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Angelica Ericsson

EU-DOMSTOLENS NYA
RÄTTEGÅNGSREGLER
Angelica Ericsson*

Den 1 november 2012 trädde EU-domstolens nya rättegångsregler1 i kraft.
Från och med detta datum blev alltså dessa nya regler, med undantag för de specifika reglerna om villkor för att ta upp en talan till sakprövning, gällande för
samtliga mål som då behandlades vid EU-domstolen.2 Revisionen av rättegångsreglerna är delvis en kodifiering av utvecklad praxis och delvis nya regler
som speglar en växande domstols förändrade behov. Av naturliga skäl berör det
nya regelverket huvudsakligen förfaranden och interna processer vid domstolen
i Luxemburg, men en del av regeländringarna kan även få konsekvenser för
nationella domstolar och nyfikna medborgare. Nedan följer en presentation av
de mest påtagliga förändringarna, uppdelad enligt fyra olika teman.

1. UPPDATERING AV EU-DOMSTOLENS INTERNA
ORGANISATION
För att på ett bättre sätt hantera domstolens ökade arbetsbörda har sammansättningen av den stora avdelningen förändrats och EU-domstolen har fått en vice
ordförande. Dessa grundläggande omställningar var något som även krävde en
ändring av domstolens stadga.3

*

1
2

3

Doktorand i EU-rätt vid Lunds Universitet. Delar av underlaget till denna artikel är hämtat
från EU-domstolens egen föredragsserie om de nya rättegångsreglerna och tack går till generaladvokat Eleanor Sharpston samt domarna Allan Rosas och Koen Lenaerts för deras presentationer inom ramen för denna föredragsserie.
Domstolens rättegångsregler av den 29 september 2012 (EUT L 265, s. 1).
Med ”EU-domstolen” åsyftas i denna artikel dess högsta instans och inte institutionen som
helhet. Uppskattningsvis har denna domstol numera ca 900 pågående mål vid varje given tidpunkt.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euroatom) nr 741/2012 av den 11 augusti
2012 om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I
till detta (EUT L 228, s. 1).
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Den stora avdelningen består således framöver av 15, istället för 13, domare
och kravet på att samtliga ordförande på avdelningar med fem domare systematiskt ska delta i den stora sammansättningen har tagits bort. På så sätt kommer
fler domare att delta i behandlingen av mål inför domstolens stora avdelning,
vilken är den dömande sammansättning som på ett avgörande sätt formar EUdomstolens rättspraxis. Förhoppningen bakom denna förändring tycks vara att
lätta upp arbetsbördan för ordförandena vid de mindre avdelningarna samt
skapa förutsättningar för en mer enhetlig rättspraxis på lång sikt.
EU-domstolens erfarne ordförande Vassilious Skouris, kommer hädanefter
få avlastning av den belgiske domaren Koen Lenaerts, som tilldelats den nyinstiftade vice ordförandeposten.4 Förutom att dela på den administrativa bördan
av att leda domstolens arbete så kommer dessa två herrar fortsättningsvis vara
de enda permanenta ledamöterna i den stora avdelningen. De axlar således ett
särskilt ansvar för att rättspraxis utvecklas på ett konsekvent sätt.
Alla förändringar av den interna organisationen krävde dock inte någon
stadgeändring. Med de nya rättegångsreglerna har exempelvis en särskild avdelning för omprövningar5 sett dagens ljus. Detta ansvarsområde ska, enligt modellen med en speciell avdelning för brådskande mål om förhandsavgörande,
årsvis rotera mellan avdelningarna med fem domare. EU-domstolens fjärde avdelning var först på tur och har redan fått ovanligt många omprövningar på sitt
bord.6

2. BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT FÖRKORTA
HANDLÄGGNINGSTIDERNA
Ett av de huvudsakliga skälen bakom översynen av rättegångsreglerna var behovet av att korta ner handläggningstiderna för mål vid EU-domstolen. Ett exempel på en tidsbesparande åtgärd är att man öppnat upp för att begränsa längden
på skriftliga inlagor och yttranden.7 De mest påtagliga förändringar som
genomförts i detta syfte rör dock ökade möjligheter att avgöra mål utan att hålla
muntlig förhandling, genom antingen dom eller beslut.
4

5

6
7

Vice ordförandens arbetsuppgifter regleras i artikel 10 i rättegångsreglerna och i domstolens
beslut av den 23 oktober 2012 om domstolens vice ordförandes dömande uppgifter (EUT L
300, s. 47).
Om ett av tribunalens slutliga avgöranden skulle riskera att enhetligheten eller konsekvensen
i unionsrätten undergrävs kan domstolen, på förste generaladvokatens förslag, besluta att
ompröva målet.
Två stycken bara under de första månaderna som ansvarig avdelning, vilket ska jämföras med
att endast en omprövning tidigare har beviljats av domstolen – någonsin.
Denna möjlighet har introducerats i artikel 58 i rättegångsreglerna. Domstolen måste dock
anta ett formellt beslut i detta avseende, vilket ej ännu har skett. Ett sådant beslut ska i vederbörlig ordning offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
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Som part i ett mål vid EU-domstolen är det alltså inte en god idé att ”hålla
på de bästa argumenten” till det muntliga förfarandet. En motiverad begäran
om muntlig förhandling ska enligt artikel 76 i de nya rättegångsreglerna göras
inom tre veckor efter att det skriftliga förfarandet avslutats. Enligt tidigare ordning medförde en sådan motiverad begäran per automatik att en muntlig förhandling skulle hållas. Så är inte längre fallet. Om domstolen anser sig ha tillräckligt underlag för att avgöra målet redan efter det skriftliga förfarandet kan
den numera besluta att neka begäran om muntlig förhandling. Det enda tillfälle
då domstolen även fortsättningsvis är bunden att hålla en muntlig förhandling
är om den motiverade begäran kommer från en berörd part som (av en eller
annan anledning) inte deltagit i det skriftliga förfarandet. Detta innebär att
även om en medlemsstat slarvat med att skicka in ett skriftligt yttrande i tid, i
ett mål som kanske inledningsvis inte tycktes röra nationella intressen, har den
alltså inte försuttit sin rätt att intervenera i detta mål. Nämnda undantag tillkom – föga förvånande – på begäran av medlemstaterna då de nya rättegångsreglerna skulle godkännas av rådet.
EU-domstolen har dessutom flera möjligheter att omgående avgöra ett mål
genom ett motiverat beslut utan att ha hållit muntlig förhandling. Enligt reglerna om handläggningsformer i artikel 53 kan domstolen när som helst avbryta
handläggningen av ett mål om det framkommer att domstolen uppenbart saknar behörighet att pröva målet eller att det av någon annan anledning inte kan
tas upp till prövning. Även sedan tidigare har domstolen direkt kunnat besvara
en begäran om förhandsavgörande genom ett motiverat beslut. Denna möjlighet blir tillgänglig om begäran avser en fråga som är identisk med en tidigare
avgjord fråga eller om svaret klart kan utläsas från domstolens praxis.8 Detsamma gäller nu även om EU-domstolen finner att svaret på frågan inte lämnar
utrymme för rimligt tvivel. Möjligheterna att avgöra ett mål om överklagande
genom ett motiverat beslut har också de utökats. Av artiklarna 181 och 182 i
rättegångsreglerna framgår att domstolen hädanefter när som helst kan anta ett
sådant beslut – inte enbart när det är uppenbart att överklagandet inte kan tas
upp till prövning eller är ogrundat utan även när ett överklagande tvärtom är
uppenbart välgrundat. Den nya regeln innebär att domstolen, då den ställs inför
en stor mängd överklaganden som i huvudsak rör samma rättsfråga, kommer
att kunna avgöra merparten av dem genom motiverat beslut.

3. HUR BLIR DET MED ÖPPENHETEN DÅ?
Att söka effektivisera domstolens arbete genom att rationalisera bort fler muntliga förhandlingar kan givetvis kritiseras med hänsyn till parternas rätt att
8

Regeln återfinns numera i artikel 99 i rättegångsreglerna.
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utveckla sin talan, men detta tilltag kan även ifrågasättas med hänsyn till allmänhetens inblick i domstolens arbete. EU-domstolen har tidigare kritiserats
för just sin brist på öppenhet9 och det kan diskuteras huruvida de nya rättegångsreglerna bidrar till mer eller mindre insyn.
De muntliga förhandlingar som hålls kommer även fortsättningsvis att som
regel vara offentliga. Hyllorna utanför förhandlingssalarna, där allmänheten
tidigare kunde förse sig med förhandlingsrapporten (rapport d’audience), står
dock numera tomma. Förhandlingsrapporten var ett dokument som tidigare
sammanställdes av målets referent mot bakgrund av dennes förberedande rapport.10 I förhandlingsrapporten presenterades på ett översiktligt sätt det regelverk som aktualiserades i målet, bakgrunden till tvisten samt parternas huvudargument. Denna rapport var alltså översatt till flera språk (men översattes även
till rättegångspråket om detta inte var franska) och var fritt tillgänglig i samband
med den muntliga förhandlingen. Det hände även att den sedan fanns att tillgå
på vissa hemsidor på Internet som erbjöd tillgång mot betalning. Förhandlingsrapporten offentliggjordes emellertid aldrig på EU:s egen öppna portal
(www.eur-lex.eu). Att denna rapport nu har rationaliserats bort kan tveklöst
motiveras av både ekonomiska och tidsmässiga skäl (med tanke på de resurser
som juridisk översättning tar i anspråk). Likväl får detta anses bidra till en
utveckling mot mindre – snarare än mer – öppenhet.
En utveckling mot något större öppenhet och transparens kan dock skönjas
i att rättegångsreglernas innehåll har omstrukturerats för att på ett mer rättvisande och lättillgängligt sätt spegla domstolens arbete. Ett exempel på detta är
att förhandsavgörandena – vilka utgör majoriteten av de mål som domstolen
prövar – har fått en mer framstående plats jämfört med tidigare versioner av
rättegångsreglerna. Ett annat exempel är att varje artikel har fått en egen rubrik
och att antalet artiklar minskats genom att sammanställa de generellt gällande
reglerna istället för att upprepa dem för varje typ av mål. Detta bör sammantaget göra regelverket mer lättnavigerat. Dessutom har revisionsarbetet präglats av
en önskan att lydelsen och terminologin i samtliga språkversioner skulle moderniseras och göras mer begripliga.
En annan nyhet som kan tyckas positiv ur öppenhetshänsyn är den i artikel
85 införda möjligheten att få tillgång till ljudupptagningar av muntliga förhandlingar. Denna möjlighet är dock enbart öppen för den som faktiskt deltagit
i antingen den skriftliga eller den muntliga delen av förfarandet och alltså redan
är mer eller mindre insatt i målet. Artikeln är dessutom formulerad som en möj-

9

10

Se t.ex. generaladvokat Maduros förslag i de förenade målen C-514/07 P, C-528/07 P och C
532/07 P, Sverige mot API och kommissionen, REU 2010, s. I-8533, refererat i A. Ericsson,
API-fallet – ett nederlag för Sverige och för öppenheten inom EU, ERT 2011, s. 749.
Se artikel 59 i rättegångsreglerna avseende den förberedande rapporten, vilken aldrig i sig varit
offentligt tillgänglig.
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lighet (till skillnad från en skyldighet) för ordföranden att tillåta insyn. Den
som ansöker om tillgång kan alltså inte vara säker på att få den och om tillgång
väl beviljas måste vederbörande fysiskt infinna sig på domstolen i Luxemburg
för att lyssna på inspelningen.
Vad gäller en rätt för allmänheten att få tillgång till EU-domstolens interna
handlingar har en sådan rättighet lyst med sin frånvaro under i stort sett hela
domstolens existens. Inte heller de nya rättegångsreglerna medför någon nämnvärd förändring i detta hänseende. Det bör dock påpekas att EU-domstolen nu,
i kölvattnet av de förändringar som Lissabonfördraget medfört, har antagit egna
regler om tillgång till administrativa handlingar.11

4. UTTRYCKLIGARE KRAV PÅ DE NATIONELLA
DOMSTOLARNA
Det är lätt att vaggas in i villfarelsen att det enbart är domarna i Luxemburg som
behöver ta hänsyn till de nya rättegångsreglerna. Så som nämndes redan i inledningen får de nya reglerna emellertid följder även för nationella domare.
Artikel 94 i rättegångsreglerna är ett tillskott som tydligt ställer upp krav specifikt riktade till de nationella domare som väljer att hänskjuta frågor för förhandsavgörande till EU-domstolen. I denna artikel föreskrivs exakt vad en
sådan begäran om förhandsavgörande ska innehålla, såsom de faktiska omständigheterna som ligger till grund för de ställda frågorna, relevant nationell rätt
(inklusive rättspraxis) samt en redogörelse över skälen till varför den nationella
domaren valt att ställa tolknings- eller giltighetsfrågorna. Om den hänskjutande
domstolen inte respekterar dessa krav när den sammanställer sin begäran om
förhandsavgörande finns det en risk att EU-domstolen gör bedömningen att
begäran inte kan tas upp till prövning. Det återstår givetvis att se i vilken
utsträckning som brister i begäran om förhandsavgörande kommer att ligga till
grund för avvisning. Det kan noteras att den hänskjutande domstolen har all
rätt att skicka en ny begäran om den första (eller andra, eller tredje…) skulle
avvisas. EU-domstolen torde därför i praktiken vinna mer på att begära kompletterande uppgifter från den hänskjutande domstolen,12 om det visar sig att
det faktiskt finns brister i beslutet om hänskjutande, än att avvisa begäran.
Förändringarna tyder dock på en önskan om ett mer formaliserat samarbete
mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna, där båda parter uppfyller
sina respektive uppgifter för att uppnå ett ändamålsenligt resultat. I detta avse11

12

Beslut av Europeiska unionens domstol av den 11 december 2012 om allmänhetens tillgång
till handlingar som Europeiska unionens domstol innehar i utövandet av sina administrativa
funktioner (EUT C 38, 2013, s. 2).
Detta kan göras genom en begäran om klarläggande enligt artikel 101 i rättegångsreglerna.
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ende bör slutligen även nämnas att de riktlinjer som tidigare uttrycktes i informationsmeddelandet om begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar13 har stramats upp och återfinns nu i EU-domstolens (något mer normativt klingande) rekommendationer till nationella domstolar om begäran om
förhandsavgörande.14

13
14

EUT C 160, 28.5.2011, s. 1.
EUT C 338, 6.11.2012, s. 1.
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