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Sammanfattning
EG-domstolen är den institution inom EU som har haft störst betydelse för
EG-rättens utveckling och artikel 234 i Romfördraget är den bestämmelse
som har spelat störst roll för att försäkra en enhetlig tillämpning i samtliga
medlemsstater. Kombinationen EG-domstolen och artikel 234 har varit
mycket lyckad och det är just i mål om förhandsavgöranden som flera
viktiga EG-rättsliga principer har utvecklats.

Trots att artikel 234 är relativ kort och till synes klar, har den givit upphov
till ett flertal frågeställningar som domstolen blivit tvungen att ta ställning
till. Genom sin rättspraxis har EG-domstolen bland annat klarlagt vilka krav
som måste vara uppfyllda för att en fråga skall få ställas, vilka domstolar
som är behöriga, vad det finns för undantag från skyldigheten som stadgas
för högsta instanser samt i vilka fall EG-domstolen anser sig behörig att
avvisa en förfrågan. Här går även tydligt att urskilja hur domstolens
inställning till artikeln har förändrats under åren.

Artikelns stora framgång har inneburit att för tillfället utgörs mer än 50
procent av antalet mål vid EG-domstolen av förhandsavgöranden. Detta har
inneburit att domstolen står inför en uppgift som alltmer börjar framstå som
orimlig. Att dessutom en utvidgning står för dörren och ytterligare
kompetensområden har tillförts domstolen gör inte situationen bättre.
Följden har blivit att en förändring måste komma till stånd och det måste ske
snabbt. Svårigheten ligger i att de flesta lösningar som på ett effektivt sätt
påverka den höga arbetsbördan innebär ett hot mot den enhetliga
tillämpningen. EG-domstolen har även tydligt visat en ovilja att göra allt för
omfattande förändringar då det nuvarande systemet har varit mycket
framgångsrikt.

De lösningar som främst diskuterats är en förhöjd kompetens för
Förstainstansrätten, en effektivisering av processen vid EG-domstolen, ett
ökat antal domare, viss lättnad i acte clair doktrinen, ett införande av docket
control, upphävande av underinstansers rätt att begära förhandsbesked samt
inrättandet av fler ”EG-domstolar”. Genomgående för samtliga förslag är att
de ger upphov till såväl för- som nackdelar och att de har både starka
förespråkare och skeptiska motståndare. Att hitta en lösning som
tillfredsställer alla önskningar och inte genererar några negativa effekter är
inte möjligt. Vad som krävs är en omfattande diskussion kring vilket eller
vilka av de möjliga alternativen som skapar en situation som åtminstone är
bättre än i dag.
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Förkortningar
AD Arbetsdomstolen
BrysselK Konvention den 27 september 1968 om domstols

behörighet och om verkställighet av domar på
privaträttens område

ECB Den Europeiska Centralbanken
EKSG Den Europeiska Kol- och Stålgemenskapen
EURATOM Den Europeiska Atomenergigemenskapen
FEU Fördraget om Europeiska Unionen
HD Högsta Domstolen
IGC Inter-Governmental Conference
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd
NJA Nytt Juridiskt Arkiv I
RegR Regeringsrätten
RomF Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska

gemenskapen, Romfördraget
RomK Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980
(89/934/EEG)

RÅ Regeringsrättens Årsbok
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Det faktum att EG-rätten skulle komma att tillämpas av medlemsländerna
innebar en risk för att samma rättsregler inte skulle tolkas och tillämpas
likformigt överallt. Detta gav upphov till att en av de viktigaste funktionerna
för EG-domstolen just är att se till att gemenskapsrätten tolkas och tillämpas
enhetligt. För att uppnå detta syfte skapades ett system med
förhandsavgöranden inom EG-rätten. Förfarandet regleras i artikel 234
RomF och innebär ett samarbete mellan EG-domstolen och de nationella
domstolarna.

Det går inte att förneka att systemet med förhandsavgöranden måste ses som
en stor framgång, inte minst för EG-domstolen. Förutom att verka för den
enhetliga tillämpningen, har artikeln även varit viktig för unionens
medborgare och för demokratin samt verkat för att ständigt föra EG-rätten
vidare. Ironiskt nog är det idag artikelns framgång som utgör det kanske
största hotet mot proceduren. Idag utgörs mer än 50 procent av de fall som
avgörs vid EG-domstolen av begäran om förhandsbesked från de nationella
domstolarna. Handläggningstiderna har därmed blivit orimligt långa. Det
talas till och med om att väntetiderna kan anses stå i strid med
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna, som stadgar rätt till en rättvis rättegång inom
skälig tid.

Om förfarandet enligt artikel 234 inte längre kan ses som ett effektivt
rättsmedel på grund av den tid det tar, finns det risk att användningsområdet
minskar och med detta även den enhetliga tillämpningen. I nästan alla fall
sitter inte enbart en nationell domare, utan även en medborgare eller ett
företag i andra änden och väntar på avgörandet. För dem är tid inte bara
pengar utan även en fråga huruvida rättssystemet kan anses fungera eller
inte. På grund av kommissionens otillräckliga möjlighet att beivra
fördragsbrott i medlemsländerna, utgör ett väl fungerande system med
förhandsavgöranden även en möjlighet för individer och företag att påverka
lagstiftning i medlemsländerna.

Förutom inrättandet av Förstainstansrätten i slutet av 1980-talet, har
rättssystemet inom EU inte genomgått några större förändringar på de drygt
femtio år som förflutit sedan grundandet. Situationen vid EG-domstolen är
redan nu ohållbar i längden. Med tanke på att EU står inför förverkligandet
av EMU, sin största utvidgning i historien, samt en utökning av domstolens
arbetsbörda på grund av ändringar införda i Amsterdamfördraget,
tillsammans med olika konventioner under den tredje pelaren, måste en
lösning kunna presenteras mycket snart. Förslagen är många, men de är
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svåra att genomföra och kritiseras ofta för att de inte innebär tillräcklig
verkan på lång sikt.

1.2 Syfte och problemställning
Mitt första syfte med uppsatsen är att åstadkomma en omfattande utredning
kring artikel 234. Jag har därför i kapitel 2 försökt ge en så heltäckande
bakgrundsbeskrivning som möjligt gällande relevant praxis och doktrin på
området för att läsaren skall få en förståelse för rättsområdet. En mycket
intressant aspekt utgör problemet med den allt tyngre arbetsbördan EG-
domstolen brottas med på grund av det stora antalet mål som inkommer till
följd av artikel 234. Jag har därför valt att använda den framställda
informationen kring förhandsavgöranden som ett inledande kapitel till en
vidare diskussion som fokuserar på EG-domstolens arbetsbörda. Uppsatsens
andra syfte blir därför att föra en diskussion kring vad det finns för möjliga
lösningar som skulle kunna förbättra den nuvarande situationen.

Problemställningen jag skall besvara är ifall det bland de presenterade
förslagen på lösningar av arbetsbördsproblemet finns något eller några som
framstår som mer lämpligt respektive mer lämpliga än andra.

1.3 Metod och material
Metoden för uppsatsarbetet har varit traditionella litteraturstudier, där jag
utifrån litteratur och artiklar på området beskrivit det rådande rättsläget samt
redogjort för de förslag till förändringar av den nuvarande situationen inom
EG-domstolen som framlagts av olika författare. I kapitel 2 och 4 är
framställningen av deskriptiv natur, medan övriga kapitel mer är av
diskuterande karaktär. Utifrån den fakta som sammanställts, har jag
resonerat kring fördelar och nackdelar med utgångspunkt i egna funderingar
kring de lösningar som jag valt att ta upp. Avslutningsvis har jag försökt
analysera situationen och komma fram till om det bland de representerade
förslagen finns något som skulle kunna vara rimligt i jakten på en långsiktigt
fungerande domstolsstruktur.

För allmän bakgrundsfakta kring artikel 234 har David Andersons bok,
References to the European Court, varit huvudlitteratur tillsammans med
relevant rättspraxis från EG-domstolen. Problemet med EG-domstolens allt
tyngre arbetsbörda har ventilerats av många författare under de senare åren.
Det har dock inte skrivits någon litteratur som särskilt behandlar detta
område, därför har jag har först och främst använt mig av artiklar. De
författare vars tankar jag använt mig av i störst utsträckning är Hjalte
Rasmussen, Anthony Arnull, Catherine Barnard och Eleanor Sharpston,
Jean Paul Jacqué och Joseph H.H. Weiler samt van Gerven.

1.4 Disposition och avgränsning
Det valda rättsområdet är både stort och komplext. Enbart en behandling av
EG-domstolens rättspraxis gällande artikel 234 skulle mer än väl kunna fylla
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en uppsats. Då detta inte är min mening, har jag försökt hålla det inledande
kapitlet, som utgör orienterande kunskap, relativt kort. Det finns dock en hel
del information som behövs för en god förståelse för ämnet. Kapitel 2 kan
därför ses som ett översiktligt men relativt heltäckande kapitel vad gäller
utformningen och användandet av artikel 234. Här beskrivs vilka domstolar
som får använda sig av förfarandet, vilka som har en skyldighet att göra det
samt vad det finns för krav för att EG-domstolen skall besvara en fråga. Här
redogörs även för de undantag som gäller från nämnda områden, vilken
betydelse den rättspraxis som vuxit fram har haft samt i vilken utsträckning
artikeln används av medlemsstaterna.

I kapitel 3 har jag resonerat kring några av de problem som kan uppstå i
samband med artikel 234, vilka gör att det ursprungliga syftet med artikeln
inte uppfylls. I två av de nämnda fallen handlar detta om hur de nationella
domstolarna agerar medan det sista avser arbetsbelastningen hos EG-
domstolen. 

Då den förestående utvidgningen av EU med största säkerhet kommer att
innebära att den nuvarande arbetsbelastningen kommer att förvärras, har jag
valt att även kort redogöra för denna i kapitel 4. Här presenteras framförallt
fakta vad gäller presumtiva medlemsländer samt vad utvidgningen kan
komma att få för betydelse för EU och då i synnerhet för EG-domstolens
verksamhet. 

I det femte kapitlet kommer jag att redogöra för möjliga lösningar på den för
tillfället ohållbara situationen. Här beaktas både för- och nackdelar med de
olika förslagen.

I analysen sammanfattar jag de förda diskussionerna kring förslagen samt
utvärderar ifall det finns några lösningsförslag som verkar mer tilltalande än
andra. Avslutningsvis framför jag mina personliga reflektioner över ämnet. 

Det huvudsakliga problemet som diskuteras i uppsatsen, den orimliga
arbetsbördan vid EG-domstolen, har givetvis inte enbart uppkommit på
grund av antalet förhandsavgöranden. Även mål avseende direkt talan utgör
en stor del. Jag har dock valt att enbart koncentrera mig på de åtgärder som
kan göras för att minska domstolens arbetsbörda i samband med avgöranden
enligt artikel 234.
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2 Artikel 234 i Romfördraget

2.1 Utformningen av artikel 234
En förutsättning för att EG-rätten skulle få den genomslagskraft som
behövdes för att garantera alla medborgare samma rättsliga skydd oavsett i
vilket land de var bosatta var att säkerställa en enhetlig tillämpning av EG-
rätten i samtliga medlemsländer. Ett alternativ för att uppnå detta syfte hade
varit att genom inrättandet av EG-domstolen skapa en högsta instans för
samtliga domstolar i medlemsstaterna, liknande United States Supreme
Court1. Detta hade dock inneburit att samtliga högsta domstolar, vars domar
aldrig tidigare varit föremål för granskning av ytterligare instanser, plötsligt
skulle riskera att genomgå EG-domstolens granskning och i vissa fall få sina
domslut ändrade. Ett förslag av denna typ hade troligtvis givit upphov till
högljudda protester från de berörda domstolarna och hade varit mycket svårt
att genomföra. Det hade även inneburit en tidskrävande process som hade
varit mycket kostsam för parterna, vilket i praktiken troligen hade avskräckt
många från att försöka få den nationella domstolens beslut ändrat.2

Istället för att se EG-domstolen som en domstol till vilken det är möjligt för
parterna att överklaga ett nationellt domslut valdes ett system med en
möjlighet för de nationella domstolarna att vända sig till EG-domstolen med
begäran om förhandsavgöranden. Den valda proceduren har troligtvis
hämtats från gemensamma konstitutionella procedurer bland
medlemsstaterna.3 När en nationell domstol ställs inför en frågeställning
som kräver en tolkning av gemenskapsrätten för att den skall kunna avgöras,
kan, och i vissa fall skall, den begära ett förhandsavgörande från EG-
domstolen. Genom detta system försäkras den enhetliga tillämpningen av
EG-rätten mellan medlemsstaterna, samtidigt som de nationella domstolarna
får behålla sin självständighet. EG-domstolen har uttryckt vikten av artikel
234 (tidigare artikel 177) på följande sätt;

”Article 177 is essential for the preservation of the community
character of the law established by the Treaty and has the object of
ensuring that in all circumstances this law is the same in all States
of the Community”.4

Överväganden bakom valet av detta system istället för ett med EG-
domstolen som en högsta instans, hörde troligen ihop med tanken att

                                                
1 United States Supreme Court har befogenhet att avgöra överklaganden från State Supreme
Courts gällande federala lagar.
2 Anderson, s. 5.
3 Se t. ex. Tyskland: Grundgesetz, art. 100(1), och Italien: Constitution, art. 134; Law o. 1
of February 9, 1948, art 1; Law No. 87 of March 11, 1953, art. 23.
4 C-166/73 Rheinmühlen, stycke 2.
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förhållandet mellan de nationella domstolarna och EG-domstolen skulle
vara vertikalt. Som kommer att visa sig längre fram i uppsatsen innebär
dock det faktum att EG-domstolens avgörande har en prejudicerande verkan
för de nationella domstolarna, att förhållandet dem emellan trots allt är mer
av horisontell karaktär än vertikal. 

Det medvetna valet att låta de nationella domstolarna själva tolka EG-rätten,
med ett obligatorium för slutinstanser att i vissa fall rådfråga EG-domstolen
som motvikt, har visat sig vara ett klokt val. Detta har inneburit dels att
domstolarna har tvingats sätta sig in i EG-rätten på ett helt annat sätt än vad
som troligen hade skett om tillämpningen av EG-rätten hade varit
förbehållen en specialistdomstol i Luxemburg och dels att EG-domstolens
arbetsbörda har blivit lindrigare jämfört med om samtliga frågor rörande
EG-rätt från de nationella domstolarna hade skickats till domstolen. Därmed
inte sagt att arbetsbördan är rimlig i dagens läge. Den valda vägen var dock
inte klar från första början. I de två första utkasten för formuleringen av
artikel 177, sades EG-domstolen vara den enda instans med kompetens att
tolka EG-rätten.5 Detta ändrades dock i det tredje utkastet till en formulering
som endast sade att EG-domstolen har kompetensen att tolka EG-rätten.6 Att
däremot även låta de nationella domstolarna vara delaktiga i beslut gällande
ogiltigförklaring av rättsakter var domstolen länge motvillig till. EG-
domstolen beslutades sig slutligen för att frångå artikelns lydelse och
fastslog dess egen exklusiva rätt att förklara rättsakter ogiltiga.7 

2.2 Innehållet samt betydelsen av artikel 234
Artikel 234 har haft en oerhört stor betydelse såväl när det gäller att utveckla
EG-rätten, som att forma förhållandet mellan EG-rätten och de nationella
rättsordningarna. Jämfört med sin motsvarighet i EKSG-fördraget8, som är
relativt okänd och inte speciellt väl använd, har artikeln fått en oerhört
mycket större betydelse. Artikeln har använts såväl till att fylla ut luckor i
fördraget och i sekundära rättsakter som till att utgöra en grund för att döma
i alla slags ärenden.9 

Begrepp som i dag anses som självklara inom EG-rätten härstammar just
från resonemang som framkommit i samband med förhandsavgöranden.
Några exempel är direkt10 och indirekt11 effekt samt EG-rättens företräde12.
                                                
5 ”La Cout de Justice est seule compétente pour statuer, a titre préjudiciel, sur
l’interprétation du présent Traité ainsi que sur la validité et l’interprétation des décisions (et
reommendations) prises par les institutions de la Communauté…”
6 ”La Cour de Justice est compétente pour statuer, a titre préjudiciel,…”.
7 C-314/85 Foto-Frost.
8 Förebilden för förhandsavgöranden finns i artikel 41 EKSG-fördraget. Denna lyder: ”The
Court shall have sole jurisdiction to give prelimniary rulings on the validity of the acts of
the High Authority and of the Council where such validity is in issue in proceedings brought
before a national court or tribunal.”
9 Anderson, s. 6 ff.
10 C-26/62 van Gend en Loos.
11 C-14/83 von Colson och C-106/89 Marleasing.
12 C-6/64 Costa v. ENEL.
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Även medlemsstaternas skyldighet att försäkra ett effektivt skydd av de
rättigheter som EG-rätten ger13 samt medlemsstaternas
skadeståndsskyldighet gentemot medborgarna14 har utvecklats genom
tillämpningen av artikel 234. Samarbetet mellan domstolarna har även
utvecklats till en effektiv kontroll av medlemsstaternas
fördragsefterlevnad.15

Artikel 234 lyder:16

”Domstolen skall vara behörig att meddela förhandsavgöranden
angående
a tolkningen av detta fördrag
b giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutas 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.”

Förutom att ha fungerat som ett instrument för att utveckla EG-rätten, har
artikel 234 även fyllt en demokratiserande funktion. Artikeln har varit ett
sätt för individer att driva igenom rättigheter enligt fördraget som
medlemsstaten inte realiserat. I många fall är det oerhört svårt för individer
att erhålla locus standi (talerätt) enligt artikel 23017, och då har möjligheten
till förhandsavgöranden varit ett alternativ att på ett indirekt sätt komma åt
gemenskapsrättsliga akter som implementerats i den nationella
rättsordningen.18

                                                
13 C-45/76 Comet BV.
14 C-6,9/90 Francovich.
15 Craig och de Búrca, s. 406 f.
16 Artikeln har endast ändrats vid ett tillfälle, vilket var genom tillägget ECB i listan över
vilka organs handlingar som kan bli föremål för förhandsavgöranden. Ändringen trädde i
kraft den 1 november 1993.
17 Artikel 230(4) reglerar fysiska samt juridiska personers rätt att väcka talan mot ett beslut.
Kriterierna domstolen satt upp för att uppfylla de ställda kraven är mycket höga vilket i
många fall gör det näst intill omöjligt för en person att komma åt ett beslut med hjälp av
artikeln.
18 Mancini och Keeling, s. 184 f.
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2.3 Förfarandet enligt artikel 234
Hänskjutandet av en fråga till EG-domstolen är som framgått inte att anse
som en överklagan. Tekniskt sett finns det inga parter i en process under
artikel 234, utan förfarandet är mer en dialog mellan EG-domstolen och den
nationella domstolen. Även om detta inte framkommer på ett tydligt sätt i
domens löpande text så syns det framförallt i slutet av domen under rubriken
”kostnader”.

Förfarandet inleds då den nationella domstolen beslutar att begära ett
förhandsavgörande.19 Begäran sänds till EG-domstolens kansli som
registrerar begäran.20 En domare utses till referent21 och en till
generaladvokat. Frågan översätts till alla gemenskapens officiella språk22

och delges parterna, medlemsstaterna och gemenskapens institutioner. Inom
en viss tidsfrist kan parterna, medlemsstaterna och institutionerna inkomma
med yttranden.23 Referenten utarbetar en förberedande rapport och domarna
och generaladvokaten har ett möte där beslut sker ifall målet skall tilldelas
en avdelning eller behandlas i plenum.24 Efter detta hålls förhandling, och på
grundval av vad som framkommit överlägger domarna. När de enats om en
dom, avkunnas denna vid ett offentligt sammanträde och görs tillgänglig på
alla officiella språk.

Frågorna som ställs till EG-domstolen skall vara generella och
domsmotiveringen skall kunna användas även i andra fall. EG-domstolen
bestrider varken de fakta som föreligger i målet, eller den nationella
rättsaktens förenlighet med EG-rätten, utan tolkar endast den EG-rättsliga
regeln som frågan gäller. Denna tolkning skall sedan meddelas den
nationella domstolen i form av en abstrakt dom som skall kunna vara till
ledning för tillämpningen av EG-rättens regler. Detta har uttryckts av EG-
domstolen i följande ordalag:

”It’s then for the national courts alone to apply the provisions of
community law so interpreted, taking into account the
circumstances of fact and law in the case wich has come before
it.”25

Trots detta ges det i många fall detaljerade svar, och domstolen har i flera
fall givit svar som går nära det konkreta fallet.26 Det har visats att i mer än
två tredjedelar av sina tolkningar enligt artikel 234 har EG-domstolen
                                                
19 Artikel 104.4 Rättegångsregler för Europeiska gemenskapens domstol.
20 Artikel 16 i Rättegångsreglerna.
21 Artikel 9.2 i Rättegångsreglerna.
22 Artikel 104.1 i Rättegångsreglerna.
23 Artikel 103.3 i Rättegångsreglerna.
24 Artikel 44.1 i Rättegångsreglerna.
25 C-231/89 Gmurzynska-Bscher, stycke 21.
26 Melin och Schäder, s. 87. Se t. ex. C-32/75 Cristini v. SNCF, C-379/87 Groener, C-
169/91 Stoke-on-Trent, C-46, 48/93 Brasserie de Pêcheur samt C-392/93 R v. H M
Treasury.
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lämnat svar vilka har lämnat ett mycket litet utrymme för de nationella
domarna.27 

Det finns inga bestämmelser i RomF hur den nationella domstolen skall
förhålla sig till ett förhandsavgörande från EG-domstolen, men den
allmänna lojalitetsplikten i artikel 10 kan ytterst ses som en grund. I ett mål
196928 uttalade dock EG-domstolen att den nationella domstolen är bunden
av EG-domstolens tolkning. Om den inte anser att ett givet förhandsbesked
skapar tillräcklig klarhet så måste den åter vända sig till EG-domstolen med
begäran om ytterligare besked. Om domen inte följs så har den berörda
medlemsstaten begått ett fördragsbrott.29 Förhandsbeskedet betraktas även
som vägledande för övriga medlemsstater, vilket framkommer tydligare på
andra språk.30 Ett förhandsavgörande som ogiltigförklarar en rättsakt
innebär därmed att övriga medlemsstater kan betrakta rättsakten som icke
existerande och nationella domstolar saknar då fortsättningsvis rätt att
tillämpa nationella bestämmelser som grundas på en ogiltigförklarad
gemenskapsakt.31

2.4 Artikel 234 efter införlivandet av
Amsterdamfördraget
I artikel 234 framgår att det endast går att begära förhandsavgörande av
tolkningen av RomF, den första pelaren. EG-domstolen har således ingen
jurisdiktion varken vad avser den andra pelaren, den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken, eller den tredje pelaren, samarbetet i rättsliga och
inrikes frågor. I och med Amsterdamfördragets införlivande i RomF den 1
maj 1999 har dock vissa ändringar kommit till stånd gällande EG-
domstolens jurisdiktion att besvara begäran om förhandsavgörande.
Domstolen har nämligen numera domsrätt över ytterligare områden, vilka
framgår av lydelsen i artikel 46 FEU. De förändringar som införts är att EG-
domstolens jurisdiktion numera omfattar
� Bestämmelser under den tredje pelaren under de villkor som stadgas i

artikel 35 FEU (f d K.7),
� Tillämpningen av bestämmelser om ett närmare samarbete, Avdelning

VII FEU, under de villkor som stadgas i artikel 11 RomF (f d 5a) samt
artikel 40 FEU (f d K.12), och

� Allmänna principer för de grundläggande rättigheterna som garanteras i
EMRK, artikel 6.2 FEU (f d F), i den mån som domstolen har behörighet
enligt RomF samt FEU.

De mest dramatiska förändringarna gällande domstolens jurisdiktion som
infördes i och med Amsterdamfördraget, är utan tvekan behörighet över den
                                                
27 Rasmussen, s. 1101.
28 C-29/68 Milch-, fett- und eierkontor Gmbh.
29 Arnull m. fl., s. 269.
30 Pålsson och Quitzow, s. 116. Jämför Preliminary Ruling, Vorabentscheidung, præjudiciel
afgørelse, à titre prejudiciel osv. 
31 Bernitz och Kjellgren, s. 153 f.
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tredje pelaren samt frågor som rör visering, asyl, invandring och annan
politik avseende fri rörlighet för personer som överförts till den första
pelaren.32 

Vissa skillnader från förfarandet enligt artikel 234 är värda att notera. Vad
gäller Avdelning VI FEU, Bestämmelser om polissamarbete och
straffrättsligt samarbete, måste medlemsstaten genom en förklaring ha
godkänt domstolens behörighet att meddela förhandsavgörande.33

Medlemsstaten måste även specificera, till skillnad från förfarandet enligt
artikel 234, om vilken domstol som helst skall få sända en begäran om
förhandsavgörande eller om det endast är de nationella domstolar mot vars
avgörande det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning.34

Ytterligare skillnader är att domstolen inte har någon uttrycklig jurisdiktion
att tolka fördragsbestämmelserna i Avdelning VI FEU, utan endast sekundär
lagstiftning samt att det inte finns någon bestämmelse som gör att högsta
instanser är skyldiga att sända frågor.35

Vad gäller bestämmelserna i Avdelning IV RomF, ”Visering, asyl,
invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer”, regleras
dessa av artikel 68 (f d 73 p). Här stadgas att artikel 234 tillämpas på denna
avdelning under vissa villkor, av vilka det som skiljer sig mest från det
traditionella förfarandet är att det endast är domstolar mot vars avgörande
det inte finns något rättsmedel som är behöriga att begära
förhandsavgörande.36 Det som är mest anmärkningsvärt med denna artikeln
är att den delvis har förstört enhetligheten i RomF. Trots att bestämmelserna
i fråga har införts i fördraget utgör de alltså numera undantag från lydelsen i
artikel 234.

2.5 Krav för att ett förhandsavgörande skall få
begäras

2.5.1 Allmänt
För att EG-domstolen skall besvara en fråga ställd av en nationell domstol,
krävs att de fyra krav som är uppställda i artikel 234 är uppfyllda. Innan
domstolen överväger att sända en begäran om ett förhandsavgörande till EG-
domstolen måste den således kontrollera att följande krav är uppfyllda37:
1. Frågan måste hänföra sig till EG-rättsliga bestämmelser, över vilka EG-

domstolen har domsrätt;
2. Frågan måste gälla tolkningen av, eller giltigheten av, dessa

bestämmelser;
3. Frågan måste ha framställts inför den nationella domstolen, samt

                                                
32 Albors-Llorens, s. 1273 ff.
33 Artikel 35(2) FEU
34 Artikel 35(3) FEU.
35 Albors-Llorens, s. 1279 f.
36 Artikel 68(1) RomF.
37 Anderson, s. 50.
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4. Ett svar på frågan måste vara nödvändigt för att den nationella
domstolen skall kunna avkunna en dom.

2.5.2 EG-rättsliga bestämmelser
Det första kravet som måste vara uppfyllt är att det begärda
förhandsavgörandet rör EG-rättsliga bestämmelser, över vilka EG-
domstolen har domsrätt. De EG-rättsliga bestämmelser som omfattas av
artikel 234(1), är förutom det ursprungliga fördraget38 även samtliga fördrag
som ändrar eller kompletterar detta. Även annex och protokoll inkluderas.
Konventioner som ingås mellan medlemsstaterna blir inte automatiskt
föremål för EG-domstolens tolkning, men oftast innehåller dessa
bestämmelser som stadgar att tolkningar kring oklarheter kan avgöras av
EG-domstolen genom förhandsavgöranden.39 Däremot omfattas inte de
deklarationer som en eller ett flertal parter bifogat till fördraget.40

Förutom fördraget, omfattas även giltighet samt tolkning av de rättsakter
som utfärdats av de fem institutionerna41 av artikel 234. Vilka rättsakter som
avses finns det inte någon uttömmande uppräkning på, men det gäller
åtminstone de rättsakter som räknas upp i artikel 249 RomF, dvs
förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. EG-
domstolen har dock använt sig av en vid tolkning vid avgörandet av vilka
rättsakter som skall anses falla in under artikel 234 och har ansett sig ha
jurisdiktion över en mängd rättsakter utan att alltid tillmäta akternas
ursprung någon större betydelse. Sådana sui generis rättsakter är t. ex.
Rådets slutsatser gällande framtida förhandlingspositioner,42 interna
instruktioner antagna av någon institution för att precisera dess tjänstemäns
ställning gentemot en tredje part43 samt internationella överenskommelser
inom konkurrensrätten.44

Genom en ändring som trädde i kraft den 1 november 1993, har EG-
domstolen numera även möjlighet att meddela förhandsavgöranden över
tolkning eller giltighet av rättsakter utfärdade av ECB. De rättsakter
utfärdade av ECB som kan bli föremål för förhandsavgörande är de som
finns uppräknade i artikel 110 RomF. Dessa är förordningar, beslut,
rekommendationer samt yttranden.45

                                                
38 I detta fall avses RomF.
39 Två exempel på konventioner som EG-domstolen har behörighet att tolka, är BrysselK.
samt RomK. Det sker i allt väsentligt i samma former som för ett mål med begäran om
förhandsavgörande enligt artikel 234 RomF.
40 T. ex. Vienna Convention on the Law of Treaties.
41 De fem institutionerna definieras i artikel 7(1) RomF; Parlamentet, Rådet, Kommissionen,
EG-domstolen och Revisionsrätten.
42 C-22/70 ”ERTA”.
43 C-366/88 Frankrike v. Kommissionen.
44 C- 327/91 Frankrike v. Kommissionen.
45 Anderson, s. 59.
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Slutligen den tredje punkten som räknas upp i artikel 234 över vilken EG-
domstolen har domsrätt. Den gäller tolkningen av de stadgar46 för organ som
upprättats av rådet, när stadgarna så föreskriver.47 

Förutom ovan nämnda EG-rättsliga bestämmelser, har EG-domstolen ansett
sig behörig att genom förhandsavgöranden avgöra även andra tvister trots att
dessa inte finns uppräknade i artikel 234. Några exempel på detta är frågor
som gäller giltigheten eller tolkningen av internationella avtal mellan
Gemenskapen och länder utanför EU,48 GATT-avtalet som Gemenskapen
inte ens var part i,49 generella rättsliga principer50 samt vissa nationella
rättsakter.51 

2.5.3 Tolkning och giltighet
Som nämns i artikel 234 är det tolkningen av fördraget, samt tolkningen och
giltigheten av vissa EG-rättsliga akter som kan komma i fråga vid en
begäran om förhandsavgörande. Frågor gällande tolkningen är dock klart
överrepresenterade.52 Frågor om giltigheten av rättsakter kan uppkomma vid
nationella domstolar, och har blivit föremål för förhandsavgöranden av EG-
domstolen i bland annat ICC53- samt Foto-Frost54-fallen. Vad gäller
tolkningen av rättsakter ligger ofta en nationell process till grund, där en
individ hävdar sina rättigheter med hänvisning till att rättsakten i fråga har
direkt effekt. Förhandsavgöranden kan dock begäras oavsett ifall rättsakten i
fråga har direkt effekt eller ej.55

När en fråga angående tolkningen av EG-rätten kommer till EG-domstolen,
är det viktigt att det är just tolkningen av rättsakten som domstolen
koncentrerar sig på, och inte effekten av den. Här finns nämligen en klar
kompetensfördelning mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna.
Även om det enligt artikel 226 samt 227 RomF56 är tillåtet för EG-
domstolen att uttala att en rättsakt i en medlemsstat bryter mot EG-rätten, så
är detta inte tillåtet enligt artikel 234. Det är således endast en generell

                                                
46 Stadgar är de instrument som Rådet använder sig av för att organisera verksamheten inom
vissa organ eller institutioner, t. ex. EG-domstolens stadgar för EKSG, RomF och
EURATOM.
47 Anderson, s. 59.
48 Se t. ex. C-181/73 R. & V. Haegeman v. Belgium, C-87/75 Conceria Daniele Bresciani,
C-65/77 Razanatsimba, C-270/80 Polydor Ltd, C-18/90 Office national de l’emploi och C-
58/93 Zoubir Yousfi.
49 Förenade målen C-267-269/81 SPI SpA och C-290-291/81 Compagnia Singer SpA.
50 C-316/86 Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
51 Se kapitel 2.9.3.
52 Anderson, s. 67.
53 C-66/80 ICC.
54 C-314/85 Firma Foto.
55 Craig och de Búrca, s. 409 f.
56 Artiklarna 226 (tidigare 169) samt 227 (tidigare 170) är de artiklar som används vid
direkta aktioner mot medlemsstaterna. Den första då det är Kommissionen som initierar ett
fördragsbrott, samt den andra då initiativet kommer från ett annat medlemsland.
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tolkning av den berörda rättsakten som skall göras, och sedan är det den
nationella domstolen som skall tillämpa den givna tolkningen.57 

EG-domstolen uttryckte tidigt sin inställning till hur artikel 234 skulle
användas i följande ordalag:

”This provision gives the Court no jurisdiction either to apply the
Treaty to a specific case or to decide upon the validity of a
provision of domestic law in relation to the Treaty.”58

Denna strikta inställning att inte tillämpa EG-rätt på ett speciellt fall, har
dock delvis övergivits genom senare praxis, till förmån för en inställning
som pekar på att domstolen anser sig ha rätt att assistera den nationella
domstolen på ett mer konkret sätt. Detta har uttryckts på följande sätt:

”…wheras it is not for the Court, in the context of Article 177 of
the Treaty, to rule on the compatibility of a national law with
Community law, it does have the jurisdiction to provide the
national court with all the elements of interpretation under
Community law to enable it to assess that compatibility for the
purpose of deciding the case before it.”59

Trots att EG-domstolen således inte har någon möjlighet att förklara en
nationell rättsakt ogiltig, utan endast kan bedöma dennas förenlighet med
fördragets lydelse, innebär det i praktiken ofta att då en nationell rättsakt ej
är förenlig med fördraget, kommer EG-rättens företräde att ”tvinga” den
nationella domstolen att rätta till denna diskrepans. Gränsen mellan att
enbart tolka rättsakten och att faktiskt meddela den nationella domstolen hur
den skall döma i målet tycks således vara flytande.60

Medan tolkningen enligt artikel 234 omfattar såväl fördraget som utfärdade
rättsakter, gäller frågan om giltighet endast de av institutionerna samt de av
ECB utfärdade rättsakterna. Även om nationella domstolar under vissa
undantag kan behandla EG-rättsakter som ogiltiga, måste de i de fallen
omedelbart hänföra frågan till EG-domstolen.61 De nationella domstolarna
har nämligen ingen möjlighet att ogiltigförklara någon del av EG-rätten utan
att först ha erhållit ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Ett undantag
finns dock när det gäller interimistiska förhållanden, men då under strikta
villkor uppsatta av EG-domstolen.62 De uppställda villkoren har domstolen
uttryckt enligt följande:

                                                
57 Craig och de Búrca, s. 449.
58 C-6/64 Costa v. ENEL, stycke 5.
59 C-186/90 Durighello, stycke 10.
60 Craig och de Búrca, s. 409.
61 Förenade mål C-143/88 & C-92/89 Zuckerfabrik Süderdithmarschen.
62C-314/85 Foto-Frost samt förenade målen C-143/88 & C-92/89 Zückerfabrik
Süderdithmarschen.
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”supension of enforcement of a national measure adopted in
implementation of a Community regulation may be granted by a
national court only:
(i) if that court entertains serious doubts as to the validity of

the Community measure and, should the question of the
validity of the contested measure not already have been
brought before the Court, itself refers that question to the
Court;

(ii) if there is urgency and a threat of serious and irreparable
damage to the applicant;

(iii) and if the national court takes due account of the
Community’s interests.”63

2.5.4 Framställning av frågan
Den till EG-domstolen ställda frågan måste ha uppkommit under den
pågående processen i den nationella domstolen, men det finns inte några
begränsningar för vid vilken tidpunkt i processen en fråga måste ställas.64

Skulle målet dock redan vara avgjort, bortfaller EG-domstolens kompetens
att besvara frågan, då det inte finns någon möjlighet för den nationella
domstolen att tillämpa det givna svaret på fallet.65 Frågan kan initieras
antingen av parterna eller av den nationella domstolen, men en part har dock
ingen rätt att tvinga domstolen att verkligen sända en fråga till EG-
domstolen.66 

2.5.5 Frågans nödvändighet
Artikel 234(2) stadgar att en nationell domstol får begära ett
förhandsavgöranden från EG-domstolen endast ”om den anser att ett beslut i
frågan är nödvändigt för att kunna döma i saken”. De frågor som
uppkommer är vad som menas med ”beslut”, vad menas med ”nödvändigt”
samt vad menas med ”för att kunna döma i saken”? 

Den första frågan kan besvaras antingen med att beslut innebär ett beslut av
EG-domstolen, eller av den nationella domstolen. Det första alternativet
skulle innebära att den nationella domstolen endast har behörighet att skicka
en fråga till EG-domstolen i de fall då den inte anser sig själv vara kapabel
att avgöra tvisten utan att begära ett förhandsavgörande av EG-domstolen.
Skulle de anse sig själva kompetenta att avgöra frågan, skulle de således inte
ha någon behörighet att sända en fråga. Det andra alternativet däremot skulle
innebära att den nationella domstolen har behörighet att sända en förfrågan
så snart den upplever svaret på frågan nödvändigt för att kunna döma i
målet. Denna behörighet bortfaller inte enbart för att den nationella
domstolen anser sig i nödfall vara kapabel att avgöra fallet utan EG-
domstolens hjälp. Båda alternativen har förespråkare, men med hänvisning
till den praxis som finns, ligger det närmast till hands att tolka artikelns
                                                
63 C-143/88 & C-92/89 Zückerfabrik Süderdithmarschen,, stycke 22 - 33.
64 Se t. ex. C-107/76 Hoffman-La Roche, förenade målen C-143/88 & C-92/89 Zückerfabrik
Süderdithmarschen AG samt C-124/92 An Bord Bainne Co-operative Ltd.
65 Arnull m. fl., s. 265.
66 C-283/81 CILFIT, stycke 9.
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lydelse som att det är ett beslut från den nationella domstolen som skall
föreligga för att jurisdiktion skall finnas.67

Den andra frågan gäller vad som menas med nödvändighet. Den har inte
givit upphov till några speciella avgöranden, men EG-domstolen har genom
att göra en vid tolkning av lydelsen uttalat att så länge frågan inte är
irrelevant, skall den anses som nödvändig.68

Den sista frågan handlar om vad som menas med ”för att kunna döma i
saken”. Här har domstolen ansett att en vid tolkning är att föredra och det är
den nationella domstolen som är mest lämpad att avgöra när en fråga bör
sändas till EG-domstolen. Den nationella domstolen avgör själv under
vilken del i processen den anser det lämpligast. Det kan vara en fråga som är
aktuell vid det specifika tillfället eller en som förutspås uppkomma vid ett
senare tillfälle. Vidare är det frågan om det endast är den domstolen som
skall avge det slutgiltiga domslutet som har behörighet att begära ett
förhandsbesked? Problem kan uppstå t. ex. då det är olika domstolar som
hanterar olika delar av processen. EG-domstolen har dock fastslagit att en
domstol endast får begära förhandsbesked i frågor som är avgörande för att
just den skall komma fram till sitt beslut. Att det är exakt samma
domstolssammansättning som sänder frågan och som hanterar svaret är dock
inte nödvändigt trots att det givetvis är önskvärt.69

2.6 Vilka domstolar får begära
förhandsavgöranden?
Lydelsen i artikel 234 är att en domstol70 i en medlemsstat får begära ett
förhandsavgörande. Vad som räknas som en domstol har dock EG-
domstolen förbehållit sig rätten att själv avgöra. Det avgörande är inte hur
organet betecknas i det enskilda medlemslandet, utan hur EG-domstolens
bedömning av det ser ut. Ett organ kan således betecknas som en domstol i
ett medlemsland, men inte anses vara det enligt EG-domstolens uppfattning.
Samtidigt kan ett organ enligt EG-domstolen anses utgöra en domstol trots
att organet ej anses som det enligt den nationella uppfattningen. Att ett
organ benämns som en domstol av medlemslandet är således ingen garanti
för att EG-domstolen kommer att anse att så verkligen är fallet.71 I de fall då
ett organ fungerar såväl administrativt som juridiskt, är det endast vid
fullgörandet av de senare uppgifterna som en möjlighet att begära ett
förhandsavgörande finns.72

                                                
67 Anderson, s. 80 ff. Se C-166/73 Rheinmühlen samt C-338/85 Pardini Fratelli SpA.
68 C-283/81 CILFIT, stycke 10.
69 Anderson, s. 88 ff.
70 Den engelska versionen är unik genom att använda två termer. Den anger ”any court or
tribunal”. I övriga språkversioner används endast en term; Gericht (tyska), juridiction
(franska), giurisdizione (italienska) och Rechterliche Instantie (holländska).
71 C-61/65 Änkan Vaassen.
72 C-192/98 Ministero dei Lavori Pubblici and Another, C-440/98 RAI och C-14/86 Pretore
di Salò.
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Som nämndes ovan skall det röra sig om en domstol ”i en medlemsstat”.
Detta vållar normalt inga problem då medlemsstaterna är uppräknade i
artikel 299(1) RomF. De följande paragraferna i artikeln innehåller dock
särskilda bestämmelser för olika territorier som har någon slags anknytning
till en medlemsstat och i vissa fall kan dessa orsaka problem för EG-
domstolen vid avgörandet ifall det rör sig om en domstol ”i en medlemsstat”
eller ej.73

Det avgörande för ifall ett organ kommer att anses som en domstol och
därmed vara berättigad till att begära förhandsavgöranden enligt artikel 234,
är om det har en statlig karaktär74 samt om det utövar en rättslig funktion75.
Faktorer som EG-domstolen beaktar vid avgörandet huruvida ett organ
utövar en rättslig funktion eller ej, är ifall organet är upprättat enligt lag, ifall
organet är tillfälligt eller permanent, ifall organets utslag är bindande eller
ej, ifall förfaringssättet är inter partes, ifall organet utgår ifrån lagregler samt
ifall organet är självständigt.76 

Studerar man EG-domstolens avgörande för när ett organ har ansetts behörig
att begära förhandsavgörande, är det svårt att finna en enhetlig bedömning.
Generellt har skiljedomstolar ansetts falla utanför domstolsbegreppet. Det
faktum att skiljedomstolen ger ett domslut enligt lag som dessutom är
bindande mellan parterna är inte tillräckligt. I ett tidigt avgörande tillät dock
EG-domstolen en arbetsrättslig obligatorisk skiljedomstol att inhämta ett
förhandsbesked. Det domstolen fäste avgörande vikt vid var att
skiljedomstolens ledamöter utnämndes av en minister, den var inte
temporär, den hade till uppgift att avgöra tvister och tillämpade ett
kontradiktoriskt förfarande samt att den var tvungen att följa samt tillämpa
lagregler.77 

I ett annat fall var förutsättningarna på många sätt lika, det rörde sig om en
skiljedomstol vars förfarande och domslut följde tysk lag, domslutet
medförde res judicata och domslutet kunde genomdrivas på samma sätt som
ett domstolsutslag. Trots detta vägrade EG-domstolen att besvara frågorna
med hänvisning till att parterna inte var tvingade att föra tvisten till
skiljedomstol samt att den tyska staten varken var involverad i beslutet att
föra tvisten till skiljedomstol eller i själva skiljedomsprocessen.78

I fallet Broekmeulen begärde Appeals Comittee for General Medicine, en
holländsk nämnd, ett förhandsavgörande. Nämnden överprövade frågor om
läkares rätt att utöva sitt yrke. Nämnden ansågs av EG-domstolen utgöra en
domstol enligt artikel 234. Detta trots att organet var ett privat samfund.

                                                
73 Arnull (III), s. 131. Se vidare Kapitel 2.9.2.
74 C-246/80 Broekmeulen, stycke 16 samt C- 102/81 Nordsee, stycke 11-12.
75 C- 43/71 Politi S.A.S., stycke 5, C- 138/80 Borker, stycke 4 samt C-318/85 Greis-
Unterweger, stycke 4.
76 C-54/96 Dorsch Consult, stycke 23.
77 C-61/65 Änkan Vaassen.
78 C-102/81 Nordsee.
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Domstolen motiverade sin slutsats med att en minister utnämnde tre av
domstolens nio medlemmar, nämnden tillämpade ett kontradiktoriskt
förfarande, och dess avgöranden kunde överklagas till allmän domstol
(vilket i praktiken dock aldrig hade skett). Här fästes avgörande vikt vid att
nämndens verksamhet kunde påverka utövandet av sådana rättigheter som
gemenskapsrätten ger, samt att nämndens avgöranden betraktades som
praktiskt sett icke överklagbara. Det faktum att det fanns ett visst statligt
inslag vid tillsättandet av skiljedomstolen tillmättes också viss betydelse.79

Ett fall då EG-domstolen vägrat att besvara en begäran om förhandsbesked
från ett svenskt organ, med hänvisning till att organet i fråga ej kan anses
utgöra en domstol, är ett fall då Skatterättsnämnden ställt en fråga.80

Skatterättsnämnden är en särskild nämnd som på begäran av en skattskyldig
kan meddela förhandsbesked i beskattningsfrågor. Detta beslut kan i sin tur
överklagas hos Regeringsrätten och ett förhandsbesked som vunnit laga kraft
skall följas vid taxering om och i den mån den som begärt förhandsbeskedet
yrkar det. Staten är sålunda bunden av förhandsbeskedet.81 Skälet till att
frågorna avvisades hade inte så mycket med nämndens oberoende ställning
eller kompetens att göra, utan med den typ av verksamhet den utövar. EG-
domstolen fäste avgörande vikt vid att nämnden inte prövar lagligheten av
beslut som förvaltningsmyndighet fattat, utan istället själv fattar beslut om
hur en viss transaktion skall bedömas. Domstolen ansåg därför att nämndens
beslut mer liknade förvaltningsbeslut än rättsskipning.82 Detta avgörande
kan jämföras med en förfrågan som sändes från Överklagandenämnden för
Högskolan, vilket är en permanent nämnd som upprättats genom
Högskolelagen (1992:1434). Nämnden har till uppgift att ansvara för en
oavhängig granskning av besvär riktade mot beslut gällande utnämningar
gjorda vid universitet samt högskolor. Då denna nämnd sände en begäran
om förhandsavgörande till EG-domstolen, ansågs den som en domstol och
fick sin fråga besvarad.83

2.7 Vilka domstolar är skyldiga att begära
förhandsavgörande?
I artikel 234 görs en skillnad mellan de domstolar som har en möjlighet att
begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen och de domstolar som har
en skyldighet att göra det. Samtliga instanser har således en rättighet att
begära ett förhandsavgörande. Problemen uppkommer när det gäller
skyldigheten att rådfråga EG-domstolen. Enligt lydelsen i artikel 234(3)
skall skyldigheten gälla samtliga domstolar mot vars avgöranden det inte
finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning. Två olika synsätt har
framlagts gällande vilka slags domstolar som skall anses höra till denna
kategori, den abstrakta respektive konkreta teorin. Enligt den abstrakta
                                                
79 C-246/80 Broekmeulen.
80 C-134/97 Victoria Film A/S.
81 C-134/97 Victoria Film A/S, stycke 7 och 10.
82 C-134/97 Victoria Film A/S, stycke 18.
83 C-407/98 Katarina Abrahamsson and Leif Anderson v Elisabet Fogelqvist.
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teorin anses endast de domstolar vars avgöranden aldrig kan bli föremål för
överklagande som tillhörande artikel 234(3)-domstolar. Den konkreta teorin
ser istället till det individuella fallet och avgörande är huruvida domstolens
avgörande är möjligt att överklaga i just det aktuella fallet.84

Hur EG-domstolen har valt att tolka situationen har tydligast framkommit i
Costa mot ENEL.85 Fallet var ett bagatellmål som inte skulle ha behandlats
av den formellt sett slutliga instansen. EG-domstolen ansåg därför att den
lägre domstol som fällde det slutgiltiga avgörandet hade en skyldighet att
begära ett förhandsavgörande. Det är dock inte klarlagt vad som gäller i de
fall då prövningstillstånd är möjligt.86

2.8 Undantag från skyldigheten att begära
förhandsavgörande

2.8.1 Allmänt
Som framgått ovan finns en skyldighet för vissa domstolar att vända sig till
EG-domstolen för att få vägledning i hur EG-rätten skall tolkas. Man skall
dock komma ihåg att det är den nationella domstolen som avgör detta och
parterna har ingen möjlighet att tvinga en domstol att vända sig till EG-
domstolen. Vissa undantag till den absoluta skyldigheten att begära
förhandsavgöranden har dock framkommit genom praxis. Det är således inte
nödvändigt för en nationell domstol att vända sig till EG-domstolen i de fall
då den EG-rättsliga regleringen i fråga redan blivit tolkad av EG-domstolen,
acte éclairé, eller då det inte råder någon tvivel angående den korrekta
tillämpningen av EG-rätten, acte clair. Det är inte heller nödvändigt för den
nationella domstolen att vända sig till EG-domstolen då den uppkomna
frågan inte har någon relevans för målets utgång.

2.8.2 Acte éclairé
Det står klart uttryckt att artikel 234 skall användas endast i de fall då det
finns en fråga att besvara som faller inom någon av de kategorier som räknas
upp i artikelns tredje stycke. I vissa fall behövs dock inte ens i dessa fall
frågan sändas till EG-domstolen och skulle det ändå göras så behöver den
ställda frågan inte besvaras av EG-domstolen. Det vanligaste fallet gäller när
EG-domstolen tidigare fällt ett avgörande i frågan och rättsläget därför redan
är klarlagt. Första gången detta fastslogs genom praxis var i Da Costa målet
från 1962.87 I fallet var förutsättningarna i målet materiellt identiska med de
som tagits upp till bedömning i ett annat fall88. Då inga nya omständigheter
åberopats hänvisade EG-domstolen den nationella domstolen till det tidigare
avgörandet och besvarade således inte frågan på nytt. Domstolen motiverade
sitt beslut med följande ord:

                                                
84 Craig och de Búrca, s. 412.
85 C-6/64 Costa v. ENEL.
86 Bernitz och Kjellgren, s. 150.
87 C-28-30/62 Da Costa.
88 C-26/62 Van Gend en Loos.
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”Although the third paragraph of Article 177 unreservedly
requires courts or tribunals of a Member State against whose
decision there is no judicial remedy under national law […] to
refer to the Court every question of interpretation raised before
them, the authority of an interpretation under Article 177 already
given by the Court may deprive the obligation of its purpose and
thus empty it of its substance. Such is the case especially when the
question raised is materially identical with a question which has
already been the subject of a preliminary ruling in a similar
case.”89 

I ett avgörande tjugo år senare, gick domstolen ytterligare ett steg vidare
genom att konstatera att skyldigheten att begära ett förhandsavgörande
bortfaller om domstolen har behandlat området, även om de ställda frågorna
inte är ”strictly identical”. Detta uttrycktes med att en nationell domstol var
befriad från skyldigheten att begära ett förhandsavgörande:

”where previous decisions of the Court have already dealt with the
point of law in question, irrespective of the nature of the
proceedings which led to those decisions, even though the question
at issue are not strictly identical.90

EG-domstolen menade att en nationell domstol aldrig kan berövas
möjligheten att sända begäran om förhandsavgöranden till EG-domstolen,
men om frågan är identisk med ett tidigare avgörande så kommer domstolen
endast att hänvisa till det tidigare avgörandet. Det är tydligt att EG-
domstolen uppmanar de nationella domstolarna att förlita sig på tidigare
avgjorda domar. Genom denna praxis har således ett system med prejudikat
vuxit fram.91 

2.8.3 Acte clair
Acte clair doktrinen är ytterligare ett undantag från den skyldighet som
stadgas i artikel 234(3). Den befriar nationella domstolar från skyldigheten
att begära förhandsavgöranden i de fall då det inte råder någon tvivel om hur
frågan skulle besvaras och detta även om det inte finns något tidigare
avgörande från EG-domstolen som klarlägger rättsläget. Doktrinen är
härledd från fransk lagstiftning och nämndes för första gången i EG-
domstolen genom ett uttalande av Generaladvokat Lagrange i Da Costa-
fallet.92 Användningen av Acte clair doktrinen utvecklades i praxis
framförallt genom CILFIT-fallet93. I fallet ställde Corte Suprema di
Cassazione i Italien frågan huruvida skyldigheten att begära ett
förhandsavgörande enligt artikel 234 var beroende av i fall den nationella

                                                
89 C-28-30/62 Da Costa, stycke 3.
90 C-283/81 CILFIT, stycke 14.
91 Craig och de Búrca, s. 414 f.
92 C-28-30/62 Da Costa.
93 C-283/81 CILFIT
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domstolen anser att det föreligger ett rimligt tvivel om tolkningen94. EG-
domstolens svar på den ställda frågan har blivit den vedertagna
formuleringen på acte clair.

”Finally, the correct application of Community law may be so
obvious as to leave no scope for any reasonable doubt as to the
manner in which the question raised is to be resolved. Before it
comes to the conclusion that such is the case, the national court or
tribunal must be convinced that the matter is equally obvious to
the courts of the other Member States and to the Court of Justice.
Only if those conditions are satisfied may the national court or
tribunal refrain from submitting the question to the Court of
Justice and take upon itself the responsibility for resolving it.”95

Som framgår i domen räcker det inte med att den nationella domstolen anser
det klarlagt att det enligt den nationella rättsordningen inte föreligger några
tvivel. Den måste dessutom vara övertygad om att det inte råder några som
helst tvivel hur någon av de övriga medlemsstaternas domstolar eller EG-
domstolen skulle tolka rättsakten. När den nationella domstolen resonerar
sig fram till detta beslut, måste den beakta96

� samtliga språkversioner, vilka alla har lika stort värde,
� innebörden av den för EG-rätten specifika terminologin, som kan skilja

sig från medlemsstaternas, samt 
� vikten av att sätta varje rättsakt i dess rätta sammanhang och att tolka

den mot bakgrund av gemenskapsrätten som helhet, med hänsyn tagen
till gemenskapsrättens syften och dess utvecklingsstadium vid den
tidpunkt då den ifrågavarande bestämmelsen skall tillämpas.

Ifall acte clair doktrinen ursprungligen var tänkt som en lättnad av det
obligatorium som stadgas i artikel 234(3), så kan detta knappast sägas ha
blivit fallet. Det är inte realistiskt att en nationell domstol skall besitta den
kompetens och de språkliga kunskaper som krävs för att kunna uppfylla de
satta kriterierna. Doktrinen innebär dock att den enhetliga tillämpningen av
EG-rätten upprätthålls på ett effektivt sätt, så länge som de nationella
domstolarna skickar förfrågningar till EG-domstolen i alla tveksamma fall.97

När CILFIT-fallet avgjordes fanns troligen en intention från EG-domstolen
att öka antalet förhandsavgöranden. Domstolen bortsåg vid denna tid från
risken att allt för många fall skulle kunna äventyra ett fungerande
domstolssystem. CILFIT-fallet har blivit föremål för en hel del kritik just
därför att kriterierna i stort sett är omöjliga att uppfylla. Generaladvokat
Jacobs föreslog en ändring av de strikta kraven redan i sitt yttrande i Wiener
fallet. Han ansåg att det uppställda kravet innebärande att en nationell

                                                
94 På engelska, ”a reasonable interpretive doubt”.
95 C-283/81 CILFIT, stycke 16.
96 Anderson, s. 166.
97 Anderson, s. 166 ff.
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domstol är tvungen att undersöka och jämföra samtliga språkversioner är
orimligt. Det skulle innebära en insats som vida överskrider den arbetsinsats
EG-domstolen själv gör, trots att den är den mest lämpade att genomföra en
dylik komparation. Han menade att en lättnad av de nuvarande kraven
troligtvis skulle minska EG-domstolens arbetsbörda utan att för den skull
äventyra den enhetliga tillämpningen av EG-rätten.98

2.8.4 Irrelevanta frågor
Den nationella domstolens skyldighet att begära ett förhandsavgörande från
EG-domstolen är inte heller nödvändigt då det rör sig om en irrelevant fråga.
Det innebär att även om en fråga om tolkning av EG-rätten har uppkommit i
processen, men svaret på denna fråga, inte på något sätt kan påverka
utgången i målet så har den nationella domstolen ingen skyldighet att
rådfråga EG-domstolen om den korrekta tolkningen.99

2.9 När besvarar EG-domstolen inte en begäran
om ett förhandsavgörande?

2.9.1 Allmänt
Omfattningen av artikel 234 är begränsad till tolkningen av EG-fördraget
samt giltigheten och tolkningen av rättsakter utfärdade av gemenskapens
institutioner. För att undvika att artikeln används även för andra ändamål än
de som ursprungligen avsetts, har EG-domstolen i vissa fall nekat till att
besvara frågor från olika nationella domstolar. Trots att EG-domstolen inte
har någon uttalad rätt till ”docket control”100, har den genom sina
avgöranden i ett antal fall utvecklat principer enligt vilka den vägrar besvara
begärande om förhandsavgöranden. Detta görs med hänvisning till artikel 92
i procedurreglerna genom att meddela att domstolen som skickat förfrågan
ej är behörig eller med hänvisning till att EG-domstolen ej har rätt att
besvara de ställda frågorna.101 Det syns en tydlig skillnad i EG-domstolens
inställning till att besvara frågor. Tidigare gjordes detta i stort sett utan några
som helst förbehåll, vilket kommer till uttryck i ett uttalande från domstolen
i början av 1960-talet:

”[T]he considerations which may have led a national court or
tribunal to its choise of question as well as the relevance which it
attributes to such questions in the context of the case before it are
excluded from review by the Court of Justice.”102

Detta skall då jämföras med dagens inställning till frågor ställda med stöd av
artikel 234.

                                                
98 C-338/95 Wiener, stycke 65.
99 C-283/81 CILFIT, stycke 10.
100 För förklaring se kapitel 5.6.
101 Anderson, s. 97.
102 C-26/62 Van Gend en Loos, stycke 5.
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2.9.2 Domstolen som skickar frågan har ej rätt behörighet
Som nämnts ovan finns vissa kriterier för att organet som skickar frågan
skall anses som en domstol i en medlemsstat enligt EG-domstolen. Om
dessa krav ej är uppfyllda kan EG-domstolen således vägra besvara frågor.
Här gäller både att organet skall anses vara en domstol samt ett det är en
domstol ”i en medlemsstat”. Ett flertal förfrågningar har avböjts med
hänvisning till att det första kravet ej är uppfyllt103, men hittills inte något på
grund av det andra.104 Exempel på fall då EG-domstolen fått bedöma
huruvida en sändande domstol var att anse som en domstol ”i en
medlemsstat” eller ej var då frågan sändes från Tribunal Administratif i
Papeete i Franska Polynesien105 samt från Deputy High Bailiff’s Court106 i
Douglas Isle of Man. I båda fallen ansåg EG-domstolen att de nationella
domstolarna var att anse som behöriga och besvarade således de sända
frågorna.107

EG-domstolen har även i vissa andra fall vägrat att besvara sända frågor
med hänvisning till den sändande domstolens behörighet. Detta har t. ex.
skett då den nationella domstolen inte har någon juridisk skyldighet att
pröva fallet i fråga108 eller då förfarandet inför den nationella domstolen
redan är avslutat109.

2.9.3 Frågorna rör ej EG-rätt
EG-domstolen anser sig endast ha jurisdiktion över frågor som gäller
tolkningen och giltigheten av EG-rätt. Skulle frågan visa sig egentligen röra
nationell rätt har EG-domstolen vid ett flertal tillfällen avböjt begäran om ett
förhandsavgörande.110 Ett undantag finns dock då den EG-rättsliga
bestämmelsen i fråga är relevant endast på grund av att den har använts som
förebild för en nationell bestämmelse.111 Skulle EG-domstolen i dessa fall
neka till att besvara ställda frågor finns det en risk att dubbel nationell
rättspraxis skulle växa fram. En då det rör tolkningen av den berörda EG-
rättsliga bestämmelsen i sin rätta kontext samt en då samma rättsakt är
tillämplig endast för att den varit förebild för en nationell rättsakt vilken
endast rör nationella angelägenheter. Ifall den senare tolkningen påverkar
den förra finns det en risk att EG-rättens enhetliga tillämpning äventyras.112

Det har dock rått viss oenighet huruvida detta förfarande är korrekt eller ej

                                                
103 Se t. ex. C-138/80 Borker, C-102/81 Nordsee, C-318/85 Greis Unterweger och C-24/92
Corbiau.
104 Anderson, s. 97.
105 Förenade målen C-100/89 och C-101/89 Kaefer and Procacci.
106 C-355/89 Barr.
107 Arnull (III), s. 131 f.
108 Se t. ex. C-138/80 Borker och C-111/94 Job Centre Coop.
109 Se t. ex. C-338/85 Pardini, Förenade mål C-422-424/93 Zabala samt C-314/96 Djabali.
110 Anderson, s. 100.
111 Se t. ex. C-297/88 och 197/89 Dzodzi, C-231/89 Gmurzynska-Bscher, C-384/89
Tomatis, C-73/89 Fournier, C-88/91 Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, C-28/95
Leur-Bloem och C-130/95 Bernd Giloy.
112 Arnull m. fl., s. 266.
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och i såväl Leur-Bloem som Giloy fallen har domstolen gått emot
Generaladvokat Jacobs åsikt.113

2.9.4 Irrelevanta frågor
Som nämnts ovan har en nationell domstol ingen förpliktelse att ställa en
fråga till EG-domstolen då tolkningen av EG-rätten är irrelevant för målets
utgång. På samma sätt kan EG-domstolen vägra besvara en begäran om ett
förhandsavgörande med hänvisning till detta faktum. EG-domstolen har
dock upprätthållit en inställning att det är den nationella domstolen som
avgör ifall frågan är relevant eller ej. I vissa fall har en begäran besvarats
trots att EG-domstolen uttryckt sig på följande sätt i domen:

”It’s assessment must be respected even if, as in this case, it is
difficult to see how the answer which the Court is asked to give
can influence the decision in the main proceeding.”114

Detta visar att EG-domstolen så långt som möjligt låter den nationella
domstolen avgöra ifall en fråga är relevant eller inte. EG-domstolen har
endast ett fåtal gånger vägrat besvara ställda frågor med hänvisning till att
frågan är irrelevant. Detta har t. ex. varit då det inte föreligger någon verklig
tvist mellan parterna, då den EG-rättsliga bestämmelsen inte på något sätt
kan tillämpas på de uppkomna frågorna vid den nationella processen samt
ifall då det föreligger tvivel angående ifall den fakta i målet som uppgivits är
korrekt.115

2.9.5 Hypotetiska frågor
EG-domstolen anser sig inte heller ha någon skyldighet att besvara frågor
ställda av nationella domstolar då det inte föreligger någon verklig tvist
mellan parterna. Domstolens uppfattning baserar sig framförallt på de två
Foglia v. Novello fallen.116 

Det första Foglia v. Novello fallet117 gällde ett avtal mellan två
näringsidkare bosatta i Italien. Novello köpte vin från Foglia, för försäljning
i Frankrike. I avtalet fanns en klausul som stadgade att Novello skulle betala
samtliga kostnader som hade med leveranser att göra, men inte några
avgifter som stred mot den grundläggande principen om varors fria rörlighet.
När Novello sedan vägrade betala en skatt härrörande från Frankrike, med
hänvisning till kontraktet, stämde Foglia henne inför Italiensk domstol. Den
nationella domstolen ställde fem frågor till EG-domstolen gällande avgiftens
giltighet. Det utmärkande för fallet var att båda parterna hade ett intresse i
att den franska lagen skulle förklaras ogiltig.118 EG-domstolen vägrade att
besvara de ställda frågorna och motiverade sitt domslut på följande sätt;

                                                
113 O’Keeffe, s. 519.
114 Förenade mål C-98, 162 och 258/85 Bertini, stycke 8.
115 Anderson, s. 101 ff.
116 C-104/79 Foglia I och C- 244/80 Foglia II.
117 C-104/79 Foglia I.
118 Anderson, s. 106.
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”The duty of the Court under Article 177 of the EEC Treaty is to
suply all courts in the Community with the information on the
interpretation of Community law which is necessary to enable
them to settle genuine disputes which are brought before them. A
situation in which the court was obliged by the expedient of
arrangements like those described above to give rulings would
jeopardise the whole system of legal remedies available to private
individuals to enable them to protect themselves against tax
provisions which are contrary to the Treaty.”119

Den italienska domstolen var minst sagt missnöjd med EG-domstolens
vägran att besvara de ställda frågorna och sände fem nya frågor. Fyra av
dessa gällde frågor uppkomna i samband med Foglia v. Novello I och den
sista frågan berörde lagligheten av den franska skatten. EG-domstolen
vägrade dock även denna gång att besvara frågorna med hänvisning till att
inget nytt hade tillkommit.120

Trots att EG-domstolen tidigare uttalat att det är upp till den nationella
domstolen att avgöra ifall det finns ett behov att sända en fråga till EG-
domstolen, understryks i Foglia v. Novello II, att EG-domstolen ser sig
tvungen att granska den nationella domstolens bedömning för att undvika att
artikel 234 används för andra syften än vad den ursprungligen var tänkt
för.121 Här måste särskild vaksamhet råda från EG-domstolens sida då den
ställda frågan rör ifall ett annat medlemslands lagstiftning överrensstämmer
med EG-rätt.122

2.9.6 Bristfälliga faktiska eller rättsliga omständigheter
Slutligen skall även nämnas det fall då det till EG-domstolen inkomna
materialet helt enkelt anses alltför bristfälligt för att det skall tas upp till
prövning. Detta kan antingen bero på att det saknas information om relevant
nationell lagstiftning, eller att bakgrundsfakta i målet är för dåligt återgiven
för att en korrekt dom skall kunna avkunnas. Anledningarna till att
domstolen avvisar ansökningar på grund av detta är troligtvis
processekonomiska skäl samt effektivitetsskäl. Man kan även ana antydan
till en vilja från domstolens sida att utöva en form av docket control eller ett
uttryck för att EG-domstolen, med tanke på den erfarenhet som nu borde
finnas, anser sig kunna kräva viss disciplin från de nationella
domstolarna.123 

Domstolens inställning att vägra ge ett utslag när bakgrundsfakta i fallet inte
är tillräckligt klar fastslogs genom fallet Telemarsicabruzzo124. Domslutet
avkunnades i plenum och är en tydlig markering avseende domstolens

                                                
119 C-104/79 Foglia I, stycke 11.
120 C- 244/80 Foglia II.
121 C- 244/80 Foglia II, stycke 18.
122 C- 244/80 Foglia II, stycke 30.
123 O’Keeffe, s. 526 ff.
124 C-320-322/90 Telemarsicabruzzo.
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inställning i frågan. Det finns dock några fall då domstolen frångått denna
inställning och besvarat begärande om förhandsavgöranden som kunde ha
avvisats. I dessa fall har EG-domstolen dock ansett att den har kunnat ge ett
användbart svar på frågan trots bristen i bakgrundsfakta.125 Det råder dock
inte enighet angående att bristfällig information skall vara skäl till att avslå
en ansökan. Domstolens praxis har bland annat kritiserats av
Generaladvokat Lenz i dennes yttrande i Bosman-fallet126.

Faran med att EG-domstolen tillämpar en sträng attityd gentemot inkommet
bristfälligt material är att de nationella domstolarna helt enkelt anser att de
uppställda kraven är allt för svåra att uppnå och i fortsättningen undviker att
använda sig av artikel 234.127 Med tanke på de utfärdade riktlinjerna128,
utgivna av EG-domstolen, borde detta dock inte vålla några större problem i
framtiden ifall informationen verkligen når de nationella domstolarna och
dessa uppfyller de föreskrivna kraven.

Även på detta område skall dock uppmärksammas att domstolens praxis inte
är enhetlig. En mycket tunn linje finns mellan de fall som har ansetts
otillräckliga i fråga om rättslig och faktiskt information, samt de fall då den
ställda frågan rör specifika tekniska detaljer, och domstolen har ansett sig
kunna avge ett användbart svar trots bristen på juridisk eller saklig
information.129

2.10 I vilken omfattning begärs
förhandsavgöranden?
Artikel 234 fanns med redan då RomF trädde i kraft den 1 januari 1958. Det
dröjde dock mer än tre år innan den användes för första gången.130 Alltsedan
dess har just användningen av förhandsavgöranden stadigt ökat. År 1973
översteg antalet förhandsavgöranden för första gången 50 och fem år senare
hade antalet fördubblats. I början på 1990-talet avgjordes ungefär 150
avgöranden per år och endast ett par år senare hade antalet ökat till ungefär
250 avgöranden per år. Om ökningen fortsätter i samma takt och inget görs
åt situationen så måste EG-domstolen mycket snart avgöra mer än 300
förhandsavgöranden per år. Det är tydligt att från att ursprungligen ha utgjort
en bråkdel av domstolens arbetsbörda, har denna andel ständigt ökat för att
sedan 1990-talets början ligga på mer än femtio procent av det totala antalet
fall.131 Med den planerade utvidgningen kommer antalet troligen att fortsätta
öka i en allt snabbare takt.

                                                
125 Arnull m. fl., s. 271 f.
126 C-415/93 Bosman.
127 O’Keeffe, s. 532.
128 Se Kapitel 2.11.
129 O’Keeffe, s. 533. Se t. ex. C-316/93 Vaneetfeld, C-177/94Perfili samt C-93/92
Motorradcenter.
130 C-13/61 Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd.
131 Se bilaga 1.
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En diskussion kring vilka medlemsländer det är som sänder flest
förfrågningar enligt artikel 234 har förts av Paju och Paulander.132 De menar
att det antal frågor som ställs av en medlemsstats domstolar per år samt även
frågornas kvalitet, påverkas av bland annat tre faktorer.
� Den tid som förflutit sedan medlemsstaten i fråga anslöt sig till

gemenskapen,
� Medlemsstatens storlek,133

� Medlemsstatens sociala kultur i allmänhet och rättskultur i synnerhet.

En första slutsats som kan dras är att domstolar i nya medlemsländer oftast
ställer färre frågor än domstolarna i medlemsländerna som varit med under
en längre period. Den troligaste anledningen till detta är att det krävs en viss
inkörningsfas för att vänja sig vid rättsinstitutet. Det är även klarlagt att
större medlemsstater ställer fler frågor än mindre medlemsstater. De länder
som ställer flest frågor är Tyskland, Frankrike och Italien. Dessa tre länder
är även de folkrikaste medlemsländerna.134 En annan synpunkt författarna
framför är att domstolarna i de medlemsländerna som i den nationella
rättsordningen har ett förfarande som liknar det som föreskrivs i artikel 234
känner sig mer bekväma med rättsinstitutet och därför använder det i större
utsträckning. Frågefrekvensen kan även ses som ett tecken på integration,
vilket överensstämmer med den förstnämnda slutsatsen. Att detta inte
stämmer in på Storbritannien och Danmark kan ses som ett tecken på deras
avvaktande ställning till samarbetet inom gemenskapen.

2.11 Utvecklingen av EG-domstolens
inställning till förhandsavgöranden
EG-domstolens inställning till förhandsavgöranden har skiftat genom åren.
Dessa skiften har lite grovt delats in i fyra olika faser i en framställning av
Barnard och Sharpston.135 Då utvecklingen är intressant för hur EG-
domstolen har ändrat sin inställning efterhand som antalet medlemsstater
och arbetsbördan har ökat anser jag att den fyller en funktion i denna
framställning.

Under den första fasen som sträcker sig över de första åren i EU:s historia
visade domstolen en mycket stor villighet att besvara förhandsavgöranden.
Den enhetliga tillämpningen av EG-rätten framhävdes som en mycket viktig
del i processen. Artikel 234 hade ännu inte hunnit börja användas särskilt
frekvent och det fanns vid denna tidpunkt ingen direkt oro över vilken
enorm arbetsbelastning artikeln skulle kunna ge upphov till ifall det inte
infördes några restriktioner avseende dess användningsområde. 

Under den andra fasen börjar EG-domstolen dels omformulera de ställda
frågorna och dels göra gällande att den ej har jurisdiktion enligt artikel 234,
                                                
132 Paju och Paulander, s. 85 ff.
133 I folkmängd räknat.
134 Tillsammans med Storbritannien.
135 Barnard och Sharpston, s. 1117 ff.
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vilket innebar en möjlighet att neka besvarandet av frågor ställda av
nationella domstolar. Foglia-fallen136 är de första målen där EG-domstolen
visade vilka krav den ställde för att överhuvudtaget befatta sig med
förhandsavgöranden. Det rådde delade meningar vid den aktuella tiden
huruvida det var rätt eller ej av EG-domstolen att vägra besvara vissa frågor.
Medan Anderson såg faran i att EG-domstolen plötsligt analyserade fakta i
målet och drog slutsatser ifall tvisten i fråga var verklig eller ej, ansåg
Schermer att förr eller senare måste EG-domstolen reglera den allt tyngre
arbetsbördan i vilket fall som helst.137 Domstolen ”försvarade” sig mot
kritik genom att understryka att det inte enbart var i hypotetiska tvister som
den ej ansåg sig behörig att besvara ställda frågor. Övriga situationer som
domstolen deklarerade att den inte tänkte befatta sig med var frågor
hänförliga till ännu icke antagna åtgärder av institutionerna138, när målet i
fråga redan är avslutat inför den nationella domstolen139 eller när den
begärda tolkningen eller giltighetsprövningen inte hade någon som helst
relation till fallet i fråga.140

Den tredje fasen inleds i början av 1980-talet genom introducerandet av acte
clair doktrinen.141 EG-domstolen mottog vid denna tidpunkten mer än 100
förhandsavgöranden per år från de dåvarande nio medlemsstaterna och
arbetsbördan hade troligen börjat bli en faktor vid sidan om den enhetliga
tillämpningen av EG-rätten. Doktrinen gav de nationella domstolarna
möjlighet att under vissa förutsättningar ”slippa” sända frågor till EG-
domstolen. De hårt ställda kraven som skulle uppfyllas innebar dock att det i
praktiken inte blev någon stor skillnad. Trots detta faktum representerar acte
clair doktrinen en förändring i inställningen till artikel 234 och EG-rättens
enhetliga tillämpning, då de nationella domstolarna efter avgörandet fick en
möjlighet, om än begränsad sådan, att själva avgöra om de ansåg det
nödvändigt att skicka en fråga eller ej. 

Fas fyra inleds i början av 1990-talet och karakteriseras av en allt hårdare
kontroll från EG-domstolens sida gällande dess egen jurisdiktion.
Domstolen börjar i allt högre utsträckning avvisa förfrågningar från
nationella domstolar. De argument som framhålls är att EG-domstolen helt
enkelt inte har jurisdiktion över den ställda frågan enligt RomF, att samtliga
rekvisit i artikel 234 ej är uppfyllda eller slutligen att EG-domstolen
betvivlar den nationella domstolens intentioner. Utifrån den rättspraxis som
EG-domstolen presenterat under den senaste perioden kan man urskilja tre
villkor som måste vara uppfyllda för att domstolen skall erkänna
jurisdiktion. Dessa villkor är för det första att det måste föreligga en verklig
och inte hypotetisk tvist som skall granskas, för det andra måste tillräcklig
bakgrundsinformation ges av den nationella domstolen och slutligen måste

                                                
136 C-104/79 Foglia och C-244/80 Foglia II.
137 Barnard och Sharpston, s. 1122.
138 C-93/78 Mattheus, stycke 8.
139 C-338/85 Pardini, stycke 11.
140 C-126/80 Salonia, stycke 6.
141 Se kapitel 2.8.3.
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frågan vara relevant för att besvara den föreliggande tvisten inför den
nationella domstolen. Tydliga exempel på när domstolen vägrat besvara
ställda frågor med hänvisnings till att ovanstående villkor ej varit uppfyllda
är fallen Meilicke142 samt Dias143.

Det är tydligt att EG-domstolen har ändrat sin inställning under den tid som
förflutit sedan artikel 234 användes för första gången. Då det inte har skett
någon förändring i strävan efter att uppnå en fullkomligt enhetlig
tillämpning av EG-rätten inom gemenskapen är det mycket som talar för att
den allt mer restriktiva inställningen till att besvara frågor relaterade till
tveksamma tvister eller dåligt formulerade frågor är en form av docket
control från EG-domstolens sida. Denna typ av docket control kan vara
nödvändig för att reglera den allt tyngre arbetsbördan.

EG-domstolen har troligtvis även ansett sig tvungen att utfärda någon form
av riktlinjer för medlemsstaterna. Detta har dels gjorts för att förbättra och
effektivisera samarbetet mellan EG-domstolen och de nationella
domstolarna samt dels för att underlätta för EG-domstolen att ge korrekta
och hjälpsamma svar på ställda frågor. Det är även möjligt att riktlinjerna är
ett sätt att rättfärdiga sina beslut att avvisa vissa frågor samt att helt enkelt
undvika ofullständiga förfrågningar. Riktlinjerna har benämnts som ”Note
for Guidance on References by National Courts”144. Det nämns dock
uttryckligen att det endast är fråga om just riktlinjer och att dessa inte har
någon bindande verkan eller ger upphov till någon tolkningseffekt i
förhållande till de bestämmelser som reglerar förhandsavgöranden.145

I riklinjerna betonas särskilt vikten av att tillräcklig information finns med i
materialet som sänds till EG-domstolen. I punkt 6 framhålls följande146:

”Beslutet om begäran om förhandsavgörande skall vara motiverat
på ett kortfattat sätt men ändå så utförligt att såväl EG-domstolen
som de som skall underrättas om beslutet (medlemsstaterna,
kommissionen och i förekommande fall rådet och
Europaparlamentet) kan förstå den faktiska och rättsliga
bakgrunden till målet vid den nationella domstolen.

Särskilt måste beslutet ange de faktiska omständigheter som
är nödvändiga för att förstå
� den rättsliga betydelsen av tvisten vid den nationella

domstolen, 
� de rättsregler som kan vara tillämpliga, 

                                                
142 C-83/91 Wienand Meilicke.
143 C-343/90 Manuel José Lourenço Dias.
144 Publicerat i Proceedings of the Court of Justice and the Court of First Instance of the
European Communities, no. 34/96, December 9, 1996; (1997) 22 E.L. Rev. s. 55.
145 E.L. Rev. 1997 (22) s. 55.
146 Svensk översättning från http://curia.eu.int/sv/txts/others/index.htm (Upplysningar
angående begäran om förhandsavgörande från de nationella domstolarna).
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� de skäl som föranlett den nationella domstolen att ställa frågan
till EG-domstolen och

� i förekommande fall parternas argument. 
Dessa upplysningar syftar till att underlätta för EG-domstolen att
lämna ett användbart svar till den nationella domstolen.

Vidare måste beslutet om begäran om förhandsavgörande
åtföljas av en kopia av de handlingar som är nödvändiga för att
förstå tvisten, särskilt de tillämpliga nationella bestämmelserna.
Emellertid skall den hänskjutande domstolen se till att dess beslut
innehåller alla relevanta upplysningar, eftersom akten och de
handlingar som bifogats beslutet om begäran om
förhandsavgörande inte alltid översätts i sin helhet till de olika
officiella språken i gemenskapen.”
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3 Problem relaterade till artikel 234

3.1 Domstolarna begär inte några
förhandsbesked
Syftet med artikel 234 är som tidigare nämnts att övervaka den enhetliga
tillämpningen av EG-rätten inom samtliga medlemsstater. Detta är av största
vikt såväl för EU:s fortsatta utveckling som för att skydda medborgarna i de
olika medlemsländerna. Om inte artikeln används på det sätt som
ursprungligen var tänkt så kommer detta syfte ej att uppfyllas. Då det inte
finns något obligatorium för de lägre instanserna att rådfråga EG-domstolen
kan syftet naturligtvis inte försäkras fullt ut, men möjligheten kvarstår
fortfarande att överklaga till högre instanser och på så vis få tillgång till EG-
rättens regler.

En studie av samtliga de fall då en nationell domstol borde ha begärt ett
förhandsavgörande från EG-domstolen men av olika anledningar underlåtit
att göra det, skulle givetvis varit mycket intressant. Detta är dock av
naturliga skäl alldeles för insatskrävande för att kunna genomföras.147

Sverige anses ofta som en av de ”lydiga” medlemsstaterna som i de allra
flesta fall följer de anvisningar som kommer från EU. För att visa att det
dock inte alls är ovanligt att nationella domstolar även i Sverige anser det
tillräckligt med sin egen kompetens för att avgöra ett mål med tydliga
kopplingar till EG-rätten, skall jag därför visa på några svenska exempel.
Jag kommer dock att hålla framställningen kort och i möjligaste mån
undvika alltför mycket bakgrundsinformation.

Swebusfallet148 gällde en tvist huruvida ett entreprenörsskifte skulle ses som
övergång av verksamheten i den mening som avses i 6b § LAS och det EG-
rättsliga överlåtelsedirektivet (77/187/EEG). Arbetsdomstolen (AD)
konstaterade i sitt domslut att EG-domstolens praxis var av avgörande
betydelse för rättsfrågorna. Efter att ha granskat denna praxis menade dock
AD att det inte fanns något jämförbart fall och använde istället vissa andra
av EG-domstolen utvecklade principer. AD kom fram till slutsatsen att
någon övergång av verksamheten inte hade skett i det aktuella målet. Något
förhandsavgörande inhämtades ej trots att de två skiljaktiga ledamöterna i
AD var av uppfattningen att så borde gjorts.

Målet ”Buss i Uppland”149 gällde lagen om offentlig upphandling.
Regeringsrätten (RegR) konstaterade att rättsmedelsdirektiven 89/665/EEG
och 92/13/EEG skulle ges företräde framför däremot stridande nationella
                                                
147 För en kartläggning av Sveriges fem första år med EG-rätt se dock Karlsson och
Hägglund, s. 437 ff samt bilaga.
148 AD 1995:163.
149 RÅ 1996 ref. 50.
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regler då en avvikelse innebär att en direktivbestämmelse ger enskilda en
rättighet och denna rättighet beskärs genom en nationell lagstiftning. RegR
konstaterade sedan att den svenska upphandlingslagen stod i strid med
direktiven och tillämpade således direktiven. Detta hjälpte dock inte
käranden då bindande entreprenadavtal hade ingåtts under tiden mellan
Länsrättens beslut och RegR:s prövning. RegR avskrev därför målet.

Volvo Servicefallet150 är ytterligare ett mycket tveksamt avgörande. Tvisten
gällde rätten att använda varumärket Volvo. Högsta domstolen (HD)
fastslog att varumärkesdirektivet (89/104/EEG) inte tillät en
varumärkesinnehavare att förbjuda en tredje man att använda varumärket för
att upplysa allmänheten om att reparationer av produkter som bär
varumärket utförs. Tveksamheten i avgörandet ligger i att samma fråga var
uppe för avgörande i ett mål vid EG-domstolen så sent som i början av 1999
och bedömdes då som så pass viktig att den avgjordes i plenum.151 Ändå ser
vi ytterligare ett avgörande från en slutlig instans utan att frågan om
förhandsavgörande ens diskuterats.

Barsebäcksfallet152 är kanske det mest kända, då det orsakat vilda debatter
såväl i media som inom politiska och juridiska kretsar. Tvisten i RegR
gällde beslutet att stänga ner en av reaktorerna vid Barsebäck. Anledningen
till att fallet hade en EG-rättslig betydelse berodde på det tyska ägarintresset
som fanns. Käranden argumenterade att beslutet stred mot såväl svensk som
mot gemenskapsrättslig lagstiftning. Domen från RegR var både mycket
detaljrik och lång. På flera ställen i domen medges att rättsläget inte är helt
klart och att det fanns olika tolkningsmöjligheter. Acte clair doktrinen
nämns inte överhuvudtaget och ändå avslutas domen med konstaterandet
från RegR:s sida att något behov att sända en förfrågan till EG-domstolen
inte förelåg.

En starkt bidragande orsak till att de nationella domstolarna inte begär
förhandsbesked i samtliga de fall då det borde göras är troligtvis en
blandning mellan den juridiska prestige som råder, särskilt bland högsta
instanser, samt den olyckliga situationen som nu föreligger med orimligt
långa väntetider. Då många nationella domstolar redan inom det nationella
domstolssystemet brottas med långa handläggningstider vill de inte förvärra
detta genom att låta ett fall vänta under de två år det kan ta för EG-
domstolen att ge ett utslag i frågan. Då detta inte är något legitimt skäl att
bortse från EG-rättens regler är det desto viktigare att något görs åt systemet
innan det är för sent. 

Från den nationella domstolens sidan skall även beaktas att det faktum att
domstolen underlåter att sända en begäran om förhandsavgörande kan utgöra
grund för fördragsbrottstalan enligt artikel 226. En enskild som lider skada

                                                
150 NJA 1998 s. 474.
151 C-63/97 BMW.
152 RÅ 1999 ref. 76.
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på grund av domstolens underlåtenhet har även möjlighet att erhålla
skadestånd enligt de principer som fastslagits genom praxis.153 Den
nationella domstolen riskerar således i de fall som nämnts ovan att ta på sig
ett stort ansvar.154

3.2 Domstolarna följer ej förhandsbeskeden
Som nämnts tidigare finns det inga bestämmelser i RomF som reglerar hur
den nationella domstolen skall förhålla sig till ett förhandsavgörande från
EG-domstolen, men genom rättspraxis står det klart att domstolen i fråga
blir bunden av beskedet.

Scenariot att de nationella domstolarna inte följer de givna
förhandsbeskeden är troligtvis inte något stort problem. Om domstolarna i
fråga gör sig besväret att sända en förfrågan till EG-domstolen så kommer
de i de flesta fall även att försöka rätta sig efter det svar som ges.155 Ett
svenskt exempel som dock inte överrensstämmer med detta är fallet Data
Delecta.156 Tvisten gällde huruvida Lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader var förenlig
med likabehandlingsprincipen i artikel 12 RomF. HD vände sig till EG-
domstolen med en begäran om förhandsavgörande och fick svaret att lagen
ej kunde anses förenlig med artikel 12 RomF.157 Trots innebörden av
förhandsavgörandet fann HD att EG-rätten inte var tillämplig eftersom det
rörde sig om en tvist som uppkommit innan Sverige blev medlem i EU och
följde därför inte det meddelade förhandsavgörandet i sin dom. 

Det finns givetvis ytterligare exempel från övriga medlemsstater, men det är
dock inte något stort problem. Följden av om de givna förhandsbeskeden
inte efterlevs blir såväl ett hot mot EG-rättens enhetliga tillämpning som en
risk att EG-domstolens utslag förlorar i status. Det var bland annat av denna
sistnämnda anledning som EG-domstolen vägrade acceptera
fördragsbestämmelser som inkluderade icke-bindande förhandsavgöranden
till förmån för domstolar i EFTA länderna.158

3.3 Domstolarna begär förhandsbesked i
alldeles för många fall
Jämfört med de två ovan nämnda problemområden som artikel 234 kan ge
upphov till är problemet med att det begärs förhandsbesked i alldeles för
många fall av en helt annan karaktär. Det är inte längre den enhetliga
tillämpningen av EG-rätten som äventyras, utan snarare effektiviteten. I
början av gemenskapens tillkomst uppmuntrade EG-domstolen samtliga

                                                
153 C-6, 9/90 Francovich och C-46,48/93 Brasserie du Pêcheur.
154 Bexhed, s. 822.
155 Anderson, s. 304.
156 NJA 1996 s. 668.
157 C-43/95 Data Delecta.
158 Anderson, s. 306.
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medlemsländer att begära förhandsavgöranden. Det fanns vid denna
tidpunkt inte någon rädsla för att domstolen skulle bli överöst med frågor,
utan det ansågs viktigt att tveksamheter klargjordes. Som framgått tidigare i
uppsatsen har andelen förhandsavgöranden ökat till att i nuläget omfatta mer
än 50 procent av domstolens arbetsbörda. Detta har fått till följd att den
genomsnittliga handläggningstiden för förfaranden inom ramen för
förhandsavgöranden (domar och beslut159) under åren 1997 till 2000 varit
21.4 månader. Genomgående för dessa år är att ett flertal fall har en
handläggningstid på mer än 27 månader.160 Då handläggningstiderna i
genomsnitt ligger på mer än ett år är det befogat att ställa frågan ifall det
verkligen kan ses som ett effektivt rättsmedel? Detta i synnerhet som
förutom den långa tiden förfarandet vid EG-domstolen tar i anspråk, även
det nationella förfarandet måste beaktas.

Förutom att parterna vid de nationella domstolarna alltså måste vänta
orimligt länge på domsluten från EG-domstolen kommer den höga
arbetsbördan även att öka risken för att kvaliteten kommer att påverkas.
Domarna vid domstolen är trots allt inte mer än människor och när antalet
mål som skall avgöras överstiger en viss nivå är det oundvikligt att
kvaliteten påverkas.161 För det första kommer domarna inte att ha tillräckligt
med tid för att undersöka bakgrundsfakta till målen och för det andra ökar
risken att de missar det väsentliga i målet.162

Om rubriken skulle bli verklighet, vilket kanske redan i dagsläget är fallet,
är det viktigt att de nationella domstolarna tar ansvar för att åtminstone de
frågor som sänds till EG-domstolen är väl genomtänkta och att de uppfyller
kraven som finns i riktlinjerna. Man får inte glömma att domarna i EG-
domstolen saknar kunskap om de olika nationella rättssystemen och det är
därför av största vikt att dessa förklaras på ett utförligt sätt.163 Det skulle
vara mycket olyckligt för EG-rättens fortsatta utveckling om
medlemsländerna istället slutade använda artikel 234.

                                                
159 I fråga om andra beslut än de varigenom domstolen skiljer sig från målet genom
avskrivning, genom konstaterande att anledning saknas att döma i målet eller genom
återförvisning till förstainstansrätten.
160 http://curia.eu.int/en/stat/index.htm, Statistical information of the Court of Justice 1997,
1998, 1999 samt 2000, tabell 8 figur I.
161 Jacqué och Weiler, s. 188 f.
162 Arnull (II), s. 297 f.
163 Voss, s. 1125.
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4 Utvidgningen av EU

4.1 Allmän bakgrundsfakta
När samarbetet mellan de europeiska länderna startade i början av 1950-talet
bestod gemenskapen av sex164 medlemsländer. Därefter har gemenskapen
vid fyra165 tillfällen utvidgats till att idag bestå av femton medlemsstater.
Den utvidgning som EU står inför nu är dock unik i EU:s historia. Den
innebär att antalet medlemsländer kan komma att fördubblas, att arean ökar
med 34 procent samt att populationen stiger med 105 miljoner. Det är
sammanlagt tretton länder – Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien samt Turkiet – som
är kandidater för medlemskap.166

I Maastrichtfördraget artikel 49 (f.d. artikel O) står det att 

”Varje europeisk stat som respekterar de principer som anges i
artikel 6.1 får ansöka om att bli medlem av unionen. Ansökan skall
ställas till rådet, som skall besluta enhälligt efter att ha hört
kommissionen och efter samtycke av Europaparlamentet, som skall
fatta sitt beslut med absolut majoritet av sina ledamöter.

Villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av
fördragen som unionen bygger på, som därigenom blir
nödvändiga, skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna
och den ansökande staten. Detta avtal skall föreläggas samtliga
avtalsslutande stater för ratifikation i överensstämmelse med deras
konstitutionella bestämmelser.”

Under ett toppmöte i Köpenhamn 1993 gavs det historiska löftet att ”de
länder i Central- och Östeuropa som så önskar skall bli medlemmar i
unionen. Anslutningen skall äga rum så snart ett land uppfyller de
ekonomiska och politiska villkoren och därmed har förmåga att påta sig de
skyldigheter som följer av ett medlemskap”.167 Vid mötet enades stats- och
regeringscheferna i de dåvarande medlemsländerna om vilka kriterier ett
land måste uppfylla för att få upptas i gemenskapen. Dessa så kallade
Köpenhamnskriterier är följande:
� Politiskt måste landet vara en stabilt fungerande demokrati och ett

rättssamhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och garanterar
skydd av minoriteter.

                                                
164 Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Belgien och Nederländerna.
165 1973 – Danmark, Irland och Storbritannien, 1981 – Grekland, 1986 – Portugal och
Spanien samt 1995 – Österrike, Finland och Sverige.
166 http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm (An unprecedented
enlargement).
167 http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/strat_sv.pdf (sid 3).
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� Ekonomiskt måste landet ha en fungerande marknadsekonomi, som
klarar av att möta konkurrensen på EUs gemensamma marknad.

� Administrativt måste landet ha en infrastruktur med myndigheter som
ska kunna tillämpa och övervaka EUs gemensamma regelverk.168

Enligt riktlinjer som antogs vid Europeiska rådets möte i Luxemburg 1997
går varje kandidatland framåt i sin egen takt, beroende på hur långt de
kommit med sina förberedelser. Varje kandidatland bedöms vidare efter sina
egna meriter och kommer att bli medlem i EU när det klarar de uppställda
kriterierna. Förhandlingarna hålls bilateralt under anslutningskonferenser
mellan medlemsstaterna och varje kandidatland. Gemenskapens regelverk
har delats in i 31 kapitel169, vilka behandlas och avslutas preliminärt
beroende på om landet i fråga kan göra trovärdiga åtaganden beträffande
anpassningen av den nationella lagstiftningen till det berörda regelverket
samt om landet har administrativ förmåga att tillämpa lagstiftningen på ett
tillfredsställande sätt. Efter två år av förhandlingar med de sex första
länderna170 har 29 kapitel öppnats och mellan 11 och 16 kapitel preliminärt
avslutats. I slutet av år 2001 kommer 17 kapitel ha öppnats med de länder
som inledde förhandlingar år 2000 och mellan 6 och 10 kapitel ha avslutats
preliminärt.171

4.2 Vilka konsekvenser kan utvidgningen få för
artikel 234?

4.2.1 Arbetsbelastning
Som vi sett ovan kan den förestående utvidgningen innebära att EU får ett
helt annat utseende än vad som är fallet idag. Kandidatländernas inträde i
unionen kommer bland annat att förändra EG-domstolens nuvarande
arbetsbelastning med de nya mål som kommer att inkomma samt den
utökning av översättning till ytterligare språk som kommer att behövas. 

Arbetsbelastningen börjar närma sig en orimlig nivå i dagens läge och
fördubblas nästan antalet medlemsländer kommer detta givetvis att innebära
att något måste göras åt situationen. Det är svårt att förutspå i vilken
utsträckning länderna kommer att utnyttja artikel 234 i början av sitt
medlemskap. Som nämnts tidigare172 är detta beroende av ett flertal olika
faktorer och kommer bland annat att skilja sig åt mellan länderna beroende
på deras storlek samt rättsliga tradition.

Det är således mycket svårt att göra några prognoser över hur mycket
arbetsbelastningen hos EG-domstolen kommer att förändras, men att en

                                                
168 http://www.eu2001.se/static/se/eu_info/utvidgning_villkor.asp.
169 Se bilaga 2.
170 Cypern, Ungern, Polen, Estland, Tjeckien och Slovenien.
171 http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/strat_sv.pdf (sid 28).
172 Se Kapitel 2.10.
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ökning kommer att ske är helt klart och om inte omedelbart i samband med
ländernas medlemskap, så definitivt på lite längre sikt.

4.2.2 Enhetlighet
Det huvudsakliga syftet bakom artikel 234 var att försäkra en enhetlig
tillämpning av EG-rätten i samtliga medlemsländer. Viljan att uppnå detta
har varit större i teorin än i praktiken. När nu tretton nya länder knackar på
EU:s port är det av mycket stor vikt att syftet bakom artikel 234 inte går
förlorat. 

Det kommer dock bli svårt att behålla en lika hög grad av integration och
konform tillämpning av EG-rätten som gjorts hittills inom en union som
kommer att bli dubbelt så stor. Redan i dagsläget skall rättssystem från ett
flertal olika rättsfamiljer173 samsas och några av de länder som nu
kandiderar för ett medlemskap skiljer sig mycket såväl från varandra som
från de nuvarande medlemsländerna. Det som dock talar för att problemet
inte kommer att bli allt för överhängande är anslutningsländernas starka vilja
att komma med i gemenskapen och därmed är ett av kriterierna för att en
hög grad av integration skall infinna sig uppfyllt.

                                                
173 De rättsfamiljer som nu finns representerade är Common Law systemet, det germanska
rättssystemet, det romanska rättssystemet samt det skandinaviska rättssystemet.
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5 Möjliga lösningar

5.1 Allmänt
Det råder inga tvivel om att någonting måste göras åt det befintliga
domstolssystemet inom EU. Problemet är inte nytt. Redan i slutet av 1970-
talet höjde EG-domstolen ett varningens finger och uttryckte sin oro för den
eskalerande arbetsbördan.174 Jacqué och Weiler var några av de som tidigt
började fundera på hur rättssystemet inom EU skulle kunna förändras för att
bättre uppfylla de högt ställda kraven samt kunna fortsätta att göra detta
även över en längre period.175

De förändringar som har gjorts under åren med inrättandet av
Förstainstansrätten samt en uppdelning av EG-domstolen i kammare har
varit steg på vägen. Dessa åtgärder har dock skjutit problemet på framtiden
mer än att faktiskt försöka lösa det.176 Vad som efterfrågas nu är lösningar
som är billiga, relativt snabbadministrerade samt effektiva i det långa loppet.
Rasmussen menar att om inte IGC-2000 lyckas åstadkomma en reform på
området så är risken mycket stor att systemet med förhandsavgörande
riskerar att förlora mycket av sin nuvarande framgång och sitt rykte. Detta
på grund av att handläggningstiderna helt enkelt blir så pass långa att de
nationella domstolarna inte längre ens kommer att se det som ett tänkbart
alternativ.177 

För tillfället studeras fyra officiella rapporter angående eventuella
förändringar av EU:s rättssystem av IGC. Dessa är ”The Report by the Court
of Justice on certain Aspects of the Application of the Treaty on European
Union”, ”Contribution by the Court of First Instance to the 1996
Intergovernmental Conference”, ”The Future of the Judicial System of the
European Union” samt ”Report by the Working Party on the Future of the
European Communities’ Court System”. Vad som framkommer särskilt i
rapporten från ”Working Party”, vilken arbetat nära de två domstolarna,
samt i rapporten som utformats av de två domstolarna är en i det närmaste
motvilja till stora förändringar. Det medges att någonting måste göras åt
situationen, men någon direkt vilja till eftergifter visas inte.178

Nedan följer några av de förslag till reformer som presenterats under åren.
Det kan noteras att samtliga förslag utom det sista, inte innebär någon
egentlig skillnad i den nuvarande domstolsstrukturen. 

                                                
174 Kennedy (II), s. 7 f.
175 Jacqué och Weiler, s. 185 ff.
176Jacqué och Weiler, s. 189 f.
177 Rasmussen, s. 1072 ff.
178 Rasmussen, s. 1071 ff.
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5.2 Förhöjd kompetens för Förstainstansrätten
Inom EUs domstolsstruktur finns, förutom EG-domstolen, även
Förstainstansrätten. Förslaget att etablera ytterligare en instans uppkom på
EG-domstolens inrådan 1985 som en lösning på den accelererande
arbetsbördan. Förstainstansrätten började sitt arbete 31 oktober 1989 och är i
dag behörig att avgöra samtliga mål i vilka enskilda fysiska eller juridiska
personer för talan. Enligt artikel 225 RomF finns det utrymme att utöka
Förstainstansrättens behörighet till alla slag av mål, utom just
förhandsavgörandemål. Denna exklusiva kompetens för EG-domstolen har
behållits även i mål som gäller RomK samt BrysselK.179 Många är eniga om
att förhandsavgöranden är ett område som även fortsättningsvis bör förbli
inom EG-domstolens exklusiva kompetens,180 vilket även syns på EG-
domstolens motvilja att lämna ifrån sig någon del av detta område.
Ytterligare rättsområden som härstammar från direkta talan skulle dock
kunna överföras till Förstainstansrätten och därmed frigöra viss tid för EG-
domstolen.

Förstainstansens arbetsbörda har karakteriserats av en gradvis överföring av
behörighet från EG-domstolen. Från att fram till 1993 enbart ha sysslat med
konkurrensärenden samt personalmål har nu Förstainstansen en arbetsbörda
som liknar EG-domstolens.181 Att överföra ytterligare kompetensområden
skulle ha en positiv effekt på EG-domstolens arbetsbörda och skulle i viss
mån kunna göra en skillnad, men i stort skulle problemet enbart flyttas till
en annan institution.182 Förslaget uppfyller önskvärda krav på låga kostnader
samt en möjlighet till snabb administration, men det är inte en lösning som
är effektiv i det långa loppet.

5.3 Effektivisering av processen vid EG-
domstolen
De flesta lösningar på den höga arbetsbelastningen som föreligger vid EG-
domstolen kräver såväl en ändring i RomF eller märkbara strukturella
ändringar som ett rejält ekonomiskt tillskott. En lösning som dock skulle
kunna genomföras utan ett allt för stort ingrepp är helt enkelt en
effektivisering av processen vid EG-domstolen. Behandlingen av en akt som
skall bli föremål för ett förhandsavgörande kan uppdelas i sju olika faser.
För att få en uppfattning om vilka olika faser som föreligger då ett
förhandsavgörande skall avgöras skall detta kort beskrivas tillsammans med
en ungefärlig tidsuppskattning av respektive fas.

Den första fasen omfattar den tiden som löper från det att en begäran om
förhandsavgörande registrerats till slutet av den tvåmånadersperiod under

                                                
179 Arnull (II), s. 298 f.
180 Se bl. a. Gerven, s. 215.
181 Gerven, s. 214 f.
182 Jacqué och Weiler, s. 195.



40

vilken skrivna yttranden kan lämnas till EG-domstolen.183 Denna fas varar i
genomsnitt i fyra månader. Den andra fasen är den tid det tar för
översättarna att arbeta med akten i fråga, vilket i genomsnitt brukar ta
mellan fyra och fem månader. Efter detta följer den tredje fasen, vilken
inleds med att referenten börjar skriva sin ”rapport préalable”. Denna fas
varar i genomsnitt tre månader. När rapporten presenterats så diskuterar
domare och generaladvokater den på ett möte där aktens fortsatta behandling
bestäms. Denna fjärde fas varar endast ett par veckor. Den femte fasen
består av att i genomsnitt två månader löper innan den muntliga
förhandlingen kan hållas. Tiden mellan den muntliga förhandlingen och
generaladvokatens yttrande omfattar den sjätte fasen, vilken är den fas som
skiljer sig mest i tid beroende på målets omfattning. Efter detta är det dags
för den sjunde och sista fasen, vilken är den då domarna förbereder sitt
utslag. Med tiden för översättning inräknat, varar denna sista fas i
genomsnitt fem månader.184

Fråga är då vilka av ovan nämnda faser som skulle kunna effektiviseras för
att åstadkomma märkbara tidsvinster. Tiden det tar för översättarna att
arbeta med en akt skulle kunna förkortas märkbart om arbetsbördan varit
lägre. Detta kräver dock ett ekonomiskt tillskott, vilket åtminstone inte
tidigare beviljats. Hade pengar skjutits till här kunde troligen en tidsvinst på
åtminstone två månader göras. Tiden det tar för referenten att skriva sin
rapport, skulle även den kunna förkortas med en inte oansenlig tid. Här är
det troligen mer en fråga om att strukturera arbetet inom de olika kamrarna
än ett ekonomiskt tillskott. Slutligen skulle den tid det tar för EG-domstolen
att komma fram till domslutet åtminstone kunna halveras. Denna tidsvinst
skulle uppnås genom att anlita fler översättare samt genom att låta rapporten
från referenten, tillsammans med ett förslag till dom från denne, vara
vägledande. Genom dessa relativt lindriga ingrepp, tillsammans med en
förkortning av den period då domstolen är sommarstängd, skulle den tid det
tar att avgöra ett mål kunna förkortas med mellan sex och nio månader.185

Även här ser man ett relativt billigt och snabbadministrerat förslag, men
trots den till synes snabba och effektiva lindring ovan nämnda förslag skulle
få på den nuvarande alltför långa handläggningstiden är det inget förslag
som kommer att räcka i det långa loppet. Förslaget åtgärdar inte heller den
accelererande arbetsbördan.

5.4 Ökat antal domare
Förslaget att lösa problemet med en orimlig arbetsbörda genom att helt
enkelt öka antalet domare är ett av de enklare. Att lösningen dock inte är
lika enkel råder det ingen tvivel om. Ett starkt motstånd till denna lösning på
problemet representerar Koopmans, som uttryckt sin inställning med orden

                                                
183 EG-domstolens stadga, artikel 20. Publicerad på
http://curia.eu.int/sv/txts/acting/statut.htm.
184 Rasmussen, s. 1095 ff.
185 Rasmussen, s. 1095 ff. 
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”One of the worst methods for increasing productivity is to enlarge the
number og Judges and Advocates-Generals.”186 Även Arnull är skeptisk till
detta förslag då han anser att ju större en domstol är, desto mindre effektiv
blir den att leverera snabba och intellektuellt övertygande domslut.187 Alla är
dock inte lika negativa. Voss talar i positiva ordalag om en ökning av antalet
domare. Han ser dock främst denna ökning bland Förstainstansrättens
domare eftersom han anser att vissa mål måste föras över till denna instans
då det inte är ett lyckat system att den högsta domstolen inom ett rättssystem
behandlar frågor som rör t. ex. tekniska detaljer eller tullavgifter.188

Frågan med en utökning av antalet domare kommer i viket fall att
aktualiseras i och med utvidgningen. Artikel 221 samt 222 RomF anger att
domstolen skall ha 15 domare samt 8 generaladvokater, med en möjlighet
för Rådet att på begäran av domstolen öka antalet. Ställning måste dock tas
till hur de nya medlemsländerna skall representeras vid domstolen. Här är
det viktigt att man beaktar organets arbetssyssla och ser till att domstolen
behåller ett utseende som gör den så effektiv som möjligt och inte förvandlar
den till en församling. Att utöka antalet domare är givetvis långt ifrån gratis,
men får nog ändå anses uppfylla kravet på en rimlig kostnad. Förslaget är
även relativt snabbadministrerat. Det kan dock inte anses vara en lösning
som är hållbar i ett långt perspektiv.

5.5 Lättnad i ”Acte Clair” doktrinen
Acte clair doktrinen fastslogs vid en tidpunkt då EG-domstolen arbetsbörda
ännu inte såg allt för hopplös ut. Då situationen ser helt annorlunda ut idag
borde ett övervägande göras huruvida kriterierna för acte-clair borde
ändras,189 vilket som tidigare nämnts för övrigt föreslogs redan i mitten av
1990-talet av Generaladvokat Jacobs.190 Ett CILFIT II fall skulle helt enkelt
vidga gränserna för vad som skall anses som ett acte clair fall och därmed ge
vissa initiativ tillbaka till de nationella domarna. Detta skulle troligtvis leda
till en minskning av antalet sända fall till EG-domstolen, men även orsaka
en del problem. Gränserna för när ett acte clair fall föreligger är mycket
svåra att dra och kan ge upphov till viss förvirring, vilket i sin tur kan vara
ett hot mot en enhetlig tillämpning.191

En omformulering av de krav som ställs för att uppfylla acte clair doktrinen,
skulle dock vara ett sätt för EG-domstolen att visa för de nationella
domstolarna att den faktiskt litar på deras kunskap och kompetens. Detta
kan vara ett steg i rätt riktning mot det samarbete som artikel 234 faktiskt
står för.

                                                
186 Koopmans, s. 24.
187 Arnull (II), s. 313.
188 Voss, s. 1126 f.
189 Rasmussen, s. 1107 f.
190 C-338/95 Wiener.
191 Rasmussen, s. 1107 ff.
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Även här finns en lösning som inte är varken kostsam eller svår att snabbt
administrera. Men även om den kommer att vara verksam i det långa loppet
är det inte speciellt troligt att den kommer innebära någon stor skillnad vad
gäller EG-domstolens arbetsbörda.

5.6 Möjlighet till ”docket control” för EG-
domstolen
United States Supreme Court, the House of Lords i Storbritannien, the
Bundesgerichtshof i Tyskland och the High Court i Australien har samtliga
ett system med docket control. Detta innebär att det finns
filtreringsprocesser som används för att domstolarna inte skall bli överrösta
med olämpliga fall, utan kan koncentrera sig på relevanta och viktiga
rättsfrågor.192  

För närvarande finns det ingen uttalad möjlighet till docket control för EG-
domstolen, men det räcker att studera hur EG-domstolens inställning till
artikel 234 har skiftat sedan den började användas i början av 1960-talet, för
att märka att någon form av docket control ändå tillämpas. Det faktum att
EG-domstolen fastställer vilka kriterier som skall vara uppställda för att en
ställd fråga enligt artikel 234 skall anses vara behörig kan jämföras med den
teknik domstolen har använt sig av för att fastställa lämpliga kriterier för
vilka som anses ha locus standi enligt artikel 230.193

Om docket control skulle börja tillämpas på det sätt som existerar vid t. ex.
ovan nämnda domstolar så skulle detta kräva en ändring i RomF samt i
domstolens stadga. Ett system med docket control har den fördelen att det är
billigt, snabbadministrerat och effektivt på såväl lång som kort sikt för att
förkorta handläggningstiderna. Frågan är dock vilka signaler detta skulle ge
till de nationella domstolarna? Då artikel 234 bygger på ett samarbete
mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna, i vad som skall
föreställa ett horisontellt system, måste försiktighet iakttas vid förändringar
av dessa slag. 

Rasmussen är dock en förespråkare för ett införande av docket control. Han
menar att genom införandet av docket control förkortas tiderna väsentligt
vid domstolen, vilket gynnar såväl de nationella domarna som de berörda
individerna. Införs det inte kommer de långa handläggningstiderna innebära
att fallen ofta inte når EG-domstolen i vilket fall som helst. Motiveringen i
detta fallet är att man i det första fallet behåller kontrollen över vilka frågor
som skall besvaras.194

                                                
192 Kennedy (I), s. 128.
193 Barnard och Sharpston, s. 1166.
194 Rasmussen, s. 1092.
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5.7 Upphävande av underinstansers rätt att
begära förhandsbesked
För tillfället finns det ingen begränsning i vilka instanser som enligt artikel
234 har rätt att sända frågor till EG-domstolen. Studerar man vilka instanser
det är som står för det största antalet förfrågningar så är det i de flesta
medlemsländer inte motsvarigheten till HD eller RegR, utan de som
betecknas som ”övriga” domstolar.195 Systemet att endast låta slutliga
instanser ha möjlighet att rådfråga EG-domstolen har bland annat valts när
frågor uppkommer i samband med BrysselK samt vissa av de nya områden
som införts under artikel 234 genom Avdelning IV, ”Visering, asyl,
invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer”, enligt
artikel 68 RomF. Detta system kommer troligen att innebära antingen en
förskjutning nedåt i instanserna av den nationella tillämpningen av EG-
rätten eller en ökning av antalet överklaganden.196

Skulle förfarandet enligt artikel 234 förbehållas endast de högsta instanserna
inom medlemsländerna, skulle detta ha en mycket positiv inverkan på EG-
domstolens arbetsbörda. Rasmussen är en av förespråkarna för en ändring av
detta slag. Det är billigt, effektivt och verksamt även långsiktigt.197 Andra
menar dock att det skulle vara ett alltför enkelt sätt att göra sig av med det
nuvarande problemet och att det skulle skapa en hel del negativa följder.
Som exempel på sådana följder kan nämnas att det skulle gå tvärt emot den
nuvarande traditionen att alla domstolar skall uppmuntras att agera såsom
gemenskapsdomstolar och det skulle vara ett steg bakåt för gemenskapens
medborgare som skulle tvingas att först föra ett fall till sista instans inom
den nationella domstolshierarkin innan EG-rättens skydd kan åtnjutas. Det
sista argumentet kan sättas i relation till hur systemet ser ut vid
tillämpningen av BrysselK. Då handlar det oftast om privata företag som har
större ekonomiska möjligheter att klara av domstolsprocesser.198 Slutligen är
det även ett faktum att många av de viktigaste fallen som avgjorts i samband
med artikel 234-förfarande kommit från lägre instanser, och det är därför
svårt att se någon övertygande anledning till att införa denna ändring.199

5.8 Fler ”EG-domstolar”

5.8.1 Allmänt
Det förslag som innebär den största förändringen av det nuvarande
domstolssystemet, men som troligen är det mest effektiva på lång sikt,
innebär inrättandet av nya domstolar inom gemenskapen. Detta kan göras på
olika sätt, men de två mest diskuterade förslagen är inrättandet av antingen
regionala eller specialiserade domstolar. Åsikterna går dock brett isär vad
gäller denna typen av förändringar. Medan t. ex. Jacué och Weiler
                                                
195 Se Bilaga 3.
196 Andersson Torbjörn, s. 217 f.
197 Rasmussen, s. 1104 ff.
198 Barnard och Sharpston, s. 1163 ff.
199 Kennedy (I), s. 128.
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förespråkar regionala domstolar, vänder sig Gerven starkt emot detta förslag
och kan inte tänka sig någon annan förändring än införandet av
specialdomstolar.200

I förlängningen skulle denna förändring av domstolssystemet kunna
innebära en instansstruktur med den nuvarande EG-domstolen som en
högsta instans.201 En av de viktigaste frågorna vid diskussionen huruvida
ytterligare domstolar bör införas inom EG-rätten, gäller frågan ifall även
förhandsavgöranden kan överlåtas till andra instanser. Detta är något som
EG-domstolen än så länge starkt motsatt sig. Grunderna till detta motstånd
har utryckts på följande sätt;

”..it would be likely to lead to unacceptable procedural delays and
because it would raise problems as to the authority of judgments
given at first instance and as to identification of the parties entitled
to lodge appeal. The Court’s jurisdiction to give preliminary
rulings cannot be split up on the basis of pre-established criteria
relating to the subject matter of the case or the status of the
referring court, which might jeopardize the consistency of the case
law, or on the basis of a flexible system of case by case referrals
from the Court of Justice to the Court of First Instance which
might run counter to certain conceptions of the ’lawful judge’(juge
legal)”.202

En risk med införandet av ytterligare domstolar inom EUs rättssystem är
givetvis att ett alltför komplext domstolssystem upprättas, vilket varken är
användarvänligt eller effektivt.203 Ett annat problem som inte går att bortse
ifrån är givetvis det ekonomiska. Här kommer dock kostnaderna att bli
väldigt beroende av om nya domstolar måste uppföras eller om redan
befintliga byggnader kan användas.204

Det är svårt att säga hur ett system av de nämnda slaget kommer att uppfylla
de önskvärda kriterierna. Förslagen kommer varken att vara billiga eller
snabbadministrerade att genomföra, men möjligheten är dock stor att
resultatet blir effektivt på lång sikt.

5.8.2 Regionala domstolar
Ett förslag med inrättandet av regionala domstolar presenterades redan i
slutet av 1980-talet av Jacqué och Weiler. De föreslog att fyra205

”Community Regional Courts” skulle inrättas. De regionala domstolarna
                                                
200 Gerven, s. 215.
201 Scorey, s 229 ff. samt Jacqué och Weiler, s. 192 ff.
202 Report of the Court of Justice on Certain Aspects of the Treaty on European Union”
(Weekly Proceedings No. 15/95), stycke 13.
203 Gerven, s. 217.
204 Rasmussen, s. 1111.
205 Då förslaget lades fram föreslogs en uppdelning av dåvarande medlemsländer på
följande vis, - Storbritannien, Irland och Portugal, - Frankrike, Spanien och Belgien, -
Italien, Grekland och Nederländerna, samt – Tyskland, Danmark och Luxemburg.
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skulle förutom behörigheten att ta hand om artikel 230, 232 samt 288
förfaranden, även handha förhandsavgöranden från regionen. EG-domstolen
skulle anta skepnaden av en ”European High Court of Justice” med en
begränsad möjlighet för direkt tillgång för medlemsländer och privata parter.
Den enhetliga tillämpningen av EG-rätten skall upprätthållas genom en
förhoppning att de regionala domstolarna kommer att följa varandras
rättspraxis samt att de regionala domstolarna är bundna av EG-domstolens
domar. Skulle nya rättsfrågor dyka upp i en regional domstol är
förhoppningen att ett tveksamt domslut kommer att rättas till genom ett
överklagande till EG-domstolen.206 

Med detta förslaget byggs ett domstolssystem inom EU upp, som på sikt
kommer att fördela arbetsbördan på ett bättre sätt. Det finns dock stor risk
att det kommer göras avkall på den enhetliga tillämpningen av EG-rätten
åtminstone under en inledande fas. Då förslaget bygger på en indelning i
regioner innebär det att samtliga regionala domstolar måste ha en
omfångsrik kompetens som täcker all EG-rätt. Kompetensen och
erfarenheten som nu finns inom EG-domstolen är svår att ersätta om det inte
görs under en lång period. Problemet finns redan nu då förhandsavgöranden
lika ofta behandlar klassifikationer under avancerade detaljområden som
grundläggande EG-rättsliga principer. Domarna vid regionala domstolar
måste således ha en mycket bred kompetens för att den enhetliga
tillämpningen inte skall äventyras.

Den föreslagna indelningen med fyra regionala domstolar är snart ett minne
blott. Även om de tre medlemsländer som tillkommit sedan förslaget
utformades utan något större problem skulle kunna rymmas inom
indelningen, skulle situationen snart förändras. Då tretton nya
medlemsländer, som dessutom inte har någon tidigare erfarenhet av EG-rätt,
skall införlivas i denna nya domstolsstruktur, kommer antalet regionala
domstolar plötsligt vara det dubbla. 

5.8.3 Specialiserade domstolar
Ett annat alternativ vid inrättandet av ytterligare domstolar är specialiserade
domstolar, vilket kan jämföras med inrättandet av Förstainstansrätten. Även
i denna struktur skulle EG-domstolen utgöra en högsta instans som besvarar
förhandsavgöranden samt tar emot överklaganden från de lägre domstolarna.
Förstainstansrätten behåller en slags generell kompetens, medan de
nyinrättade domstolarna görs ansvariga för specifika väl avgränsade
områden.207 

Jämfört med regionala domstolar finns det vinster med specialiserade
domstolar som framstår som överlägsna. Här kan kompetens inom ett fåtal
specifika rättsområden samlas, och på så vis bana väg för effektiv och
pålitlig rättsskipning. Detta är dock en sida av myntet och givetvis finns det
även en baksida. Det är mycket sällan som ett fall endast innehåller en
                                                
206 Jacqué och Weiler, s. 192 ff.
207 Gerven, s. 217 f.
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isolerad rättsfråga. I många fall är kärnfrågan tätt sammanvävd med någon
av EG-rättens grundstenar. Detta kommer dels att sätta domstolens
kompetens på prov samt dels göra valet av specialdomstol komplicerat.
Inrättandet av specialdomstolar för olika rättsområden skulle tvinga de
nationella domstolarna att välja en då de skickar sin begäran om
förhandsavgörande. Problemet skall dock inte överdrivas. System med
specialdomstolar finns i flera medlemsstater och fungerar uppenbarligen.208

5.9 Ytterligare förslag på förbättringar
De ovannämnda förslagen är kanske de mest diskuterade. Debatten går dock
vidare med nya lösningar i sikte. Från Barnard och Sharpston hörs krav på
att de nationella domstolarna måste ta större ansvar för att komma tillrätta
med situationen.209 En ytterligare fundering som utgör ett annorlunda inslag
i debatten är att då många förhandsavgöranden gäller frågan ifall korrekt
implementering av direktiv har skett skulle arbetsbördan kunna minska ifall
förordningar användes i en större utsträckning.210 

En intressant diskussion som ligger väl i tiden behandlar användandet av
medling inom EG-domstolen och Förstinstansrätten.211 Schønberg tar fram
de fördelar som finns med medling och resonerar kring i vilken utsträckning
det används inom EU. Slutsatsen är dock att det är i ett relativt begränsat
antal fall vid EG-domstolen som medling verkligen kan fylla en funktion
och används i störst utsträckning i personalmål vid Förstainstansrätten. Trots
att användandet av medling definitivt kan utökas är det inte någon effektiv
lösning på problemet med EG-domstolens arbetsbörda.

                                                
208 Scorey, s. 228.
209 Barnard och Sharpston, s. 1167.
210 Voss, s. 1126 f.
211 Schønberg, s. 334 ff.
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6 Avslutning

6.1 Analys
EG-domstolens arbete är under ständig förändring. Från att ha varit en
domstol som skulle överblicka EG-rättens enhetliga tillämpning i sex
medlemsländer, står den nu inför en utmaning som innebär att det istället
kanske är 28 medlemsländer som skall genomföra samma mål. Detta
kommer att öka antalet mål vid domstolen, nya rättsliga problem kommer att
uppstå inom den nuvarande jurisdiktionen samt nya rättsområden kommer
att skapas. Med andra ord måste den befintliga strukturen på EG-domstolen
utvecklas i samma takt för att inte bli flaskhalsen i systemet. 

I kapitel 3 framkommer att systemet är sårbart om det inte används på precis
det sätt som var tänkt. Den nuvarande situationen karakteriseras komiskt
nog av ett ihärdigt understrykande av att förhandsavgöranden måste fortsätta
att begäras i hög utsträckning för att inte riskera en försvagning av EG-
rättens konforma tillämpning, samtidigt som det faktum att den nationella
domstolarna inte följer denna uppmaning är det som gör att systemet
fungerar någorlunda. Det uppstår således en konflikt mellan att till varje pris
värna om EG-rättens enhetliga tillämpning och det faktum att en
överbelastad domstol inte kan prestera ett tillfredsställande arbete.

Som framgått av framställningen har systemet med förhandsavgörande varit
framgångsrikt och EG-domstolen har sett till att förfarandet används i en
hög utsträckning. Genom de förändringar som Amsterdamfördraget har
inneburit har domstolen påtagit sig en än större arbetsbörda och när
utvidgningen förverkligas kommer denna att öka ytterligare. Även genom
sin praxis har EG-domstolen ytterligare utökat sin arbetsbörda. Detta har
gjorts t. ex. genom att ge mycket begränsade befogenheter till
medlemsländerna, acte clair doktrinen, samt genom beslutet att även
nationell lagstiftning under vissa villkor kan tolkas genom
förhandsavgörande. Frågan är nu vad som kan göras åt situationen för att
den inte skall innebära slutet för den framgångsrika artikel 234. Jag har i
min framställning diskuterat sju olika förslag som samtliga skulle ha en
positiv inverkan på arbetsbördsproblemet.

Ett av de enklaste och minst kostsamma förslagen är att överföra ytterligare
kompetens på den redan befintliga Förstainstansrätten. Då just
förhandsavgöranden utgör en viktig mekanism för att försäkra den enhetliga
tillämpningen av EG-rätten och då det skulle vara komplicerat att urskilja
vissa typer av förhandsavgöranden som skulle kunna falla på
Förstainstansrättens bord, anser jag dock att Gerven har rätt i sitt
konstaterande att beslutet att endast låta en institution handha ärenden
gällande förhandsavgöranden är korrekt. Det som återstår är då att överföra
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ytterligare kompetens gällande direkta talan. Förslaget kommer givetvis att
få viss effekt, men jag anser inte att det är tillräckligt för att det skall vara ett
verkningsfullt alternativ. Även mål som härstammar utifrån andra artiklar i
fördragen kommer att ge upphov till en ökning av arbetsbördan i framtiden,
så förändringen behöver troligtvis genomföras i vilket fall som helst.

Ytterligare lösningar är att effektivisera processen vid EG-domstolen samt
att öka antalet domare. Vad gäller det förstnämnda så anser jag att detta bör
tagas under beaktande då det skulle kunna innebära en inte obetydlig
tidsvinst. Att det inte är en lösning som kommer att motverka den snabbt
ökande arbetsbördan på sikt är ingen anledning till att inte se över processen
som den ser ut idag. Att öka antalet domare ställer jag mig dock mer
tveksam till. Även om dessa kommer att ingå i olika kamrar, är risken dock
överhängande att domstolen förvandlas till en alltför stor församling för att
den skall vara effektiv. Om sammansättningen med ”en medlemsstat en
domare” skall bibehållas måste förslaget ändå snart diskuteras. Här tror jag
dock att en rimlig lösning skulle vara att behålla antalet domare och
generaladvokater på ungefär samma nivå som i dagsläget och låta
medlemsländerna bli representerade antingen av en domare eller en
generaladvokat. Redan i dagsläget skulle detta innebära att 23
medlemsländer skulle kunna vara representerade vid domstolen.

Ytterligare ett alternativ som inte kommer att innebära någon drastisk
förändring av arbetsbördan är en lättnad i acte clair doktrinen. Jag tror dock
att både EG-domstolen och de nationella domstolarna är redo för ett CILFIT
II fall. Detta skulle vara en gest från EG-domstolens sida att tydligt erkänna
de nationella domstolarna som EG-domstolar, samtidigt som det kommer att
ha en viss påverkan, om än troligtvis ganska liten, på arbetsbördan. Här
måste dock höjas en varningsflagga för de nya medlemsländerna som inte
kommer att ha någon erfarenhet av tillämpningen av EG-rätt.

Ett av de förslag som uppfyller de flesta ställda krav på en lösning är
införandet av docket control för EG-domstolen. Även om det har sina brister
så anser jag att det definitivt är ett av de mest effektiva lösningsförslagen.
EG-domstolen kommer inte att protestera mot förslaget och det är inte
speciellt troligt att någon av medlemsstaterna kommer att motsätta sig det
heller. Arbetsbördan kommer att minska drastiskt och EG-domstolen får
koncentrera sig på relevanta frågeställningar. Att det är ett hot mot den
enhetliga tillämpningen samt en förskjutning mot ett vertikalt förhållande
istället för ett horisontellt mellan EG-domstolen och den nationella
domstolarna anser jag att man får se som det pris som måste betalas i jakten
på ett fungerande system.

Med tanke på vilka domstolar det är som i dagsläget står för det största
antalet förfrågningar enligt artikel 234, skulle ett upphävande av
underinstansernas rätt att begära förhandsavgörande definitivt påverka EG-
domstolens arbetsbörda i positiv riktning. Frågan är dock om det är värt de
negativa följder som det oundvikligen kommer att innebära. En ändring av



49

detta slag skulle frånta de lägre instanserna deras status av
gemenskapsdomstolar samtidigt som det innebär att ett fall måste föras
genom samtliga instanser i den nationella rättsordningen innan en förfrågan
kan sändas till EG-domstolen. Då även viss motvilja att begära
förhandsbesked har visats från de högsta instanserna kommer detta troligtvis
även att ha en negativ inverkan på EG-rättens enhetliga tillämpning. Även
det faktum att många av de viktigaste fallen som avgjorts i samband med
förhandsavgöranden har kommit från lägre instanser talar för att det är ett
allt för högt pris att betala för att åtgärda arbetsbördsproblemet.

Det sista förslaget som presenterats är även det som innebär störst
förändringar. Det som förslås är en helt ny domstolsstruktur. Förespråkarna
är många och det finns lika många förslag på hur förändringen skulle
åstadkommas på bästa sätt. Såväl de regionala som specialiserade
domstolarna har givetvis både för- och nackdelar. Liksom vad gäller övriga
förslag måste dessa dock vägas mot varandra för att se om något system kan
anses mer godtagbart och effektivt än något annat. Om ett beslut fattas att en
radikal förändring med upprättande av nya domstolar skall åstadkommas, så
anser jag att de specialiserade domstolarna är att föredra. Det representerar
det bästa sättet att bevara och öka kompetensen inom olika rättsområde och
därmed garantera en fortsatt enhetligt tillämpning av EG-rätten. De främsta
problemen som jag ser det är de fall som kommer att hamna mellan två eller
flera domstolar på grund av sin komplexa natur. Detta är dock inte något
oöverstigligt problem som inte skulle gå att lösa. Jag anser dock att
inrättandet av nya domstolar inte bör göras nu med tanke på att ingen vet hur
EU kommer att se ut inom de närmaste åren men då det är ett av de mest
hållbara alternativen bör förslaget börja utredas så snart som möjligt.

Domarna vid EG-domstolen kräver att den tid det tar att behandla varje
enskilt fall förkortas, men vill samtidigt inte göra avkall på någon del av den
kontroll de nu utövar över förhandsavgöranden. Vissa eftergifter måste
göras. Negativa effekter kan räknas upp avseende samtliga förslag som
nämnts. Det hindrar inte att en förändring krävs. De negativa effekterna
måste vägas mot de positiva och en lösning som åtminstone är bättre än
nuläget måste hittas. Som Hjalte Rasmussen har utryckt i sin artikel, ”You
can’t have your cake and eat it.”212 Vad jag kommit fram till efter att ha
studerat situationen vid EG-domstolen i förhållande till förhandsavgörande
och undersökt de förslag till lösningar som föreligger, är att för att komma
till ett beslut krävs såväl en god förståelse för artikel 234 och domstolens
arbete som en förmåga att kunna väga för- och nackdelar mot varandra.
Inget av de givna förslagen kommer att innebära en snabb lösning som inte
genererar några negativa följder. Av de uppräknade förslagen anser jag dock
att ett införande av docket control tillsammans med en effektivisering av
processen vid EG-domstolen är det som är mest aktuellt för tillfället och
också kommer att kunna genomföras utan alltför många protester.

                                                
212 Rasmussen, s. 1071.
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6.2 Egna funderingar
Efter att ha redogjort för de förslag till lösningar som finns för tillfället och
resonerat kring dess förtjänster och brister, står det klart att problemet inte är
lättlöst. Samtliga förslag har sina fram- såväl som baksidor. Det är lätt att
glömma bort det huvudsakliga syftet bakom artikel 234 i jakten på en snabb
och effektiv lösning av EG-domstolens arbetsbördsproblem. Att orimliga
handläggningstider inte förtar det eftersträvade syftet är givetvis avgörande
för ett väl fungerande system med förhandsavgöranden, men det viktigaste
är ändå att det nuvarande samarbetet mellan EG-domstolen och de nationella
domstolarna fortsätter. Förhållandet mellan dessa domstolar skall förbli av
vertikal karaktär och inte horisontell. Det är också viktigt att det inte bildas
en spricka dem emellan som riskerar att försämra relationen. 

Den hårt ansträngda arbetsbördan måste givetvis åtgärdas på något sätt, men
lika viktigt är att kompetensen och kunskaperna om EG-rätt förbättras ute i
medlemsländerna. Om artikel 234 används i mindre utsträckning på grund
av att domstolarna är kapabla att avgöra EG-rättsliga frågor på egen hand så
är detta ett steg i rätt riktning. För att garantera att detta inte görs på
bekostnad av en uniform tillämpning skulle varje medlemsland kunna inrätta
en slags Förhandsavgörandeinstans. Instansen skulle vara ett led mellan den
nationella domstolen och EG-domstolen som i vissa fall skulle fungerar som
ett filter. Då denna instans skulle bestå av personer med hög EG-rättslig
kompetens och dessutom grundläggande kunskaper i den nationella
rättsordningen skulle en effektivisering kunna göras. I de fall då de
nationella domstolarna sänder tolkningsfrågor som inte rör EG-rättsliga
bestämmelser eller som redan finns avgjorda i praxis, acte éclairé, skulle
dessa kunna stoppas redan vid denna instans. I andra fall skulle instansen se
till att det material som sänds till EG-domstolen är tillräckligt väl
formulerat, frågeställningarna tydliga samt rättsläget väl redogjort för. Det
skulle alltså inte vara fråga om ett substitut till EG-domstolen, utan endast
ett säkerställande att det inte skickas något onödigt eller ofullständigt
material till EG-domstolen. Sett ur de nationella domstolarnas perspektiv
skulle det troligen kännas lättare att sända en förfrågan via en instans i det
egna landet, än direkt till Luxemburg.

De framförda funderingarna skulle givetvis inte vara en slutlig lösning på
EG-domstolens problem. Den skulle dock dels minska antalet sända fall,
garantera att de fall som sänds är så processekonomiska som möjligt samt se
till att den EG-rättsliga kompetensen tillvaratas i medlemsländerna. 
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Bilaga 1 Mål vid EG-domstolen
1953-2000
Den dömande verksamhetens allmänna utveckling under tiden fram till den
31 december 2000. 213

Nya mål.214

ÅR DIREKT
TALAN215

BEGÄRAN OM 
FÖRHANDSAVGÖRANDEN

TOTALT

1953 4 - 4
1954 10 - 10
1955 9 - 9
1956 11 - 11
1957 19 - 19
1958 43 - 43
1959 47 - 47
1960 23 - 23
1961 25 1 26
1962 30 5 35
1963 99 6 105
1964 49 6 55
1965 55 7 62
1966 30 1 31
1967 14 23 37
1968 24 9 33
1969 60 17 77
1970 47 32 79
1971 59 37 96
1972 42 40 82
1973 131 61 192
1974 63 39 102
1975 61 69 130
1976 51 75 126
1977 74 84 158
1978 145 123 268
1979216 1216 106 1322
1980 180 99 279
1981 214 108 322
1982 216 129 345
1983 199 98 297
1984 183 129 312
1985 294 139 433
1986 238 91 329
1987 251 144 395
1988 194 179 373
1989 246 139 385
1990217 222 141 379

                                                
213http://curia.eu.int/en/stat/index.htm, Statistical information of the Court of Justice 2000,
tabell 17.
214 Bruttotal; särskilda rättegångsformer undantagna.
215 Inklusive yttranden.
216 Ett extraordinärt antal personalmål just 1979 är anledningen till det extrema antalet mål
detta år.
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1991 142 186 342
1992 253 162 440
1993 265 204 486
1994 128 203 344
1995 109 251 408
1996 132 256 416
1997 169 239 443
1998 147 264 481
1999 214 255 541
2000 199 224 502
Totalt 6636218 4381 11434

                                                                                                                           
217 Från och med år 1990 väcker tjänstemän talan vid förstainstansrätten.
218 Varav 2388 utgjordes av talan av tjänsteman till och med den 31 december 1989.
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Bilaga 2 Kapitelindelning för
kandidatländernas
anslutningsförhandlingar
Kapitel Förhandlingsområde

1 Fri rörlighet för varor
2 Fri rörlighet för personer
3 Fri rörlighet för tjänster
4 Fri rörlighet för kapital
5 Bolagsrätt
6 Konkurrenspolitik
7 Jordbruk
8 Fiske
9 Transportpolitik

10 Beskattning
11 Den ekonomiska- och monetära unionen
12 Statistik
13 Sociala frågor och sysselsättning
14 Energi
15 Industri
16 Små- och medelstora företag
17 Vetenskap och forskning
18 Utbildning
19 Telekommunikation och informationsteknik
20 Kultur och politik på det audiovisuella området
21 Regionalpolitik och strukturinstrument
22 Miljö
23 Konsument- och hälsoskydd
24 Rättsliga och inrikes frågor
25 Tullunion
26 Yttre förbindelser
27 Gemensam utrikes och säkerhetspolitik
28 Finansiell kontroll
29 Finans- och budgetbestämmelser
30 Institutioner
31 Övriga frågor
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Bilaga 3 Begäran om
förhandsavgörande som
anhängiggjorts vid EG-
domstolen (per medlemstat
fram till 2001)
Belgien
Cour de cassation 51
Cour d'arbitrage 1
Conseil d'État 20
Övriga domstolar 353
Total 425

BENELUX
Court of Justice 1219

Total 1

Danmark
Højesteret 16
Övriga domstolar 68
Total 84

Finland
Korkein hallinto-oikeus 5
Korkein oikeus 1
Övriga domstolar 14
Total 20

Frankrike
Cour de cassation 61
Conseil d'État 20
Övriga domstolar 542
Total 623

Förenade kungariket
House of Lords 24
Court of Appeal 16
Övriga domstolar 277
Total 317

Grekland
Cour de cassation 2
Conseil d'État 7
Övriga domstolar 50
Total 59

Irland

                                                
219 Case C-265/00 Campina Melkunie.

Supreme Court 12
High Court 15
Övriga domstolar 14
Total 41

Italien
Corte suprema di Cassazione 65
Consiglio di Stato 34
Övriga domstolar 575
Total 674

Luxemburg
Cour supérieure de justice 10
Conseil d'État 13
Cour administrative 1
Övriga domstolar 22
Total 46

Nederländerna
Raad van State 40
Hoge Raad der Nederlanden 100
Centrale Raad van Beroep 41
College van Beroep voor het
Bedrijfsleven 99
Tariefcommissie 34
Övriga domstolar 214
Total 528

Portugal
Supremo Tribunal Administrativo 27
Övriga domstolar 19
Total 46

Spanien
Tribunal Supremo 5
Audiencia Nacional 1
Juzgado Central de lo Penal 7
Övriga domstolar 117
Total 130

Sverige
Högsta Domstolen 2



2

Marknadsdomstolen 3
Regeringsrätten 8
Övriga domstolar 19
Total 32

Tyskland
Bundesgerichtshof 75
Bundesarbeitsgericht 4
Bundesverwaltungsgericht 50
Bundesfinanzhof 176
Bundessozialgericht 62
Staatsgerichtshof 1
Övriga domstolar 841
Total 1 209

Österrike
Verfassungsgerichtshof 2
Oberster Gerichtshof 27
Bundesvergabeamt 9
Verwaltungsgerichtshof 23
Vergabekontrollsenat 3
Övriga domstolar 82
Total 146

TOTALT 4 381
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