Här redogör jag för det EG-rättsliga domstolsbegreppet,
vissa domstolars skyldighet att inhämta förhandsavgörande, i vilken utsträckning
förhandsavgöranden har begärts av svenska domstolar samt vilka processrättsliga regler som
blir aktuella. Därefter kommer jag att redogöra för de mål där svenska domstolar har begärt
förhandsavgörande. Denna redogörelse är indelad i tre delar, den svenska domstolens beslut
att begära förhandsavgörande, EG-domstolens dom samt den svenska domstolens slutliga
avgörande. Detta avsnitt följer jag sedan upp genom att granska vissa speciella punkter. Vad
skall en begäran om förhandsavgörande innehålla? Vad kan den nationella domstolen ställa
frågor om? Hur skall frågorna formuleras? Vilken möjlighet har parterna att påverka? Vid
vilken tidpunkt bör förhandsavgörande begäras? Kan EG-domstolen omformulera de ställda
frågorna? Är de aktuella bestämmelserna i överensstämmelse med EG-rätten? Vilken effekt
har förhandsavgörandet? Genomgående kommer jag ha en allmän del där jag redogör för vad
som gäller inom EG-rätten på det specifika området och en del där jag undersöker de svenska
fallen just på dessa punkter. Till sist avrundar jag arbetet med några avslutande kommentarer.
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En domstol i en medlemsstat får enligt art 177 EGF inhämta ett förhandsavgörande. Om ett
organ kan anses vara en domstol bedöms gemenskapsrättsligt. Det EG-rättsliga
domstolsbegreppet är vidare än det svenska. Ett organ som inte betraktas som en domstol i
Sverige, kan trots detta ha rätt att begära förhandsbesked. Att Sverige betraktar ett organ som
en domstol innebär dock inte någon garanti för att den omfattas av art 177 EGF3. De
gemenskapsrättsliga kriterierna för en domstol har utvecklats i EG-domstolens praxis. I målet
Gemeente Almelo m fl ./. Energiebedrijft Isselmij fastställdes att domstolen skall vara
upprättad enligt lag, vara självständig, vara varaktig, meddela tvingande avgöranden, fatta sina
beslut genom rättstillämpning och använda sig av ett kontradiktoriskt förfarande4.

Vilka svenska domstolar motsvarar dessa kriterier? De allmänna domstolarna,
förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna får anses göra det. Det kan dock diskuteras
huruvida de svenska förvaltningsdomstolarna uppfyller kriteriet kontradiktoriskt förfarande.
Vem var V.A.G Sverige AB:s motpart, när bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut vid
länsrätten? Förvaltningslagen stadgar efter 1995 års ändring att den myndighet som har fattat
beslutet blir motpart till den som överklagar5. Denna lagändring (SFS 1995:1692) trädde i
kraft den 1 maj 1996, alltså efter det att förhandsavgörande begärts i V.A.G-målet den 13
oktober 1995, men innan EG-domstolen meddelade sin dom den 29 maj 1997. Före lagen
trädde i kraft gällde de äldre bestämmelserna fullt ut. Länsstyrelsen blev V.A.G Sverige AB:s
motpart i målet vid länsrätten. Jordbruksverket var bolaget Danisco Sugars motpart vid
länsrätten avseende överklagandet av verkets beslut. Dessutom är EG-domstolen inte lika
strikt när det gäller kravet på kontradiktoriskt förfarande längre. I målet Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH ./. Bundesgesellschaft Berlin mbH var kontradiktoriskt förfarande
inget absolut krav6. Det har hävdats att även andra domstolsliknande organ kan inhämta
förhandsavgöranden, så som Patentbesvärsrätten, arrendenämnder och hyresnämnder7.  I
Sverige har förutom allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och Marknadsdomstolen även
Skatterättsnämnden begärt förhandsavgöranden. En administrativ myndighet får enligt EG-
domstolen inte begära ett förhandsavgörande även om ovan nämnda kriterier är uppfyllda,
eftersom ingen dömande verksamhet utövas8. Svenska förvaltningsmyndigheter har således
ingen möjlighet att vända sig till EG-domstolen. I V.A.G-målet kunde troligtvis inte
Länsstyrelsen begära ett förhandsavgörande. Först när beslutet överklagades till länsrätten
som utövar dömande verksamhet kunde förhandsavgörande begäras9. EG-domstolen ansåg sig
sakna behörighet att besvara Skatterättsnämndens frågor i målet Victoria Film A/S just p g a
nämnden ej utövade dömande verksamhet utan förvaltning. EG-domstolen uttalade att
dömande verksamhet kunde anses utövas endast då nämndens beslut har överklagats till
                                                
3 Hagsgård, 1996, s. 127f.
4 Mål C-393/92 Gemeente Almelo m fl ./. Energiebedrijf Ijsselmij, 1994 ECR I-1515.
5 Domstolsverket, 1998, kap 4 s. 1.
6 Mål C-54/96 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH ./. Bundesbaugesellschaft mbH, REG 1997 I-4961.
7 Johansson och Westman Clement, SvJT 1994:1,s. 30.
8 Mål C-111/94 Job Centre Coop Arl., REG 1995 I-3361.
9 Wiklund, 1997, s. 284.
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domstol10. Det är inte fullt klarlagt vilka domstolsliknande organ EG-domstolen skulle
acceptera.

����0|MOLJKHW�HOOHU�VN\OGLJKHW�DWW�EHJlUD�I|UKDQGVDYJ|UDQGH

Artikel 177 uppställer två krav för att den nationella domstolen skall ha möjlighet att ställa
frågor till EG-domstolen. ”När en sådan fråga uppkommer” och ”om den anser att ett beslut i
frågan är nödvändigt för att döma i saken” uttrycker detta. När uppkommer en fråga som kan
ställas i en begäran om förhandsavgörande? Den nationella domstolen tar ställning till om en
sådan fråga uppkommit under processen11. Frågan kan ha väckts av parterna eller domstolen
själv12. När är beslutet nödvändigt för att döma i saken? Det är tillräckligt att frågan kan vara
relevant i målet som skall avgöras vid den nationella domstolen13. Frågan är relevant, så länge
svaret på något sätt kan tänkas påverka målets avgörande14. Även om den EG-rättsliga frågan
inte har något samband med den materiella frågan i målet kan ett beslut anses nödvändigt15.
Så var fallet när HD ställde en fråga till EG-domstolen rörande ställande av säkerhet för
rättegångskostnad. Den nationella domstolen avgör om kriteriet ”nödvändigt” är uppfyllt. Den
nationella domstolen kan begära förhandsavgörande, trots att frågan tidigare behandlats av
EG-domstolen16. Det är endast då det är uppenbart att beslut i frågan inte är nödvändigt som
EG-domstolen kan neka förhandsavgörande17.

I avsnitt 4.1 har jag nämnt vilka domstolar som får inhämta förhandsavgörande. Av art 177
stycke 3 EGF framgår att vissa domstolar är skyldiga att göra detta, när en fråga uppkommit
och beslutet är nödvändigt för att döma i saken. Skyldigheten gäller för domstolar vilkas
beslut ej går att överklaga. Det finns två olika teorier för att avgöra vilka domstolar som avses,
den abstrakta respektive den konkreta teorin. Enligt den abstrakta teorin är det endast de
högsta domstolarna som avses. I Sverige skulle detta vara Högsta domstolen och
Regeringsrätten. Ordalydelsen i art 177 EGF ger stöd för den abstrakta teorin. En domstol
”mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning” är tvungen
att inhämta ett förhandsavgörande. Pluralformen ”avgöranden” tyder på att de högsta
domstolar som brukar fatta beslut mot vilka inget rättsmedel finns avses. Varför skulle man
annars ha använt pluralformen? Den abstrakta teorin stöds även av argumentet att det endast
är de högsta domstolarna som genom sina prejudikat är viktiga för den enhetliga
rättstillämpningen. I den konkreta teorin ser man på vilken som är den sista instansen i det
faktiska fallet. Vilka domstolar är skyldiga att begära förhandsavgörande i Sverige vid
tillämpning av den konkreta teorin? Högsta domstolen och Regeringsrätten är självskrivna.
Överklagas ett avgörande av hovrätt eller kammarrätt krävs prövningstillstånd. Sådant beviljas
endast i speciella fall. Det är alltså inte säkert att något rättsmedel finns. Enligt den konkreta
teorin skall därför även hovrätter och kammarrätter betraktas som sistainstans-domstolar. EG-
domstolens praxis och doktrin på området ger stöd för den konkreta teorin. Ett argument till
                                                
10 Mål C-134/97 Victoria Film A/S, dom 1998-11-12, CELEX-nummer 697J0134.
11 Mål 283/81 CILFIT ./. hälsoministeriet, 1982 ECR 3428.
12 Mål 126/80 Salonia ./. Poidomani, 1981 ECR 1577.
13 Mål C-127/92 Enderby ./. Frenchay Health Authority och secretary of Health, 1993 ECR I-5571.
14 Mål 283/81 CILFIT ./. hälsoministeriet, 1982 ECR 3429.
15 Mål 33/74 van Binsbergen ./. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 1974 ECR 1299.
16 Mål 283/81 CILFIT ./. Hälsoministeriet, 1982 ECR 3430.
17 Mål 132/81 Rijksdienst voor Werknemerspensionen ./. Vlaeminck, 1982 ECR 2964 och mål 126/ 80 Salonia ./.
Poidomani, 1981 ECR 1576f.
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stöd för den konkreta teorin är att den enskildes rättigheter måste tillvaratas även vid lägre
domstolar som fattar slutliga avgöranden. Risken finns även att en praxis som inte stämmer
överens med EG-rätten skapas av lägre domstolar om förhandsavgöranden inte inhämtas18.

Nationella domstolar är inte behöriga att ogiltigförklara en EG-rättsakt. Även när sådana
frågor uppkommer är den nationella domstolen skyldig att inhämta förhandsavgörande19.

Inte heller enligt den abstrakta teorin går det att säga att HD och Regeringsrätten är de enda
sista-instanserna; så renodlad är inte den svenska domstolsorganisationen. Stockholms
tingsrätt är första instans i mål enligt marknadsföringslagen (1995:450). Enskild
skadeståndstalan får dock väckas vid annan tingsrätt. Överklagande görs vid
Marknadsdomstolen som är sista instans, se 2 § lag om marknadsdomstol (1970:417)20. I De
Agostini-målet begärde Marknadsdomstolen ett förhandsavgörande från EG-domstolen, se
5.5. Enligt 1 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371) är Arbetsdomstolen första
instans avseende vissa mål. Andra arbetstvister än de som nämns i 1 § tas upp av tingsrätten, 2
§. I dessa mål är AD överrätt, 3 §. Processvägen är slut där eftersom AD:s dom ej får
överklagas, 4 §.

Regeringsrätten kan som sista instans bli tvungen att inhämta ett förhandsavgörande i målet
rörande avvecklingen av kärnkraftverket Barsebäck. Avveckling skulle nämligen kunna strida
mot EG-rätten. Art 30 och 34 EGF skyddar varors fria rörlighet. Avvecklingen innebär
begränsningar för handeln med varan el. Äganderätten skyddas av Europakonventionen, som
är en del av EG-rätten. Avvecklingen medför förluster för ägarna till Sydkraft. Det skall enligt
art 90 EGF råda konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata bolag. Det statliga
Vattenfall AB:s dominerande ställning stärks genom nedläggandet av det privatägda
Barsebäck. Enligt samarbetsförpliktelsen i art 5 EGF får medlemsstaten inte införa regler som
ej stämmer överens med EG-rätten21. Det finns alltså ett antal argument varför avvecklingen
av Barsebäck kan stå i strid med EG-rätten.

Ett visst utrymme finns även för sista instanser att inte begära ett förhandsavgörande enligt
den s k acte claire-doktrinen. EG-domstolen har i praxis accepterat doktrinen. Den nationella
domstolen behöver inte ställa en fråga om EG-bestämmelsen är tillräckligt klar. Utrymmet för
att inte begära ett förhandsavgörande är dock väldigt litet. Domstolen måste nämligen vara
säker på att svaret skulle vara uppenbart för alla nationella domstolar samt EG-domstolen. När
man gör denna bedömning måste man ta hänsyn till EG-rättens särdrag och olika
språkversioner22.

Även när frågan tidigare är besvarad av EG-domstolen kan den nationella domstolen avstå
från att ställa en fråga. Här används en annan fransk term, acte éclairé. Nationella domstolar
har i ett flertal fall avstått från att ställa frågor p g a att EG-domstolen redan givit sin lösning
på problemet23.

                                                
18 Hagsgård, 1996, s. 153ff.
19 Mål 314/85 Foto-Frost ./. Hauptzollamt Lübeck-Ost, 1987 ECR 4231.
20 Carlén-Wendels, 1997, s. 10.
21 Quitzow, Svenska Dagbladet 1997-09-24a.
22 Mål 238/81 CILFIT, 1982 ECR 3430.
23 Schermers, 1992, s. 422f och mål 28-30/62 Da Costa Case, 1963 ECR 38.
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Fördragsbrott begås om inte förhandsavgörande inhämtas, när en sådan skyldighet finns. Det
finns inga utvecklade sanktioner mot detta brott. Kommissionen kan dock agera enligt art 169,
men gör oftast inte det. Några nationella åtgärder brukar inte heller förekomma24. I Sverige
skulle eventuellt resning kunna användas för att rätta till konsekvenserna av ett sådant
fördragsbrott. Resning beviljas enligt rättegångsbalken om det framkommer en omständighet
som sannolikt skulle ha lett till att målet hade avgjorts på ett annat sätt. Enligt
förvaltningsprocesslagen beviljas resning om det finns synnerliga skäl p g a något särskilt
förhållande. Att EG-rätten ej har tillämpats korrekt p g a att den nationella domstolen har
brustit i sin skyldighet att inhämta ett förhandsavgörande skulle kunna vara en sådan
anledning. Det är hittills ej prövat huruvida ett sådant tillvägagångssätt är möjligt.

����%HQlJHQKHW�DWW�EHJlUD�I|UKDQGVDYJ|UDQGH

Svenska domstolar har sedan tillträdet i EG 1995 begärt förhandsavgöranden i ca 20 mål25. Än
så länge är uppenbarligen Sveriges erfarenhet på detta område ganska begränsad, i vart fall om
man jämför med de äldre medlemmarna i EG, framförallt Tyskland.

Ungefär hälften av frågorna till EG-domstolen har utgått från de allmänna domstolarna och
hälften från förvaltningsdomstolarna. 1 januari 1998 hade sex beslut att inhämta
förhandsavgöranden fattats av allmänna domstolar. Förvaltningsdomstolarna hade vid samma
tidpunkt begärt sju förhandsavgöranden. Utöver detta hade ett förhandsavgörande begärts av
en specialdomstol (Marknadsdomstolen) respektive av ett annat domstolsliknande organ
(Skatterättsnämnden)26.

Det kan också vara intressant att undersöka inom vilka måltyper EG-rättsliga frågeställningar
uppkommer. De allmänna domstolarnas EG-rättsliga frågeställningar uppkom i fyra av sex
fall inom specialstraffrätten. Lagen om handel med drycker, djurskyddslagen, livsmedelslagen
och EG:s förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter var aktuella.
Målet avseende djurskyddslagens förenlighet med EG-rätten gällde de s k Belgian Blue-
tjurarna. Målet har blivit uppmärksammat i media och EG-domstolens dom avkunnades den
19 november 199827. Även i målet Sjöberg som avsåg kör- och vilotider samt färdskrivare vid
vägtransporter har EG-domstolen avkunnat sin dom28. De övriga två målen vid allmän
domstol avsåg en processrättslig tvist respektive en tvist angående Sveriges bristande
implementering av ett direktiv. Ett av förvaltningsdomstolarnas mål var ett tillståndsärende.
Två mål behandlade socialförsäkringsförmåner. Två mål gällde Jordbruksverkets uttagande av
avgift. De övriga två målen var försäkrings- respektive skatterättsliga. Målet vid
Marknadsdomstolen behandlade marknadsföringslagen. Skatterättsnämnden hade som sig bör
ett skatterättsligt mål.

                                                
24 Schermers, 1992, s. 414.
25 Domstolsverket, 1998, kap 10 s. 1.
26 Domstolsverket, 1998,  kap 15 s. 1ff.
27 Mål C-162/97 Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren, Solweig Arrborn, dom 1998-11-19, CELEX-nummer
697J0162.
28 Mål C-387/96 Anders Sjöberg, dom 1998-03-17, CELEX-nummer 696J0387.
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Den svenska domstolen kan under rättegången fatta ett beslut att begära ett
förhandsavgörande. Detta sker enligt vanliga processrättsliga regler. Det har inte ansetts
nödvändigt med några speciella regler i rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen29.
Beslut är avgöranden som berör rättegångsfrågor och inte saken. Saken avgörs genom dom.
Beslut som sker under rättegången avgör hur processen skall genomföras30. Regler angående
beslut finns i rättegångsbalken 17 kap. 1 §, 30 kap. 1 § och 30 § förordning (1979:575) om
protokollföring vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. Målet skall förklaras vilande till
dess EG-domstolen har kommit med sin dom. Detta framgår av artikel 20 i EG-domstolens
stadga31. I Sverige kan mål vilandeförklaras, då processen ej kan återupptas på en längre tid.
Vid vilandeförklaring sätter man inte något bestämt datum för processens återupptagande. I 32
kap. 5 § RB finns ett stadgande angående vilandeförklaring. Målet kan vilandeförklaras, när
en fråga är föremål för annan rättegång eller behandling. I förvaltningsprocessen tillämpar
man 32 kap. 5 § RB analogt32. Det finns inga speciella regler för hur det skall gå till när
förhandsavgörandet har överlämnats till den svenska domstolen.  Domstolsverket
rekommenderar i sin handbok att parterna får yttra sig genom slutföreläggande. Därefter hålls
fortsatt huvudförhandling om målet vilandeförklarats under denna. Slutligen kan dom
meddelas efter en längre process. EG-domstolen önskar att den nationella domstolen skickar
dem sitt slutliga avgörande33. Processen förlängs avsevärt genom inhämtandet av
förhandsavgörandet. Det dröjer i genomsnitt 18 månader från det att frågan har ställts till det
att EG-domstolen kommer med sitt avgörande34.

                                                
29 Prop. 1994/95:19 s. 528.
30 Ekelöf, 1994, 3:e hä s. 101.
31 Hagsgård, 1996, s. 179.
32 Ekelöf, 1994, 5:e hä s. 166f. och Leidhammar, 1997, s. 75.
33 Domstolsverket, 1998, kap 13 s. 1f.
34 Hellström och Kjellgren, 1996, s. 110.
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Klagande i målet var Data Delecta Aktiebolag och Ronny Forsberg. Motparten var MSL
Dynamics Limited. Saken gällde skyldighet att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Efter
det att målet hade föredragits fattade Högsta domstolen ett beslut att inhämta
förhandsavgörande från EG-domstolen. 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska
kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader medför att en utländsk juridisk person som
är kärande i svensk domstol kan bli tvungen att ställa säkerhet för rättegångskostnaderna om
den svenske svaranden begär det. 5 § ovanstående lag befriar från detta om det finns någon
internationell överenskommelse på området. Det finns inte någon sådan när det gäller brittiska
juridiska personer enligt regeringens tillkännagivande (1991:112) om befrielse i vissa fall för
utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader m m.  Omständigheterna i målet
var att den svenske svaranden hade begärt att den brittiska käranden skulle ställa säkerhet för
rättegångskostnad. Tvisten avsåg betalning p g a varuleverans.

Frågan som ställdes till EG-domstolen var följande: ”Strider det mot Romfördraget - i första
hand artikel 6 (tidigare artikel 7) - att av en kärande som är brittisk juridisk person kräva
sådan säkerhet, när något motsvarande krav inte kan ställas på svenska juridiska personer?”

������(*�GRPVWROHQV�DYJ|UDQGH��

Ett förhandsavgörande behövdes alltså angående en fråga som rör artikel 6 EGF. EG-
domstolen beskrev tvisten, partsförhållandena, den svenska lagstiftningen, den föregående
processen och den ställda frågan. Domstolen uttalade sedan att den behövde ta reda på
”huruvida det strider mot artikel 6 första stycket i fördraget att en medlemsstat kräver att
juridiska personer, som är etablerade i en annan medlemsstat och som har väckt talan vid
domstol i förstnämnda stat mot medborgare i den staten eller mot där etablerade bolag, skall
ställa säkerhet för de rättegångskostnader som de kan förpliktas att ersätta, när något sådant
krav inte kan ställas på juridiska personer som tillhör den medlemsstaten.” EG-domstolens
svar blev att all  diskriminering p g a nationalitet enligt artikel 6 skall vara förbjuden inom
fördragets tillämpningsområde. Först skulle alltså klaras ut huruvida en bestämmelse om
utländsk kärandes skyldighet att ställa säkerhet för rättegångskostnader föll inom EG-
fördragets tillämpningsområde. En sådan nationell processregel ”kan påverka andra
medlemsstaters näringsidkares ekonomiska verksamhet på marknaden i staten i fråga”. De
utländska näringsidkarna skall ha samma möjlighet att väcka talan vid den nationella
domstolen för att kunna lösa sina ekonomiska tvister. Detta följer av varors och tjänsters fria
rörlighet. En nationell civilprocessrättslig regel som i det aktuella målet föll alltså inom EG-
fördragets tillämpningsområde. Nationell lagstiftning inom EG-fördragets tillämpningsområde
                                                
35 Beslut den 21 februari i mål Ö 1195/94.
36 Mål C-43/95 Data Delecta Aktiebolag och Ronny Forsberg ./. MSL Dynamics Ltd, REG 1996 I-4661.
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omfattas av den allmänna icke-diskrimineringsprincip som finns i artikel 6. Den bestämmelse
som diskuterades i målet innebar uppenbart en direkt diskriminering p g a nationalitet.

EG-domstolens svar var alltså att ”artikel 6 första stycket i fördraget skall tolkas så, att det
strider mot den bestämmelsen att en medlemsstat kräver att juridiska personer, som är
etablerade i en annan medlemsstat och som har väckt talan vid domstol i förstnämnda stat mot
medborgare i den staten eller mot där etablerade bolag, skall ställa säkerhet för de
rättegångskostnader som de kan bli förpliktade att ersätta, när något sådant krav inte kan
ställas på juridiska personer som tillhör den medlemsstaten och det är fråga om en talan som
har samband med utövandet av grundläggande friheter som garanteras av gemenskapsrätten.”

������'HW�VYHQVND�DYJ|UDQGHW��

Högsta domstolen förelade i sitt beslut MSL Dynamics Limited att ställa säkerhet för
rättegångskostnader på 200 000 kronor enligt 4 § andra stycket lagen (1980:307) om
skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. I avgörandet tog
HD upp yrkanden, Europeiska domstolens förhandsavgörande samt skälen för sitt beslut.
Ronny Forsberg hade yrkat att MSL skulle förpliktas av HD att ställa 500 000 kronor i
säkerhet för rättegångskostnader. Detta hade MSL Dynamics Limited bestritt. Data Delecta
hade gått i konkurs och var inte längre part i rättegången. Förhandsavgörandet angick framför
allt tolkningen av art 6 i Romfördraget. HD menade att förhandsavgörandet var bindande, men
att den nationella domstolen skulle ta ställning till om omständigheterna i det konkreta fallet
omfattades av EG-bestämmelsen. Andra medlemsstaters näringsidkare hade inte samma
möjligheter som de svenska att väcka talan vid svensk domstol. I fallet avsågs varor som
levererats före Sveriges EU-tillträde. HD ansåg därför inte att förhandsavgörandet var
tillämpligt på de omständigheter som förelåg i målet.

EG-rätten utgjorde enligt EG-domstolens dom hinder för bestämmelser så som de svenska om
skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Trots detta ansåg
HD att EG-rätten ej var tillämplig i målet. Stred HD:s avgörande kanske mot EG-rätten?

����)UDQ]pQ
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Landskrona tingsrätts begäran om förhandsbesked var indelad i flera olika avsnitt;
sammanfattning, ostridiga omständigheter i målet, åklagarens talan, Harry Franzéns
inställning, målets handläggning, svensk rätt, Systembolaget, behovet av förhandsbesked och
frågeställningar till EG-domstolen var de olika rubrikerna. Sammanfattningen berättade för
oss att åklagaren hade väckt åtal mot Harry Franzén. Han var åtalad för att ha sålt och olovligt
innehaft alkoholdrycker. Harry Franzén bestred brott. Han menade att Systembolagets
detaljhandelsmonopol stred mot EG-rätten. Det var ostridigt att Harry Franzén hade sålt vin i

                                                
37 Beslut den 13 november 1996 i mål Ö 1195/94
38 Beslut den 14 juni i mål B 235/94.
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sin livsmedelsaffär. Åklagaren påstod att Franzén hade begått brott genom sina handlingar,
vilket denne bestred. Franzén åberopade 19 § konkurrenslagen om missbruk av dominerande
ställning och art 37 och art 30 EGF. Art 37 EGF stadgar att statliga handelsmonopol skall vara
icke-diskriminerande. Franzén hävdade att Systembolaget inte uppfyllde detta krav. Art 30
EGF innebär ett förbud för kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan.
Franzén menade att de svenska lagreglerna stred även mot detta. Efter huvudförhandling i
målet fattade tingsrätten beslutet att inhämta förhandsavgörande. Parterna hade fått yttra sig
över frågeställningarna. Aktuell svensk lagstiftning var alkohollagen (1994:1738). Där stadgas
att vin ej får säljas om inte tillstånd finns. Det skall finnas ett statligt detaljhandelsbolag som
har monopol. I beslutet beskrevs det avtal som finns mellan staten och Systembolaget (SFS
1994:2049). Tingsrätten ansåg att man var tvungen att avgöra huruvida Systembolagets
monopolställning strider mot gemenskapsrätten för att kunna döma i målet. Det fanns inget
tidigare avgörande från EG-domstolen avseende detaljhandelsmonopol.

Tingsrätten ställde därför tre frågor:

”1. Är ett lagstadgat monopol sådant som Systembolaget förenligt med artikel 30 i
Romfördraget?

2. Strider ett lagstadgat monopol sådant som Systembolaget mot artikel 37 i Romfördraget
och, om så är fallet, skall monopolet upphöra eller är en anpassning möjlig?

3. Om ett monopol sådant som systemet skulle anses strida mot artikel 37, föreligger då någon
anpassningsperiod eller skulle bolaget ha upplösts eller anpassning ha skett per den 1 januari
1995?”
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Tre frågor hade alltså ställts till EG-domstolen angående tolkningen av artiklarna 30 och 37
EGF. I sin dom beskrev rätten den svenska alkohollagstiftningen och avtalet mellan staten och
Systembolaget. Därefter redogjorde domstolen för de faktiska omständigheterna i målet samt
den föregående processen i den svenska domstolen. Den svenska domstolen ville ha reda på
om ”artiklarna 30 och 37 i fördraget utgör hinder för sådana nationella bestämmelser om
utformningen av ett statligt detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker som avses i begäran om
förhandsavgörande.”  EG-domstolen skulle utreda de aktuella artiklarna. Den skulle däremot
inte granska huruvida myndigheterna i det konkreta fallet handlade diskriminerande. Harry
Franzéns inställning beskrevs. Art 37 är enligt EG-domstolen en specialbestämmelse
angående statliga handelsmonopols utövande av sin ensamrätt. Därför skulle bestämmelserna
om monopolet och dess funktionssätt ses i ljuset av denna artikel. Artikel 30 skulle däremot
tillämpas på de bestämmelser som hade en inverkan på handeln inom gemenskapen, men inte
direkt rörde monopolets funktionssätt.

Artikel 37 innebär inte att statliga handelsmonopol måste avskaffas. De måste däremot
anpassas så att inte medborgare från andra medlemsstater diskrimineras med avseende på
anskaffnings- och saluföringsvillkor. Hade det svenska detaljhandelsmonopolet anpassats så
att ingen diskriminering var för handen? Här såg EG-domstolen på monopolets system för
                                                
39 Mål C-189/95 Allmänna åklagaren ./. Harry Franzén, REG 1997 I-5909.
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urval av produkter, monopolets försäljningsorganisation och marknadsföringen av
alkoholdrycker. Systembolaget valde de produkter de skulle sälja efter en mängd olika
kriterier som inte berodde på produkternas ursprung. Upphandlingen grundade sig på
kundefterfrågan. Offertförfrågningarna var inte beroende av produkternas ursprung.
Affärsmässiga och kvalitetsmässiga kriterier avgjorde vart offerterna gick. Inhemska
produkter gynnades alltså inte. Att drycker behölls i grundsortimentet endast om försäljningen
översteg en viss kvantitet var ej till fördel för inhemska produkter. Det fanns även andra
möjligheter för leverantörerna att få sina varor sålda av monopolet. Kunden kunde också
kräva av Systembolaget att ta hem en viss produkt på kundens bekostnad. Systembolagets
system för urval av produkter var p g a dessa argument inte diskriminerande. EG-domstolen
ansåg inte att antalet försäljningsställen var allt för begränsade. Konsumenterna hade
möjlighet att få tag på inhemska och importerade alkoholdrycker. Även om man tänkte sig att
Systembolagets försäljningsorganisation hade vissa brister så drabbade detta inte försäljningen
av alkoholdrycker från andra medlemsstater mer än de från Sverige. Producenter och
importörer kunde rikta sin marknadsföring till monopolet. Detta gällde lika avseende alla
produkter. Monopolets marknadsföring av produkterna skedde utan hänsyn till produkternas
ursprung.

Alla handelsregler som, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kan hindra handeln
mellan gemenskapens medlemsstater är att anse som åtgärder med motsvarande verkan som
kvantitativa restriktioner40. Denna Dassonville-formel har upprepats i EG-rättsfall gång på
gång. EG-domstolen ansåg att det stred mot denna formel och art 30 EGF att ha ett system där
import av alkohol endast får utföras av personer med tillverknings- eller partihandelstillstånd,
då dessa tillstånd beviljas endast om en mängd kriterier är uppfyllda. Tillståndshavarna måste
exempelvis ha lagringsmöjligheter och erlägga höga avgifter. Den svenska regeringen
åberopade undantagsregeln i art 36 EGF. EG-domstolen ansåg dock att tillståndssystemet, så
som det var utformat, var oproportionerligt till syftet att skydda folkhälsan och kunde
utformats på ett mindre begränsande sätt.

EG-domstolens dom angående frågorna löd:
”1. Artikel 37 i EG-fördraget utgör inte hinder för sådana nationella bestämmelser om ett
statligt handelsmonopol för alkoholdrycker och dess funktionssätt som avses i begäran om
förhandsavgörande.

2. Artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget utgör hinder för nationella bestämmelser varigenom
rätten att importera alkoholdrycker är förbehållen aktörer med tillverknings- eller
partihandelstillstånd på sådana villkor som föreskrivs i den svenska lagstiftningen.”

Den tredje frågan besvarades inte av EG-domstolen, eftersom den ansågs vara intressant
endast om art 37 EGF utgjorde hinder för detaljhandelsmonopolet.

Franzén hade vidare hävdat att alkohollagen ej var i överensstämmelse med art 52 EGF och
direktiven om offentlig upphandling. EG-domstolen kunde emellertid inte besvara denna
fråga, eftersom endast den nationella domstolen var berättigad att ställa frågor, inte parterna.
Om ytterligare information behövdes fick istället en ny begäran om förhandsavgörande
lämnas till EG-domstolen.

                                                
40 Mål 8/74 Dassonville, 1974 ECR 837.
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Av Landskrona tingsrätts domslut följde att Franzén hade gjort sig skyldig till olovlig
försäljning samt olovligt innehav av alkoholdrycker. Brottspåföljden var 60 dagsböter á 30
kronor. Särskild rättsverkan var beslag och förverkande. Av HD:s domskäl framgick att
Franzén medgav de faktiska omständigheterna i målet. Han bestred dock ansvar för brott. Han
hävdade att han trodde det skulle vara tillåtet att sälja vin, när Sverige gått med i EG.
Tingsrätten menade att den inte hade någon möjlighet att bedöma svenska bestämmelsers
överensstämmelse med art 30 EGF, när EG-domstolen redan gjort detta. EG-domstolen gjorde
bedömningen att EGF tillät det svenska detaljhandelsmonopolet. Att det svenska
tillståndssystemet stred mot EG-fördraget hade ingen effekt i målet. Reglerna om offentlig
upphandling var inte aktuella i målet. Tingsrätten menade att även om det förelåg
rättsvillfarelse, så som Franzén hävdade, var den inte ursäktlig enligt 24 kap. 9 § brottsbalken.

Franzén önskade att EG-domstolen skulle avgöra om bestämmelser i den svenska
alkohollagen stred mot art 52 EGF samt EG-direktiven om offentlig upphandling. Varför
uttalade sig inte EG-domstolen över detta?
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Klagande V.A.G Sverige AB överklagade länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om
registrering av ett fordon hos länsrätten. Länsstyrelsen angav i sina skäl till avslaget att 12 § 9
punkten bilregisterkungörelsen (1972:599) ej var uppfylld. Det skulle förutom ett intyg om
överensstämmelse med ett EG-typgodkännande, vilket redan hade lämnats, inges ett intyg om
överensstämmelse med bilavgasförordningen (1991:1481). Något sådant intyg lämnades
aldrig. Bolaget menade att länsstyrelsens bedömning stred mot EG:s direktiv 70/156/EEG. Art
7 i direktivet stadgar att en medlemsstat ej får hindra registrering, saluföring eller användande
p g a dess funktion eller konstruktion om det finns ett intyg om överensstämmelse. Svenska
bilregisterkungörelsens bestämmelse 12 § 1 st 9 punkten innebar att ytterligare ett intyg skulle
tillföras, nämligen ett intyg om att bilen klarade de krav som finns i bilavgasförordningen.

Länsrätten menade att det var nödvändigt att avgöra huruvida bilregisterkungörelsen stred mot
rådets direktiv för att kunna döma i målet. Frågorna länsrätten ställde till EG-domstolen var:

”1. Är kravet på intyg enligt den svenska bilregisterkungörelsen förenligt med bestämmelserna
i Rådets direktiv 70/156 enligt dess senaste lydelse?

2. Om svaret på frågan under 1. är jakande, är ifrågavarande krav då förenligt med artikel 30 i
romfördraget, eller kan det sägas utgöra en åtgärd med ”motsvarande verkan”?

                                                
41 Mål B 235/94
42 Beslut den 13 oktober i mål Ö 9515-5.
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3. För den händelse svaret på fråga 1 är jakande och svaret på fråga 2 är att åtgärden är att anse
som en ”åtgärd med motsvarande verkan” kan då det svenska kravet på intyg upprätthållas
med stöd av artikel 36?43”
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Begäran om förhandsavgörande gällde tolkningen av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon. Dessutom begärde den nationella domstolen en tolkning av art 30 och 36 EGF. EG-
domstolen beskrev innan den besvarade första frågan den svenska processen,
gemenskapslagstiftningen på området, den aktuella svenska lagstiftningen samt V.A.G
Sverige AB:s ståndpunkt.

EG-domstolen menade att länsrätten i första frågan ville ha svar på om ”direktiv 70/156 skall
tolkas så, att det utgör hinder för nationella föreskrifter i vilka det för registrering av
motorfordon försedda med giltigt gemenskapsintyg om överensstämmelse krävs att ett
nationellt intyg företes som visar att fordonet uppfyller nationella krav rörande avgasrening.” I
direktivet finns möjligheter att vägra registrera ett fordon, som har ett giltigt gemenskapsintyg,
p g a hänsyn till trafiksäkerheten. Den aktuella nationella lagstiftningen avsåg ej hänsyn till
trafiksäkerheten utan hänsyn till miljön.

I sin dom uttalade EG-domstolen: ”Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/53/EEG av den 18 juni
1992 skall tolkas så, att det utgör hinder för nationella föreskrifter i vilka det för registreringen
av motorfordon försedda med giltigt gemenskapsintyg om överensstämmelse krävs att ett
nationellt intyg företes som visar att fordonet uppfyller nationella krav rörande avgasrening.”

Den andra och tredje frågan ansåg EG-domstolen inte behövde besvaras, med hänsyn till
svaret på fråga 1.
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Stockholms länsrätt fann i sina domskäl att EG-domstolens avgörande var bindande för
Sverige. EG-domstolen hade i sin dom uttalat att kravet på intyg angående
bilavgasförordningen stred mot EG-rätten. Därför måste länsstyrelsens beslut att vägra
registrera fordonet undanröjas. Målet återförvisades till länsstyrelsen. Där registrerades bilen.

Stockholms länsrätt frågade EG-domstolen om den svenska biregisterkungörelsen var förenlig
med ett EG-direktiv. Varför formulerade EG-domstolen om frågan?

                                                
43 Sic!
44 Mål C-329/95 Förvaltningsbesvär anförda av VAG Sverige AB, REG 1997 I-2675.
45 Mål Ö 9515-95
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Klagande i målet var Danisco Sugar AB och motparten var Statens Jordbruksverk. Danisco
Sugar överklagade vid länsrätten ett beslut av statens jordbruksverk angående lageravgift på
socker. Statens jordbruksverks beslut medförde en 434 891 586 kronors lageravgift för
Danisco Sugar. Danisco Sugar yrkade att länsrättens beslut skulle undanröjas. Grunden för
detta var att avgiften var en otillåten övergångsåtgärd samt att den stred mot EG:s
marknadsordning för socker. Bolaget ansåg att lagen (1994:1704) om lageravgift på socker
och ris (sockerlagen), som jordbruksverket grundade sitt beslut på, stred mot EG-rätten och att
EG-rätten i sådana fall hade företräde framför den svenska lagen, vilken inte skulle tillämpas.
Jordbruksverket bestred. Sockerlagen beslutades innan EU-medlemskapet och avsåg
förhållanden före tillträdet. Sockret som togs upp i sockerlagen omfattades inte av
marknadsordningen. Aktuell lagstiftning var sockerlagen samt rådets förordning 1785/81. För
att kunna döma i målet ansåg länsrätten att EG-domstolen måste avgöra huruvida sockerlagen
stred mot EG-rätten. Länsrätten formulerade sina frågor så här:

”1. Skall Anslutningsfördraget med Sverige, Finland och Österrike särskilt artiklarna 173(2),
145(2) och 149(1) tolkas så att det skall anses som en otillåten övergångsåtgärd att på
nationell nivå besluta om avgifter på det normala övergångslagret av socker i enlighet med
vad som skett genom den svenska sockerlagen med senare ändring?

Om svaret på fråga 1 är nekande.

2. Skall EG:s marknadsordning för socker, särskilt artiklarna 39-40 i Romfördraget, rådets
förordning (EEG) nr 1785/81 och kommissionens förordning (EG) nr 3300/94, tolkas så att
det skall anses som ett otillåtet ingripande i marknadsordningen att på nationell nivå besluta
om avgifter på det normala övergångslagret av socker i enlighet med vad som skett genom den
svenska sockerlagen med senare ändring?”

Kopior av handlingarna i målet överlämnades också.
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EG-domstolen beskrev i sitt förhandsavgörande EG-rätt och svensk rätt på området samt vad
som hittills hade skett i den nationella processen. EG-domstolen menade att länsrätten ville
veta ”om det strider mot artiklarna 137.2, 145.2 och 149.1 i anslutningsakten, artiklarna 39
och 40 i EG-fördraget, förordning nr 1785/81 och förordning nr 3300/94 att en stat som
ansluter sig till Europeiska unionen dagen före sin anslutning antar en lag om införande av en
avgift på socker som den dagen fanns i lager i staten.” Artikel 149.1 var inte aktuell i det här
målet, eftersom den inte tar upp kompetensfördelningen mellan gemenskapen och de stater
som ansöker om anslutning. Fråga 1 och 2 skulle behandlas tillsammans, då de båda berörde
regleringen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Sockerlagen avsåg socker som fanns i
                                                
46 Beslut den 26 januari i mål 1626-95 E.
47 Mål C-27/96 Danisco Sugar AB ./. Allmänna ombudet, REG 1997 I-6653.
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lager före anslutningen. Prövningen gällde dock om avgiften kunde påverka situationen efter 1
januari 1995. Sockertillverkarnas avgifter kompenserades genom högre försäljningspris. Om
det inte hade varit någon avgift på sockret i lager hade de svenska sockerproducenterna haft en
fördel jämfört med andra producenter i gemenskapen, eftersom de hade kunnat dra nytta av de
högre försäljningspriserna inom EG utan att bidraga till det självfinansieringssystem som
finns inom gemenskapen. Att gemenskapen ej hade varit aktiv för att hindra att sockerlager
byggdes upp i spekulationssyfte innebar ej något hinder för nationell lagstiftning med ett
sådant syfte. Lagen störde inte den gemensamma marknaden för socker. EG-domstolen ansåg
inte att den behövde gå in på Danisco Sugars argument att lagen stred mot tro och heder enligt
Wienkonventionen om traktaträtten.

”Det strider inte mot artiklarna 137.2 och 145.2 i Akten  om villkoren för Republiken
Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som
ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, artiklarna 39 och 40
i EG-fördraget, rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den
gemensamma organisationen av marknaden för socker och kommissionens förordning (EG) nr
3300/94 av den 21 december om övergångsåtgärder för socker till följd av Österrikes,
Finlands och Sveriges anslutning, att en stat som ansluter sig till Europeiska unionen dagen
före sin anslutning antar en lag om införande av en avgift på socker som den dagen fanns i
lager i staten.” Så löd EG-domstolens dom i målet.
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I Jönköpings länsrätts dom beskrevs parternas yrkanden, grunderna för yrkandena och
länsrättens domskäl. Danisco Sugar AB yrkade i första hand att länsrätten undanröjde
lageravgiften. I andra hand yrkade bolaget att länsrätten nedsatte lageravgiften. Allmänna
ombudet bestred yrkandena. Tre olika grunder för Danisco Sugars förstahandsyrkande gavs.
Lageravgiften var diskriminerande och stred mot EG:s marknadsordning. Den var en otillåten
övergångsåtgärd som stred mot anslutningsfördraget. Lageravgiften stred dessutom mot art 18
Wienkonventionen. Bolaget ansåg att EG-domstolens förhandsavgörande var ofullständigt,
grundat på felaktiga sakförhållanden och utanför EG-domstolens behörighet. Grunder för
andrahandsyrkandet var att lageravgiften var olaglig enligt EG-rätten och att den stred mot
legalitetsprincipen samt allmänna skatterättsliga grundsatser. Allmänna ombudet menade att
inte någon av Danisco Sugars grunder höll. Länsrätten fick bedöma om EG-domstolens dom
hade några luckor. Om domen ej var till hjälp för den nationella domstolen, kunde ett nytt
förhandsavgörande begäras. Länsrätten menade precis som EG-domstolen att art 149.1 inte
hade någon betydelse i målet. Förhandsavgörandet grundades inte på några felaktiga
sakuppgifter och det hade inte framkommit några nya sådana. Länsrätten följde EG-
domstolens tolkning och konstaterade att lageravgiften inte stred mot EG-rättsliga
bestämmelser.

Danisco Sugar AB ansåg att EG-domstolens dom var ofullständig. När kan en nationell
domstol låta bli att tillämpa ett förhandsavgörande?

                                                
48 Mål 1626-95
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I KO ./. De Agostini och TV-Shop begärde Marknadsdomstolen förhandsavgöranden i tre
olika mål. Det första målet var en tvist mellan Konsumentombudsmannen och bolaget De
Agostini. De andra två målen var tvister mellan KO och TV-Shop, den ena avseende
hudvårdsprodukter och den andra avseende rengöringsmedel. EG-domstolen beslutade att
förena målen. En svensk dom har endast kommit i målet KO ./. De Agostini och domar i de
andra målen väntas ej komma under 1998. Jag riktar därför in mig på KO ./. De Agostini.
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Sökande i målet var Konsumentombudsmannen. Motpart i målet var De Agostini Förlag AB.
Saken gällde marknadsföring av en tidning. Marknadsdomstolen fattade beslutet att inhämta
förhandsavgörande efter det att målet föredragits. Marknadsdomstolen ville få klarhet i
”huruvida artikel 30 eller artikel 59 i fördraget eller direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober
1989 skall tolkas så att de

a förhindrar en medlemsstat att ingripa mot televisionsreklam som en annonsör låter sända
från en annan medlemsstat
b förhindrar en tillämpning av regeln 11 § första stycket radiolagen (1966:755) om förbud
riktad till barn.50”
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EG-domstolen skulle uttala sig om tolkningen av art 30 och 59 EGF samt rådets direktiv
89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar
och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television. EG-domstolen
redogjorde för direktivet, svensk rätt och bakgrunden till tvisterna vid den nationella
domstolen. Direktivet syftar till att skapa frihet för televisionssändningar. Det skall råda fri
mottagning och återutsändning av TV-sändningar från andra medlemsstater får ej begränsas.
Medlemsstaterna får ha hårdare regler för programföretagen inom sin jurisdiktion. Svensk rätt
på området är marknadsföringslagen (1975:1418) och radiolagen (1966:755). 2 § MFL
stadgar att Marknadsdomstolen kan förbjuda reklam som strider mot god affärssed eller
konsumenthänsyn. 3 § MFL innebär att Marknadsdomstolen kan kräva att näringsidkaren
lämnar viss information vid marknadsföringen. 11 § radiolagen förbjuder reklam som är riktad
till barn under 12 år. Bakgrund till tvisten vid den nationella domstolen var att De Agostini
visade reklam i TV 3 och TV 4 för tidningen ”Allt om dinosaurier!”. TV 3 har sitt säte i
Storbritannien och sänder därifrån till Sverige via satellit. TV 4 är däremot svenskt och sänder
ej från någon annan medlemsstat. KO yrkade att Marknadsdomstolen skulle förbjuda
reklamen som riktade sig till barn. Grund för yrkandet var radiolagen. I andra hand yrkade KO
att De Agostini måste upplysa om hur många tidningar man måste köpa för att få en
dinosauriemodell samt det totala priset för modellen. KO yrkade även att De Agostini skulle
förbjudas att använda ett visst påstående i sin reklam .

                                                
49 Beslut den 7 februari i mål B 12/93
50 Sic!
51 Mål C-34-36/95 KO ./. De Agostini och TV-Shop, REG 1997 I-3843.
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EG-domstolen började med att besvara frågan huruvida EG-rätten förhindrade ingrepp mot
TV-reklam sänd från en annan medlemsstat. Direktivet utgjorde enligt EG-domstolen inget
hinder för bestämmelser med syfte att skydda konsumenten. Direktiv 84/450/EEG om
vilseledande reklam innehåller bestämmelser just om att medlemsstaten skall ha metoder för
att kontrollera vilseledande reklam. Direktivet hindrade således inte generella
konsumentskyddsregler som stadgade att en medlemsstat kunde ingripa mot en annonsör även
om reklamen sändes från en annan medlemsstat. Enligt Keck-målet omfattas nationella
bestämmelser om säljformer, så som de om ingripande mot en annonsör, inte av art 30 EGF
om de påverkar inhemska produkter och produkter från andra medlemsstater lika. Om
inhemska produkter och produkter från andra medlemsstater behandlas olika får den
nationella domstolen avgöra om bestämmelserna faller under art 36 EGF och är
proportionerliga samt nödvändiga för att uppnå målet. Bestämmelserna utgjorde enligt EG-
domstolen en begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster, art 59 EGF. Begränsningen
kunde dock vara motiverad för att uppnå tvingande allmänna intressen. Även här måste
åtgärden vara proportionerlig och nödvändig för att uppnå målet. Konsumentskydd kan enligt
EG-praxis utgöra ett tvingande allmänt intresse. Den nationella domstolen skulle  avgöra om
ovanstående förutsättningar var uppfyllda.

EG-domstolen menade att den nationella domstolen i sin andra fråga ville få reda på EG-
rättens tolkning avseende en nationell bestämmelse som förbjöd TV-reklam riktad till barn.
Att tillämpa ett förbud mot reklam riktad till barn på programföretag inom medlemsstaten
stred ej mot direktivet. Tillämpningen av bestämmelsen fick däremot ej hindra
återutsändningen av sändningar från en annan medlemsstat eller innebära en andra kontroll av
innehållet i reklamen riktad till minderåriga. Kontrollen utfördes enligt direktivet nämligen av
den sändande medlemsstaten.  Direktivet utgjorde således hinder för en nationell bestämmelse
som förbjöd reklam riktad till barn.

EG-domstolens domslut var omfattande.

”1. Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser
som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av
sändningsverksamheten för television hindrar inte att en medlemsstat med stöd av generella
föreskrifter om skydd för konsumenter mot vilseledande reklam, ingriper mot en annonsör till
följd av TV-reklam som sänts från en annan medlemsstat, under förutsättning att dessa
ingrepp inte inom den första medlemsstatens territorium hindrar återutsändning i egentlig
mening av televisionssändningar som härrör från den andra medlemsstaten.

2. Artikel 30 i EG-fördraget skall tolkas så, att den inte hindrar en medlemsstat att med stöd
av bestämmelser i sin nationella lagstiftning ingripa mot en annonsör till följd av TV-reklam,
med mindre saluföringen av inhemska produkter och produkter från andra medlemsstater inte
påverkas på samma sätt, såväl rättsligt som faktiskt, av dessa bestämmelser, eller dessa
bestämmelser inte är nödvändiga för att tillgodose tvingande allmänna intressen eller för att
uppnå ett av de mål som uppställs i artikel 36 i EG-fördraget, eller om de inte står i proportion
till detta syfte eller om dessa mål eller tvingande hänsyn kan tillgodoses genom åtgärder som i
mindre utsträckning begränsar handeln inom gemenskapen.
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3. Artikel 59 i fördraget bör tolkas så, att den inte utgör hinder för att en medlemsstat med
stöd av bestämmelser i nationell lagstiftning ingriper mot en annonsör till följd av TV-reklam.
Det ankommer emellertid på den nationella domstolen att undersöka om dessa bestämmelser
är nödvändiga för att tillgodose tvingande allmänna intressen eller för satt uppnå ett av de mål
som nämns i artikel 56 i EG-fördraget, om de står i proportion till detta syfte och om dessa
mål eller tvingande hänsyn inte skulle kunna tillgodoses genom åtgärder som i mindre
utsträckning begränsar handeln inom gemenskapen.

4. Rådets direktiv 89/552 skall tolkas så, att det utgör hinder för att på sändningar som härrör
från andra medlemsstater tillämpa en bestämmelse i nationell lagstiftning om radiosändning, i
vilken det föreskrivs att en annons med reklam som sänds under annonstid i televisionen inte
får syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år.”
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Marknadsdomstolen förbjöd i sitt domslut De Agostini vid vite att rikta reklam i en TV-
sändning som omfattades av radio- och TV-lagen till barn under 12 år. Reklam som sändes
från en annan medlemsstat fick inte innehålla ett visst påstående och De Agostini var
dessutom tvungen att lämna upplysningar om priset och antal tidningar som behövdes för att
få dinosauriemodellen. Marknadsdomstolen redogjorde för parternas yrkanden, EG-
domstolens dom, KO:s respektive De Agostinis grunder, åberopad bevisning, åberopat
rättsutlåtande samt sina domskäl.

KO yrkade att Marknadsdomstolen skulle förbjuda De Agostinis marknadsföring som riktade
sig till barn under tolv år. KO skilde på reklam i en TV-sändning som omfattades av radio-
och TV-lagen och reklam i en TV-sändning som var riktad mot Sverige. Om inte första
yrkandet bifölls yrkade KO att Marknadsdomstolen ålade De Agostini att upplysa om antalet
tidningar som behövdes för tilläggsvaran samt det totala priset. KO yrkade även att
Marknadsdomstolen förbjöd De Agostini att använda sig av ett visst påstående med
innebörden att priset var 7:50:-. De Agostini bestred yrkandena.

KO hävdade i sina grunder att direktivet inte hindrade att reklam riktad till barn förbjöds i
TV-sändningar som omfattades av radiolagen. Marknadsdomstolen skulle pröva yrkandet mot
art 30 och art 59. EG-domstolen konstaterade att förbudet rättsligt påverkade inhemska
produkter och produkter från en annan medlemsstat lika. KO ansåg att produkter från andra
medlemsstater även faktiskt påverkades på samma sätt. Reglerna tillgodosåg enligt KO
tvingande allmänna intressen. Åtgärderna var proportionerliga och nödvändiga för att uppnå
målet. De Agostini hävdade däremot att förbudet verkade diskriminerande på deras produkter
och att åtgärden var oproportionerlig samt kunde utformats på ett mindre begränsande sätt.
KO menade att den reklam som sändes i TV 4 ej stred mot art 59 EGF, då gränsöverskridande
saknades. Marknadsdomstolen uttalade i sina domskäl att TV-direktivet inte hindrade
reklamförbudet för programföretag i medlemsstaten. Marknadsdomstolen menade att
inhemska produkter och produkter från en annan medlemsstat behandlades på samma sätt.
Därför behövde man inte göra en bedömning enligt art 36 EGF. Artikel 59 var enligt
Marknadsdomstolen inte tillämplig.
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KO menade att det fanns utrymme att tolka EG-domstolens uttalande om att TV-direktivet
utgjorde hinder för barnreklamförbud avseende sändningar från andra medlemsstater.
Annonsörer kunde enligt KO förbjudas att rikta reklam till barn. De Agostini nämnde i sina
grunder att EG-domstolen villkorslöst hade uttalat att den mottagande staten ej fick
kontrollera TV-reklamen. Marknadsdomstolen uttryckte att den mottagande staten ej fick
kontrollera innehållet i TV-reklamen då det innebär en andra kontroll av TV-sändningar.
Barnreklamförbudet kunde inte tolereras på TV-sändningar från andra medlemsstater.

KO hävdade att informationen om antalet tidningar och kostnaden var så väsentlig att den
krävdes enligt MFL. De Agostini menade att tilläggsvaran inte hade så stor betydelse för
tidningens värde. Påståendet ”Allt för bara 7:50” var vilseledande och otillbörligt enligt KO.
De Agostini gick i sina grunder med på att i fortsättningen ej använda sig av påståendet.
Marknadsdomstolen ansåg att de två sista yrkandena inte stred mot EG-direktivet samt föll
utanför tillämpningsområdet för art 30 och 59 EGF.

Angav EG-domstolen klart vad som var oförenligt med EG-rätten eller lämnades den
nationella domstolen utrymme att göra en egen bedömning?

����6DILU
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Länsrätten i Kopparbergs län hade flera olika rubriker i sin begäran om förhandsavgörande.
Först gavs en kort sammanfattning. Därefter beskrevs lagreglering, sakomständigheter och
parternas inställning. Länsrätten gav sedan en mer ingående redogörelse för svensk rätt.
Slutligen redogjordes för behovet av förhandsavgörande samt vilken fråga som ställdes till
EG-domstolen. I länsrätten uppkom frågan huruvida beskattningen av utländskt
livförsäkringssparande stred mot EG:s regler om fri rörlighet av tjänster och kapital samt
diskrimineringsförbudet. Lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar stadgade att
15 % skatt skulle betalas på premier till ett utländskt försäkringsbolag. Sakomständigheter i
målet var att Jessica Safir, som bodde i Sverige, fick betala skatt på premieinbetalningar till ett
engelskt försäkringsbolag. Jessica Safir yrkade i länsrätten att skattemyndighetens beslut
skulle undanröjas. Jessica Safir hävdade att premieskatten inte stod i överensstämmelse med
art 59, 60, 73 b och 6 EGF. Premieskatten hindrade den fria rörligheten för tjänster. Den
hindrade även att försäkringspremier betalades från Sverige till andra medlemsstater. Det
grundläggande diskrimineringsförbudet följdes ej, då premieskatten gällde endast avseende
utländska försäkringsbolag. Skattemyndigheten i sin tur hävdade att premieskatten ej stred
mot EG-rätten. Försäkringssparande hos svenska livförsäkringsbolag beskattades så som
avkastningsskatt och togs ut av försäkringsgivaren. Premieskatten skulle motsvara detta.
Beskattningen såg olika ut avseende försäkringssparande i inhemska och utländska
försäkringsbolag. Enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel beskattades
avkastningen när sparandet skedde i svenska bolag. Premierna beskattades när sparandet
skedde i utländska bolag. De personer som sparade i utländska bolag måste själva betala
skatten. Det kunde vara så att beskattningens utformning stred mot EG-rätten. Länsrätten
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ansåg att den måste få svar på om premieskatten stred mot EG-rätten för att kunna döma i
målet.

Länsrättens fråga till EG-domstolen blev: ” Om, i en medlemsstat, beskattningen av
försäkringssparande hos inhemska livförsäkringsbolag som bedriver försäkringsrörelse i
medlemsstaten genom etablering, är tekniskt utformad såsom en på avkastningen av
försäkringskapitalet schablonmässigt beräknad skatt som uttas hos försäkringsgivaren,

strider det då mot Romfördraget, artiklarna 6, 59, 60 eller 73 b och 73 d att - i syfte att
upprätthålla konkurrensneutralitet mellan inhemskt och utländskt försäkringssparande - ta ut
skatt på försäkringspremier som erläggs av försäkringstagare bosatta i medlemsstaten enligt
livförsäkringsavtal som har ingåtts med försäkringsgivare som är etablerade i en annan
medlemsstat och som är verksam i den förstnämnda medlemsstaten i enlighet med reglerna
om gränsöverskridande försäkringsverksamhet,

under förutsättning att skatten på nämnda försäkringspremier i administrativ väg kan nedsättas
helt eller till hälften för det fall att det utomlands etablerade försäkringsbolaget är underkastat
en inkomstbeskattning i den stat där det är hemmahörande som är jämförbar med
skattebelastningen för inhemskt försäkringssparande i den andra medlemssten.”
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Ett förhandsavgörande skulle alltså lämnas rörande tolkningen av artiklarna 6, 59, 60, 73 b
och 73 d i EGF. EG-domstolen beskrev den svenska lagstiftningen och faktiska
omständigheter i målet. Den svenska domstolen ville få svar på om artiklarna 6, 59, 60, 73 b
och 73 d EGF hindrade tillämpning av lagstiftning så som den i målet. EG har inte behörighet
avseende direkta skatter. Medlemsstaterna måste dock ta hänsyn till EG-rätten även inom
detta område. Nationell lagstiftning som avhåller eller gör det svårare för en person att erbjuda
tjänster är ej tillåten enligt art 59 EGF. Den svenska lagstiftningen avseende beskattning av
kapitalförsäkringar skilde mellan försäkringsbolag som var etablerade i Sverige eller ej. EG-
domstolen måste pröva huruvida denna lagstiftning hindrade friheten för tjänster och om det i
så fall fanns skäl att godta detta. Försäkringstagare som hade kapitalförsäkring hos ett i
Sverige ej etablerat bolag, var tvungna att registrera sig och deklarera betalning till
skattemyndigheten samt skaffa fram pengar för att betala skatten. Detta kunde få
försäkringstagare att avstå från att teckna försäkring hos ett bolag som inte var etablerat i
Sverige. Det var inte lika lätt att efter en kort tid återköpa en livförsäkring hos ett utländskt
bolag. Även detta motiverade till att inte teckna en försäkring hos ett bolag etablerat i en
annan medlemsstat. Det var en nackdel för försäkringstagaren att han måste avge preciserade
uppgifter om bolagets avkastningsskatt i en annan medlemsstat till skattemyndigheten för att
kunna befrias eller få en lägre premieskatt. Försäkringsbolaget var också tvungen att ge sina
kunder detaljerade uppgifter. Bolaget kunde därför avstå från att erbjuda sina tjänster i denna
medlemsstat. Premieskatten kunde nedsättas efter en bedömning av skattemyndigheten.
Skattesystemet i medlemsstaten där försäkringsbolaget var etablerat var avgörande. Det
förekom att det brittiska skattesystemet blev annorlunda bedömt i olika svenska fall. Detta
ledde till en osäkerhet, som kunde avhålla försäkringsbolag, som inte var etablerade här att
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erbjuda sina tjänster. En sådan lagstiftning som den svenska avhöll försäkringstagare att ta en
försäkring i ett bolag etablerat i en annan medlemsstat. Den kunde också leda till att
försäkringsbolag, som var etablerade i andra medlemsstater, tappade intresset för den svenska
marknaden. Det var svårt för ett kontrollorgan att jämföra skatten på avkastning och skatten
på försäkringspremierna. Det fanns enligt EG-domstolen överskådligare och mindre
begränsande sätt att utforma beskattningen så att skattebortfall undveks.

EG-domstolen kom i sin dom fram till att ”Artikel 59 i EG-fördraget utgör hinder för
tillämpningen av en sådan lagstiftning avseende beskattningen av kapitalförsäkringar som den
som avses i målet vid den nationella domstolen”.

EG-domstolen behövde därefter inte göra en bedömning avseende premieskattens förenlighet
med art 6, 73b och 73d.
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Länsrätten undanröjde skattebeslutet. Art 59 EGF innebär att friheten att tillhandahålla tjänster
ej får inskränkas p g a att den som erbjuder tjänsten etablerat sig i en annan medlemsstat än
den där mottagaren av tjänsten bor. Art 59 EGF har direkt effekt. När en regel har direkt
effekt, skall svensk lag som inte överensstämmer med denna ej tillämpas. Den svenska
premieskattelagen kunde inte tillämpas, då den enligt EG-domstolens förhandsavgörande ej
överensstämde med art 59. EG-domstolens förhandsavgörande var bindande för den svenska
domstolen.

Artikel 59 EGF utgjorde hinder för bestämmelser så som dem i premieskattelagen. Är den
svenska lagstiftningen i överensstämmelse med EG-rätten idag?
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Klagande i målet var Anne Kuusijärvi. Motpart var Riksförsäkringsverket. Saken gällde
huruvida fortsatt rätt till föräldrapenning förelåg efter det att klagande hade flyttat från Sverige
till Finland. Efter det att målet hade föredragits beslutade kammarrätten i Sundsvall att
inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Kammarrättens begäran om
förhandsavgörande var indelad i olika rubriker. Faktiska omständigheter i målet, gällande
svenska regler, försäkringskassans bedömning, länsrättens bedömning och parternas
inställning i kammarrätten redogjordes som bakgrund till begäran. Även behovet av
förhandsavgörande och de frågor som ställdes till EG-domstolen redovisades av
kammarrätten. Faktiska omständigheter i målet var att den finska medborgaren Anne
Kuusijärvi fick arbetslöshetsersättning och därefter föräldrapenning i Sverige. Hon flyttade till
Finland och erhöll p g a detta ej längre föräldrapenning av Norrbottens läns allmänna
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försäkringskassa. Detta beslut överklagade hon till länsrätten i Norrbottens län som dock
lämnade hennes besvär utan bifall. Hon vände sig därefter till kammarrätten i Sundsvall med
sitt överklagande. Svenska medborgare och de som är bosatta i Sverige är försäkrade enligt
lagen om allmän försäkring (1962:381). Om man är bosatt i Sverige skall man vara inskriven
hos allmän försäkringskassa. Om personen flyttar till ett annat land i Norden för att vistas där
mer än ett år, skall personen ej längre vara registrerad hos försäkringskassan. Efter det att en
person inte längre är inskriven hos försäkringskassan, har han inte längre rätt till
föräldrapenning. Försäkringskassan grundade sitt beslut att ej utbetala föräldrapenning på
dessa regler. Länsrätten avslog Kuusijärvis överklagande med hänvisning till de svenska
reglerna. Anne Kuusijärvi hävdade i kammarrätten till stöd för sitt överklagande att hon enligt
artikel 13 förordning 1408/71 omfattades av svensk lagstiftning trots att hon bodde i en annan
medlemsstat samt att artikel 22 gav henne rätt till fortsatt föräldrapenning även efter flytten till
Finland. Hon åberopade även art 10 b. Riksförsäkringsverket bestred bifall till överklagandet.
Medlemsstatens lagstiftning avgör enligt artikel 10 b vem som ej längre omfattas av
försäkringen. Anne Kuusijärvi omfattades ej av svensk socialförsäkring, eftersom hon varken
arbetade eller bodde här. Enligt artikel 13 skall lagstiftningen i det land där personen bor gälla
om personen ej längre omfattas av försäkringen i en medlemsstat och ingen annan
medlemsstats lagstiftning har börjat gälla. Kammarrätten menade att det var nödvändigt att
EG-domstolen tolkade vissa EG-rättsliga bestämmelser för att de skulle kunna döma i det
aktuella målet. Tre frågor ställdes till EG-domstolen.

”1. Gäller överhuvudtaget förordning (EEG) nr 1408/71 för en person som före det att
förordningen blev tillämplig i Sverige flyttade från Finland till Sverige och tog arbete här men
som när förordningen trädde i kraft i Sverige inte är anställd för arbete inom svenskt
territorium och inte heller som arbetslös, efter det att förordningen blivit gällande i Sverige,
begett sig hit utan endast vistades här vid denna tidpunkt som arbetslös efter en tidigare
anställningsperiod och därvid uppbar svensk arbetslöshetsersättning. Dvs. kan en person med
denna bakgrund göra gällande att hon eller han efter den 1 januari 1994 på grundval av
bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71, omfattas av lagstiftningen i Sverige när det
gäller rätt till svenska socialförsäkringsförmåner i form av föräldrapenning.

Om denna fråga besvaras jakande önskas svar även på följande frågeställningar.

2) Skall artikel 13.2 f) i förordning (EEG) nr 1408/71 jämförd med art 10 b i förordning
(EEG) nr 574/72 förstås så att en medlemsstat är oförhindrad att införa villkor om bosätting i
landet för att en person, som upphört att arbeta där, när det gäller kontantförmåner vid
moderskap fortfarande skall omfattas av det landets lagstiftning?

3) Skall artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 förstås så att om en person börjat uppbära
kontantförmåner vid moderskap i en behörig stat så har den personen, under de förutsättningar
i övrigt som gäller enligt nämnda artikel, fortsatt rätt till dessa kontantförmåner vid flyttning
till annat medlemsland endast under förutsättning att personen i fråga uppfyller samtliga
bestämmelser i den lagstiftning som det behöriga landet tillämpar, dvs. även ett i dessa
bestämmelser ingående krav på bosättning i landet, eller skall artikel 22 tolkas så att denna
rätt finns så länge personen i fråga uppfyller alla andra villkor i den nationella lagstiftningen i
avflyttningslandet utom ett bosättningskrav?57”
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EG-domstolen skulle således uttala sig om tolkningen av vissa bestämmelser i rådets
förordning nr 1408/71. EG-domstolen beskrev i sin dom omständigheterna i fallet, de svenska
föreskrifterna på området samt de frågeställningar som uppkommit. EG-domstolen besvarade
därefter den svenska domstolens frågor var för sig.

Den svenska domstolen ville enligt EG-domstolen i sin första fråga ha reda på om förordning
nr 1408/71 gällde för någon som vid ikraftträdandet vistades i en medlemsstat som arbetslös
och fick arbetslöshetsersättning enligt socialförsäkringssystemet där. Enligt art 2.1 förordning
1408/71 gäller förordningen anställda och egenföretagare. Under begreppen omfattas personer
som är obligatoriskt eller frivilligt försäkrade enligt ett allmänt eller särskilt system för social
trygghet. En sådan person är den som är arbetslös i en medlemsstat och får
arbetslöshetsersättning enligt denna medlemsstats lagstiftning. Detta gäller även personer som
var arbetslösa vid EG-tillträdet, alltså försäkringsfall som inträffade före förordning 1408/71
började gälla.

I sin andra fråga ville den svenska domstolen enligt EG-domstolen veta om art 13.2 f
förordning nr 1408/71 var ett hinder för lagstiftning i medlemsstaterna som krävde att en
person, som ej var yrkesverksam i staten, måste bo där för att omfattas av lagstiftningen. Art
13.2 f  reglerar sådana fall där personer som slutar förvärvsarbeta i en medlemsstat flyttar till
en annan medlemsstat. Villkoren för rätten att tillhöra det sociala trygghetssystemet bestäms
av medlemsstaten. Medlemsstaten måste dock ta hänsyn till EG-rätten. Medlemsstaten kan
inte utesluta personer som arbetar i landet från förmåner. Bosättningskrav på en person som ej
förvärvsarbetar i medlemsstaten stred dock ej mot 13.2 f . Den personen omfattades i stället av
lagstiftningen i bosättningslandet, d v s Finland. Även om personen endast tillfälligt hade
upphört att vara yrkesverksam omfattades han av lagstiftningen i bosättningslandet.

Den svenska domstolen ville enligt EG-domstolen i tredje frågan få utrett om art 22 i
förordning nr 1408/71 utgjorde ett hinder för en medlemsstat att lagstifta att en person, som ej
var yrkesverksam i medlemsstaten, förlorade rätten till föräldrapenning för att han hade flyttat
till en annan medlemsstat. Föräldrapenningen är en social trygghetsförmån som faller inom
tillämpningsområdet för förordning 1408/71, då den ger föräldern en rätt som definieras i lag
samt ges utan någon skönsmässig bedömning. Föräldrapenningen faller under begreppet
familjeförmåner. EG-domstolen måste således avgöra huruvida en person har rätt till fortsatta
familjeförmåner efter det att hon har slutat arbeta i en medlemsstat och har bosatt sig i en
annan. Anne Kuusijärvi eller hennes familjemedlemmar var aldrig bosatta i någon annan
medlemsstat än den vars lagstiftning som gällde för dem. Därför omfattades en person som
henne ej av art 73 och 74 förordningen, där familjeförmåner ej får nekas p g a bosättning i
annan medlemsstat än den vars lagstiftning gäller. I artikel 10 förordning 1408/71 sägs att
vissa förmåner ej kan slopas p g a att personen bosätter sig i en annan medlemsstat.
Familjeförmåner omnämns dock inte i denna artikel. Förordningens villkor var alltså inte
uppfyllda.

I sin dom lämnade EG-domstolens följande svar på de ställda frågorna:
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”1. Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen
för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen,
i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2
juni 1983, är tillämplig på en person som vid ikraftträdandet av denna förordning i en
medlemsstat vistades där som arbetslös efter en tidigare anställningsperiod och därvid uppbar
arbetslöshetsersättning enligt systemet för social trygghet i denna medlemsstat.

2. Artikel 13.2 f i förordning nr 1408/71, som införts genom rådets förordning (EEG) nr
2195/91 av den 25 juni 1991, hindrar inte att en medlemsstats lagstiftning uppställer ett krav
på att en person, som helt har upphört att vara yrkesverksam i den staten, måste vara bosatt
där för att omfattas av den medlemsstatens lagstiftning.

3. Förordning nr 1408/71 hindrar inte att det i en medlemsstats lagstiftning föreskrivs att en
person, som helt har upphört att vara yrkesverksam i den staten, förlorar rätten till fortsatt
utbetalning av sådana familjeförmåner som utges enligt denna lagstiftning, med motiveringen
att han har bosatt sig i en annan medlemsstat i vilken han lever med sina familjemedlemmar.”
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Kammarrätten biföll Anne Kuusijärvis talan. Hon var berättigad till fortsatt föräldrapenning. I
sin dom redogjorde kammarrätten för parternas yrkanden och skälen för sin dom. Anne
Kuusijärvi överklagade försäkringskassans beslut att hon inte hade rätt till svensk
föräldrapenning efter det att hon flyttade till Finland. Riksförsäkringsverket bestred ändring av
beslutet. Efter det att EG-domstolens dom avkunnats, hävdade Anne Kuusijärvi att hon hade
rätt till fortsatt föräldrapenning p g a att hennes man arbetade i Sverige både före och efter
barnets födelse. Mannen skulle således ha rätt till familjeförmåner från Sverige.
Riksförsäkringsverket hävdade att Anne Kuusijärvis rätt till föräldrapenning ej kunde grundas
på makens anställning i Sverige. Riksförsäkringsverkets argument stämde väl med principen
att varje person är självständigt försäkrad utan någon anknytning till annan person. Denna
princip är grunden för den svenska föräldraförsäkringen. EG-domstolen ansåg att
föräldrapenningen är en s k familjeförmån. Enligt artikel 73 förordning nr 1408/71 skall
familjemedlemmar till en anställd i en medlemsstat vara berättigade familjeförmåner så som
om de bor där, även om de bor i en annan medlemsstat. EG-domstolen har i en rad mål tolkat
art 73 förordning nr 1408/71. I dessa mål kom EG-domstolen fram till att  medlemsstater ej
för utgivandet av familjeförmåner får kräva att den anställdes familjemedlemmar bor där.
Annars skulle arbetstagarens fria rörlighet kunna begränsas. Kammarrätten kom efter att ha
betraktat EG-domstolens tidigare domar och syftet med art 73 förordning nr 1408/71 fram till
att Anne Kuusijärvi hade rätt till fortsatt föräldrapenning. En familjemedlem till en anställd är
berättigad till familjeförmåner oavsett var hon/han bor.

EG-domstolen uttalade att EG-rätten inte utgjorde något hinder för nationell lagstiftning som
ställde krav på bosättning i medlemsstaten vid utbetalning av familjeförmåner till en icke
yrkesverksam person. Kammarrätten kom fram till att utbetalningen skulle ske trots att
personen ej var bosatt i Sverige. Hade EG-domstolens dom ingen betydelse i målet?

                                                
59 Mål 105-1995
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Det krävs ingen bestämd form för en begäran om förhandsavgörande60. För att få information
om hur en framställning skall utformas får man granska EG-domstolens praxis och doktrin.

Den nationella domstolen skall berätta varför EG-domstolens avgörande är nödvändigt för
utgången i det aktuella målet61. Den skall också sammanfatta bakgrunden till målet, d v s
faktiska och rättsliga omständigheter samt relevanta nationella regler. Detta är viktigt för att
EG-domstolens avgörande skall kunna komma till nytta i det faktiska fallet62. I
sammanfattningen är det lämpligt att beskriva processen före begäran om förhandsavgörandet
och redogöra för kärandens och svarandes ståndpunkter63. Det kan vara bra om domstolen
skickar med sin akt. EG-domstolen kan annars kräva detta64. Det är alltså den nationella
domstolen som förser EG-domstolen med fakta. Dessa fakta ifrågasätter inte EG-domstolen.
Endast när en EG-bestämmelses giltighet undersöks, försöker EG-domstolen själv att finna
fakta i målet65. I vissa fall talar den nationella domstolen om hur den anser att frågan bör
besvaras66.
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I det första svenska målet där förhandsavgörande begärdes, nämligen De Agostini-målet,
redogjorde inte Marknadsdomstolen för varför det var nödvändigt med ett besked från EG-
domstolen. Inte heller HD beskrev i sin begäran om förhandsavgörande i Data Delecta-målet
varför EG-domstolens avgörande var nödvändigt för utgången i målet. Begäran om
förhandsbesked i Franzén-målet innehöll däremot en rubrik under vilken behovet av
förhandsbesked togs upp. Landskrona tingsrätt menade att det måste avgöras huruvida
Systembolagets monopol stred mot EG-rätten för att den skulle kunna döma i målet. I målet
angående V.A.G Sverige AB:s registrering av en bil beskrev länsrätten i Stockholms län
varför EG-domstolens avgörande var nödvändigt. Frågan huruvida en bestämmelse i
bilregisterkungörelsen stred mot rådets direktiv var tvungen att lösas för att dom skall kunna
ges i målet. I målet där sockeravgiften som påfördes Danisco Sugar var tvistig krävdes EG-
domstolens avgörande för att länsrätten i Jönköpings län skulle kunna döma i saken. Det var
nödvändigt att EG-domstolen avgjorde huruvida sockerlagen stred mot EG-rätten. I målet där
det skulle avgöras huruvida beskattningen av Jessica Safirs premieinbetalningar till ett
utländskt försäkringsbolag stred mot EG-rätten var EG-domstolens avgörande nödvändigt för
att länsrätten i Kopparbergs skulle kunna avge en dom. I målet Kuusijärvi fanns en speciell
rubrik som tog upp behovet av förhandsavgörande. Det var nödvändigt att en tolkning skedde

                                                
60 Mål 13/61 Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd ./. Robert Bosch, 1962 ECR 50.
61 Målen 141-143/81 Holdijk ./. Holland, 1982 ECR 1311.
62 Mål C-320-322/90 Telemarcikabruzzo ./. Circostel, 1993 ECR I-426.
63 Hartley, 1994, s. 296.
64 Hagsgård, 1996, s. 174.
65 Hartley, 1994, s. 299.
66 Rundegren, 1995, s. 87.
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av bestämmelser i förordning 1408/ 71 samt 574/72 för att kammarrätten i Sundsvall skulle
kunna döma i målet. I de allra flesta fallen beskrev alltså domstolarna behovet av ett
förhandsavgörande. Marknadsdomstolen och  HD som var de första domstolarna att begära
förhandsavgöranden i början av 1995 missade detta. Det kunde bero på att Sverige var alldeles
ny EG-medlem och att det på den tiden inte fanns andra svenska mål att gå efter eller någon
handbok från Domstolsverket. Men det fanns naturligtvis tidigare rättsfall från EG-domstolen
som hade kunnat ge vägledning.

Beskrev de olika domstolarna de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet samt de
relevanta nationella reglerna?

I HD:s begäran om förhandsavgörande fick vi endast reda på att de svenska svarandena i ett
mål vid tingsrätten avseende betalning för varuleverans krävde att den brittiska käranden
ställde säkerhet för rättegångskostnader. Landskrona tingsrätt hade i sin begäran om
förhandsavgörande en rubrik  ”ostridiga omständigheter i målet”. Det var ostridigt att Harry
Franzén sålde vin i sin butik. Åklagaren  väckte åtal mot Franzén. Franzén bestred brott.
Faktiska omständigheter i målet V.A.G var att länsstyrelsen ej hade registrerat ett fordon p g a
att intyg om uppfyllelse av krav i bilavgasförordningen saknades. Detta överklagades av
bolaget. I Danisco Sugar-målet krävde Jordbruksverket bolaget på en sockeravgift om 434 891
586 kronor. Danisco Sugar var missnöjd med detta beslut. I De Agostini-målet beskrevs de
faktiska omständigheterna däremot ej av Marknadsdomstolen. Vi vet endast att saken rörde
marknadsföring av en tidning. I begäran om förhandsavgörande avseende Safir-målet fanns ett
särskilt avsnitt om sakomständigheter. Här beskrevs det utländska försäkringsbolaget, typen
av försäkring, försäkringstagaren och vad som hittills hade skett i processen. Faktiska
omständigheter fanns med som rubrik i kammarrätten i Sundsvalls begäran om
förhandsavgörande och man fick veta att den finska medborgaren Anne Kuusijärvi hade fått
föräldrapenning från Sverige innan hon flyttade från Finland och att hon hade vägrats fortsatt
föräldrapenning. När det gäller faktiska omständigheter varierar omfånget från fall till fall. I
Safir- och Kuusijärvi-målen beskrevs faktiska omständigheter utförligt. HD redogjorde i få
ord för de faktiska omständigheterna. Även i Danisco Sugar-målet var redogörelsen knapp.
Marknadsdomstolen hade överhuvudtaget ingen redogörelse för de faktiska omständigheterna.
Länsrätten i Stockholms län ökade inblicken i de faktiska omständigheterna i V.A.G-målet
genom att återge länsstyrelsens skäl för sitt beslut. I Safir- Kuusijärvi- och Franzén-målen
finner vi faktiska omständigheter under en speciell rubrik. Detta underlättar läsandet av
beslutet. I efterhand kan konstateras att otillräckligt med faktiska omständigheter redovisades i
Kuusijärvi-målet. Att fadern arbetade i Sverige var viktig information som utelämnades.
Missen minskade betydelsen av EG-domstolens förhandsbesked.

I slutet av de svenska domstolarnas beslut att inhämta förhandsavgörande framgår de EG-
rättsliga frågeställningar som uppkom i målen. I Data Delecta-målet framgår det rättsliga
problemet endast i den fråga som ställdes till EG-domstolen. Stred det mot art 6 EGF att kräva
säkerhet av en brittisk juridisk person? I Franzén-målet redogjorde Landskrona tingsrätt
utförligt för de rättsliga omständigheterna under rubriken behovet av förhandsbesked. Det
rättsliga problemet var huruvida Systembolagets monopol stod i strid med EG-rätten. I
V.A.G-målet uppkom den rättsliga frågan om en bestämmelse i bilregisterkungörelsen stred
mot ett EG-direktiv. Det rättsliga problemet i Danisco-målet var om sockerlagen stred mot
EG-rätten. Det rättsliga spörsmålet i De Agostini-målet beskrevs endast i frågan till EG-
domstolen. Förhindrade EG-rätten ingripande mot TV-reklam som sändes från en annan
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medlemsstat och förbud mot reklam riktad till barn? Under rubriken behovet av
förhandsavgörande redogjorde länsrätten i Kopparbergs län för det rättsliga problemet. Stred
den utförda beskattningsåtgärden mot EG-rätten? Kammarrätten i Sundsvall tog också upp det
rättsliga problemet under rubriken behovet av förhandsavgörande. Bestämmelser i EG-
rättsliga förordningar behövde tolkas.

I HD:s begäran om förhandsavgörande redogjordes för 1 och 5 §§ i lagen om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader samt regeringens
tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader. I begäran om förhandsavgörande i Franzén-målet fanns en speciell rubrik
varunder aktuella bestämmelser i alkohollagen redovisades av Landskrona tingsrätt.
Länsrätten i Kopparbergs län beskrev 12 § 9 punkten i bilregisterkungörelsen. Bestämmelser i
sockerlagen beskrevs av Jönköpings länsrätt i sin begäran om förhandsavgörande. Av
Marknadsdomstolen beskrevs de relevanta nationella reglerna däremot inte överhuvudtaget.
Länsrätten i Kopparbergs län hade ett avsnitt där lagregleringen av de ifrågasatta
beskattningsåtgärderna togs upp, d v s premieskattelagen. I ett annat avsnitt gav länsrätten en
sammanfattande redogörelse för svensk rätt. Här beskrevs inte bara lagregleringen för
beskattning av ett utländskt försäkringsbolag utan såväl av ett svenskt bolag. Kammarrätten i
Sundsvall beskrev gällande svensk rätt under rubrik två i sin begäran om förhandsavgörande.
Aktuella bestämmelser i lagen om allmän försäkring samt Riksförsäkringsverkets föreskrifter
om inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskassa beskrevs. Redogörelsen för
svensk rätt var således bristfällig endast i Marknadsdomstolens begäran om
förhandsavgörande.

HD:s beskrivning av den föregående processen i målet Data Delecta var mycket sparsam.
Domstolen uttalade endast att svaranden begärde att käranden skulle ställa säkerhet för
rättegångskostnader i ett mål vid tingsrätten. I Franzén-målet fick vi i begäran om
förhandsavgörande reda på att åklagaren väckt talan mot Harry Franzén i ett mål vid
tingsrätten. Den föregående processen beskrevs däremot tydligt i det mål där V.A.G Sverige
AB vid länsrätten i Stockholms län överklagade Länsstyrelsens beslut att inte registrera ett
fordon. I Danisco-målet får man veta att Jordbruksverket hade beslutat att bolaget skulle
betala en sockeravgift och att Danisco Sugar hade överklagat detta beslut vid länsrätten i
Jönköpings län. I De Agostini beskrevs överhuvudtaget ej den föregående processen av
Marknadsdomstolen. Vi vet endast att en part är sökande och en annan motpart. Under
rubriken sakomständigheter klargjordes den föregående processen i målet Safir.
Skattemyndighetens beslut överklagades vid länsrätten i Kopparbergs län. Den föregående
processen togs i målet Kuusijärvi upp under rubrikerna Försäkringskassans bedömning och
länsrättens bedömning. Försäkringskassan beslutade att inte längre betala ut föräldrapenning
till Anne Kuusijärvi. Länsrätten biföll inte hennes överklagande. Den föregående processen
framkommer tydligt i de olika domstolarnas beslut att inhämta förhandsavgörande, med
undantag för Marknadsdomstolen och HD som ej beskrev tidigare händelser i målet. Eftersom
målet nådde HD i Data Delecta-målet måste en process i hovrätten föregått. Detta nämndes ej.
Även här får vi skylla på att HD var en av de första svenska domstolarna som begärde ett
förhandsavgörande.

I Franzén-målet fanns rubrikerna ”åklagarens talan” och ”Harry Franzéns inställning” i
begäran. Åklagaren åtalade Harry Franzén för olovlig försäljning och olovligt innehav av
alkoholdrycker. Detta bestred Franzén. Han menade att svenska lagregler stred mot
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konkurrenslagen och EG-rätten. I V.A.G-målet överklagade bolaget länsstyrelsens beslut, med
motivering att beslutet stred mot ett EG-direktiv. Länsstyrelsen grundade sitt beslut på
bilregisterkungörelsen. Danisco Sugar överklagade Jordbruksverkets beslut. Bolaget menade
att sockerlagen stred mot EG-rätten. Jordbruksverket bestred överklagandet med grunden att
sockerlagen avsåg förhållanden före EG-medlemskapet. I Safir-målet fanns en särskild rubrik
under vilken Jessica Safirs inställning att den aktuella beskattningen stred mot den fria
rörligheten för kapital och betalningar samt diskrimineringsförbudet redogjordes.
Skattemyndigheten hävdade däremot att beskattningen motsvarade den skatt som uttogs av
svenska försäkringsbolag. Anne Kuusijärvis ståndpunkt att det svenska kravet på bosättning
för utbetalning av familjeförmåner stred mot EG-rätten samt Riksförsäkringsverkets
ståndpunkt att svensk lagstiftning ej gällde när hon hade flyttat till Finland beskrevs under
rubriken ”parternas inställning i kammarrätten”. Vissa domstolar var tydligare genom en klar
rubriksättning och vissa domstolar beskrev parternas ställningstagande mer omfattande. Även
avseende redogörelsen för parternas ståndpunkter brast Marknadsdomstolens och HD:s beslut
om inhämtande av förhandsavgörande, då någon sådan redogörelse ej lämnades.

Inte i något av de aktuella målen talade domstolarna om hur de ansåg att frågorna borde
besvaras. Domstolarnas inaktivitet kan förklaras med att oklarhet verkar råda huruvida det är
lämpligt att den nationella domstolen ger förslag på hur frågan skall besvaras. Å ena sidan
skulle det vara till hjälp för EG-domstolen och å andra sidan skulle det verka som om EG-
domstolen var hierarkiskt överordnad den nationella domstolen, vilket inte stämmer67. Tyska
domstolar ger oftast egna förslag på hur EG-rätten kan tolkas68. När den tyska domstolen
uttryckligen beskrivit hur den anser att problemet skall lösas har EG-domstolen gått på samma
linje. När det gäller EG-reglers giltighet kan en begäran om förhandsavgörande antyda att den
nationella domstolen anser att rättsakten är ogiltig69.

I Högsta domstolens beslut om inhämtande av förhandsavgörande stod inget om att akten i
målet bifogades. Inte heller Landskrona tingsrätt nämnde detta i sin begäran. Länsrätten i
Stockholms län skrev att de överlämnar kopior av handlingar i målet. Länsrätten i Jönköpings
län skrev också i beslutet att kopior av handlingar i målet bifogades. Marknadsdomstolen
nämnde ej i beslutet att akten bifogades. Länsrätten i Kopparbergs län hade till sin skrivelse
bifogat lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel samt lagen om skatt på vissa
premiebetalningar. Kammarrätten i Sundsvall nämnde ej att de skickade med akten i målet. I
två av besluten stod att akten bifogades och i ett beslut att vissa lagar bifogades. I fyra av
besluten stod inget om att kopior av akten i målet överlämnats. Det kan vara så att
domstolarna överlämnade handlingarna utan att nämna det i beslutet. Om akten ej bifogas
begäran om förhandsavgörande brukar EG-domstolen enligt Hagsgård be att akten
överlämnas70. I EG-domstolens dom i De Agostini-målet och Data Delecta-målet märktes
tydligt att EG-domstolen hade tillgång till akten, eftersom uppgifterna var så knappa i besluten
om inhämtande av förhandsavgörande.

                                                
67 Schermers, 1987, s. 14.
68 Exempelvis mål 205-215/82 Deutsche Milchkontor GmbH ./. Deutschland, 1983 ECR 2633 och mål 79/83
Harz ./. Deutsche Tradax, 1984 ECR 1921.
69 Schwarze, 1988, s. 18f.
70 Hagsgård, 1996, s. 174.
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Av art 177 första stycket i EG-fördraget framgår vad EG-domstolen är behörig att uttala sig
om. Här ser man också vad den nationella domstolen kan ställa frågor om, nämligen

a. tolkningen av fördraget,
b. giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av gemenskapens institutioner och av
Europeiska Centralbanken och
c. tolkningen av stadgar för organen som upprättats genom rättsakter som beslutats av rådet,
när stadgarna föreskriver detta.

Frågor avseende fördraget kan enbart gälla tolkning. Den nationella domstolen kan ställa
frågor om giltigheten eller tolkningen av alla sorters rättsakter från gemenskapens
institutioner. Det spelar ingen roll huruvida de är bindande eller ej. Det har heller ingen
betydelse om bestämmelserna har direkt effekt. Det kan exempelvis vara viktigt att veta
innebörden av direktiv utan direkt effekt för att kunna tolka nationella bestämmelser som
antagits för att genomföra dem konformt med EG-rätten71. Allmänna rättsprinciper kan tolkas
av EG-domstolen endast om de är relevanta för någon EG-regel72.

Det finns vissa frågor som EG-domstolen inte kan besvara. Domstolen svarar bara på frågor
som rör tolkningen och giltigheten av gemenskapsrätten, inte den nationella rätten73. När det
råder missförstånd angående EG-rätten kan EG-domstolen vägra besvara frågorna74.
Hypotetiska frågor,  d v s frågor som ej har något samband med de faktiska omständigheterna
i fallet, besvaras ej75. Endast frågor som uppstår i äkta tvister besvaras av domstolen76. Det går
alltså inte att konstruera en tvist för att kunna vända sig till domstolen. Om någon ifrågasätter
giltigheten av en EG-rättsakt och har möjlighet att pröva detta enligt art 173 finns ingen
möjlighet att erhålla ett förhandsavgörande77.
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HD:s fråga i Data Delecta-målet avsåg tolkning av art 6 fördraget. I Franzén-målet begärdes
en tolkning av art 30 och 37 fördraget. Länsrätten begärde i V.A.G-målet en tolkning av dels
en rättsakt beslutad av rådet,  nämligen direktivet 70/156/EEG och dels art 30 och 36 EGF.
Länsrätten i Jönköpings län frågade i Danisco Sugar-målet hur anslutningsfördraget, art 39
och 40 EGF, rådets förordning 1785/81 och kommissionens förordning 3300/94 skulle tolkas.

                                                
71 Hagsgård, 1996, s. 108.
72 Hartley, 1994, s. 271.
73 Mål 93/75 Adlerblum ./. Caisse Nationale D´Assurance Viellese des Travailleurs Salariés, 1975 ECR 2152.
74 Mål C-147/91 Åklagare ./. Ferrer Laderer, 1992 ECR I-4115.
75 Mål C-412/93 Société d´importation Edouard Leclerc-Siplec ./. TF1 Publicité, REG 1995 I-215.
76 Mål 104/79 och 244/80 Foglia ./. Novello, 1980 ECR 759f och 1981 ECR 3066f.
77 C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH ./. Bundesrepublik Deutschland, 1994 ECR I-854f.



36

Tolkning av anslutningsfördraget faller under art 177 a. tolkningen av detta fördrag78.
Marknadsdomstolen ville att EG-domstolen skulle tolka artiklarna 30 och 59 EGF samt rådets
direktiv 89/552/EEG i De Agostini-målet. I Safir-målet behövdes en tolkning av art 6, 59, 60,
73 b och 73 d fördraget. Kammarrätten i Sundsvall begärde en tolkning av rådets förordning
1408/71.

Frågorna i de olika fallen avser alla tolkning av fördraget, förordningar eller direktiv. Samtliga
är bindande rättsakter. Fördraget är bindande för medlemsstaterna. Förordningar är i sin helhet
bindande för alla dem som träffas av reglerna. Direktiv är bindande för medlemsstaterna
avseende målet som skall uppnås. Hur medlemsstaterna uppnår målet är dock deras egen
sak79.

En bestämmelse måste uppfylla vissa kriterier för att kunna ha direkt effekt. Bestämmelserna
skall vara ovillkorliga och tillräckligt fullständiga. När så är fallet är bestämmelsen direkt
tillämplig, d v s ingen nationell lagstiftningsåtgärd krävs. Fördragsregler kan ha direkt effekt.
Förordningar har oftast direkt effekt. Direktiv kan ha direkt effekt om omsättningsfristen är
slut, bestämmelserna är till fördel för den enskilde och bestämmelserna uppfyller kriterierna
ovan. Nationell rätt som strider mot EG-rätt med direkt effekt skall ej tillämpas. Den
nationella domstolen skall använda EG-regeln istället. Enskilda kan åberopa bestämmelserna
med direkt effekt som stöd för sin talan80. De aktuella reglerna har övervägande direkt effekt.
Säkert är att art 6, 30, 37.1.2, 59, 60, 73 b och 73 d EGF har direkt effekt. Däremot har det ej
slagits fast att art 39, 40 EGF och anslutningsfördraget har direkt effekt81. Även
förordningarna 1785/81/EEG, 3300/94/EG och 1408/71/EEG tenderar att ha direkt effekt,
eftersom förordningar presumeras ha direkt effekt82. Direktiv 70/156/EEG förefaller också ha
direkt effekt, eftersom den svenska domstolen ej tillämpade bilregisterkungörelsens
bestämmelse som stred mot direktivet. Den svenska domstolen tillämpade ej förbudet mot
reklam riktad till barn då det stod i strid med direktiv 89/552/EEG. Direktivet förefaller
således ha direkt effekt.

Inte i något av fallen ställdes frågor som inte kunde besvaras av EG-domstolen.

Vilka EG-rättsliga bestämmelser skapar ett behov hos de svenska domstolarna att inhämta en
tolkning av EG-domstolen? I sex av de 15 mål där förhandsavgörande begärts, ville de
nationella domstolarna att det klargjordes vad som omfattas av likabehandlingsprincipen och
den fria rörligheten. Att en stor del av frågorna berörde den fria rörligheten är inte förvånande,
då tyngdpunkten inom EG-rätten ligger just här. I övrigt avsåg flera av målen tolkning av
direktiv. Direktiv stadgar vissa resultat som skall uppnås. Direktiven kan vara mer eller
mindre precisa. Jag kan tänka mig att desto mindre precisa direktiven är, desto flera spörsmål
hamnar hos EG-domstolen.

                                                
78 Mål 44/84 Hurd ./. Jones, 1986 ECR 29.
79 Lysén, 1992, s. 45.
80 Schweitzer und Hummer, 1996, s. 103ff.
81 Hagsgård, 1996, s. 56f.
82 Mål 31/78 Bussone ./. italienska skogs- och jordbruksministeriet, 1978 ECR 2444.
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Den nationella domstolen skall formulera en allmän rättsfråga. Det skall ej frågas hur EG-
rätten skall användas i det konkreta fallet83. Frågan skall således vara abstrakt. Exempelvis
skall den nationella domstolen fråga om en EG-rättslig regel har en viss betydelse och inte om
den innebär ett försvar för svaranden i det faktiska fallet84. Domstolen skall inte heller fråga
huruvida en nationell bestämmelse är förenlig med EG-rätten85. Istället skall frågas om
innebörden av EG-rätten är att en viss typ av lag ej får stiftas. Det skall inte ställas fler eller
mer omfattande frågor än vad som är nödvändigt. I målet Adoui och Cornuaille ./. Belgien
ställde en belgisk domstol 29 frågor86. Detta blev kritiserat. För att frågorna inte skall
missförstås måste de vara välpreciserade och innehålla tydliga hänvisningar till fördragets
artiklar och sekundärrätten87.
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I Data Delecta-målet nämnde HD i sin fråga att det handlade om brittiska och svenska
juridiska personer. HD frågade alltså vad som gällde i det konkreta fallet. I första frågan i
V.A.G-målet frågade länsrätten om den svenska bilregisterkungörelsen var förenlig med EG-
rätten. Frågan var allt för inriktad på svenska förhållanden. Länsrätten frågade i Danisco-målet
vad som gällde den svenska lageravgiftslagen. Frågan var inte formulerad som en allmän
rättsfråga, utan avsåg det konkreta fallet. Marknadsdomstolen frågade om EG-rätten
förhindrade tillämpningen av en viss svensk bestämmelse. Marknadsdomstolen bad således
EG-domstolen uttala sig om mer än tolkningen av EG-rätten och frågan var allt för inriktad på
svenska förhållanden. I Kuusijärvi-målet var kammarrättens första fråga inte abstrakt
formulerad. Frågan var inriktad på vad som gällde för en person som flyttade från Sverige till
Finland. I flertalet av fallen frågades hur EG-rätten skulle tillämpas i det konkreta fallet. Detta
stämmer inte överens med den kompetensfördelning som finns mellan EG-domstolen och de
nationella domstolarna. EG-domstolen avgör hur EG-rätten skall tolkas och den nationella
domstolen beslutar i det konkreta fallet.

I Franzén-målet frågade tingsrätten om ett monopol var förenligt med art 30 och 37 EGF.
Landskrona tingsrätt frågade således om nationella bestämmelser var i överensstämmelse med
EG-rätten. I V.A.G-målet frågade länsrätten om en bestämmelse som innehöll krav på
ytterligare intyg var förenlig med EG:s sekundär- och primärrätt. Dessa frågor stämde inte
heller överens med kompetensfördelningen mellan EG-domstolen och de nationella
domstolarna. De svenska domstolarna begärde att EG-domstolen skulle uttala sig om den
nationella rätten. EG-domstolen uttalar sig endast om EG-rätten.

                                                
83 Norberg, SvJT 1995:5-6, s. 407.
84 Hartley, 1994, s. 296.
85 Johansson och Westman Clement, SvJT 1994:1, s. 33.
86 Målen 115-116/81 Adoui och Cornuaille ./. Belgien, 1982 ECR 1665.
87 Andenas, 1994, s. 20.
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I Franzén-målet var andra meningen i fråga två onödig, då detta togs upp särskilt under fråga
tre. Meningen behandlade huruvida monopolet skulle upphöra eller anpassas. I Kuusijärvi-
målet var första frågan för omfattande p g a att konkreta omständigheter redogjordes.

I samtliga mål fanns de hänvisningar som behövdes till fördraget och sekundärrätten.



39

��3DUWHUQD

����$OOPlQW

Det är den nationella domstolen och inte parterna som beslutar om förhandsavgörande skall
inhämtas och vilka frågor som skall ställas. Domaren kan begära ett förhandsavgörande om
inte parterna vill och låta bli att begära det även om parterna vill. I realiteten lyssnar dock
domaren mycket på vad parterna har att säga. Ibland får parterna tillfälle att yttra sig över
frågorna som ställs till EG-domstolen88. Parterna kan exempelvis ha synpunkter på att
processen förlängs med ca 20 månader89. Detta leder ju till en hel del extra kostnader. Det är
bra om parterna har fått uttala sig om målet innan förhandsavgörande begärs. Detta är dock
inget absolut krav från EG-domstolens sida90. Parterna har rätt att inge skriftliga yttranden till
EG-domstolen under den skriftliga delen av förfarandet. De kan också plädera under den
muntliga förhandlingen91. Parterna har ingen möjlighet att formulera om de frågor som ställts
till EG-domstolen92. De kan inte heller ställa några nya frågor till domstolen93. Om den
nationella domstolens frågor är allmänt formulerade kan parternas frågeställningar vara till
hjälp för EG-domstolen att specificera dem. När den nationella domstolen hjälper parterna att
framföra sina frågor, ex överlämnar dem till EG-domstolen, kan de också besvaras.
Domstolen kan svara på frågor som ej ställts, d v s handla ex officio. Parternas
frågeställningar kan då inspirera till besvarande av ytterligare frågor94. EG-domstolen fyller
inte ut tidigare avgöranden å parternas vägnar95.

Alla medlemsstater och kommissionen har också möjlighet att inge ett skriftligt yttrande till
EG-domstolen samt yttra sig under den muntliga förhandlingen. De får tillgång till en
översättning av begäran om förhandsavgörande. Medlemsstaterna kan genom detta förfarande
påverka utvecklingen av rättspraxis. Kommissionen som skall kontrollera att EG-fördraget
följs brukar alltid yttra sig96.
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Danisco Sugar yrkade att länsrätten skulle begära förhandsbesked från EG-domstolen
angående sockerlagens förenlighet med EG-rätten. Anne Kuusijärvis motpart
Riksförsäkringsverket yttrade att mål som aktualiserade tillämpning av art 13 förordning
1408/71 borde behandlas av EG-domstolen. I dessa beslut om inhämtande av
förhandsavgörande framgick alltså ett ena parten var positiv till beslutet att vända sig till EG-
domstolen. Även Franzén torde varit positiv till inhämtandet av förhandsavgörande. Han

                                                
88 Hagsgård, 1996, s. 173.
89 Rundegren, 1995, s. 95.
90 Mål 70/77 Simmenthal ./. Amministrazione delle Finanze dello Stato, 1978 ECR 1468.
91 Schermers, 1992, s. 443.
92 Mål 44/65 Hessische Knappschaft ./. Maison Singer et Fils, 1965 ECR 970.
93 Mål 270/81 Felicitas Rickmers-Linie ./. Finanzamt für Verkehrsteuern, Hamburg, 1982 ECR 2782.
94 Schermers, 1992, s. 445.
95 Mål 13/67 Becher ./. Hauptzollamt München -Landsbergerstrasse, 1968 ECR 197.
96 Hagsgård, 1996, s. 185.



40

påpekade själv att han ville testa de svenska reglernas överensstämmelse med EG-rätten.
Poängen med hans vinförsäljning var nog just att få ett beslut av EG-domstolen i denna fråga.

I begäran om förhandsavgörande i Franzén-målet framgick att parterna hade fått uttala sig
över de frågor som sedan ställdes till EG-domstolen. Även i Safir-målet nämnde länsrätten i
Kopparbergs län att parterna fått yttra sig. Det framgick även i Kuusijärvi-målet att parterna
hade fått yttra sig över frågeställningarna till EG-domstolen. I tre av sju fall framgick att
parterna hade beretts tillfälle att yttra sig över frågorna. I de andra fyra framgick det inte av
besluten om inhämtande av förhandsbesked att parterna ingivit yttrande över
frågeställningarna. Vi kan dock konstatera att de svenska domstolarna ofta konsulterade
parterna.

I samtliga mål begärdes förhandsavgörande efter det att parterna hade fått uttala sig om målet.
Det framgår bl a av tidpunkten för inhämtandet av förhandsbeskedet, se 10.2. HD hade
föredragit målet, när förhandsbesked inhämtades. Landskrona tingsrätt hade hållit
huvudförhandling. Parternas inställning till målet framgick dessutom av tingsrättens beslut att
inhämta förhandsavgörande. Även i V.A.G-målet hade parterna fått uttala sig om målet innan
förhandsavgörande inhämtades. Det framgick av begäran om förhandsavgörande. Samma sak
gällde i Danisco Sugar-målet. Parternas inställning redovisades i Safir-målet. Målet hade
föredragits då Marknadsdomstolen inhämtade förhandsavgörande i De Agostini-målet. I
Kuusijärvi-målet hade målet redan föredragits för kammarrätten och dessutom redovisades
parternas inställning i beslutet.

Harry Franzén hävdade i sitt yttrande till EG-domstolen att regler i alkohollagen stred mot art
52 EGF och direktiven om offentlig upphandling. EG-domstolen svarade med att hänvisa till
kompetensfördelningen mellan sig och nationella domstolar. Den nationella domstolen avgör
vilka frågor som skall ställas till EG-domstolen. En part har inget inflytande över detta.
Däremot kan den nationella domstolen begära ett nytt förhandsavgörande om ytterligare
information behövs. Här framkom tydligt att det är den nationella domstolen och inte parterna
som bestämmer vilka frågor som skall ställas till EG-domstolen.

I Franzén-målet lyssnade EG-domstolen troligtvis på Franzén när den tolkade in frågan
huruvida reglerna om tillverknings- och partihandelstillstånd stred mot EG-rätten i
Landskrona tingsrätts begäran om förhandsavgörande. Den allmänna frågan om
Systembolagets detaljhandelsmonopol var förenligt med EG-rätten specificerades till att avse
monopolet och dess funktionssätt samt övriga bestämmelser i den nationella lagstiftningen
som påverkade monopolets funktionssätt, d v s reglerna om tillverknings- och
partihandelstillstånd. Det var Harry Franzén som gjorde gällande att dessa bestämmelser stred
mot EG-rätten. Den nationella domstolen hade inte med något om detta i sitt beslut.

Skriftliga yttranden lämnades i Data Delecta-målet av Sveriges regering, Greklands regering,
Irlands regering och kommissionen. I Franzén-målet inkom skriftliga yttranden förutom från
Harry Franzén, part i målet, från Sveriges regering, Frankrikes regering, Finlands regering,
Norges regering och kommissionen. Muntliga yttranden gjordes i målet av Harry Franzén,
Sveriges regering, Finlands regering, Norges regering och kommissionen. V.A.G Sverige AB
som var part i målet samt Sveriges regering, Tysklands regering, Frankrikes regering och
kommissionen lämnade skriftliga yttranden till EG-domstolen samt yttrade sig muntligt i
V.A.G-målet. I Danisco Sugar-målet yttrade sig Danisco Sugar som var part i målet, Sveriges
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regering och kommissionen både skriftligt och muntligt. Danmark avgav ett muntligt yttrande.
I KO ./. De Agostini och TV-Shop-målet yttrade sig KO, De Agostini, TV-Shop, Sveriges
regering, Greklands regering, Finlands regering, Norges regering och kommissionen både
skriftligt och muntligt. Belgien avgav endast ett skriftligt yttrande. Part i målet, Jessica Safir
samt Sveriges regering, Danmarks regering, Storbritanniens regering och kommissionen
yttrade sig såväl skriftligt som muntligt. Riksförsäkringsverket som var part i Kuusijärvi-
målet, Sveriges regering, Nederländernas regering, Finlands regering, Norges regering och
kommissionen ingav skriftliga yttranden. Alla förutom Norge avgav även muntliga yttranden.
Sverige var alltså aktiv både som part och som medlemsstat, vilket är ovanligt. Dessutom
hade den svenska regeringen och Riksförsäkringsverket skilda meningar avseende
sakfrågorna97. Riksförsäkringsverket menade att rätten till föräldrapenning hade upphört enligt
svensk lagstiftning, eftersom kravet på svensk bosättning inte var uppfyllt. Hänvisning gavs
till art 13.2 f 1408/71. Den svenska regeringen hävdade däremot att art 13.2 f endast var
tillämplig när personen hade slutgiltigt upphört att vara yrkesverksam. En person som
tillfälligt hade upphört att vara yrkesverksam omfattades av lagstiftningen i det land där han
senast hade varit anställd. Kommissionen utnyttjade sin möjlighet att yttra sig i alla mål.
Medlemsstater brukar i varierande utsträckning yttra sig i målet98. Jag tycker att många
medlemsstater sagt sitt i de aktuella målen. Medlemsstaterna uttalade sig inte urskillningslöst,
utan när de fann  intresse i hur rättspraxis skulle utvecklas avseende det som frågorna till EG-
domstolen berörde. Vi kan jämföra två av de aktuella målen. I Danisco Sugar-målet uttalade
sig Sverige och Danmark. I målet undersöktes om EG-rätten utgjorde hinder för den svenska
sockerlagen, som trädde i kraft dagen före Sverige blev medlem i EG. Jag anser att de frågor
som ställdes rörde ett väldigt smalt område, som inte intresserade så många andra
medlemsstater. Danmark ställde sig på Danisco Sugars sida och menade att lageravgiftslagen
motverkade syftet med EGF, som Sverige hade anslutit sig till. Det lär vara så att Danisco
Sugar idag är i danska ägo99. Kommissionen ställde sig bakom den svenska regeringen. Om vi
ser på Franzén-målet var det många medlemsstater som yttrade sig, nämligen Sverige,
Frankrike, Finland och Norge. Det kan bero på att frågeställningarna berör fler medlemsstater.
Medlemsstater kan vara intresserade för att de har liknande monopol, så som Finland och
Norge. Samtliga medlemsstater som yttrade sig ansåg att art 30 och 37 inte utgjorde något
hinder för ett detaljhandelsmonopol så som Systembolagets.

                                                
97 Abrahamsson, SvJT 1998:8, s. 684.
98 Hagsgård, 1996, s. 185.
99 Ragnemalm och Melin, FT 1998:1-2, s. 29.
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Den nationella domstolen kan begära ett förhandsavgörande under den tid som målet är
anhängigt vid domstolen. Frågan kan alltså ställas när målet anhängiggörs, men också precis
innan målet avgörs. Den nationella domstolen är insatt i omständigheterna i målet och kan
därför bäst avgöra vilken tidpunkt som är lämpligast100. EG-domstolen har dock uttalat att det
kan vara bra att de faktiska omständigheterna i målet är klarlagda samt att frågor som enbart
gäller nationell rätt redan har avgjorts. EG-domstolens tolkning kan på så vis bli mer
användbar för den nationella domstolen101.

�����)DOOHQ

Högsta domstolen fattade i Data Delecta-målet beslutet att inhämta förhandsavgörande efter
det att målet hade föredragits. Revisionssekreteraren hade föredragit målet för justitieråden,
som därefter hade att avgöra målet på handlingarna. I Franzén-målet höll Landskrona tingsrätt
huvudförhandling innan beslutet att inhämta förhandsbesked togs. Marknadsdomstolen fattade
beslutet att inhämta förhandsavgörande i De Agostini-målet efter föredragning och efter
föredragning beslutade även kammarrätten i Sundsvall att inhämta förhandsbesked i
Kuusijärvi-målet. Övriga tre mål, V.A.G, Danisco Sugar och Safir behandlades vid länsrätter.
En lagfaren domaren kunde i dessa mål ensam besluta att det fanns behov av ett
förhandsavgörande. 

De faktiska omständigheterna var ej klarlagda i Kuusijärvi-målet, se avsnitt 6.2. EG-
domstolens tolkning blev p g a detta inte särskilt användbar i målet. Det kan finnas skäl att
inhämta förhandsavgörandet vid ett tidigt stadium, trots att alla fakta inte är klarlagda. Det kan
vara viktigt att avgöra om en regel har direkt effekt och kan åberopas av en part. Målet kan
behandla en nationell rättsregel som berör många andra personer än parterna. Ett beslut är då
inte viktigt bara för parterna i målet102. I Kuusijärvi-målet var det dock inte så att beslutet
fattades i ett tidigt stadium av processen. Målet hade redan föredragits vid kammarrätten i
Sundsvall. Detta tyder istället på underlåtenhet från kammarrättens sida att utreda målet
ordentligt innan förhandsavgörandet inskaffades.

Det fanns inga frågor som gällde enbart nationell rätt att avgöra när förhandsbeskeden
inhämtades.

                                                
100 Hagsgård, 1996, s. 167.
101 Målen 36 och 71/80 Irish Creamery Milk Suppliers Association ./. Irland, 1981 ECR 748 och mål C-83/91
Meilicke ./. ADV/ORGA F.A Meyer AG, 1992 ECR I-4934.
102 Hagsgård, 1996, s. 168f.
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Ramen för processen är de frågor som har ställts samt de omständigheter som har redovisats.
EG-domstolen har möjlighet att formulera om den nationella domstolens frågor, så länge den
håller sig till de redovisade omständigheterna103. Det händer att EG-domstolen inte behöver
besvara en efterföljande fråga, p g a att ett svar på en tidigare fråga har visat vad som gäller.
Ibland ändrar EG-domstolen ordningen på frågorna och ibland sammanförs flera frågor till en
fråga104. EG-domstolen justerar ofta frågan. Därigenom skall svaret bli mer användbart för
den nationella domstolen105. När den nationella domstolen frågar något som EG-domstolen
inte får svara på, t ex huruvida en nationell regel är förenlig med EG-rätten, kan EG-
domstolen ta fram de frågor som rör tolkningen av EG-rätten106. I vissa fall har domstolen till
och med besvarat frågor som den nationella domstolen ej har berört. Den kan också behandla
regler som den nationella domstolen inte har tagit upp. Det har hänt att EG-domstolen har
granskat en bestämmelses giltighet, trots att den nationella domstolen endast har begärt en
tolkning av denna. Domstolen är alltså informell i sitt hanterande av art 177 EGF107.
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I Franzén-målet behövde den sista av frågorna inte besvaras av EG-domstolen. Den var endast
intressant om artikel 37 hade utgjort ett hinder för Systembolagets monopol. I V.A.G-målet
svarade EG-domstolen inte på andra och tredje frågan. Det var tillräckligt att rådets direktiv
tolkades. Direktivet utgjorde hinder för en bestämmelse i svenska bilregisterkungörelsen. EG-
domstolen behövde därför ej gå in på artikel 30 och 36 EGF.

I Franzén-målet sammanförde EG-domstolen Landskrona tingsrätts första och andra fråga.
Besked skulle ges huruvida art 30 och 37 EGF utgjorde hinder för ett statligt
detaljhandelsmonopol avseende alkoholdrycker. I Danisco Sugar-målet sammanförde EG-
domstolen de två ställda frågorna. Anslutningsfördraget, Romfördraget samt två förordningar
skulle tolkas av EG-domstolen.

I alla dessa fall återgav EG-domstolen först vilka frågor som hade ställts av den nationella
domstolen. Därefter angav EG-domstolen med egna ord vad den nationella domstolen
önskade få besked om. EG-domstolen justerade frågorna i Data Delecta-, V.A.G-, Danisco
Sugar-, De Agostini och Kuusijärvi-målen för att de var allt för inriktade på de svenska
förhållandena, d v s det konkreta fallet, se 8.2. EG-domstolen formulerade frågorna mer
generellt. Den avstod från att nämna att det handlade om Sverige, svensk lag och svenska
personer. Jag antar att svar på allmänna rättsfrågor kan få större betydelse som EG-praxis än

                                                
103 Pålsson  och Quitzow, 1993, s. 116.
104 Andenas, 1994, s. 19.
105 Rundegren, 1995, s. 86.
106 Schermers, 1992, s. 433.
107 Hagsgård, 1996, s. 192f.
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svar på frågor om specifikt nationella förhållanden. I Franzén- och V.A.G-målen justerade
EG-domstolen frågorna för att det frågades om svensk lags förenlighet med EG-rätten, se 8.2.
Istället frågade EG-domstolen om EG-reglerna utgjorde ett hinder för lagstiftning av denna
typ. På så vis klargjorde EG-domstolen endast EG-rättens innebörd och överlät till den
nationella domstolen att ta ställning till om den nationella lagstiftningen var i
överensstämmelse. EG-domstolen justerade i flertalet fall de svenska domstolarnas frågor.
Detta tyder på att EG-domstolen trots sin flexibilitet avseende det formella är noga med att
påpeka den kompetensfördelning som råder mellan EG-domstolen och de nationella
domstolarna. Artikel 177 skall leda till ett samarbete mellan EG-domstolen och nationella
domstolar, inte till att den nationella domstolens dom kan överprövas av en europeisk
domstol.

EG-domstolen behandlade i de flesta av fallen inte frågor, regler eller EG-reglers eventuella
ogiltighet om den svenska domstolen inte hade tagit initiativet i sina frågor. I Franzén-målet
läste dock EG-domstolen in en kompletterande fråga i tingsrättens begäran om
förhandsbesked. Tingsrätten hade frågat om detaljhandelsmonopolets förenlighet med art 30
och art 37 EGF. EG-domstolen behandlade monopolets förenlighet med art 37 EGF. Detta är
en specialbestämmelse och därför behövde EG-domstolen inte gå in på art 30 EGF avseende
monopolets förenlighet med EG-rätten. EG-domstolen nöjde sig dock inte med detta, utan
granskade bestämmelserna om tillverknings- och partihandelstillstånd, som mer allmänt
inverkade på Systembolagets monopol. EG-domstolen fann att dessa regler stod i strid med art
30 EGF.
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Den nationella domstolen kan vilja veta om den nationella lagstiftningen överensstämmer med
EG-rätten. EG-domstolen svarar som ovan nämnts endast på frågor som rör tolkningen eller
giltigheten av EG-rätten, inte tolkningen eller giltigheten av nationella regler. Detta grundar
sig på kompetensfördelningen mellan den nationella domstolen och EG-domstolen. Det är den
nationella domstolen som skall bestämma huruvida en nationell regel inte skall gälla längre108.
EG-domstolens svar kan dock klart ange vad som är oförenligt med EG-rätten109. I praktiken
sker alltså en prövning av den nationella regelns överensstämmelse med EG-rätten. EG-
domstolen har således inte kunnat avgränsa tolkningen av EG-rätten från tolkningen och
prövningen av nationell rätt110.

Om det visar sig att en nationell regel ej är i överensstämmelse med en EG-regel med direkt
effekt, så har EG-regeln företräde. Den nationella regeln skall inte tillämpas. Även i fall då
EG-reglerna inte har direkt effekt skall fördragsenlig tolkning tillämpas av den nationella
domstolen. Det är dock inte bara domstolar som skall se till att EG-rätten får full
genomslagskraft. Även de lagstiftande och de verkställande organen måste vara aktiva. Om
medlemsstaten låter regeln fortsätta att gälla, begås ett fördragsbrott111.

�����)DOOHQ

I Franzén- och V.A.G-målet frågade tingsrätten respektive länsrätten uttryckligen om svenska
bestämmelser var förenliga med EG-rätten, se 8.2. EG-domstolen var då noga med att
formulera om frågorna så att de endast gällde tolkning av EG-rätten, se 11.2. I samtliga mål
ville de svenska domstolarna ha reda på om EG-rätten utgjorde hinder för bestämmelser av en
viss typ, d v s sådan lagstiftning som fanns i Sverige. I Data Delecta-målet ville HD få utrett
om EG-rätten hindrade regler som kunde tvinga en utländsk juridisk person att ställa säkerhet
för rättegångskostnader, så som reglerna i lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa
säkerhet för rättegångskostnader. I Franzén-målet ville Landskrona tingsrätt ha reda på om
EG-rätten utgjorde hinder för ett detaljhandelsmonopol, så som Systembolagets. Länsrätten i
Stockholms län frågade om EG-rätten utgjorde hinder för en bestämmelse med krav på
ytterligare intyg, så som en bestämmelse i bilregisterkungörelsen. I Danisco Sugar-målet
skulle utredas huruvida EG-rätten utgjorde hinder för uttagande av avgift på socker, så som
det reglerades i sockeravgiftslagen. Marknadsdomstolen behövde ha utrett dels huruvida EG-
rätten förhindrade ingrepp mot TV-reklam som sändes från en annan medlemsstat och dels
huruvida EG-rätten förhindrade förbud mot reklam riktad till barn. Länsrätten i Kopparbergs
län ville få reda på huruvida EG-rätten hindrade regler som innebar att försäkringssparande i
svenska och utländska bolag beskattades olika, så som enligt premieskattelagen. I Kuusijärvi-

                                                
108 Pålsson  och Quitzow, 1993, s. 116.
109 Mål 31/74 Galli, 1975 ECR 66.
110 Wiklund, 1997, s. 297.
111 Domstolsverket, 1998, kap 12 s. 1f.
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målet skulle utredas om EG-rätten utgjorde hinder för regler där bosättning i medlemsstaten
krävdes, så som i lagen om allmän försäkring.

Formulerade EG-domstolen sina svar så att det klart framgick vad som var oförenligt med
EG-rätten? Blev svaren så formulerade, fanns det i praktiken inte något utrymme kvar för den
nationella domstolen att själv avgöra huruvida den nationella regeln kunde fortsätta att
tillämpas.

I Data Delecta-målet uttalade EG-domstolen att det stred mot art 6 EGF att tillämpa
bestämmelser så som de svenska om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader, när talan hade samband med de grundläggande friheterna som skyddas
av gemenskapsrätten. Jag tycker uttalandet klart visade på den svenska lagens oförenlighet
med EG-rätten. EG-domstolens mening att talan skall ha samband med de grundläggande
friheterna som garanteras av EG-rätten ställde dock till problem. Här ansåg nämligen HD i sin
dom att utrymme lämnades till dem att göra en egen bedömning om de svenska
bestämmelsernas förenlighet med EG-rätten, mer om detta under 13.2.

I Franzén-målet uttalade EG-domstolen att art 37 EGF inte utgjorde ett hinder för ett
detaljhandelsmonopol, så som Systembolaget. Art 30 EGF utgjorde däremot ett hinder för
bestämmelser som stadgar att import av alkohol kräver tillverknings- eller
partihandelstillstånd, så som de svenska bestämmelserna gjorde. Även om EG-domstolen
formulerade om Landskrona tingsrätts fråga angående Systembolagets förenlighet med artikel
30 EGF, tycker jag att vi fick ett klart svar på just denna fråga. Systembolaget var förenligt
med EG-rätten, men inte de regler som fanns om krav på tillverknings- eller
partihandelstillstånd. Landskrona tingsrätt menade också att inget utrymme fanns för rätten
att återigen bedöma de svenska bestämmelsernas förenlighet med EG-rätten. Harry Franzén
hävdade däremot att ett sådant utrymme fanns. EG-domstolen hade enligt honom endast sagt
att de svenska bestämmelserna inte verkade diskriminerande och att tingsrätten lämnats
utrymme att avgöra detta. Landskrona tingsrätt menade att detta synsätt skulle ta ifrån EG-
domstolens domar dess betydelse.

I V.A.G-målet frågade länsrätten i Stockholms län om bilregisterkungörelsen var förenlig med
EG-rätten. Denna fråga inkräktade på kompetensfördelningen mellan EG-domstolen och
nationella domstolar och formulerades därför om av EG-domstolen. I EG-domstolens svar
lämnades dock inget tvivel rörande huruvida bestämmelserna stred mot EG-rätten. EG-rätten
utgjorde hinder för bestämmelser så som de svenska.

I Danisco Sugar-målet skrev EG-domstolen i sin dom att EG-rätten inte utgjorde något hinder
för en lag så som den svenska. Det framgick alltså tydligt i domen att EG-domstolen ansåg att
sockeravgiftslagen var förenlig med EG-rätten. Danisco Sugar AB hävdade i sina grunder att
EG-domstolen handlade utöver sin behörighet. Den tolkade svensk lag och tillämpade EG-
rätten på sakförhållanden. Länsrätten uttalade i sina domskäl att det är svårt att dra gränsen
mellan EG-domstolens och den nationella domstolens kompetens. Den konkreta tvisten utgör
bakgrund till EG-domstolens bedömning. Den nationella domstolen får ej överpröva EG-
domstolens dom, utan endast avgöra om EG-regeln är tillämplig i målet och om eventuellt
ytterligare information behövs från EG-domstolen. Enligt länsrätten var EG-domstolens
förhandsavgörande relevant i målet och tillräcklig vägledning hade givits.
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Av EG-domstolens domslut i De Agostini-målet framgick att direktiv 89/552/EEG
förhindrade förbud mot reklam riktad till barn om reklamen sändes från en annan
medlemsstat. Bestämmelsen i marknadsföringslagen med denna innebörd var därför oförenlig
med EG-rätten när det gällde sändningar från andra medlemsstater. Att tillämpa
barnreklamförbudet på sändningar från Sverige var däremot förenligt med direktivet.
Barnreklamförbudet avseende sändningar från Sverige samt bestämmelserna om vilseledande
reklam måste även bedömas enligt art 30 och 59 EGF. Här lämnades ett stort utrymme för den
nationella domstolen att göra en egen bedömning av nationella bestämmelsernas förenlighet
med EG-rätten. KO hävdade i sina grunder att det fanns utrymme att tolka EG-domstolens
dom även avseende barnreklamförbudet på sändningar från andra medlemsstater. KO menade
att direktivet endast innebär att medlemsstaten ej får ingripa mot programbolag i en annan
medlemsstat med stöd av nationell radiorätt. Däremot får medlemsstaten ingripa mot en
annonsör med stöd av generella konsumentskyddsregler. KO hänvisade till en rad punkter i
EG-domstolens dom som gav stöd för deras tes. Exempelvis skulle EG-domstolen inte ha
behandlat barnreklamförbudet under art 30 EGF om det enligt direktivet inte fanns någon
möjlighet att ingripa mot barnreklam. Jag anser att Marknadsdomstolen hade förstått EG-
domstolens dom rätt, när den menade att direktivet hindrade tillämpningen av
barnreklamförbudet på sändningar från andra medlemsstater. Jag menar dock att EG-
domstolens dom lämnade utrymme för spekulationer av det slag som KO presenterade i sina
grunder. EG-domstolens dom var ostrukturerad på så vis att barnreklamförbudet på
sändningar från andra medlemsstater, som ej fick tillämpas enligt direktivet, togs upp även
under andra avsnitt där generella föreskrifter om skydd för konsumenter framstod som
förenliga med EG-rätten. Den bristande strukturen kan till viss del bero på att
Marknadsdomstolens frågor kunde varit något mer specificerade. I fråga b kunde
barnreklamförbud avseende inhemska sändningar skilts från barnreklamförbud avseende
sändningar från andra medlemsstater.

EG-domstolen klargjorde i Safir-målet att art 59 EGF utgjorde ett hinder för bestämmelser
avseende beskattning av försäkringssparande, så som de i Sverige. Den svenska
premieskattelagen var med andra ord ej förenlig med EG-rätten enligt EG-domstolens dom.

EG-domstolen fann i Kuusijärvi-målet att EG-rätten ej utgjorde något hinder för krav på
bosättning i en medlemsstats lagstiftning. Att bosättning i Sverige krävdes för utbetalning av
kontantförmåner vid moderskap var i överensstämmelse med EG-rätten. Att bosättningskravet
sedan ej kunde upprätthållas av kammarrätten i Sundsvall berodde på att nya omständigheter
kom fram avseende Anne Kuusijärvis makes anställningsförhållanden.

I målen Data Delecta, Franzén, V.A.G och Safir kom EG-domstolen fram till att EG-rätten
utgjorde hinder för bestämmelser, så som de svenska. Om svenska bestämmelserna ej står i
överensstämmelse med EG-regler som har direkt effekt skall de inte tillämpas av svenska
myndigheter. EG-regeln skall då användas istället. I de fall där EG-rätten förklarats utgöra
hinder för bestämmelser av ett visst slag tenderar alla aktuella EG-regler ha direkt effekt. Art
6, art 30 och art 59 vet vi säkert har direkt effekt. Så verkar även vara fallet med direktiv
70/156/EEG, eftersom länsrätten i Stockholm menade att beslutet som grundats på den
motstridande svenska bestämmelsen måste undanröjas. Direktiv 89/552/EEG utgjorde enligt
Marknadsdomstolen hinder för tillämpningen av barnreklamförbudet på TV-sändningar från
andra medlemsstater. Direktivet hade således direkt effekt.
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I fem av sju fall där svenska domstolar inhämtade förhandsbesked av EG-domstolen var de
svenska bestämmelserna ej i överensstämmelse med EG-rätten. Tyder denna diskrepans på att
Sverige vid tillträdet till EG anpassade sina regler för dåligt? Samtliga regler som stred mot
EG-rätten var stiftade före medlemskapet. Det är nog inte så konstigt att det i en ny
medlemsstat som Sverige visar sig att en del nationella regler ej överensstämmer med EG-
rätten. I Tyskland stämde de nationella bestämmelserna i 30 procent av fallen där
förhandsavgörande begärts avseende förenligheten inte överens med EG-rätten112.
Har Sverige anpassat lagstiftningen idag, efter det att EG-domstolen har uttalat att EG-rätten
utgör hinder för reglerna?

I Data Delecta-målet fann EG-domstolen att EG-rätten utgjorde hinder för bestämmelser så
som dem i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader. HD menade dock att säkerhet skulle ställas, eftersom de bakomliggande
omständigheterna hade uppstått före Sveriges medlemskap i EG. EG-domstolens avgörande
klargjorde trots detta att lagen måste ändras. En ändring krävdes för att få bestämmelserna att
stämma överens med EG-fördraget och diskrimineringsförbudet. Lagen ändrades så att
skyldigheten att ställa säkerhet togs bort för medborgare eller personer med hemvist inom EU
eller EES113. Ändringen skedde genom lag (1997:1188) om ändring i lagen (1980:307) om
skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader.

EG-domstolen menade att EG-rätten utgjorde hinder för bestämmelser så som de svenska
avseende import av alkohol. Alkohollagen (1994:1738) har inte ändrats ännu. Kap. 7
innehåller regler om tillverknings- och partihandelstillstånd. I 1 § nämns vad som krävs för att
tillstånd skall ges, exempelvis lagringsmöjligheter och god ekonomi. I 4 § stadgas att
ansökningsavgift och tillsynsavgift skall betalas.

Bilregisterkungörelsen stämde ej överens med EG-rätten. I 12 § 9 p krävdes ett intyg om
överensstämmelse med avgasförordningen, förutom gemenskapstypgodkännandet. Punkt 9 är
upphävd genom förordning (1997:480) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599).

I De Agostini-målet uttalade EG-domstolen att TV-direktivet utgjorde hinder för
bestämmelser som innebar att den mottagande medlemsstaten kontrollerade innehållet i TV-
reklam riktad till barn, så som förbudet i radiolagen. Marknadsdomstolen påpekade att
radiolagen ej var tillämplig på sändningar från utlandet, men att även ett förbud i MFL
omfattades av EG-domstolens uttalande. Det var Marknadsdomstolen som i sin fråga inte
skilde på att radiolagen omfattade inhemska sändningar och MFL sändningar från andra
medlemsstater. Enligt MFL fanns ett motsvarande förbud grundat på god marknadsföringssed.
Seden hade sitt ursprung i radiolagen. Genom domen från Marknadsdomstolen har nu praxis
avseende vad som omfattas av god marknadsföringssed ändrats.

Lag (1996:1242) om upphävande av lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar
innebär att premieskattelagen som EG-domstolen ansåg strida mot art 59 EGF ej finns kvar
längre. När propositionen skrevs hade förhandsavgörande begärts av länsrätten i Kopparbergs
län i Safir-målet. Premiskattelagen gällde ej längre i Sverige när EG-domstolens dom kom i
april 1998. I propositionen nämndes att olika beskattning avseende svenska och utländska

                                                
112 Schwarze, 1988, s. 21.
113 Prop. 1996/97:159 s. 8ff.
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försäkringar kunde anses diskriminerande. Dessutom hävdade vissa inom
försäkringsbranschen att bestämmelserna stred mot EG-rätten114.

                                                
114 Prop. 1995/96:231 s. 30.
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I art 177 föreskrivs inte att förhandsavgörandet är bindande, utan rättsgrundsatser om sådana
avgörandens bindningsverkningar har utvecklats i EG-domstolens praxis. Förhandsavgörandet
är bindande för den domstol som har begärt det115. Att avgöra huruvida förhandsavgörandet
slutligen är användbart i målet faller inom den nationella domstolens kompetens116. Den
nationella domstolen får avgöra vilka omständigheter som finns i målet samt om dessa
omfattas av den EG-regel EG-domstolen uttalat sig om. När EG-domstolen har tagit hänsyn
till de konkreta omständigheterna i målet finns inte mycket spelrum kvar för den nationella
domstolen117. EG-domstolens svar kan inte ifrågasättas. Däremot kan en ny fråga ställas om
svaret är oklart eller ofullständigt118. Om ett förhandsavgörande ej följs innebär detta att ett
fördragsbrott begås119. Den domstol som behandlar ett överklagande av den nationella
domstolens slutliga avgörande är också bunden av förhandsavgörandet120. Även andra
domstolar än den som har begärt förhandsavgörandet skall följa EG-domstolens dom. Om en
nationell domstol vill göra en annan tolkning, bör den begära ett nytt förhandsavgörande121.
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Förhandsavgörandet ansågs inte vara tillämpligt i Data Delecta-målet. HD menade att
omständigheterna i målet inte föll under den gemenskapsrättsliga normen. Målet avsåg
nämligen varor som levererats före Sverige var medlem i EG. Talan hade inget samband med
de grundläggande friheter som skyddas av EG-rätten. HD uttalade visserligen att
förhandsavgörandet var bindande, men att det var den nationella domstolen som avgjorde om
EG-regeln var tillämplig på omständigheterna i fallet. I Franzén-målet kom EG-domstolen
fram till att EG-rätten utgjorde hinder för reglerna i alkohollagen som kräver att importörer av
alkohol har tillverknings- och partihandelstillstånd. Reglerna skulle inte tillämpas av svenska
myndigheter. Landskrona tingsrätt konstaterade att dessa gemenskapsrättsliga regler inte hade
någon betydelse i Franzén-målet. Franzén hävdade att alkohollagen inte kunde tillämpas
längre, då bestämmelserna om tillstånd var så vitala för lagen. Även Jönköpings länsrätt
konstaterade i sin dom att förhandsavgörandet var bindande. När den gemenskapsrättsliga
normen var tillämplig skulle EG-domstolens tolkning följas. Jönköpings länsrätt redogjorde
för detta, eftersom en part motsatte sig att EG-domstolens dom var bindande. I Kuusijärvi-
målet inkom nya uppgifter av betydelse efter det att förhandsbesked givits. Anne Kuusijärvis
make hade arbetat i Sverige både före och efter det att deras barn fötts. Betydelsen av EG-
domstolens förhandsavgörande minskade drastiskt genom detta. Vad EG-rätten föreskrev om
krav på bosättning för en icke yrkesverksam person blev inte intressant, när man istället kunde

                                                
115 Mål 29/68 Milch-, Fett- und Eierkontor ./. Hauptzollamt Saarbrücken, 1969 ECR 180.
116 Mål C-315/88 Bagli Pennacchiotti, 1990 ECR I-1338.
117 Prop. 1994/95:19 s. 483.
118 Lasok, 1994, s. 107.
119 Rundegren, 1995, s. 89.
120 Hagsgård, 1996, s. 195.
121 Hartley, 1994, s. 301.
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gå på makens anknytning till Sverige genom sin anställning. Förhandsavgörandet var således
inte tillämpligt i målet. Kammarrätten hade kunnat begära ett nytt förhandsavgörande,
eftersom nya omständigheter tillkommit. Istället undersökte kammarrätten vad EG-domstolen
hade uttalat i tidigare mål. Om kammarrätten betraktas som sista instans är den skyldig att
begära förhandsavgörande angående en EG-rättslig fråga. Kammarrätten gjorde i så fall
bedömningen att den inte behövde ställa någon fråga p g a acte é clairé-doktrinen, d v s frågan
hade besvarats i tidigare mål. Grunden för kammarrättens bedömning var enligt egen utsaga
syftet med den EG-rättsliga bestämmelsen samt tidigare domar från EG-domstolen. EG-
domstolen har i ett antal mål uttalat sig om innebörden av art 73 förordning 1408/71 som
reglerar familjeförmåner. Enligt kammarrätten var det klart att makan hade rätt att få
familjeförmåner oavsett var hon bodde, när maken omfattades av lagstiftningen.
Kammarrätten besparade sig en lång tids väntan på ett ytterligare svar från EG-domstolen
genom denna bedömning.

HD-målet är intressant när man undersöker huruvida de svenska domstolarna följde EG-
domstolens domar. HD konstaterade att ett förhandsavgörande är bindande. Den nationella
domstolen får dock ta ställning till om EG-regeln är aktuell i målet. HD menade att
omständigheterna i fallet inte föll under den gemenskapsrättsliga regeln om de grundläggande
friheterna, eftersom varorna varom det tvistades hade levererats före Sverige blev medlem i
EG. Förhandsavgörandet var därför inte tillämpligt. HD förelade den brittiska kärande att
ställa säkerhet för rättegångskostnader. Hans Ragnemalm, domare i EG-domstolen,
redogjorde tillsammans med Mats Melin, rättssekreterare vid EG-domstolen för Data Delecta-
målet i en artikel. De menade att HD:s avgörande stred mot EG-rätten. HD verkade ha
påverkats av generaladvokatens yttrande där han ifrågasatte om omständigheterna i målet
omfattades av gemenskapsrätten då varorna levererats långt före Sveriges EG-medlemskap.
EG-domstolen behandlade inte tidsaspekten. Om HD trodde att tidsaspekten kunde ha
betydelse när förhandsavgörandet begärdes, varför frågade rätten då inte EG-domstolen om
detta? Om rätten hade varit säker på att leveransernas tidpunkt var avgörande hade den kanske
inte vänt sig till EG-domstolen122. HD kunde även ha vänt sig till EG-domstolen med en
kompletterande fråga för att få tillräcklig vägledning. En domstol i Österrike vände sig inte
långt därefter till EG-domstolen avseende en motsvarande bestämmelse. Här avsåg tvisten
omständigheter före Österrikes medlemskap. En österrikisk domstol hade i november 1994
beslutat att en person som var brittisk och amerikansk medborgare skulle ställa säkerhet för
rättegångskostnader, trots att någon sådan skyldighet ej fanns för österrikiska medborgare.
EG-domstolen uttalade att artikel 6 EGF är omedelbart tillämplig och bindande för Österrike
från anslutningsdagen. En diskriminerande processrättslig regel kunde inte göras gällande
efter anslutningen. Det hade ingen betydelse att tvisten hade uppkommit före anslutningen123.
Genom det senare avgörandet från EG-domstolen framgår att HD:s beslut stred mot EG-
rätten.

I Franzén-målet redogjorde Landskrona tingsrätt för EG-domstolens förhandsavgörande. EG-
domstolen hade klart sagt att EG-rätten inte hindrade de svenska bestämmelserna om
detaljhandelsmonopolet. Detta lade tingsrätten till grund för sin bedömning. Stockholms
länsrätt redogjorde för EG-domstolens dom i  V.A.G-målet och konstaterade att den var
bindande. Länsstyrelsens beslut om ytterligare krav på intyg måste undanröjas. Jönköpings

                                                
122 Ragnemalm och Melin, FT 1998:1-2, s. 30f.
123 Mål C-122/96 Stephen Austin Saldanha och MTS Securities ./. Hiross Holding AB, REG 1997 I-5325.
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länsrätt uttalade i Danisco Sugar-målet att EG-domstolens dom var bindande och måste
tillämpas om EG-regeln var tillämplig i målet och förhandsavgörandet gav tillräcklig
vägledning. Länsrätten lade EG-domstolens dom till grund för sitt slutliga avgörande att
sockeravgiften rätteligen pålagts av bolaget. I KO ./.De Agostino-målet hade
Marknadsdomstolen med utvalda delar av EG-domstolens avgörande i sin dom. I domskälen
hänvisades kontinuerligt till punkter i domen. Vad gällde barnreklamförbudet i svenska TV 4
hade EG-domstolen funnit att direktivet ej utgjorde något hinder. Marknadsdomstolen fick
sedan själv ta ställning till om bestämmelsen stred mot art 30 eller art 59 EGF.
Barnreklamförbudet på sändningar från andra medlemsstater kunde enligt
Marknadsdomstolen ej tillämpas eftersom EG-domstolen uttalat att inte en andra kontroll av
reklamen fick förekomma. De Agostini ålades att lämna information om pris och antal
tidningar samt förbjöds använda sig av ett visst påstående. Marknadsdomstolen konstaterade
kortfattat att art 30 och 59 ej var tillämpliga samt att åtgärderna ej stred mot direktivet. Jag
antar dock att Marknadsdomstolen följde EG-domstolens uttalanden om generella föreskrifter
om skydd för konsumenter mot vilseledande reklam. Åtgärderna får genomföras enligt
direktivet så länge återutsändningen ej hindras. Art 30 utgör inget hinder om åtgärden drabbar
inhemska bolag och bolag från andra medlemsstater lika eller är berättigade av tvingande
allmänna intressen. Även art 59 berättigar åtgärder som tillgodoser tvingande allmänna
intressen. Länsrätten i Dalarnas län uttalade i Safir-målet att den skulle utgå från EG-
domstolens dom, då den var bindande. Premieskattelagen stred mot art 59 EGF som har direkt
effekt och fick därför ej tillämpas. I Kuusijärvi-målet kom som ovan nämnts inte EG-
domstolens dom till så stor nytta för kammarrätten i Sundsvall.

Jönköpings länsrätts dom i Danisco Sugar-målet har överklagats av Danisco Sugar AB till
kammarrätten i Jönköpings län och kammarrätten i Sundsvalls dom i Kuusijärvi-målet har
överklagats av Riksförsäkringsverket till Regeringsrätten. Även kammarrätten i Jönköpings
län och Regeringsrätten är bundna av EG-domstolens förhandsavgöranden.

EG-domstolen kom i Franzén-målet fram till att EG-rätten ej utgjorde hinder för ett monopol
sådant som Systembolagets. Landskrona tingsrätt ansåg att det inte fanns något utrymme för
dem att göra en ytterligare bedömning av Systembolagets förenlighet med EG-rätten. De
svenska bestämmelserna, d v s alkohollagen, kunde fortsätta att tillämpas. Harry Franzén
kunde därför rätteligen ställas till svars för att ha brutit mot alkohollagen. Han hävdade dock
att han varit i rättsvillfarelse. Han hade läst i tidningar att EG-medlemskapet innebar att vin
kunde säljas i livsmedelsaffärer. Landskrona tingsrätt avfärdade denna grund med att
villfarelsen i vilket fall ej var ursäktlig, se 24 kap 9§ BrB. Tingsrätten ifrågasatte att det
överhuvudtaget förelåg villfarelse. Även om alkohollagens regler var tillämpliga hade Franzén
kunnat bli friad p g a denna grund.

Att EG-domstolens dom ej får ifrågasättas framkom i Jönköpings länsrätts dom. Parten
Danisco Sugar menade att EG-domstolens förhandsbesked var ofullständigt. Enligt bolaget
hade EG-domstolen dessutom inkräktat på den svenska domstolens behörighet genom att
tolka nationell rätt. Jönköpings länsrätt påpekade då att gränsdragningen mellan tolkning och
tillämpning är svår, eftersom den konkreta tvisten alltid utgör bakgrund för EG-domstolens
bedömning. Den nationella domstolen får inte ifrågasätta EG-domstolens bedömning, men
däremot inhämta ytterligare förhandsavgörande om inte tillräcklig vägledning givits.
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Inte i något av målen har de svenska domstolarna åter vänt sig till EG-domstolen med
ytterligare frågor i samma mål.
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Sedan EG-tillträdet 1 januari 1995 fram till 29 januari 1998 har svenska domstolar begärt
förhandsavgöranden i 15 mål. Detta är 5 mål per år. Det är inte särskilt mycket enligt min
mening. EG-rätten berör ju trots allt nästan alla rättsområden. Det kan bero på att vi är en ny
medlemsstat och att de nationella domstolarna inte hunnit vänja sig vid att EG-rätten har blivit
en del av den svenska rättsordningen. Först när denna kunskap införskaffas kan Sverige ge
EG-rätten dess fulla genomslag.

Landskrona tingsrätt har i två mål begärt förhandsavgöranden av EG-domstolen, Franzén-
målet och ett mål angående brott mot livsmedelslagen. Enligt telefonsamtal med en domare på
Kopparbergs länsrätt har även denna domstol begärt två förhandsavgöranden, varav ett avsåg
Safir-målet. Även Regeringsrätten har begärt förhandsavgöranden i två mål. Detta är för få
mål för att få fram någon trovärdig statistik. Min spekulation är dock att det kommer bli ett
mindre antal domstolar som kommer ställa de flesta frågorna till EG-domstolen. Det kan vara
så att domarna har bättre kunskap i EG-rätt vid domstolarna i fråga. Framförallt tror jag att
domarna vid dessa domstolar vänjer sig vid handläggningen. De tycker inte det är något
konstigt med att inhämta förhandsavgörande.

Om man ser på de mål där förhandsavgöranden begärts, är det inte alltid stora summor som
stått på spel. Jag tycker det är bra att domstolen vänt sig till EG-domstolen även i dessa fall.
”Små” mål kan beröra intressanta EG-rättsliga bestämmelser eller principer. Även dessa mål
hjälper ju till att klargöra och utveckla EG-rätten. Franzén-målet är ett exempel på detta.
Målet hos den svenska domstolen handlade endast om böter och förverkande av några
vinflaskor. EG-domstolens dom var viktig, då det avgjordes om detaljhandelsmonopol såsom
Systembolagets får existera i gemenskapen.

Har de aktuella målen varit viktiga för utvecklingen av EG-rätten? Data Delecta-målet innebar
att icke-diskrimineringsprincipen i art 6 EGF klargjordes ytterligare. När det gäller just
utländsk kärandes ställande av säkerhet för rättegångskostnader har efter detta mål kommit
ytterligare EG-praxis. Data Delecta-målet var således ett steg i utvecklingen. Franzén-målet
har fått stor massmedial uppmärksamhet. Detta beror på att EG-domstolens svar bestämde ett
monopols, sådant som Systembolagets, vara eller inte vara. Avgörandet var således av stor
betydelse för både Sverige och utvecklingen av EG-rätten. V.A.G- och Danisco Sugar-målen
rörde smalare områden inom EG-rätten och har därför inte haft lika stor betydelse för
utvecklingen. Att föräkringssparande i utländska och svenska bolag skall beskattas lika
fastslogs i Safir-målet. Innebörden av art 59 EGF klargjordes här. Det var att betydelsefullt
avgörande. Stort intresse visades för målet inte bara i Sverige124. De Agostini-målet
uppmärksammades en hel del i svensk media. Skulle Sverige behöva ge upp förbudet för
reklam riktad till barn? Fallet bidrog till utvecklingen av EG-rätt inom mediaområdet.
Kuusijärvi-målet var viktigt, då innebörden av förordning 1408/71 klargjordes.
Bosättningskrav kunde ställas på icke yrkesverksamma personer vid utbetalning av
familjeförmåner. EG-domstolens dom fick dock ingen större betydelse för den svenska

                                                
124 Abrahamsson, SvJT 1998:8 s. 675.
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domstolen. Frågorna som de svenska domstolarna har ställt till EG-domstolen har
sammantaget varit viktiga för EG-rättens utveckling.

EG-domstolen har accepterat de svenska domstolarnas beslut om inhämtande av
förhandsavgörande, trots att de i vissa fall har haft brister. Ibland har bristerna varit avsevärda,
så som i HD:s och Marknadsdomstolens begäran om förhandsavgörande i Data Delecta och
De Agostini-målen. Man kan fråga sig hur länge EG-domstolen kommer att ta hänsyn till att
Sverige är en nytillkommen medlem.

Vilka frågor kommer svenska domstolar att ställa i framtiden? Om man skall gå efter de
förhandsavgöranden som hittills begärts, kommer frågor angående socialförsäkringar,
specialstraffrätt och myndigheters avgifter vara vanligt förekommande. Jag föreställer mig att
förvaltningsdomstolarna kommer ställa frågor mer frekvent än de allmänna domstolarna. De
EG-rättsliga bestämmelserna handlar till största del om områden, där förvaltningsdomstolarna
har kompetens, exempelvis  yrkesbehörighet, social trygghet och etableringsrätt.
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