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SAMMANDRAG

Problemet: EG-domstolen fyller en grundläggande funktion i unionen som garant av att
lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördraget. Redan idag, med en union
med 15 medlemsstater, visar statistiken att EG-domstolen och förstainstansrätten får allt
svårare att fullgöra sina uppgifter. Situationen är huvudsakligen en följd av att antalet
mål stadigt ökar. Det krävs därför genomgripande reformer för att gemenskapens
karaktär av rättsgemenskap inte skall gå förlorad vid en utvidgning.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att
komma tillrätta med domstolarnas problem med tanke på gemenskapsrättens utveckling
och tillkomsten av nya medlemsstater.

Avgränsningar: Jag koncentrerar mig i första hand på EG-domstolen och behandlar
förstainstansrätten endast i de fall jag anser att det är nödvändigt för förståelsen.

Metod: Jag inleder min uppsats med att beskriva EG-rättens funktion för
medlemsstaterna och gör en inventering av hur domstolens sammansättning och
organisation ser ut idag. Därefter går jag igenom proceduren och redogör mycket
kortfattat för de olika taleformerna. Jag övergår sedan till att beskriva EG-domstolens
nuvarande roll i unionen, de problem som den dömande verksamheten har och det
förslag till förändringar som domstolarna presenterat för att komma tillrätta med
problemen. Jag gör dessutom en kortfattad redogörelse för ett kompletterande förslag
som en reflektionsgrupp har presenterat. Med hjälp av detta avser jag att analysera
möjliga förslag till ändringar. Avslutningsvis skall jag försöka beskriva den rättsliga
arkitekturen i framtiden och domstolens roll i en utvidgad europeisk union.

Resultat: Jag har funnit att EG-domstolen även i fortsättningen bör bestå av en domare
från varje medlemsstat, men att antalet domare i ett fullt plenum bör begränsas till ett
minimiantal om t.ex. 13 domare för att två stora plenumformationer skall kunna
sammanträda samtidigt. EG-domstolens huvuduppgift bör vara att besvara frågor från
nationella domstolar och handlägga överklaganden av förstainstansrättens domar.
Förstainstansrätten bör bestå av så många domare som arbetsbelastningen kräver, vilket
kan komma att innebära ett större antal domare än medlemsstater. Rätten skall ha till
uppgift att handlägga överklaganden av specialdomstolars domar. Rätten bör dessutom
göras till en renodlad förstainstansrätt.

SÖKORD: EG-rätt, EG-domstolen, förstainstansrätten, aktivism
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1 Inledning

1.1 Problemet

EG-domstolen fyller en grundläggande funktion i unionen som garant av att lag och rätt
följs vid tolkning och tillämpning av fördraget.1Genom Europeiska enhetsakten
inrättades dessutom en förstainstansrätt vilken är knuten till domstolen. Idag består
unionen av 15 medlemsstater, men det är sannolikt att unionen kommer att utvidgas
inom en snar framtid. Redan idag, med en union med 15 medlemsstater, visar statistiken
att EG-domstolen och förstainstansrätten får allt svårare att fullgöra sina uppgifter.
Situationen är huvudsakligen en följd av att antalet mål stadigt ökar. För att
gemenskapsrätten skall tolkas och tillämpas på samma sätt i en mer heterogen och
utvidgad union måste gemenskapsdomstolarnas effektivitet2 säkerställas samtidigt som
man måste behålla en god kvalitet på praxis. En utvidgning av unionen kommer att
innebära ytterligare en ökning av antalet mål samtidigt som tvistefrågorna kommer att
bli av ett annat slag, eftersom domstolarna i de nya medlemsstaterna inledningsvis
kommer att behöva göra sig förtrogna med gemenskapsrätten. Domstolssystemets
nuvarande uppbyggnad är inte anpassad till de krav som ställs. Det krävs
genomgripande reformer för att gemenskapens karaktär av rättsgemenskap inte skall gå
förlorad. Handläggningstiderna visar att domstolarna har nått taket för sin kapacitet och
vid en utvidgning kommer de inte längre att vara i stånd till att hantera den ökade
arbetsbördan inom rimliga handläggningstider. Detta är en oroväckande situation inom
en rättsgemenskap på tröskeln till nästa utvidgning.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till
rätta med domstolarnas problem med tanke på gemenskapsrättens utveckling och
tillkomsten av nya medlemsstater.

1.3 Avgränsningar

Jag koncentrerar mig i första hand på EG-domstolen och behandlar förstainstansrätten
endast i de fall jag anser att det är nödvändigt för förståelsen.

1.4 Metod

Jag inleder min uppsats med att beskriva EG-rättens funktion för medlemsstaterna och
gör en inventering av hur domstolens sammansättning och organisation ser ut idag.
Därefter går jag igenom proceduren och redogör mycket kortfattat för de olika
taleformerna. Jag övergår sedan till att beskriva EG-domstolens nuvarande roll i
unionen, de problem som den dömande verksamheten har och det förslag till
förändringar som domstolarna presenterat för att komma tillrätta med problemen. Jag
gör dessutom en kortfattad redogörelse för ett kompletterande förslag som en
reflektionsgrupp, utsedd av kommissionen, har presenterat. Med hjälp av detta avser jag
att analysera möjliga förslag till ändringar. Avslutningsvis skall jag försöka beskriva
den rättsliga arkitekturen i framtiden och domstolens roll i en utvidgad europeisk union.

                                                          
1 EG-fördraget art. 220.
2 Med effektivitet menar jag domstolens kapacitet att avgöra inkommande mål inom rimliga handläggningstider.



S. Egelstig, EG-domstolen: roll och funktion i en utvidgad europeisk union

8

1.5 Referensram

Jag avser att använda mig av dokument som domstolen, andra gemenskapsrättsliga
institutioner och arbetsgrupper presenterat rörande eventuella ändringar i bl.a. de båda
domstolarnas rättegångsregler. Jag har kontaktat justitiedepartementet och träffat två
handläggare som arbetar med regeringens synpunkt på domstolens och
förstainstansrättens förslag. För övrigt kommer jag att använda mig av den litteratur
som finns på området, d.v.s. främst engelsk och amerikansk litteratur, och internet.
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2 Introduktion till EU och EG-rätten

2.1 EG - en skapelse av eget slag

2.1.1 Inledning

Planer på europeisk integration fanns långt före andra världskriget, men det var först
efter detta krig som den västeuropeiska integrationen tog verklig fart. Det första steget
mot ekonomisk integration togs 1951 med upprättandet av Europeiska kol- och
stålgemenskapen, EKSG. Det karakteristiska med denna gemenskap är att den endast
har tilldelats maktbefogenheter inom kol- och stålsektorerna. Syftet med samarbetet var
att det skulle gynna utvecklingen av kol- och stålindustrierna, omöjliggöra krig i
Europa, då kol och stål  användes till vapentillverkning, och lägga en första grund till en
europeisk union. Medlemmar i EKSG blev Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland,
Italien och Benelux-länderna som inbegriper Belgien, Nederländerna och Luxemburg.
Den ekonomiska integrationen har därefter fördjupats genom upprättandet av den
Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och den Europeiska
Atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa båda fördrag, vilka trädde i kraft 1958, kallas
med en gemensam beteckning Romfördragen. EKSG, EEG3 och Euratom har numera
gemensamma institutioner och de tre gemenskaperna kallas för ”de europeiska
gemenskaperna”, vilket ofta förkortas EG.4 Det europeiska samarbetet har utvecklats till
att omfatta bl.a. en inre marknad och Maastricht-fördraget kom att markera en ny fas i
processen genom upprättandet av en union mellan de europeiska folken och en
ekonomisk och monetär union, EMU.

2.1.2 EG - ett mellanting mellan internationell organisation och federation

EG kan liknas vid en internationell organisation eftersom den är skapad enligt folkrätten
av de fördragsslutande staterna. EU är däremot endast ett ”firmanamn” under vilket
medlemsstaterna uppträder gemensamt. Det är för det mesta fördragen som fyller den
funktion i unionen som en författning gör i en stat, men flera av EG:s viktigaste och
mest grundläggande författningsregler finns inte i fördragen. Det gäller t.ex. grund- och
frihetsrättigheterna, däribland de mänskliga rättigheterna.5 Dessutom utgår en
författning normalt sett från folket och inte, som i detta fall, från en samling stater.

EG-domstolen har genom sin rättspraxis utvecklat gemenskapsrätten till en egen
rättsordning, EG-rätten, med egna rättskällor, som är skilda från medlemsstaternas
rättsordningar. Medlemsstaterna har, inom vissa rättsområden, lämnat ifrån sig den
lagstiftande makten till gemenskapen, vilket gör att den internationella organisationen
uppvisar vissa federativa drag. Gemenskapsrätten är dessutom överordnad nationell
lagstiftning och dess regler är till stor del direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Härav
följer att EG är ett mellanting mellan en internationell organisation och en federation.
EG kommer dock inte att bli en fulländad federation som t.ex. USA förrän
medlemsstaterna upphör att existera som folkrättssubjekt.6

                                                          
3 Numera endast EG.
4 Bernitz, s 14ff.
5 Rasmussen, s 130.
6 Droege, s 29.
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2.2 EG-rättens funktion och betydelse för medlemsstaterna idag

EG-rätten är inte en statisk rättsordning utan anpassar sig ständigt efter behovet av
gemensam lagstiftning i unionen för ett förverkligande av unionens målsättningar. EG-
rätten har en tradition av att på ett dynamiskt sätt förvandla de västeuropeiska
samhällena. Ett exempel på detta är införandet av en gemensam marknad utan inre
gränser. EG-fördraget, den inre marknaden och unionen är inte en och samma sak och
det finns ingen grund till att antaga att unionen kommer att förbli densamma i all
evighet. EG-rätten har genom åren kommit att omfatta allt fler rättsområden och
samarbetet på existerande rättsområden har fördjupats.7

Ett av unionens mål är att medverka till att öka den rättsliga och politiska integrationen
mellan Europas folk. Rasmussen uttrycker det som att ”juridiken är ett instrument i
integrationens tjänst”, vilket karakteriserar EG-rättens funktion för medlemsstaterna
mycket bra.8 Juridiken har fungerat som ett substitut till politiken i
integrationsprocessen när rådet har varit drabbat av passivitet, vilket jag kommer att
återkomma till senare i mitt arbete, se avsnitt 5.3.2.

Stater sluter sig samman för att uppnå ekonomiska, säkerhets- eller försvarspolitiska
vinster på kort eller lång sikt. Målsättningen på 50-talet var att bevara och stärka
skyddet för fred, vilket syftade på erfarenheterna från de två världskrigen. Nu skulle, en
gång för alla, en demokratisk sammanslutning av stater på västeuropeisk grund skapas,
som kunde förhindra nya stridigheter i Europa. Till detta ”aldrig mera krig”-motiv
tillkom en önskan om välstånd och ekonomisk tillväxt efter många år av fattigdom och
svält. En central omständighet är antagligen densamma idag som för 50 år sedan,
nämligen att obalans mellan staternas makt och inflytande på andra stater är
anledningen till de flesta konflikter i Europa, oavsett om det rör sig om krig eller inte.
Av denna anledning fyller EG-rätten en viktig funktion när den tillser att maktbalansen
mellan medlemsstaterna upprätthålls och EG-rätten fyller en viktig funktion för
medlemsstater med inre svårigheter.

En av anledningarna till att de europeiska staterna slöt sig samman var det kalla kriget
mellan öst och väst. Det kalla kriget är nu ett avslutat kapitel och det finns inte längre
några barriärer som delar Europa. Terrorbalansen mellan öst och väst upphörde i och
med Berlinmurens fall,  den tyska återföreningen 1989 och de kommunistiska staternas
sammanbrott. Det kommunistiska väldets sammanbrott skapade dock andra spänningar i
Europa som ekonomisk obalans. Till bilden hör dessutom Rysslands mer eller mindre
uttalade intresse i tidigare Östeuropa. EU förhandlar just nu om medlemskap med vissa
av dessa östeuropeiska stater, vilket av ovannämnda anledningar inte kommer att ske
utan problem.

Än idag är målet för ett europeiskt samarbete ekonomisk tillväxt och en önskan om att
minska olikheterna mellan länderna. På 50-talet ville staterna se en högre ekonomisk
levnadsstandard för medborgarna.

                                                          
7 Rasmussen, s 21.
8 Rasmussen, s 137.
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Nu önskar man välstånd, men med icke-ekonomiska dimensioner i blickfånget som t.ex.
skydd för miljö och mänskliga rättigheter, fler arbetstillfällen, likabehandling av
kvinnor och män på och utanför arbetsplatsen, ett säkerställande av demokratiska
styrelseformer och medbestämmande. Medlemsstaterna har utarbetat en gemensam
politik på flera av dessa områden.9

EG-rätten fyller idag en viktigare funktion som integrationsfrämjande än direkt
fredsbevarande. Visserligen upprättade unionsfördraget ett samarbete som kan leda till
ett gemensamt försvar, men enligt målsättningarna syftar detta samarbete till att stärka
den europeiska identiteten och självständigheten i syfte att främja fred i Europa, men
framför allt i övriga delar av världen. Det är i allra högsta grad viktigt att arbeta för
ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard i Europa, främst med tanke på eventuella
utvidgningar österut. För dessa stater kommer ett medlemskap att erbjuda en viktig
ekonomisk hjälp och framför allt en säkerhet för medborgarna vad gäller demokratiska
styrelseformer och ett oberoende av Ryssland.

                                                          
9 Rasmussen, s 144ff.



S. Egelstig, EG-domstolen: roll och funktion i en utvidgad europeisk union

12

3 EG-domstolarnas sammansättning och organisation

3.1 Sammansättning

3.1.1 Domarna och generaladvokaterna

EG-domstolen består av 15 domare, en domare från varje medlemsstat, och 9
generaladvokater. Domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas
regeringar i samförstånd och måste således godkännas av samtliga medlemsstaters
regeringar. De utses för en period på sex år, med partiell nytillsättning vart tredje år.
Domarna kan därefter utses för en ny mandatperiod.10 Ämbetsperioden är relativt kort
jämfört med vad som gäller i andra internationella domstolar och den har kritiserats för
att skapa ett beroendeförhållande till medlemsstaternas regeringar.11 Detta skulle
innebära att domaren tillgodoser sitt hemlands regerings intressen för att bli omvald för
en ny mandatperiod, trots att domarna svurit ed om opartiskhet. Detta har man försökt
motverka genom att inte offentliggöra skiljaktiga meningar. Domen framstår således
som en kollegial dom, vilket även har ansetts bidraga till att domen erhåller auktoritet i
medlemsstaterna. Skiljaktiga meningar har ansetts störa respekten för domen som den
mest lagenliga lösningen. Dessutom har utvecklingen av gemenskapsrätten ansetts
underlättas då en viss domare inte kan ställas till svars för sina personliga åsikter.12

Det ställs mycket höga krav på domarnas och generaladvokaternas kompetens. De skall
vara oavhängiga sina regeringar, d.v.s. de skall inte fungera som representanter för sina
hemstater eller regeringar utan avkunna domen opartiskt. De skall dessutom kunna
utöva de högsta domarämbetena i hemlandet eller vara högt kvalificerade jurister.
Domarna utser bland sig domstolens president som under tre år skall leda domstolens
arbete samt vara ordförande vid förhandlingar och överläggningar.13

De fem största medlemsstaterna, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och
Storbritannien, har en absolut rätt att utse en generaladvokat vardera. De resterande fyra
generaladvokaterna utses av de mindre medlemsstaterna efter ett roterande schema.14

Generaladvokaterna har till uppgift att biträda domstolen i dess arbete genom att
offentligt och opartiskt presentera ett motiverat förslag till hur domstolen bör döma i ett
mål. Generaladvokatens betänkande publiceras sedan tillsammans med domstolens dom
och kan ge god vägledning för bedömningen av rättsfrågorna i domen.
Generaladvokaterna har samma rang som domarna och sitter vid förhandlingarna vid
samma bord som domarna, iklädda samma röda silkeskappor. Generaladvokaterna
deltar däremot inte i domarnas överläggningar och har således inte någon rösträtt.15

Generaladvokaterna kan alltså vara med och påverka utredningen av målet, men de kan
inte påverka målets utgång. Generaladvokatens förslag är ofta långt mer utförligt
motiverade än domstolens domar och hans yttrande får ibland karaktären av akademisk
avhandling. Han har dessutom en mer oberoende ställning än domaren och kan även
beröra frågor som inte omedelbart förekommer i ett mål.16

                                                          
10 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 6.
11 Brown, s 48.
12 Rundegren, s 26.
13 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 6.
14 Bernitz, s 41.
15 Bernitz, s 41.
16 Rundegren, s 27.
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Domarna är inte på något sätt bundna av generaladvokatens förslag och det är inte helt
ovanligt att domarna frångår generaladvokatens förslag. Under en lång tid var detta
snarare regel än undantag. En förklaring till att domstolen i flera kända fall gått rakt
emot generaladvokatens förslag är att generaladvokaten ofta ser sin roll som någon som
skall påminna domstolen om dess tidigare praxis för att främja en konsekvent
utveckling av gemenskapsrätten. Det är dessutom lättare för domarna som kollektiv att
avancera än för en individuell generaladvokat som dessutom får stå för sina åsikter
personligen och offentligt.17 I början på 1990-talet ändrade domstolen inställning till
generaladvokaternas yttrande och nu kan domarna innehålla direkta hänvisningar till
generaladvokatens förslag. Ibland har domstolen t.o.m. godtagit generaladvokatens
resonemang i dess helhet.18 Det har av denna anledning påståtts att generaladvokaten
överskrider sin roll som rådgivare och blir i själva verket domare.19 Det är dock
domstolen och endast domstolen som avgör målet och det är därför missvisande att
uppfatta generaladvokatens förslag till dom som ett slags förstainstansavgörande.
Generaladvokaten träffar över huvud taget inget avgörande utan bidrar endast med ett
förslag till dom.20 Även om domstolen misstycker med generaladvokaten är hans
rapport av stor betydelse eftersom den underlättar domarnas arbete.21 Dess värde blir
större ju större domstolen är och speciellt när domarna kommer från länder med olika
juridiska rättssystem och pratar olika språk.22 Domstolen har dessutom fått inspiration
av generaladvokaternas utredningar som kommit att påverka dömandet och därmed
gemenskapsrättens utveckling.23

Förstainstansrätten består också av 15 domare vilka utses på samma sätt och för samma
tidsperiod som domarna i domstolen. Det finns däremot inte några ordinarie
generaladvokater i förstainstansrätten, men rätten kan vid behov utse en av domarna att
fungera som sådan. Detta kan ske, men har inte hänt ofta, när rättsfrågorna är svårlösta
eller när omständigheterna i fallet är komplicerade.24

3.1.2 Principen om ”en stat - en domare”

Det finns ingen uttrycklig fördragsregel som stadgar att domaren eller generaladvokaten
måste komma från en medlemsstat eller den medlemsstat som utser dem. En princip är
dock att varje medlemsstat förser var och en av de båda domstolarna med en domare.
Det ter sig då naturligt för medlemsstaten att välja sin domare och sin generaladvokat
bland sina egna medborgare.25 Att samtliga medlemsstater har sin nationalitet
representerad i domstolen har en rad fördelar och ger domen och domstolen en speciell
auktoritet som går utöver nationella åsikter. Dessutom har det den praktiska fördelen att
åtminstone en medlem av domstolen är förtrogen med i stort sett varje nationellt
rättssystem och språk som domstolen kan komma i kontakt med.

                                                          
17 Brown, s 67.
18 Weatherill, s 162.
19 Brown, s 65.
20 Rasmussen, s 430.
21 Rundegren, s 28.
22 Brown, s 65.
23 Weatherill, s 163.
24 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 6.
25 Brown, s 45.
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Eftersom EG-domstolen är en mycket aktiv domstol kan samtliga nationella rättssystem
som finns representerade i unionen vara delaktiga i processen att utveckla
gemenskapsrätten. Det har dessutom ansetts att en part inte kommer att klaga på
domstolens sammansättning om dess nationalitet är representerad.26

3.2 Organisation

Huvudregeln är att domstolen skall sammanträda i plenum, d.v.s. med deltagande av i
princip samtliga domare. Pleniavgörande anses av denna anledning generellt tillmätas
en särskild tyngd. Plenum innebär inte att samtliga femton domare måste vara
närvarande, utan detta förekommer endast i exceptionella fall. Det finns nämligen tre
olika storlekar på plenum.27 Domstolen sammanträder alltid i plenum på begäran av en
medlemsstat eller en gemenskapsinstitution som är part i målet och när målet rör en
särskilt viktig eller svår fråga.28 I vissa fall kan det ju vara viktigt att bedöma vilka
konsekvenser ett avgörande kan få i de olika medlemsstaterna och det är då lämpligt att
samtliga domare, således en domare med erfarenhet från varje nationellt rättssystem i
unionen, deltar i avgörandet. Den nationelle domaren har, som tidigare nämnts, inte till
uppgift att döma till sitt hemlands fördel, men eftersom det är viktigt att domstolen är
medveten om alla dimensioner på ett mål skall den nationelle domaren göra de övriga
domarna uppmärksamma på speciella omständigheter som kanske referenten och
generaladvokaten varit ovetande om.29

Domstolen är indelad i sex olika avdelningar, s.k. kammare, om fyra
tremannaavdelningar och två sjumannaavdelningar. När ett mål handläggs av en av de
sistnämnda avdelningarna sitter dock endast fem domare med åt gången och det är
denna avdelning som blir tilldelad de viktigare målen eftersom de representerar ett
bredare tvärsnitt av rättssystem. Trots att plenum är huvudregeln, avgörs mer än hälften
av målen på kammare. Användningen av kammare har ökat och är numera snarare regel
än undantag.30 Att i stort sett alla typer av mål kan delegeras till en kammare har gett
domstolen en mycket större flexibilitet när det gäller att hantera arbetsbördan.31 För det
första går det fortare att avgöra ett mål i kammare eftersom det är lättare att föra en
aktiv diskussion med ett färre antal domare. För det andra kan ett större antal mål
behandlas samtidigt i olika domstolssammansättningar.

Förstainstansrätten sammanträder enligt huvudregeln i kammare. Det finns fyra
kammare med tre eller fem domare, men plenum kan förekomma i vissa, särskilt
viktiga, fall. Valet av tre domare blir aktuellt om tvisten kan lösas med ledning av
tidigare praxis eller om det gäller en mindre viktig fråga. Endast några enstaka mål har
avgjorts i plenum eftersom förstainstansrätten ofta har med komplicerade mål att göra
och det finns en möjlighet att överklaga domen till EG-domstolen i rättsfrågor.
Domstolen utövar således en viss kontroll över förstainstansrätten och garanterar på så
sätt en enhetlig praxis i unionen.

                                                          
26 Brown, s 18.
27 11 domare beslutför med nio, 13 domare beslutför med 11 och 15 domare beslutför med 13.
28 Brown, s 31.
29 Edward, s 553.
30 Brown, s 44.
31 Brown, s 38.
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Både domarna och generaladvokaterna har till sin hjälp jurister som ofta kommer från
samma hemland. Dessa fyller framför allt en mycket viktig funktion för
generaladvokaterna som inte har samma möjlighet som domarna har att pröva sina idéer
på sina domarkollegor.32 Eftersom domstolen arbetar på gemenskapernas samtliga
officiella språk, som i dagens läge är elva, finns en stor översättnings- och tolkavdelning
knuten till domstolen.33

                                                          
32 Brown, s 32ff.
33 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 8.
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4 Proceduren inför EG-domstolarna

4.1 Den allmänna proceduren

4.1.1 Arbetsfördelningen mellan EG-domstolen och förstainstansrätten

Mellan domstolen och förstainstansrätten råder en viss arbetsfördelning. Denna
arbetsfördelning innebär att domstolen handlägger mål där en medlemsstat eller en
institution är påkallande part och förstainstansrätten handlägger mål där en enskild
fysisk eller juridisk person är part. Det finns inte längre något förbud mot att
förstainstansrätten övertar domstolens mål, med undantag för förhandsavgöranden som
enligt fördragen endast kan handläggas av domstolen som första och sista instans.

Genom EU-fördraget 1993 utvidgades förstainstansrättens målområde betydligt med
mål om konkurrensbegränsningar, anti-dumpingmål, immaterialrätt och
tjänstemannamål.34 Förstainstansrättens avgöranden kan alltid överklagas till domstolen
i rättsfrågor, d.v.s. om förstainstansrätten saknat behörighet, begått ett rättegångsfel eller
överträtt gemenskapsrätten.35 Domstolen har då att välja på att själv avkunna en ny dom
i saken eller att återförvisa målet till fortsatt handläggning i förtstainstansrätten. EG-
domstolens domar står däremot fast och går inte att överklaga.

4.1.2 Förfarandet

Förfarandet vid domstolen har inspirerats av förfarandet vid de nationella domstolarna,
framför allt den högsta franska förvaltningsdomstolen Conseil d´Etat. Den procedur
som domstolen måste följa är inflexibel och reglerna lämnar inte mycket utrymme till
domstolen att frångå denna procedur, vilket innebär att domstolen inte kan använda en
enklare procedur för ett enklare mål.36

Oavsett vilken typ av mål det gäller finns det i princip alltid en skriftlig och en muntlig
del. Förfarandet är dock i huvudsak skriftligt, vilket kan förklaras av språkdiversiteten i
domstolen. För att göra proceduren mer anpassad till omständigheterna i det enskilda
fallet tillkom 1991 en möjlighet för domstolen att med parternas samtycke avgöra ett
mål utan muntlig förhandling. En liknande möjlighet finns vid förhandsavgöranden, om
inte någon part särskilt begärt att få göra ett muntligt inlägg.37 I de flesta mål hålls en
muntlig förhandling, men en sådan har en långt mer begränsad betydelse än en
huvudförhandling inför t.ex. svensk domstol. Även förstainstansrätten kan hålla en
muntlig förberedelse, men denna möjlighet utnyttjas sällan.38 Domstolen kan avgöra ett
mål om förhandsbesked utan muntlig förhandling genom ett beslut istället för en dom.
Detta förenklade förfarande används när en fråga är identisk med en fråga som redan
besvarats av domstolen.39 Huvudregeln är att mål skall avgöras i den ordning de
kommer in. Ett mål kan ges förtur om det är av särskilt brådskande natur, men
proceduren måste fortfarande följas.40

                                                          
34 Med tjänstemannamål menas arbetsrättsliga tvister mellan gemenskapen och dess anställda.
35 Bernitz, s 41.
36 Edward, s 540.
37 Rundegren, s 117.
38 Rundegren, s 18.
39 Rundegren, s 122.
40 Rundegren, s 117.



S. Egelstig, EG-domstolen: roll och funktion i en utvidgad europeisk union

17

En talan väcks genom en skriftlig ansökan till domstolen varefter en domare som skall
vara referent i målet och en generaladvokat utses, vilka har till uppgift att i detalj följa
utvecklingen i målet. Talan delges därefter svaranden, som har en månad på sig att
inkomma  med ett svaromål. När det skriftliga förfarandet har avslutats, beslutas, på
grundval av en rapport från referenten i målet samt efter det att generaladvokaten har
hörts, om eventuell bevisupptagning samt huruvida målet skall avgöras i plenum eller i
avdelning. Vid den muntliga förhandlingen sker plädering inför de domare och den
generaladvokat som handlägger målet, vilka kan ställa nödvändiga frågor till parterna.
En till två månader senare hålls en ny förhandling där generaladvokaten presenterar sitt
förslag på hur målet skall avgöras. I besvärligare mål kan det dröja upp till ett halvår
innan generaladvokaten kan redovisa sitt yttrande.41

Endast 10-15 % av processen är offentlig, vilket innebär att en stor del av processen är
överläggning.42 Det är först när generaladvokatens yttrande föreligger, som domarna
kan påbörja sina överläggningar i enrum på grundval av ett utkast till dom som
referenten förberett.  Domstolens överläggningar är hemliga, vilket innebär att endast
domarna själva vet om domen avkunnades enhälligt eller endast med enkel majoritet.
Principen om att överläggningarna är hemliga medför att skiljaktiga meningar inte får
förekomma i domen. Generaladvokaten deltar inte i dessa överläggningar, inte ens som
rådgivare, och har således inte någon rösträtt.43 Samtliga domare bidrar med sina
erfarenheter från de olika nationella rättssystemen som finns representerade i unionen
och kan komma med förslag till ändringar i referentens text. Därefter diskuteras saken
och överläggningarna kan dra ut på tiden och ske i flera omgångar, särskilt om domarna
har svårt att enas. Referenten har en viktig roll i överläggningen då han kommer att
anpassa utkastet för att en majoritet av domarna skall bli tillfredsställda.44

Diskussionerna är ofta livliga och pågår tills domarna är eniga eller tills dess att man
märker att opinionen är delad. I fall av oenighet beslutar presidenten om votering. Det är
viktigt att notera att en votering inte behöver betyda att majoriteten bestämmer domen.
Minoriteten kan vara aktiv i att försöka påverka majoriteten på många sätt. Det finns en
naturlig vilja att nå fram till enhällighet vilket kan leda till ett evigt kompromissande
som kan pågå i flera månader efter voteringen.45 Kollegialiteten innebär att samtliga
domare är ansvariga för att domen blir så bra som möjligt oavsett hur man röstade.46

Vad gäller förhandsavgöranden inleds förfarandet med att den nationella domstolen
hänskjuter en fråga om tolkning eller giltighet av en gemenskapsrättslig bestämmelse
till EG-domstolen. Frågan översätts till de elva officiella språken, vilket kan ta flera
veckor om frågan är lång och svårförståelig, varefter den delges parterna i den
nationella tvisten, medlemsstaterna, kommissionen och i vissa fall rådet. Dessa har
därefter två månader på sig att inkomma med ett skriftligt yttrande och förfarandet är
sedan detsamma som vid direkt talan.

Processpråket kan vara ett av de elva officiella språken och bestäms i princip av den
sökande parten.47 I mål om förhandsavgörande är processpråket den nationella
domstolens språk.

                                                          
41 Europeiska gemenskapernas domstol, s 14.
42 Edward, s 539.
43 Weatherill, s 164.
44 Weatherill, s 164.
45 Brown, s 52.
46 Edward, s 556.
47 Det finns egentligen 12 processpråk varav det tolfte är gaeliska.
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Proceduren vid förstainstansrätten är i stort sett densamma som vid handläggningen av
direkt talan vid domstolen.48

Domstolens dom inklusive generaladvokatens yttrande översätts, innan domen
meddelas, till de elva officiella språken. Övriga processhandlingar översätts till målets
processpråk samt till franska som är domstolens interna processpråk.49

4.2 Olika typer av talan

4.2.1 Fördragsbrottstalan

Talan om fördragsbrott innebär att EG-domstolen bedömer huruvida en medlemsstat har
uppfyllt sina skyldigheter eller inte enligt fördragen. En sådan talan kan väckas antingen
av kommissionen, vilket vanligtvis är fallet då det är kommissionens uppgift att tillse att
fördragen respekteras, eller av en annan medlemsstat. En stat anser ofta att det är
lämpligare att kommissionen tar initiativ till en dylik talan, eftersom det annars kan
störa relationen mellan de båda staterna. Om domstolen anser att en medlemsstat inte
har uppfyllt sina skyldigheter enligt fördragen är medlemsstaten skyldig att fortast
möjligt vidta de åtgärder som krävs för att efterkomma domen. I annat fall kan staten
åläggas att betala en straffavgift. Fördragsbrottstalan tillhör domstolens exklusiva
kompetens.50

4.2.2 Talan om ogiltigförklaring

En medlemsstat, rådet, kommissionen och, under vissa förutsättningar, parlamentet kan
väcka talan om ogiltigförklaring av hela eller delar av en rättsakt som utfärdats av en
institution. Även en enskild fysisk eller juridisk person kan utnyttja denna möjlighet,
men endast i de fall rättsakten direkt och personligen berör honom. En begäran om
förhandsbesked kan innehålla en fråga om en rättsakts giltighet, vilket innebär att
enskilda kan få en rättsakt ogiltigförklarad även på detta sätt. Domstolen kan genom
talan om ogiltigförklaring pröva huruvida institutionernas rättsakter är förenliga med
fördragen. Bifaller domstolen talan förklaras rättsakten ogiltig. Behörigheten att pröva
en talan om ogiltigförklaring är delad mellan domstolen och förstainstansrätten och är
beroende av vem som väcker talan, d.v.s. enskilda eller medlemsstater och institutioner.

4.2.3 Passivitetstalan

Domstolen kan pröva om gemenskapens institutioner har underlåtit att fatta ett beslut
eller att vidta andra åtgärder som åligger dem. Denna behörighet är delad mellan
domstolen och förstainstansrätten.

4.2.4 Skadeståndstalan

Domstolen kan avgöra huruvida gemenskapen skall ersätta en skada som orsakats av
dess institutioner eller av dess anställda under tjänsteutövning. Denna behörighet är
delad mellan domstolen och förstainstansrätten.

                                                          
48 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 17.
49 Rundegren, s 45.
50 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 9.
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4.2.5 Överklagande

Avgöranden som förstainstansrätten fäller inom ramen för sin behörighet kan
överklagas till domstolen vad gäller rättsfrågor. Förstainstansrätten har således
ensamrätt på att avgöra direkta bevisfrågor.

4.2.6 Förhandsavgörande

Av den arbetsfördelning som upprättats mellan EG-domstolen och de nationella
domstolarna följer att den löpande tillämpningen av gemenskapsrätten handhas av de
nationella domstolarna i medlemsstaterna. Den nationelle domaren har som funktion att
avgöra tvister med anknytning till dels nationell rätt och dels gemenskapsrätt. Flertalet
gemenskapsrättsliga regler är direkt tillämpliga i medlemsstaterna utan krav på någon
som helst implementering i den nationella rättsordningen. Erfarenheten från traditionella
folkrättsliga samarbeten mellan stater visar att tolkningen och tillämpningen av
internationella regler ofta medför att reglerna tolkas och tillämpas olika. Ett av målen
med gemenskapen är just en närmare sammanslutning av Europas folk och av denna
anledning önskade fördragsförfattarna en mekanism för att säkra rättsenhet.51 Detta kom
att bli systemet med förhandsbesked från EG-domstolen. Förutom att säkra rättsenhet i
unionen fyller även systemet en viktig funktion för framför allt enskilda som inte har
samma möjligheter som en medlemsstat eller en institution att väcka talan om
fördragsbrott mot en medlemsstat. För att förhindra att nationella regler, som strider mot
de ifrågavarande EG-reglerna, används mot dem kan de väcka talan inför nationell
domstol som i sin tur kan hänskjuta en fråga till EG-domstolen.

För att undvika att gemenskapsrätten tolkas på lika många olika sätt som det finns
nationella domstolar har således ett samarbete inrättats mellan nationella domstolar och
EG-domstolen. Detta samarbete innebär inte att det finns en hierarki mellan nationella
domstolar och EG-domstolen, utan möjligheten och i vissa fall skyldigheten att begära
förhandsavgörande skall ses som en serviceinrättning för de nationella domstolarna.
Detta system har blivit en stor succé, vilket demonstreras av det stora antalet frågor som
hänskjutits sedan domstolen grundades. Domstolen har som svar på frågor från
nationella domstolar tagit tillfället i akt att utveckla flera av gemenskapsrättens
viktigaste principer samt att fylla i luckor i fördragstexterna. Genom att ge ett konkret
innehåll till de från början allmänt hållna fördragsbestämmelserna har domstolen även
gett andra nationella domstolar vägledning vid handläggningen av liknande mål.52

Det är viktigt att beslutet att hänskjuta en fråga till EG-domstolen är väl genomtänkt och
att frågan innehåller den information som är av betydelse för domstolens förståelse för
omständigheterna i den nationella tvisten. I annat fall kan inte domstolen ge ett relevant
svar på frågan. Ibland händer det att frågorna är felaktigt ställda och EG-domstolen
formulerar då ofta om frågan så att den blir korrekt ställd och så att den nationella
domstolen kan få användning av svaret.53 Domstolen har idag blivit mindre benägen än
tidigare att besvara bristfälliga och felaktigt formulerade frågor.

                                                          
51 Rasmussen, s 477.
52 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 9ff.
53 Rundegren, s 86.
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5 EG-domstolens roll idag

5.1 EG-domstolens roll i ett evolutivt perspektiv

EG-domstolen upprättades år 1952 och har således varit aktiv i närmare 50 år. Att kol-
och stålgemenskapen skulle utrustas med en egentlig domstol fördes på tal på ett sent
stadium i förhandlingarna av den nederländska förhandlingsdelegationen. Domstolens
huvuduppgift skulle vara att beskydda medlemsstaterna mot varandra och det
nederländska förslaget fick stöd från tyskarna som var bekymrade för de enskildas
rättssäkerhet.54 Domstolen fick i själva verket varken den roll som nederländarna eller
tyskarna önskade, utan kom att utvecklas till gemenskapens flitiga motor för rättslig och
politisk integration.55

För att hantera en ökande arbetsbelastning och samtidigt bevara rimliga
handläggningstider upprättades en förstainstansrätt år 1989. Redan år 1974 lade
domstolen fram det första förslaget till att upprätta en förstainstansrätt, dock utan
resultat. Det första förslaget hade endast ett syfte och det var att personalmålen skulle
handläggas av en annan instans än domstolen själv. Denna måltyp är mycket fakta- och
bevistung och i regel ej av större juridisk betydelse, varför den inte ansågs vara lämpad
för en domstolsbehandling. I kretsen av medlemsstater härskade stor oenighet om det
överhuvud taget var en god idé att upprätta en förstainstansrätt och i sådana fall vilka
målkategorier som skulle komma under dennas prövning. Det skulle därför komma att
dröja ända till 1988 innan förhandlingarna var avslutade. Resultatet av förhandlingarna
blev en kompromisslösning där medlemsstaterna enades om att överföra mål där
enskilda fysiska och juridiska personer är parter, dock med en möjlighet att överklaga
domen till domstolen vad gäller rättsfrågor. Syftet var att  förbättra enskildas rättsskydd
i faktatunga mål genom att erbjuda ett tvåinstanssystem. Fördraget har därefter ändrats
och förstainstansrättens kompetensområde omfattar numera även mål som anhängiggörs
av medlemsstater och institutioner. Rådet har dock ännu inte överfört denna kompetens
till förstainstansrätten, vilket måste ske med ett enhälligt beslut. Förhandsavgöranden är
dock fortfarande undandragna förstainstansrättens prövning enligt fördraget.56

5.2 EG-domstolen i rollen liknande en författningsdomstols

Domstolen är oavhängig och skild från de övriga institutionerna och intar en ställning
liknande en författningsdomstol. Domstolen har bl.a. till uppgift att tillse att jämvikten
upprätthålls dels mellan institutionernas respektive maktbefogenheter, dels mellan de
befogenheter som har överförts till gemenskapen och de befogenheter som
medlemsstaterna har behållit själva. Domstolen är av denna anledning behörig att pröva
talan om en institution överskridit sin kompetens enligt fördraget på begäran av andra
institutioner eller medlemsstater eller talan mot en medlemsstat om fördragsbrott. 57

Kontrollen av den lagstiftningsmakt som överlämnats till EG:s institutioner har i denna
del övergått från de nationella domstolarna till EG-domstolen.58 Enligt artikel 220 i EG-
fördraget har domstolen gjorts till den högste uttolkaren av EG-rätten och kan således
deklarera rätten för samtliga medlemsstater med bindande verkan.

                                                          
54 Rasmussen, s 234.
55 Rasmussen, s 236.
56 Rasmussen, s.434ff.
57 Europeiska Gemenskapernas Domstol, s 19.
58 Rundegren, s 49.
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5.3 Domstolen i rollen som integrationens motor

5.3.1 Inledning

Några av unionens viktigaste målsättningar är integration och europeisk enhet. För att
främja integrationen har gemenskapen en självständig rättsordning, den s.k.
gemenskapsrätten, som är enhetlig i samtliga medlemsstater. Med EG-fördraget har
domstolen tilldelats en mycket central roll då den som högste uttolkare av EG-rätten
skall tillse att gemenskapens lagstiftning tolkas och tillämpas enhetligt i hela unionen. I
en gemenskap av stater skulle det annars finnas en risk för att de gemensamma reglerna
tolkades och tillämpades olika.59

På 1950-talet uppvisade domstolen stora likheter med den franska
förvaltningsdomstolen, som anses var en konservativ domstol, men på 1960-talet kom
domstolen att uppvisa vissa likheter med USA:s Supreme Court. Det karakteristiska för
denna utveckling är att domstolen inte bara ville ha respekt för sitt fördragsfästa
monopol på att som högsta instans tolka gemenskapsrätten. Domstolen insisterade
dessutom på att bestämma innehållet i och utveckla rätten för att göra gemenskapen och
dess rättsordning mer motståndskraftig och överlevnadsduglig. EG-domstolen uttalade
bl.a. att EG-rätten går före medlemsstaternas grundlagar och medlemsstaterna gjordes
ersättningsskyldiga gentemot enskilda för överträdelser av gemenskapsrätten. Härav
följer att det skedde en förskjutning av makt och inflytande över samhällsutvecklingen
från de politiska processerna till de dömande.60

Domstolen skapades för att utföra relativt begränsade uppgifter:
* att säkerställa att kommissionen och ministerrådet inte överträder sina befogenheter
* att klargöra innebörden av otydligheter i EG:s lagstiftning
* att avge domslut i fall där kommissionen eller någon av medlemsstaterna anklagar ett
land för dålig efterlevnad av EG:s regelverk.

Denna roll är jämförbar med den som andra internationella domstolar har, inte minst
vad avser de begränsade medel som domstolen utrustades med för att tvinga
medlemsstaterna till att efterleva fördragen.61

Domstolen är idag en av EG:s mest inflytelserika institutioner och är, i jämförelse med
andra internationella domstolar, en av de mäktigaste. Den bild vi har av internationella
domstolar som svaga - mot bakgrund av att stater ytterst ogärna avsäger sig sin
suveränitet - överensstämmer inte med den bild vi har av EG-domstolen. EG-domstolen
har idag en politisk makt som den aldrig var avsedd att få och har utövat ett politiskt
inflytande över den europeiska integrationsprocessen som EU:s medlemsstater i allt
högre grad kommit att ogilla.62 EG-domstolen har tagit på sig rollen som EG:s politiska
integrationsmotor och den har med sin praxis försökt skapa en snävare union mellan de
europeiska folken vilket är unionens mål. För denna insats har domstolen fått mycket
beröm, men också kritik för att utan mandat och legitimitet involvera sig för mycket i
integrationspolitiken. Verksamheten har kallats för ”rättslig aktivism”.

                                                          
59 Rasmussen, s 4.
60 Rasmussen, s 3.
61 Bengtsson, s 7.
62 Bengtsson, s 6.
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Den integrationsvänliga tolkningen av EG-rätten blev märkbar endast några få år efter
Romfördragets ikraftträdande 1958. Det skedde bl.a. i domen van Gend en Loos63 1963
där domstolen kom fram till att en fördragsbestämmelse kunde utlösa direkta verkningar
i medlemsstaternas rättsordningar, utan att bestämmelsen hade denna verkan enligt
fördraget. Den integrationsvänliga tolkningen fortsatte med domen Costa v. ENEL64

som uttalade att EG-rätten har företräde framför nationell rätt i tillfälle av konflikt.65

Doktrinen om direkt effekt och EG-rättens företräde framför nationell lag har haft stor
betydelse för det europeiska samarbetets utveckling och domstolen har därmed gett de
nationella domstolarna ett visst ansvar för medlemsstaternas efterlevnad av
gemenskapsrätten.66

5.3.2 Anledningen till domstolens aktivism

Domstolens tolkningsverksamhet har många gånger beskyllts för att utgöra en
policyskapande, s.k. målorienterad, verksamhet som normalt inte tillkommer en domstol
och som bestått i att domstolen bestämt i enlighet med hur lagen borde vara i stället för
hur den faktiskt är. Det är denna verksamhet som man har kallat ”integrationens motor”,
”gouvernement des juges” eller ”court room government”. Detta kan sägas ha skett på
bekostnad av rättssäkerheten och förutsägbarheten. Domstolen har genom sin tolkning
bl.a. kompletterat och fyllt i luckor i lagen, vilket resulterat i påståenden om att
domstolen har gått utanför ramarna för en domstol och antagit rollen som lagstiftare67.68

Fördragen ställer upp generella principer och mål med det europeiska samarbetet, men
de saknar precision.69 Rådet och kommissionen har ofta varit politiskt paralyserade,
vilket har lett till att luckor i gemenskapsrätten inte åtgärdats och domstolen har då sett
det som sin uppgift att fylla i dessa luckor.70

Under 1960- och 1970-talen var EG politiskt förlamat av ekonomisk nedgång, oljekriser
och medlemsstaters krampaktiga skydd av den nationella suveräniteten och EG-
domstolen drev under denna tidsperiod den europeiska integrationen framåt. Domstolen
vidgade EG-rättens täckning till att omfatta allt fler områden av vad som traditionellt
betraktades som nationell politik och medlemsstaters domän. En förklaring till att
medlemsstaterna tolererat domstolens framfart är att domstolen i sin roll som högsta
instans och med en sammansättning där samtliga medlemsstater finns representerade,
åtnjutit en inneboende legitimitet.71

Rasmussen anser att domstolen måste vara försiktig när den fyller i luckor i lagen
eftersom det kan leda till misstroende från nationella domstolar och medlemsstater.
Detta förfarande från domstolens sida kan också leda till rättsosäkerhet, d.v.s. osäkerhet
om vad som är tillåtet och inte tillåtet, och enskilda bör kunna vara säkra på vad lagen
säger och anpassa sitt handlande därefter.72

                                                          
63 Mål 26/62
64 Mål 6/64
65 Rasmussen, s 24.
66 Bengtsson, s 7f.
67 Jag anser att det är felaktigt att använda termen lagstiftare eftersom domstolen inte kan gå utanför fördraget
och ta över rådets uppgifter. Möjligtvis kan man säga att domstolen till viss del varit skapare av rätt.
68 Rasmussen, s 96.
69 Brown, s 299.
70 Brown, s 318.
71 Bengtsson, s 9f.
72 Weatherill, s 178.
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5.3.3 Domstolens bidrag till gemenskapsrättens utveckling

Domstolen har varit angelägen om att skapa en jämvikt eller balans mellan
institutionerna som inte existerade i fördragen från första början. Domstolen har bl.a. i
ett känt rättsfall, Comitology73, gett Parlamentet en möjlighet att begära att domstolen
förklarar en rättsakt ogiltig, om än inte i samma utsträckning som de andra
institutionerna och medlemsstaterna. Det är inte domstolens uppgift att, som en icke
folkvald institution, skriva om fördragen för att uppnå en institutionell balans, utan det
är upp till staterna att på en regeringskonferens ändra fördragen och bestämma vilka
ytterligare kompetenser, om några alls, man vill ge institutionerna. I Maastricht
beslutade sig dock medlemsstaterna för att gå på domstolens linje och fördragen
ändrades så att de numera stämmer överens med domstolens beslut. Domstolen har
således lyckats påverka medlemsstaterna i många avseenden genom att påpeka vad som
varit behövligt att ändra på för att anpassa systemet för att EG skall fungera.74

Domstolen har själv utvecklat många av de grundläggande rättsprinciper, vilka nu
återfinns i fördragen, som domstolen använder sig av vid tolkningen av EG-rätten.
Domstolen har i denna verksamhet hämtat inspiration från folkrätten och
medlemsstaternas gemensamma rättstraditioner. Dessa rättsprinciper behöver inte vara
gemensamma för samtliga medlemsstater, inte ens för en majoritet av dessa. Domstolen
har istället valt de principer i medlemsstaternas rättsordningar som bäst tillgodoser
fördragens målsättningar, vilket visar samspelet mellan EG-rätten och nationell rätt.

En av dessa principer är legalitetsprincipen som innebär att institutionerna enbart kan
handla när de ges en rätt till det i fördraget. EG-domstolen har tilldelats befogenhet att
kontrollera att institutionerna håller sig inom ramarna för de befogenheter som dessa
tilldelats enligt fördraget. Domstolen har vid denna kontroll flera gånger tillämpat den
folkrättsliga principen om ”implied powers”, d.v.s. en institution har ansetts ha de
befogenheter som är nödvändiga för att fullgöra sina uppgifter även om institutionen
inte uttryckligen har givits denna befogenhet i fördragen. En annan princip är
subsidiaritetsprincipen. Denna princip innebär att ett beslut skall fattas på så låg nivå
som omständigheterna tillåter, d.v.s. antingen på EG-nivå eller på medlemsstatsnivå.
Huvudregeln är att det är medlemsstaterna som har rätt att utöva kompetens och att det
är institutionerna som har bevisbördan för att deras handlande är nödvändigt.
Proportionalitetsprincipen innebär att institutionerna inte får vidta åtgärder som ålägger
enskilda förpliktelser utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet med åtgärden.
Förpliktelsen får inte heller vara mer betungande än vad som kan motiveras av nyttan
med åtgärden. Institutionerna skall med andra ord använda den åtgärd som är minst
ingripande för att uppnå syftet med rättsakten och domstolen kan ogiltigförklara en
rättsakt med hjälp av denna princip.75

EG-domstolen är inte bunden av sin egen praxis, utan den kan modifiera tidigare
uttalanden och ibland helt ändra ståndpunkt. Som vilken annan domstol följer ofta
domstolen sin praxis, men EG-domstolen har inte tvekat att frångå praxis om den funnit
det nödvändigt. Ibland har detta skett för att utveckla gemenskapsrätten, ibland med
anledning av att man helt enkelt ändrat åsikt.76

                                                          
73 Mål 302/87
74 Weatherill, s 181.
75 Droege, s 85ff.
76 Brown, s 345.
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Praxis har en avgörande betydelse för gemenskapsrätten och den är hela tiden under
utveckling med domstolens hjälp. Fördragen måste av denna anledning alltid läsas i
ljuset av domstolens praxis.77

5.3.4 Domstolens tolkningsverksamhet

Det förefaller sig ganska naturligt att en ren bokstavstolkning inte alltid är att föredra
eftersom fördragen existerar i flera språkversioner. Översättningsverksamheten är ingen
exakt vetenskap, utan leder oundvikligen till variationer i innebörd mellan ord i de olika
språkversionerna och tolkningen skulle då bero av vilken version man utgått ifrån.
Dessutom leder inte alltid denna metod till tillfredsställande resultat, då många
fördragsbestämmelser är allmänt formulerade.78 Inte heller en historisk tolkning är att
föredra, vilken går ut på att man försöker finna författarens syfte med fördragen genom
att studera förarbeten, dels med anledning av att förarbetena till stor del är hemliga, dels
på grund av att fördragen ger utrymme för en dynamisk utveckling av
gemenskapsrätten. Författarens syfte blir mindre betydelsefullt ju äldre fördragen blir.79

Domstolen tillämpar hellre en funktionell eller ändamålsinriktad tolkningsmetod, d.v.s.
en teleologisk metod, med vilken förstås en tolkning utifrån fördragens allmänna
målsättningar som bl.a. syftar till att främja integrationen i unionen.
Fördragsbestämmelserna kan på detta sätt anpassas till de aktuella behoven vid varje
tidpunkt. Denna tolkningsmetod har varit nödvändig för att undslippa fördragsändringar
varje gång gemenskapsrätten genomgår en omarbetning. Domstolen har här talat om en
bestämmelses ”effet utile”, d.v.s. nyttiga verkan för att unionens målsättningar skall
uppfyllas.80

EG-domstolen har att välja mellan samma tolkningsmetoder som övriga domstolar har
att välja mellan. Skillnaden är dock att EG-domstolen i mycket större utsträckning än
andra domstolar, däribland den internationella domstolen i Haag och domstolen för
mänskliga rättigheter i Strasbourg, valt en målorienterad metod.81 Domaren P. Pescatore
har uttalat att domaren i EG-domstolen har en särskild ”idée de l´Europe” som styr valet
av tolkningsmetod. Det avgörande är således vilka preferenser domstolen har. Friheten
är så stor att det skulle kunna påstås att rättsordningen kunde ha sett annorlunda ut idag
om domstolen på 60- och 70-talet varit bemannad med andra domarindivider, d.v.s. med
personer med andra ideologier och med en snävare uppfattning av gränserna för
domstolens legitima grad av inflytande på den politiska utvecklingen.82

                                                          
77 Rundegren, s 15.
78 Weatherill, s 167f.
79 Brown, s 301.
80 Weatherill, s 178.
81 Rasmussen, s 400.
82 Rasmussen, s 403.
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6 Problem domstolen anmält

6.1 Inledning

Den europeiska unionens institutionella uppbyggnad utformades på 50-talet för en
gemenskap med sex relativt homogena medlemsstater. Frågan är om domstolen i sin
ursprungliga form kan klara av att effektivt tjäna en union som inom en överskådlig
framtid kan komma att omfatta 25, 30 eller kanske ännu fler stater?83

Redan idag, i en union med 15 medlemsstater, visar statistiken att EG-domstolen och
förstainstansrätten får allt svårare att fullgöra sina uppgifter och att det råder en obalans
mellan antalet inkommande mål och domstolarnas kapacitet att avgöra målen.
Situationen är huvudsakligen en följd av att de gemenskapsrättsliga målen ständigt ökar
i antal. På nio år har antalet förhandsavgöranden ökat med hela 87 % och upptar nu 50
% av domstolens arbete, samtidigt som antalet mål väckta vid förstainstansrätten så
mycket som fördubblats på endast sju år. Resultatet av den ökande måltillströmningen
visar sig i form av alltför långa handläggningstider, 20 månader för domstolen och 30
månader för förstainstansrätten. Att handläggningstiderna är så pass mycket längre för
förstainstansrätten, trots att den enligt huvudregeln dömer i kammare, beror på att målen
ofta inbegriper en tyngre bevisgenomgång.

Eftersom de båda domstolarna inte kan kontrollera sin egen arbetsbelastning, har de
långa handläggningstiderna resulterat i att ett stort antal mål ligger och väntar på att tas
upp till prövning och ökningen av antalet avgjorda mål visar på domstolarnas försök att
hantera den mycket allvarliga situationen, se bilaga 1. Denna utveckling är främst
olycklig vad gäller systemet för förhandsavgöranden där den nationella tvisten inte kan
avgöras innan det att den nationella domstolen erhållit ett svar på sin fråga från EG-
domstolen. Det är viktigt att EG-domstolen besvarar den nationella domstolen så snabbt
som möjligt för de enskildas rättssäkerhets skull och för att samarbetet mellan de
nationella domstolarna och EG-domstolen skall fortsätta att fungera.
Förhandsavgöranden är dessutom en nyckelfaktor till en väl fungerande inre marknad.84

6.2 De enskilda problemen

6.2.1 Ökat antal mål

För att bevara en hög kvalitet på praxis anser domstolarna att det är ytterst angeläget att
finna en lösning på problemet snarast möjligt med tanke på den utveckling
gemenskapsrätten genomgår och som kan tänkas förvärra situationen ytterligare. Denna
utveckling karakteriseras av det successiva ikraftträdandet av tredje fasen i EMU, av
Amsterdamfördraget och av konventioner som ingåtts inom ramen för tredje pelaren,
samarbete i rättsliga och inrikes frågor, som sannolikt kommer att innebära en ökning av
antalet mål både för domstolen och förstainstansrätten.85 Med Amsterdamfördraget
överfördes bestämmelser angående den fria rörligheten för personer och delar av
Schengen-avtalet från tredje pelaren till första pelaren och har således kommit under
domstolens jurisdiktion.86

                                                          
83 Utvidgningens institutionella följder, s 3.
84 The Future of the Judicial System of the European Union, s 5.
85 The Future of the Judicial System of the European Union, s 3.
86 Editorial comments, s 884.
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En nyhet är dock att det endast är nationella domstolar som dömer i sista instans som
har en rätt och en skyldighet att hänskjuta frågor till EG-domstolen. Domstolen anser att
denna begränsning är befogad med tanke på att en asylsökande inte skall behöva vänta i
flera år enbart på ett besked från EG-domstolen. Dessa bestämmelser, som bl.a. rör asyl,
invandring och gränskontroll är mycket känsliga frågor för medlemsstaterna och man
kan därför anta att dessa kommer att innebära tillämpningssvårigheter för de nationella
domstolarna och således förhandsavgöranden för EG-domstolen i framtiden.87

Det är sannolikt att patentfrågor kommer att ligga under förstainstansrätten
kompetensområde i framtiden. Det har introducerats ett europeiskt varumärkesskydd
och dess framgång är beroende av handläggningstider.88 Allt eftersom
förstainstansrättens behörighet ökar, ökar även antalet överklaganden till domstolen.
Redan idag överklagas en av fem domar från förstainstansrätten.89

Likaså kommer en utvidgning av den europeiska unionen till att omfatta närmare det
dubbla antalet stater att öka antalet mål. Tvistefrågorna kommer också att bli av ett
annat slag, eftersom domstolarna i de nya medlemsstaterna kommer att behöva göra sig
förtrogna med gemenskapsrätten.

6.2.2 Trög beslutsprocess

Domstolen finner det även nödvändigt att se över de båda domstolarnas sammansättning
och funktionssätt innan det att unionen växer till mer än 20 stater. En stor ökning av
antalet inblandade innebär automatiskt fler problem i beslutsprocessen då intressena blir
mer olikartade, diskussionerna går långsammare och det blir svårare att fatta ett
kollegialt beslut.90 Det finns en risk för att allt fler mål kommer att handläggas i
kammare där samtliga domare inte är med och påverkar domen, vilken således inte blir
lika auktoritativ som ett plenumavgörande.

6.2.3 Längre handläggningstider

Om man inte lyckas med att minska handläggningstiderna fruktar domstolen för att
gemenskapsrättens utveckling kommer att resultera i, för bägge domstolarnas del,
handläggningstider som inte är förenliga med en acceptabel nivå på rättssäkerheten
inom unionen. Man kan t.o.m. komma att bryta mot art 6 i konventionen om mänskliga
rättigheter som stadgar att enskilda har en rätt till ”rimliga handläggningstider”. Ökar
domstolarna arbetstakten eller rationaliserar arbetsmetoderna finns det risk för att det
blir en lägre kvalitet på domarna. Risken med långa väntetider är å andra sidan att
nationella domstolar försöker undvika att ställa frågor till EG-domstolen och nationella
domstolar som inte dömer i sista instans kan komma att avgöra en tolkningsfråga som
borde avgöras av domstolen och parternas rättssäkerhet försvagas. Resultatet kan
således bli en icke enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten i medlemsstaterna och
viktiga frågor som kanske skulle utveckla EG-rätten hänskjuts inte.

                                                          
87 Abrahamsson, s 429.
88 The Future of the Judicial System of the European Union, s 8.
89 The Future of the Judicial System of the European Union, s 7.
90 The Future of the Judicial System of the European Union, s 3.
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Trots att domstolen har försökt att begränsa sitt arbete genom att föra över allt fler mål
till förstainstansrätten och endast 10 år efter det att förstainstansrätten inrättades kan det
konstateras att domstolssystemets nuvarande uppbyggnad inte längre är anpassad till de
krav som ställs idag och att det krävs genomgripande reformer för att gemenskapens
karaktär av rättsgemenskap inte ska gå förlorad. Handläggningstiderna vid de båda
domstolarna visar att domstolarna har nått taket för sin kapacitet och vid en utvidgning
kommer de helt enkelt inte att vara i stånd att hantera den ökande arbetsbördan inom
rimliga handläggningstider. Detta är en oroväckande situation inom en rättsgemenskap
på tröskeln till nästa utvidgning.

Domstolen och förstainstansrätten föreslår för det första en rad förändringar i nuvarande
rättegångsregler som ett enhälligt råd kan besluta om utan att behöva invänta en revision
av fördragstexterna. Dessa förändringar skulle innebära en större flexibilitet i
tillämpningen av rättegångsreglerna för domstolarna. Förslaget rör dels proceduren vid
direkt talan, men framför allt proceduren vid förhandsavgöranden.91 Nedan följer en
redovisning av detta förslag.

                                                          
91 Förslag till ändringar i domstolens rättegångsregler, s 2.
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7 Domstolens förslag

7.1 Direkt talan

7.1.1 Skyndsam handläggning

Idag tillåter rättegångsreglerna endast att ett visst mål ges förtur, men inte att förfarandet
kan anpassas till omständigheterna i det konkreta fallet.92 Domstolen och
förstainstansrätten föreslår av denna anledning ett förfarande för skyndsam eller
förenklad handläggning av mål av särskilt brådskande och enklare93 natur. En sådan
procedur skulle kunna innebära att man bortsåg från eller accelererade vissa moment i
proceduren. Antalet muntliga förhandlingar skulle t.ex. kunna nedbringas och vissa mål
avgöras efter ett enkelt skriftligt förfarande.

7.1.2 Förändringar i det muntliga förfarandet

Domstolen kan idag avstå från att hålla muntlig förhandling om den finner det lämpligt
och om parterna samtycker till det. Muntlig förhandling hålls inte i 15-20 % av fallen.94

Domstolen vill inte neka parterna rätten till att bli hörda, men den önskar att rätten
utnyttjades med mer eftertanke än idag. Därför föreslår domstolen att en part, en
medlemsstat, kommissionen och, i förekommande fall, rådet skall inkomma med en
motiverad begäran om varför en muntlig förhandling önskas och på vilka punkter.
Domstolen anmärker att förfarandet idag kan bli till en ritual där de argument som redan
har framförts under det skriftliga förfarandet ordagrant återges, även när ett muntligt
förfarande påkallats av en part. Domstolen skall även fortsättningsvis kunna påkalla
muntlig förhandling om den finner det nödvändigt. Mål inför förstainstansrätten
innehåller ofta komplicerade fakta varför en muntlig förhandling anses vara mer
påkallad.95 Av denna anledning önskar förstainstansrätten att större vikt skall läggas på
den muntliga delen istället för på den skriftliga.

7.1.3 Praktiska anvisningar och begäran om upplysningar

För att göra proceduren mer effektiv och bättre anpassad till det konkreta fallet vill
domstolen kunna utforma praktiska anvisningar i varje enskilt mål för att exakt förklara
hur den vill att förfarandet skall gå till väga. Domstolen har utarbetat en vägledning för
rådgivare och advokater angående hur den vill att förhandlingarna skall genomföras och
hur skriftliga inlagor skall upprättas. Denna vägledning är dock av informativ och
generell karaktär och återger endast praxis i förfarandet vid domstolen.

I praktiken begär ofta domstolen upplysningar eller handlingar av parterna vid
granskningen av den förberedande rapporten eller referentens rapport. Domstolen menar
att en uttrycklig bestämmelse om att bemyndiga referenten och generaladvokaten att
rikta sådana förfrågningar till parterna skulle förenkla förfarandet.

                                                          
92 The Future of the Judicial System of the European Union, s 10.
93 Det kan diskuteras vad som karakteriserar ett mål av ”enklare” natur.
94 Edward, s 555.
95 Jag antar att det har att göra med att domstolen kan behöva ställa kompletterande frågor till parterna. Enligt
avsnitt 4.1.2 hålls dock mycket sällan en muntlig förhandling i förstainstansrätten.
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7.2 Förhandsavgöranden

7.2.1 Begäran om klarläggande riktad till nationell domstol

Idag är det inte ovanligt att en begäran om förhandsavgörande saknar en
tillfredsställande redogörelse för den sakliga och juridiska bakgrunden till tvisten.
Genom att möjliggöra för domstolen att i varje skede av förfarandet begära
klarläggande, skulle man undvika att bristerna leder till att en begäran avvisas eller till
att förfarandet fördröjs.

7.2.2 Förenklat förfarande för enkla frågor

Idag kan domstolen besvara en fråga från en nationell domstol genom ett beslut istället
för genom en dom förutsatt att frågan är identisk med en fråga som domstolen besvarat
tidigare. Domstolen anser att denna möjlighet även bör gälla enklare frågor där svaret
klart framgår av praxis eller där svaret inte lämnar utrymme för rimligt tvivel.
Domstolen uttrycker sin oro över att antalet mål om förhandsavgörande ständigt ökar
och anser att många av dessa frågor lätt kan besvaras eller kan besvaras genom direkta
hänvisningar till praxis.

Om rådet beslutar sig för att ändra domstolarnas rättegångsregler enligt ovan nämnda
förslag, d.v.s. förenkla förfarandet och snabba på handläggningen framför allt för
förhandsbesked, skulle detta hjälpa domstolen att fokusera på de riktigt viktiga målen
för gemenskapsrättens utveckling.

Domstolen föreslår även en rad ändringar vad gäller institutionernas verksamhet, som
kräver en ändring av fördragen eller domstolarnas stadgar vilket måste ske genom ett
beslut på en regeringskonferens.

7.3 Förändringar i rättegångsreglerna

En fortsatt ökning av antalet mål kan komma att kräva mer frekventa ändringar i
rättegångsreglerna för att anpassa dem till utvecklingen. Som reglerna är utformade idag
kräver varje ändring av rättegångsreglerna ett enhälligt beslut i rådet. Domstolen och
förstainstansrätten anser att det finns en risk för att en utvidgning av unionen, vilket
kommer att få till följd ett råd med 20 eller fler medlemmar, kan paralysera denna
process. Det räcker med att en stat röstar nej för att ett förslag skall falla. Av denna
anledning önskar de båda domstolarna i första hand att de själva skall kunna besluta om
förändringar i rättegångsreglerna och i andra hand att rådets beslut skall fattas med
kvalificerad majoritet.

7.4 Filtrering av överklaganden av förstainstansrättens domar

Med tanke på den ständiga ökningen av antalet överklaganden av förstainstansrättens
domar och förstainstansrättens utökade kompetensområde, anser domstolen att det är
befogat att införa ett slags prövningstillstånd för att överklaga en dom i de fall tvisten
redan varit föremål för en första prövning av en fristående instans innan tvisten
underställs förstainstansrättens prövning. Denna procedur skulle vara passande för
gemenskapsvarumärkestvister.
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För tvister mellan gemenskapens institutioner och dess anställda föreslås att
interinstitutionella klagonämnder upprättas varefter denna procedur skall tillämpas.

7.5 Arbetsrättsliga tvister

Domstolen och förstainstansrätten föreslår att interinstitutionella klagonämnder skall
upprättas med uppgift att förlika parterna och, när det är nödvändigt, döma i frågan.
Domen skall kunna överklagas till förstainstansrätten och för att överklaga till
domstolen skall prövningstillstånd krävas, se avsnitt 7.4.

7.6 Övergripande tankar om rättskipningen inför framtiden

Slutligen presenterar de båda domstolarna en rad överväganden om rättskipningen inför
framtiden och formulerar vissa övergripande tankar ämnade för diskussion på den
pågående regeringskonferensen.

På kort sikt tror domstolen och förstainstansrätten att ovan nämnda förändringar skulle
kunna hjälpa domstolarna att hantera den ökade arbetsbelastningen, men på lång sikt
måste mer genomgripande reformer genomföras. Domstolarna ställer tre krav på ett
framtida system:

1. en enhetlig gemenskapsrätt skall garanteras av en högsta instans
2. systemet skall vara öppet, förståeligt och tillgängligt för allmänheten
3. systemet skall erbjuda acceptabla handläggningstider

7.6.1 Sammansättning och organisation av domstolen och förstainstansrätten

7.6.1.1 Domstolen

När det gäller att bevara en enhetlig rättspraxis anser domstolarna att ett begränsat antal
domare skulle erbjuda vissa fördelar. Samtliga domare skulle även i fortsättningen
kunna arbeta och överlägga som en samlad grupp. Man anser att en stor ökning av
antalet domare skulle innebära att plenumformationen skulle övergå från att vara en
kollegial domstol till att bli en rådgivande församling. Med ett större domarantal och
fler viljor skulle det bli svårare att diskutera sig fram till en kollegial dom och
diskussionerna skulle dra ut på tiden, vilket skulle leda till en sämre kvalitet på
plenumavgörandena. Detta skulle leda till att ett större antal mål skulle komma att
avgöras i kammare, vilket skulle hota en enhetlig praxis. Vad man menar är att det finns
en risk för att de olika kamrarna skulle komma till olika domslut i liknande frågor.

Domstolen anser dock att närvaron av representanter för alla nationella rättssystem96

bidrar till en harmonisk utveckling i praxis som beaktar grundläggande tankar i de
nationella rättssystemen i unionen, vilket leder till en bättre acceptans av domstolens
domar. Närvaron av en domare från varje medlemsstat bidrar också till att förstärka
domstolens legitimitet och auktoritet.

                                                          
96 Det är väl snarare domare med erfarenhet av samtliga nationella rättssystem i unionen.
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7.6.1.2 Förstainstansrätten

En ökning av antalet domare i förstainstansrätten skulle inte medföra samma problem
som för domstolen.

Trots att resultatet skulle bli en ökning av antalet kammare, säkerställer möjligheten att
överklaga domen till domstolen en enhetlig praxis i unionen. Det är av denna anledning
som domstolen och förstainstansrätten föreslår att domarantalet skall ökas utöver antalet
medlemsstater i förstainstansrätten för att hantera en tillströmning av mål angående t.ex.
varumärkesrätt. Man bör även överväga viss specialisering av förstainstansrättens
kammare med tanke på den framtida ökningen av antalet tvister inom vissa
rättsområden, t.ex. patenträtt.

7.6.2 En överföring av mål till förstainstansrätten

I framtiden kan det bli nödvändigt att se över arbetsfördelningen mellan domstolen och
förstainstansrätten och överföra ytterligare målkategorier till förstainstansrätten. Detta
skulle kunna genomföras utan en fördragsändring, då det numera är möjligt att överföra
tvister där medlemsstater och gemenskapens institutioner är parter. Eftersom man
önskar förstärka domstolens konstitutionella karaktär kan det inte bli fråga om samtliga
mål där dessa parter är inblandade, eftersom de rör maktbalansen mellan institutionerna
och medlemsstaterna.

7.6.3 Förhandsavgöranden

7.6.3.1 Begränsning av vilka nationella domstolar som får ställa frågor

För att EG-domstolen skall kunna fortsätta med att fullgöra sin uppgift anser man att det
är nödvändigt att se över proceduren för förhandsbesked för att minska antalet frågor.97

Domstolen menar att ett begränsat tillträde till domstolen skulle utmana en enhetlig
tillämpning och tolkning av gemenskapsrätten i unionen och skulle kunna beröva
enskilda ett effektivt rättsskydd. Förhandsavgöranden fyller en särskilt viktig funktion
för upprätthållandet av den inre marknaden, eftersom det är viktigt att säkerställa att
gemenskapsrätten har samma effekt i de olika medlemsstaterna. Av denna anledning
anser domstolen att det är nödvändigt att samtliga nationella domstolar oavsett plats i
hierarkin kan ställa frågor till domstolen. Att beröva vissa nationella domstolar rätten att
ställa frågor till domstolen skulle dessutom vara ofördelaktigt ur en processekonomisk
synvinkel, då det skulle resultera i onödiga överklaganden på nationell nivå för att
möjliggöra ett förhandsbesked.

Domstolen anser däremot att nationella domstolar som inte dömer som sista instans bör
uppmuntras att tillämpa gemenskapsrätten.98

                                                          
97 Jag tycker att EG-domstolen är inkonsekvent när den först talar om faran för att en icke enhetlig praxis ska
utvecklas i unionen och sedan anser att antalet frågor måste minska.
98 The Future of the Judicial System of the European Union, s 13ff.
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7.6.3.2 Filtreringssystem

Ett införande av ett filtreringssystem skulle innebära att domstolen kunde välja ut vilka
frågor som den anser behöver besvaras med tanke på frågans nyhet, komplexitet eller
betydelse för gemenskapsrättens utveckling. Ett sådant system, som innebär en
”bortgallring” av mindre viktiga frågor, skiljer sig radikalt från det system som existerar
idag och som innebär att domstolen kan besvara vissa typer av frågor med ett beslut
istället för en dom. Man anser t.o.m. att ett filtreringssystem skulle uppmuntra de
nationella domstolarna att utöva funktionen som gemenskapsdomstolar i större
utsträckning än de gör idag och att det skulle leda till att domstolarna valde sina frågor
med större omsorg.99 Det skulle dock bli nödvändigt att utarbeta vissa urvalskriterier
som bör tillämpas på ett flexibelt och försiktigt sätt.100

För att lindra de negativa effekterna av ett filtreringssystem föreslår domstolen att den
nationella domstolen skall bifoga ett förslag till svar på den fråga som ställs till
domstolen. Domstolen skulle utifrån detta förslag kunna avgöra vilka frågor som
behöver besvaras och vilka frågor som kan besvaras med hänvisning till den nationella
domstolens förslag.

En mer radikal variant på filtreringssystemet skulle vara att nationella domstolar, som
inte dömer som sista instans, först avkunnar en dom i ett mål där en fråga om
gemenskapsrättens tolkning uppkommer. Därefter skulle det vara upp till parterna i den
nationella tvisten att be den nationella domstolen ställa en tolkningsfråga till domstolen
om parten betvivlar domens riktighet.101 En sådan procedur skulle innebära en
genomgripande förändring av det system som existerar idag.

Domstolen finner att ett filtreringssystem inte skulle gå ihop med det samarbete som
finns mellan de nationella domstolarna och EG-domstolen, vilket har bidragit till en väl
fungerande inre marknad genom att säkerställa en likformig tolkning av
gemenskapsrätten. Ett system som ger domstolen en möjlighet att uppskatta
nödvändigheten av ett svar på en fråga skulle innebära en möjlig lösning på problemet
med en för stor arbetsbörda.

7.6.3.3 Ge förstainstansrätten en möjlighet att avgöra mål om förhandsbesked

Att ge förstainstansrätten en möjlighet att besvara frågor från nationella domstolar
skulle å ena sidan innebära att domstolens arbetsbörda minskade. Å andra sidan skulle
förstainstansrätten få bekämpa en tillströmning av mål som långt överskrider dess
nuvarande kapacitet. En sådan överföring av mål skulle kräva ett ökat antal domare i
förstainstansrätten liksom ett system som säkerställer att de viktigaste frågorna alltid
besvaras av domstolen. Specialiserade domstolar skulle kunna upprättas för att endast
besvara frågor inom speciella rättsområden.

                                                          
99 Personligen har jag svårt att förstå hur det skulle vara uppmuntrande för en nationell domstol att bli vägrad
tillträde till EG-domstolen, se avsnitt 9.3.8.
100 Hur är det möjligt att tillämpa ett kriterium både på ett flexibelt och på ett försiktigt sätt?
101 Innebär detta förslag att enskilda skulle ges en rätt att tvinga en domstol att ställa en fråga till EG-domstolen?
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7.6.3.4 Decentralisering av systemet med förhandsbesked

Ett decentraliserat organ specialiserat på EG-rätt skulle ha större kännedom om det
nationella rättssystemet än EG-domstolen. En sådan domstol skulle kunna vara antingen
av gemenskapsrättslig eller nationell karaktär. Varje omorganisation av det nuvarande
systemet på nationell eller regional basis innebär dock att likformigheten vid tolkning
och tillämpning av gemenskapsrätten äventyras. Denna likformighet utgör en
förutsättning för att unionen skall fungera och kommer att bli allt mer betydelsefull ju
större unionen blir. Därför anser domstolen att endast en domstol skall bestämma den
slutgiltiga och bindande tolkningen av gemenskapsrätten. För att minska riskerna med
ett sådant system skulle de decentraliserade organen kunna beredas en möjlighet att
överlämna viktiga tolkningsfrågor till domstolen angående likformigheten eller
utvecklingen av gemenskapsrätten. På detta sätt skulle man kunna åstadkomma ett
decentraliserat filtreringssystem. För att säkerställa att besluten blir auktoritativa i de
nationella rättsordningarna måste dessa organ vara överst i den nationella
instansordningen.102 Domstolarna menar även att ett decentraliserat system skulle
minska belastningen för översättningsverksamheten.103

                                                          
102 The Future of the Judicial System of the European Union, s 23ff.
103 Jag förstår inte riktigt logiken i detta resonemang, då domarna utgör praxis i hela unionen och
medlemsstaterna har en rätt att inkomma med yttranden varför samtliga frågor bör översättas till samtliga
officiella språk.
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8 Reflektionspappret

8.1 Inledning

Kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp, en s.k. reflektionsgrupp, bestående av före
detta domare och generaladvokater i EG-domstolen med uppgift att utvärdera
domstolens förslag. Denna grupp anser att domstolen bör behålla kompetensen att
besvara frågor från nationella domstolar så länge utvecklingen tillåter det. Däremot
måste man hitta ett system som löser problemet med det ständigt ökande antalet frågor,
samtidigt som det är viktigt att nya medlemsstater erbjuds samma hjälp som övriga
stater fått för att integreras i gemenskapsrätten. Gruppen förkastar förslaget om att
endast nationella domstolar av högsta instans skall få ställa frågor till EG-domstolen,
liksom att vägra domstolar av lägsta instans tillträde till domstolen. Man anser inte
heller att nationella domstolar först skall avkunna en dom och att det sedan skulle vara
upp till parterna i den nationella tvisten att överklaga domen till EG-domstolen p.g.a.
fördragsbrott.104

8.2 Förhandsavgöranden

För att minska domstolens arbetsbelastning föreslår man istället att nationella domare
bör uppmuntras att tillämpa EG-rätten och man föreslår följande ändringar i artikel 234:
1. Fördragsfästa den grundläggande principen som innebär att nationella domare är
gemenskapsrättsliga domare med uppgift att handha den löpande tillämpningen av
gemenskapsrätten.
2. Indikera för nationella domare i lägre instanser att inte ställa frågor utan att först ha
analyserat hur pass viktig frågan är för gemenskapsrättens utveckling och om svaret på
frågan kan utläsas av praxis.
3. Tvånget för nationella domstolar av högsta instans att hänskjuta en fråga skall
endast omfatta frågor som är viktiga för gemenskapsrättens utveckling och om det finns
rimligt tvivel angående svaret.105

Reflektionsgruppen ser ingen fara för en icke enhetlig praxis då vilken annan nationell
domstol som helst kan ställa en fråga och kommissionen kan alltid föra en
fördragsbrottstalan gentemot medlemsstaten som är ansvarig för de nationella organens
beteende. Reflektionsgruppen ser inte heller några hinder mot att kommissionen, som
har rollen som väktare av medlemsstaternas efterlevnad av fördragen, ställer en fråga till
domstolen för att etablera en riktig praxis inför framtiden.
4. Fördragsfästa den praxis som följer av Foto-Frost106, d.v.s. att samtliga nationella
domstolar måste hänskjuta en fråga till domstolen avseende ogiltigheten av en
gemenskapsrättslig rättsakt.

Reflektionsgruppen anser dessutom att man måste förhindra onödiga, förhastade och
dåligt förberedda frågor liksom frågor som endast rör den konkreta tillämpningen och
inte tolkningen av en gemenskapsrättslig regel. Man måste därför införa tvingande
regler för hur en fråga skall utformas för att inte avvisas av domstolen.
Vidare anför man att domstolen när som helst under processens gång skall kunna
besvara en fråga med ett beslut istället för en dom i de fall svaret är självklart t.ex. p.g.a.
tidigare praxis.

                                                          
104 Rapport du Groupe de Reflexion sur l´avenir du système juridictionnel des Communautés Européennes, s 12.
 105 A a s 14.
106 Dom 314/85.
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Nationella domstolar bör dessutom ges en möjlighet att till frågan bifoga ett motiverat
förslag till svar. Finner domstolen att förslaget är riktigt skulle den endast kunna hänvisa
till förslaget som svar på frågan. Genom att upprätta specialdomstolar skulle dessa
kunna besvara frågor som rör deras kompetensområde.

De nationella domstolarna måste ha en bättre förmåga att själva avgöra EG-rättsliga
spörsmål som de kommer i kontakt med i egenskap av gemenskapsrättsliga domare.
Därför bör de som formulerar frågorna få bättre utbildning i EG-rätt och få tillgång till
bättre informationskanaler för att kunna ta del av senaste domstolspraxis.
Reflektionsgruppen föreslår därför att samtliga medlemsstater skall upprätta
informationscentra bemannade med specialister i EG-rätt och som har regelbunden
kontakt med Bryssel, vilka skulle hjälpa de nationella domarna med upplysningar.107

Förstainstansrätten skall tilldelas viss kompetens att besvara frågor inom vissa speciella
områden. Med anledning av detta måste förbudet i artikel 225 tas bort.
Reflektionsgruppen anser att man bör gå försiktigt tillväga när man överför viss
kompetens till förstainstansrätten att besvara frågor eftersom detta är den viktigaste
verksamheten för utvecklingen av gemenskapsrätten och för att säkerställa en riktig
tillämpning av rätten. Reflektionsgruppen anser att detta ansvar bör tillkomma EG-
domstolen som högsta instans, med tanke på att överklaganden inte skall få förekomma
p.g.a. att ett överklagande skulle medföra för långa handläggningstider.

8.3 Direktstämda mål

Vad gäller direktstämda mål anser reflektionsgruppen att förstainstansrättens ansvar bör
utökas om EG-domstolen även i framtiden skall bära huvudansvaret för
förhandsinstitutet. Man önskar se förstainstansrätten som en ”renodlad” förstainstansrätt
och ett tvåinstanssystem skulle t.o.m. komma att innebära ett större rättsskydd för
medlemsstater och institutioner och skulle inte kräva en fördragsändring. Vissa mål bör
dock även i fortsättningen avgöras av domstolen och kriterier, som man anser bör
tillämpas restriktivt, skulle kunna vara mål av konstitutionell karaktär eller mål som är
beroende av ett snabbt avgörande och som inte kan finna sig i ett tvåinstanssystem.108

EG-domstolen bör av denna anledning behålla kompetensen att avgöra mål om
fördragsbrott och föreslår att kommissionen skall fatta ett beslut, som den kan göra
under kol- och stålgemenskapsfördraget, som skall kunna överklagas genom
ogiltighetstalan av medlemsstaten till EG-domstolen. I annat fall föreslår man en snabb
och förenklad procedur i de fall medlemsstatens försvar är uppenbart ogrundat.109 Man
måste införa ett system för att begränsa antalet överklaganden till EG-domstolen, t.ex.
genom att begränsa rätten att överklaga till mål som är viktiga för gemenskapsrättens
utveckling eller för enskildas rättssäkerhet.110

8.4 Speciella måltyper

Vissa speciella måltyper kan komma att kräva viss specialbehandling i framtiden p.g.a.
att de kan komma att representera en stor andel av det totala antalet mål och kan komma
att kräva specialiserade domare.

                                                          
107 Rapport du Groupe de Reflexion sur l´avenir du système juridictionnel des Communautés Européennes, s 16.
108 A a s 22f.
109 A a s 25.
110 A a s 28.
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Specialisering finns dessutom redan på nationell nivå. Exempel på måltyper som med
fördel skulle kunna behandlas av en fristående instans är personalmål,
immaterialrättsliga mål, speciellt varumärkesrättsliga, konkurrensmål och eventuellt mål
som rör den fria rörligheten för personer.111 Instansernas domar skulle kunna överklagas
till förstainstansrätten vad gäller rättsfrågor, vilket skulle förutsätta att
förstainstansrätten förses med tillräckliga resurser. Genom att utöka antalet domare
utöver antalet medlemsstater skulle man öka rättens kapacitet, eftersom huvudregeln är
att den dömer i kammare om tre eller fem domare, till skillnad från domstolen.
Reflektionsgruppen anser att de förändringar som domstolen presenterat avseende en
förbättring av det interna arbetet skall genomföras snarast.112

8.5 Sammansättning och organisation

Vad avser domstolens sammansättning anser man att samtliga medlemsstater även i
fortsättningen skall vara tillförsäkrade en domare i domstolen. För att behålla en god
kvalitet på praxis bör plenumformationen begränsas, t.ex. genom att införa ett maximalt
antal domare på 13. För att få en kontinuitet i praxis föreslår man att plenum alltid skall
bestå av presidenten samt presidenterna i kamrarna om fem domare. Dessa skall träffas
med jämna mellanrum för att se över de olika sammansättningarnas förslag till dom.113

Generaladvokaten skall inte behöva avge ett yttrande i samtliga mål och en
specialisering av förstainstansrättens kammare t.ex. i varumärkesrätt är att föredra. Man
bör även undersöka huruvida ensamdomarens kompetens bör utökas och om man bör
förse förstainstansrätten med permanenta generaladvokater p.g.a. dess utökade
kompetens. Sist men inte minst anser man att man bör underlätta möjligheterna att ändra
domstolens arbetsordning.114

                                                          
111 A a s 29ff.
112 A a s 38.
113 A a s 46.
114 A a s 48ff.
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9 Analys

9.1 Inledning

I början på detta år inleddes en regeringskonferens med syfte att diskutera institutionella
frågor, däribland institutionernas sammansättningar i en utvidgad europeisk union. Det
är dock inte klart om domstolarnas framtid kommer att figurera på dagordningen. Med
tanke på att de båda domstolarnas kapacitet idag är fullt utnyttjad kan vi bara hoppas på
att medlemsstaternas regeringar inser nödvändigheten av en reform innan nästa
utvidgning.

De ursprungliga medlemsstaterna lyckades med att skapa ett system för att upprätthålla
den rättsgemenskap som var en förutsättning för en fungerande gemensam marknad. På
den tiden bestod gemenskapen av sex relativt homogena stater vad gäller politik,
ekonomi och rättssystem. Dagens union ser annorlunda ut. Den politiska och rättsliga
likformigheten har gått förlorad och den ekonomiska likformighet som finns kvar
kommer sannolikt att försvinna i samband med nästa utvidgning österut.
Gemenskapsrättsregleringen är idag betydligt mer omfattande än vad den var för 40 år
sedan och omfattar inte längre enbart ekonomi och handel mellan medlemsstaterna, utan
även rättsområden som berör unionsmedborgarnas sociala liv. Utöver detta har
gemenskapsrätten utvecklats och fördjupats på existerande samarbetsområden. Härav
följer att det system som upprättades för 40 år sedan inte passar för ett närmare
samarbete mellan en större heterogen samling stater.

Det Europa som existerar idag påminner mycket lite om Europa för 40 eller närmare 50
år sedan. Skillnaderna är inte bara märkbara på det ekonomiska och politiska planet,
utan även på det sociala. Människornas levnadsstandard är högre idag och fler
människor har möjlighet att utbilda sig. Detta har gjort medborgarna mer kritiska i sin
granskning av dem som besitter makten i samhället och medborgarna ställer nu större
krav på insyn i beslutsprocessen. Den skandal som slutligen ledde till kommissionens
avgång i mars förra året är ett bra exempel på detta. Det är idag viktigare än någonsin att
makthavarna, däribland de gemenskapsrättsliga domstolarna, behåller sin legitimitet
bland medborgarna i medlemsstaterna.

Gemenskapsdomstolarnas diskussionsunderlag bör ses i ljuset av denna
samhällsutveckling. Av underlaget framgår att domstolarna insett behovet av en
förändring, men vi får se hur långt medlemsstaterna kommer i reformarbetet då det
krävs enhällighet för att fatta beslut. Det finns en risk för att medlemsstaterna endast
kommer överens om ganska tandlösa reformer, vilka inte kommer att förbättra
situationen för de båda domstolarna på lång sikt. Förändringar av mindre ingripande
karaktär och som jag tror att vi kommer att få se inom en nära framtid är:

1. ett införande av en accelererad procedur som kan göra det möjligt för domstolen att i
vissa fall frångå den normala proceduren
 
2. att tillåta domstolen att begära klarläggande från nationella domstolar vid
förhandsavgöranden
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3. att tillåta domstolen att, i större utsträckning än idag, besvara enkla frågor från
nationella domstolar med ett beslut i stället för en dom115

 
4. att tillåta domstolarna att anta sina egna rättegångsregler, alternativt att rådet gör det
men med kvalificerad majoritet116

 
5. att inrätta en interinstitutionell klagonämnd med uppgift att avgöra tvister mellan en
institution och dess anställda.

Dessa förändringar är varken speciellt långtgående eller ingripande, men jag anser att de
skulle hjälpa de båda domstolarna att komma tillrätta med vissa av problemen på kort
sikt. Jag skall istället koncentrera min analys på mer radikala förändringar som skulle
innebära stora omvälvningar i unionens rättsliga system och som kan bli nödvändiga för
att domstolarna skall kunna fortsätta med sina uppgifter på lång sikt. Några exempel är
ett inrättande av ett filtreringssystem likt ett prövningstillstånd för vissa typer av mål i
domstolen samt en decentralisering av systemet för förhandsavgöranden. Dessa förslag
är mer kontroversiella främst med anledning av att de berör två viktiga frågor:
förstainstansrättens roll i framtiden och behandlingen av förhandsavgöranden.

9.2 EG-domstolens och förstainstansrättens sammansättning

9.2.1 Inledning

EG-domstolen och förstainstansrätten består idag av 15 domare vilka är utsedda av
medlemsstaternas regeringar i samförstånd. Till skillnad mot vad som gäller för de
övriga gemenskapsrättsliga institutionerna, t.ex. kommissionen, finns det ingen
fördragsbestämmelse som uttryckligen stadgar att varje medlemsstat har en rätt att förse
de båda domstolarna med en domare. Jag ställer mig då frågan om det inte var
fördragsförfattarnas avsikt att samtliga medlemsstater skulle vara representerade i
domstolen med en domare och hur kommer det sig att denna princip inte fördragsfästes
då den har visat sig vara så pass viktig för medlemsstaterna? En förklaring skulle kunna
vara att fördragsförfattarna helt enkelt förutsåg att unionen skulle komma att omfatta ett
stort antal europeiska stater i framtiden och man önskade att det skulle finnas en viss
flexibilitet i domstolens sammansättning. Jag tror att en bättre förklaring är att de sex
ursprungliga medlemsstaterna inte ansåg att det var nödvändigt med en nationell
representation i domstolen, eftersom domarna skall se till unionens intressen och inte till
sina medlemsstaters. Dessa stater var dessutom relativt homogena vad gäller
rättstraditioner, vilket inte är fallet idag.

9.2.2 Ett ökat antal domare till följd av en utvidgad union

9.2.2.1 Problemet

Domstolen har vid ett flertal tillfällen uttryckt en stark oro över ett ökat antal domare,
men man vill samtidigt bevara principen om ”en stat - en domare”.

                                                          
 115 Idag får domstolen besvara en nationell domstol med ett beslut om frågan är identisk med en tidigare fråga.
 116 Idag antar rådet ett beslut med enhällighet, vilket i en utvidgad union med ett större antal ledamöter i rådet
skulle kunna leda till paralysering i beslutsprocessen.



S. Egelstig, EG-domstolen: roll och funktion i en utvidgad europeisk union

39

Eftersom domstolen är mycket beroende av att medlemsstaterna accepterar domen är
huvudregeln att domstolen dömer i plenum, framför allt i de mål som rör utvecklingen
av gemenskapsrätten. Domstolen inte har ju inte några direkta tvångsmedel att tillgripa.
Fördelen med plenum är att domare med erfarenheter från de olika nationella
rättssystemen i unionen kan påverka domen, vilket innebär att medlemsstaterna känner
sig delaktiga i processen och det blir därför lättare att acceptera domen. Att domen
avkunnas i plenum behöver visserligen inte innebära att samtliga domare är närvarande,
men ett tillräckligt stort spektrum av rättstraditioner ger ändå domen auktoritet.
Problemet är att det redan idag är svårt att komma fram till en kollegial dom i ett
kontroversiellt mål med 13 eller 15 domare. Med ett ökat antal domare kommer
beslutsprocessen framför allt att bli betydligt mer tungrodd och tidskrävande, då fler
domare skall göra sina röster hörda och domstolen har redan idag problem med alltför
långa handläggningstider. Det finns en risk för att överläggningarna övergår till ett evigt
kompromissande som leder till ”urvattnade” domar av sämre kvalitet, d.v.s. för att gå
samtliga domare till mötes är det möjligt att domstolen väljer en medelväg. Man kan
tänka sig att en votering skulle kunna lösa problemet. Jag tror inte att en votering gör
saken så mycket bättre eftersom det alltid finns en strävan att nå enhällighet och
domarna fortsätter att påverka domen även efter en votering, se avsnitt 4.1.2. Härav
följer att även dömande genom votering kan komma att bli alltför tidskrävande med ett
större antal domare.

Med tanke på att plenumavgörandena sannolikt kommer att bli mer tidskrävande med
ett ökat antal domare, oavsett om domen avkunnas genom votering eller inte, och med
tanke på dagens handläggningstider är det troligt att användningen av kammare och
även antalet kammare ökar för att öka produktiviteten i samma takt som domstolen
växer. Domstolen anmärker på ett flertal ställen i sitt förslag att detta kommer att leda
till en osammanhängande rättspraxis. De olika kamrarna kan komma att avgöra samma
typ av fråga, men komma fram till olika resultat, vilket kan skapa allvarliga problem när
de olika kamrarna dömer i frågor som saknar praxis. Detta står i skarp kontrast till
rättssäkerheten.

Jag ställer mig då frågan hur stor risken egentligen är för en icke enhetlig praxis om
antalet kammare och antalet avgöranden i kammare ökar i takt med en utvidgning av
unionen. Personligen tror jag inte att risken är stor. Redan idag avgör domstolen ett stort
antal mål i kammare om tre eller fem domare. Med största sannolikhet sammanträder
domarna med jämna mellanrum för att följa upp gemenskapsrättens utveckling och
presidenten och respektive presidenter på de olika kamrarna, vilka har ett visst
administrativt ansvar, kontrollerar säkerligen den praxis som tar form i domstolens olika
sammansättningar. Jag tror dessutom att domarna eftersträvar en enhetlig praxis
eftersom de alltid har arbetat för en integration mellan de europeiska folken, se avsnitt
5.3.1. Min slutsats blir att risken för en icke enhetlig praxis inte är så stor. Jag tror
istället att det verkliga problemet med att öka antalet kammardomar till följd av ett
större antal domare ligger i att kammardomar inte har samma inneboende auktoritet som
plenumavgöranden eftersom ett färre antal domare har varit delaktiga i själva dömandet.
Det kan nog vara svårt för en medlemsstat att motivera sig till att följa en dom som man
inte varit med och påverkat. Jag kan till viss del hålla med domstolen om att det skulle
bli svårare att upprätthålla en enhetlig praxis om man ökade antalet kammare. Ett större
antal sammansättningar blir svårare att administrera och kommer att kräva en större
övervakning.
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9.2.2.2 En begränsning av antalet domare

Jag är av den uppfattningen att domstolens effektivitet inte bör förbättras genom att helt
enkelt begränsa antalet domare med tanke på framtida utvidgningar av unionen och
bryta med principen ” en stat - en domare”. Walter van Gerven skriver i en artikel att
regeln om att varje medlemsstat skall ha en domare i domstolen bör ändras till att varje
medlemsstat skall ha en domare eller en generaladvokat i domstolen. Han ser det inte
som en absolut nödvändighet att domstolen består av domare med erfarenhet från
samtliga nationella rättssystem som finns representerade i unionen och hänvisar till
användandet av kammare.117 Det är tveksamt om det är möjligt att erbjuda nya
medlemsstater en möjlighet att utse en generaladvokat istället för en domare.
Generaladvokaten har för det första ingen rösträtt och kan inte påverka målets utgång
och han får inte vara med vid domstolens överläggningar. Visserligen visar erfarenheten
att generaladvokatens yttrande fått allt större betydelse för domstolen. I takt med att
unionen utvidgas och domstolens arbetsbelastning ökar är det sannolikt att domstolen
inte kommer att ha tid att utföra en grundlig genomgång av varje enskilt mål. Man
kommer kanske att förlita sig allt mer på generaladvokatens utredning. Detta är dock
ingen garanti för att generaladvokaten även i framtiden kommer att ha samma
inflytande.

Van Gerven anser dessutom att man bör ge de största medlemsstaterna företräde till att
utse en domare. Han menar att det endast är nödvändigt att varje stor rättsfamilj är
representerad i domstolen.118 Inför 1996 års regeringskonferens sades det att det
viktigaste var att begränsa domstolens sammansättning för att säkerställa effektiva och
snabba beslut. Nationalitetstillhörighet borde inte vara avgörande i domstolen. Det enda
som är viktigt är att samtliga rättstraditioner i unionen är representerade och man ansåg
t.o.m. att domare från länder utanför unionen t.ex. Schweiz och Kanada skulle passa in
på denna beskrivning.119

Det finns således en risk för att man, med hänvisning till Walter van Gervens uttalande,
skulle behålla domarna från de största medlemsstaterna och det skulle då bli de största
staterna i unionen som utvecklar gemenskapsrätten även för de mindre staterna. Detta
skulle leda till onödiga slitningar mellan länderna och nu råder en maktbalans och viss
kontroll av de största staterna i unionen. De mindre staterna skulle säkerligen inte känna
sig lika bundna av domarna. Eftersom principen om ”en stat - en domare” blivit en
sedvänja undrar jag hur en sådan rubbas. Samtliga medlemsstater måste ju i normala fall
vara överens för att upphäva en sedvanerättslig regel.

9.2.2.3 Fördelar med en domare från varje medlemsstat

Jag anser således att det finns en rad fördelar med att behålla principen om ”en stat - en
domare”. För det första bidrar samtliga domare med erfarenheter från olika nationella
rättssystem i unionen till en harmonisk utveckling av gemenskapsrätten. Vidare bidrar
domarna till en ökad förståelse för vissa nationella egenheter som domstolen kan
komma i kontakt med. Domstolen måste ju beakta samtliga effekter av en dom i de
olika medlemsstaterna eftersom domen utgör praxis i hela unionen.

                                                          
117 Gerven, s 219.
118 Gerven, s 219.
119 Editorial comments, s 889.
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Det skulle vara intressant att veta hur Franzén-målet om det svenska alkoholmonopolet
hade avgjorts om en svensk domare inte hade kunnat förklara den kulturhistoriska
bakgrunden till tvisten. Jag antar att domen i sådana fall inte hade blivit till statens
förtjusning.
Det är oerhört viktigt för systemet med förhandsavgöranden att samarbetet mellan
nationella domstolar och EG-domstolen fortsätter att fungera. Detta system är en
förutsättning för en rättsgemenskap och har visat sig bidraga till en nödvändig
utveckling av gemenskapsrätten.
Domstolen har idag ett enormt symbolvärde och för att inte förlora medlemsstaternas
förtroende, framför allt de mindre medlemsstaternas, är det viktigt att medborgarna
känner att hemlandet har ett verkligt inflytande på den dömande verksamheten.
Samtliga domare har ju i realiteten ett stort inflytande på dömandet oavsett om man
representerar majoritetens eller minoritetens åsikt, se avsnitt 4.1.2.
Domstolen har till viss del överskridit den roll som tillkommer en domstol i normala fall
och jag tror inte att staterna skulle ha tolererat detta om man inte varit representerad.
Jag ser även en fara i att det skulle kunna skrämma stater från att gå in i en union där
man inte har en rätt att påverka dömandet just med tanke på det inflytande domstolen
haft. Många av de nya staterna är forna kommunistiska stater som sannolikt vill bygga
upp ett starkt demokratiskt samhälle.

9.2.2.4 En begränsning av plenumformationen

Det finns således en motsättning mellan ett effektivt beslutsfattande och värdet av att
samtliga medlemsstater är representerade med en domare i domstolen. Det har sagts att
det sämsta sättet att öka domstolens produktivitet är att utöka antalet domare, eftersom
man då måste utöka storleken på plenumformationen.120 Enligt min mening återstår det
då endast att begränsa plenumformationen. Det finns idag tre olika
plenumsammansättningar, där fullt plenum består av samtliga 15 domare. Det är denna
plenumformation som används för att avgöra de viktigaste gemenskapsrättsliga
frågorna. En utvidgning av unionen kommer onekligen att leda till att principen om att
domstolen, i princip, överlägger i närvaron av samtliga domare avskaffas. Jag håller
med reflektionsgruppen om att det kan bli nödvändigt att begränsa plenumformationen
för att bibehålla en hög kvalitet på domarna. Det blir annars svårt och framför allt
tidskrävande att diskutera sig fram till en kollegial dom med 20 eller fler domare. Till
skillnad från reflektionsgruppen är jag av den åsikten att man bör besluta om ett
minimiantal domare, och inte ett maximiantal, som måste sitta med i ett fullt plenum.
Fördelen med ett minimiantal är att det erbjuder större flexibilitet då antalet domare
skulle kunna ökas när målets komplexitet så kräver. Domen skulle således accepteras av
medlemsstaterna och man skulle bevara den auktoritet som plenumavgöranden idag
anses ha. Det skulle kanske t.o.m. vara möjligt för domstolen att sitta i två fulla
plenumformationer samtidigt, vilket skulle bespara domstolen mycket arbetstid. Detta
skulle nödvändigtvis inte äventyra en enhetlig praxis under förutsättning att domarna är
uppmärksamma på den praxis som utvecklas. Det är dock viktigt att den
sammansättning som avgör de viktigaste målen alltid består av domare som förstår
problematiken i tvisten. Jag tycker att reflektionsgruppens förslag tillgodoser detta krav
mycket bra, då man föreslår att plenumformationen alltid skall bestå av domare med
erfarenheter av de nationella förhållandena som ligger bakom tvisten.

                                                          
120 Scorey, s 226.
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Vidare anser jag att man bör diskutera huruvida en medlemsstat eller en
gemenskapsrättslig institution skall ha rätt att begära ett plenumavgörande. Rättigheten
tillkom för att medlemsstaterna skulle få en garanti för den suveränitet man avstod ifrån.
Det har dock visat sig att denna rättighet sällan används och av denna anledning
ifrågasätter jag om en sådan bestämmelse fyller någon funktion och om inte domstolen
själv kan avgöra vad som är lämpligast.

En viss specialisering av domstolens kammare skulle kunna bidra till att minska
handläggningstiderna. Jag anser dock att EG-domstolen som högsta instans inte bör
formaliseras på ett sådant sätt. Det är då bättre med ett flexibelt system där presidenten
tar hänsyn till den erfarenhet som en viss kammare har av en viss måltyp. Jag finner det
dock något motsägelsefullt att EG-domstolen hävdar sig vara emot en specialisering av
kamrarna, då domstolen i praktiken använder samma generaladvokat eller referent i en
viss typ av mål.121

Arnull har beskrivit situationen som att legitimitetsförlusten i medlemsstater utan en
domare i domstolen inte skulle väga upp fördelarna med att begränsa antalet domare.122

Efter att ha varit i kontakt med justitiedepartementet har jag dessutom fått reda på att
medlemsstaterna finner att representationen är så viktig att man t.o.m. önskar
fördragsfästa principen om ”en stat - en domare”. Min slutsats är att en begränsning av
plenumformationen är en bra lösning för att minska handläggningstiderna då samtliga
domare, med jämna mellanrum, skulle delta i dömandet av de viktigaste målen.

9.2.3 Generaladvokaterna i EG-domstolen

Jag anser således att man inte bör bryta med principen om ”en stat - en domare” och
frågar mig istället om man skulle kunna minska handläggningstiderna genom att minska
antalet generaladvokater. En begränsning av antalet generaladvokater i EG-domstolen
skulle inte vara lika radikal som en begränsning av antalet domare i domstolen. De
mindre medlemsstaterna har ju aldrig varit garanterade en generaladvokat.
Reflektionsgruppen föreslår att domstolens problem med för långa handläggningstider
delvis skulle kunna lösas genom att begränsa generaladvokatens yttrande till de allra
viktigaste målen. Till försvar av generaladvokatens yttrande i samtliga mål vill jag
framföra att det inte är de enklare målen som upptar domstolens tid och genom att
avskaffa generaladvokatens yttrande i dessa mål är således tidsvinsten inte så stor.
Generaladvokaten skulle fortfarande kunna koncentrera sin energi på de mer
komplicerade fallen som i själva verket är de mål som ger upphov till långa
handläggningstider t.ex. mål som presenterar nya frågor som inte varit föremål för
domstolens avgörande tidigare, mål som kan komma att innebära att domstolen gör ett
avsteg från tidigare praxis eller mål där frågans komplexitet kräver ett utlåtande.

Av denna anledning bör man bevara generaladvokatens yttrande i samtliga mål.
Generaladvokaten för fram problematiken i en tvist på ett belysande sätt och hans
yttrande har en kvalitetshöjande funktion för domen. Generaladvokaterna har ofta varit
pionjärer medan domstolen intagit en försiktigare position. Domstolen har sedan kunnat
avläsa hur marknaden reagerat på yttrandet, vilket inneburit en stabil väg till
rättsutveckling.

                                                          
121 Gerven, s 222.
122 Arnull, s 522.
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Generaladvokaten kan dessutom komma att få en viktigare roll i en utökad union och
man kommer kanske att förlita sig till generaladvokatens yttrande i större utsträckning
p.g.a. arbetsbelastning och svårigheter att komma överens.

9.2.4 Domarna i förstainstansrätten

Huvudregeln för förstainstansrätten är, till skillnad mot för domstolen, att mål avgörs på
kammare. Rätten har ofta med bevistunga och tidskrävande mål att göra och av denna
anledning är det inte nödvändigt att samtliga domare deltar i handläggningen. Ett ökat
antal domare i förstainstansrätten skulle därför inte ge upphov till samma problem som
för domstolen. Eftersom förstainstansrättens domar kan överklagas till domstolen vad
gäller rättsfrågor garanteras dessutom en enhetlig praxis. Problem skulle visserligen
kunna uppstå om antalet överklaganden av förstainstansrättens domar ökade kraftigt.
Siffror visar dock att de flesta överklaganden idag är obefogade vilket tyder på att
dömande i kammare fungerar bra, se avsnitt 9.5.

Med tanke på förstainstansrättens utökade kompetensområde och de redan idag alltför
långa handläggningstiderna kan ett ökat antal domare, t.o.m. utöver antalet nya
medlemsstater, vara den enda lösningen för att effektivt hantera den ökade
arbetsbelastningen. En större förstainstansrätt skulle fortfarande fungera effektivt
eftersom den sällan dömer i plenum. Kansliråd Kristina Holmgren på
Justitiedepartementet har underrättat mig om att man precis har beslutat om att utöka
antalet domare i förstainstansrätten med sex domare utöver antalet nya domare som
följer av eventuella utvidgningar av unionen.

EG-domstolen och förstainstansrätten har ansett att man bör specialisera
förstainstansrättens kammare för att målen skall kunna avgöras fortare. Jag anser dock
att det finns en viss risk med en specialisering, vilken är att kammaren blir enögd i sitt
sätt att se problemet. Hur rubbar man en etablerad praxis i en sådan kammare?
Justitiedepartementet har upplyst mig om att det visserligen redan idag existerar en viss
informell specialisering i förstainstansrätten. Mål som rör varumärkestvister fördelas
endast på vissa kammare. Systemet skulle kanske tjäna på att bli mer öppet, t.ex. genom
att upprätta permanenta kammare för tekniska frågor som sällan berör flera
rättsområden samtidigt och som inte är av större juridisk betydelse.

9.3 Förhandsbesked

9.3.1 Introduktion

Förhandsbesked är den främsta mekanismen för samarbete mellan nationella domstolar
och EG-domstolen och det säkerställer en enhetlig tolkning och tillämpning av
gemenskapsrätten i hela unionen. Det är av extra stor vikt att nya medlemsstater kan dra
nytta av denna mekanism för en integrering i gemenskapsrätten, speciellt då flera av
dessa stater inte är lika väl förberedda på ett inträde i unionen som Sverige var.

Samtidigt som dagens siffror pekar på att domstolen lyckats skapa ett effektivt system
för samarbete med medlemsstaternas domstolar, kan de långa handläggningstiderna leda
till att de nationella domstolarna tappar förtroendet för EG-domstolens kapacitet att
besvara en fråga inom rimlig tid.
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En sådan utveckling skulle komma att underminera hela systemet eftersom det är
beroende av ett kommunikationsutbyte mellan de nationella domstolarna och EG-
domstolen. Av denna anledning skulle det vara bra om domstolen lyckades hitta tillbaka
till en handläggningstid om 12 månader. Jag tror inte att det är möjligt att komma ner i
lägre handläggningstider med tanke på att detta skulle kräva att stora resurser satsades
på översättningsverksamheten.

9.3.2 Ge domstolen utökade möjligheter att avvisa frågor

Mellan nationella domstolar och EG-domstolen finns en viss arbetsfördelning som
framgår av fördraget. Huvudprincipen är att det är de nationella domstolarna i
medlemsstaterna som tillämpar EG-rätten och det är därför av stor vikt att de kan få
hjälp av EG-domstolen med att tolka gemenskapsrätten eller med att förklara en
gemenskapsrättslig regel ogiltig. Idag är det upp till de nationella domstolarna att
avgöra huruvida de finner ett förhandsbesked nödvändigt för att avgöra en nationell tvist
med viss anknytning till EG-rätten. EG-domstolen har i stort sett inget att säga till om i
denna del av processen. Domstolen har dock viss befogenhet att avvisa en fråga t.ex. om
frågan endast rör tillämpningen av nationell rätt, om en riktig tvist inte föreligger inför
den nationella domstolen, om frågan är bristfällig, om frågan inte är av intresse för
utgången i den nationella tvisten eller om frågan är identisk med en fråga som
domstolen tidigare besvarat.

Domstolen har ibland valt att omformulera en felställd fråga för att kunna besvara den.
Risken med att omformulera en fråga är dock att domstolen besvarar fel fråga, vilket
innebär att svaret inte är till någon hjälp för den nationella domstolen. Praxis tyder på att
domstolen har börjat avvisa bristfälliga frågor.

Jag är av den uppfattningen att domstolen inte bör ges en generell makt att avvisa frågor
som den anser är onödiga. Vad skulle en generell möjlighet för domstolen att avvisa
frågor innebära för rättssäkerheten i unionen? Visserligen kan man tycka att domstolen
borde kunna avvisa vissa typer av frågor som t.ex. frågor där den nationella domstolen
genom att studera domstolens praxis kan finna ett svar på sin fråga eller frågor som
endast berör ett mycket specifikt fall. Domstolen skulle kunna hjälpa den nationella
domstolen med vilka principer och tolkningsmetoder som använts i tidigare praxis, men
överlämna till den nationella domstolen att tolka bestämmelsen. En stor nackdel är dock
att den nationella domstolen kan uppfatta svaret som till ingen hjälp alls, vilket kan ha
en avskräckande effekt på viljan att ställa nya frågor. Det är logiskt att domstolen anser
att vissa frågor är onödiga eftersom den besitter en större kunskap i gemenskapsrätt än
de nationella domstolarna, men man måste samtidigt ta hänsyn till att kunskapsnivån i
EG-rätt och vanan att använda sig av EG-rätten varierar mellan de olika nationella
domstolarna. Av denna anledning varierar kvalitén på frågorna från medlemsstat till
medlemsstat. Om en nationell domstol finner att ett svar på en fråga är nödvändigt för
att kunna avkunna en dom i en nationell tvist, bör detta vara tillräckligt för att frågan
skall vara befogad. Jag ställer mig dessutom tveksam till att en nationell domstol ställer
onödiga frågor med tanke på att det kan ta upp till två år innan domstolen kommer med
ett svar. Under tiden är tvisten vilande inför den nationella domstolen vilket kostar
pengar både för parterna och för den nationella domstolen.
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En osäkerhet hos de nationella domstolarna i att tillämpa gemenskapsrätten skulle
visserligen kunna leda till onödiga frågor. Av denna anledning bör mer resurser istället
satsas på att uppmuntra de nationella domstolarna att tillämpa gemenskapsrätten genom
att t.ex. utbilda de nationella domarna i EG-rätt, se avsnitt 9.3.3. De nationella domarna
skulle då kunna hantera mer på nationell nivå. Det är ju trots allt de nationella domarna
som skall tillämpa rätten enligt fördraget.

Ett sådant system skulle innebära en hierarki mellan nationella domstolar och EG-
domstolen som inte existerar idag och som domstolen för övrigt vill undvika. EG-
domstolen bör även fortsättningsvis ses som en serviceinrättning för nationella
domstolar och blotta tanken på att få sin fråga avvisad skulle sannolikt avskräcka
nationella domstolar från att vända sig till domstolen. Detta skulle hämma utvecklingen
av gemenskapsrätten samt äventyra en enhetlig praxis.

Avslutningsvis vill jag betona att domstolen inte bör kunna avvisa en fråga p.g.a.
bristande gemenskapsrättsligt intresse, men att det är befogat att ge domstolen större
flexibilitet vad gäller frågor som redan besvarats av domstolen. Idag kan domstolen
endast avvisa en fråga om den är identisk med en tidigare fråga. Denna möjlighet bör
utökas till fall där frågan inte är identisk med en tidigare fråga, men där innehållet i
frågan är detsamma. Den nationella domstolen skulle fortfarande kunna ställa en andra
fråga till domstolen och förklara varför frågan inte är densamma och domstolen skulle
således inte kunna använda denna möjlighet för att på ett olämpligt sätt reglera sin
arbetsbörda.

9.3.3 Uppmuntra nationella domstolar att tillämpa gemenskapsrätten

I början av det europeiska samarbetet får man anta att domstolen var angelägen om att
de nationella domstolarna ställde frågor, eftersom man eftersökte alla möjligheter som
fanns för att fylla i de luckor som förbisetts av fördragsförfattarna. Nu, efter nästan 50
års praktiskt arbete, har domstolen utarbetat en omfattande praxis och nationella
domstolar har blivit bättre på att tillämpa gemenskapsrätten.

Nationella domstolar av lägre instans bör uppmuntras att själva tolka och tillämpa
gemenskapsrätten i fall där det som frågan avser tidigare har blivit klarlagt av
domstolen. I detta fall finns det alltid en möjlighet att överklaga domen till högre instans
om en part anser att domstolen begått ett tillämpningsfel.

9.3.3.1 Nationella domstolar av lägre instans

Man bör uppmärksamma att så mycket som ¾ av samtliga frågor som ställts till
domstolen hittills kommit från nationella domstolar andra än högsta instans. Flera av
domstolens viktigaste avgöranden har sitt ursprung i en fråga från en nationell domstol i
lägre instans. Genom att begränsa möjligheten för lägre instanser att vända sig till EG-
domstolen, riskerar man således att hämma gemenskapsrättens utveckling. Det är inte
heller rätt att en förlorande part i en nationella tvist skall vara tvungen att överklaga
domen till högsta instans endast för att få en fråga besvarad av domstolen. Detta skulle
ju innebära kostnader för den förlorande parten, processen skulle dra ut på tiden och de
högsta instanserna skulle bli överbelastade med arbete.
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I de fall den förlorande parten inte skulle ha tid eller pengar att överklaga domen till
högsta instans skulle det finnas en risk för att viktiga gemenskapsrättsliga frågor inte
blev besvarade, vilket skulle hämma gemenskapsrättens utveckling. Härav följer att
samtliga nationella domstolar oavsett plats i hierarkin bör ha lika rätt att ställa frågor till
EG-domstolen.

9.3.3.2 Nationella domstolar av högsta instans

En annan intressant fråga är om man bör minska tvånget för nationella domstolar som
dömer i sista instans att begära förhandsavgöranden från EG-domstolen.
Reflektionsgruppen hävdar, till skillnad från domstolen själv, att en sådan absolut
skyldighet som idag existerar ändå inte respekteras fullt ut av de nationella domstolarna,
varför en sådan bestämmelse anses vara onödig. Något som talar emot ett minskat tvång
för nationella domstolar som dömer i sista instans att begära förhandsavgöranden är den
praxis som utvecklats med CILFIT-domen123. Denna praxis innebär att en nationell
domstol som dömer i sista instans inte behöver hänskjuta en tolkningsfråga till
domstolen om tillämpningen av gemenskapsrätten är så självklar att den kan avgöras
utan ”rimligt tvivel”. Innan den nationella domstolen kommer till denna slutsats måste
den vara lika övertygad om att övriga nationella domstolar samt EG-domstolen skulle
komma till samma slutsats. Vid denna bedömning måste den nationella domstolen
beakta EG-rättens särart och de särskilda svårigheter som uppstår vid tolkningen av den,
t.ex. att EG-rätten finns i flera språkversioner med samma giltighet och att viss
terminologi i EG-rättsliga sammanhang kanske inte alls har samma betydelse som i
nationell rätt. Varje fördragsbestämmelse måste således ses i ljuset av de uppställda
målen för unionen och utvecklingen. Denna doktrin som kallas ”acte clair” ställer
mycket höga krav på den nationella domstolen och kan verka avskräckande för
nationella domstolar att tolka och tillämpa rätten själva. Det kan kännas tryggare att be
domstolen om hjälp och undkomma denna noggranna och tidskrävande utredning. Jag
anser att denna doktrin till och med kan verka förolämpande för nationella domstolar
eftersom dess utförande är nästintill omöjligt. Av en handläggare på
justitiedepartementet har jag fått upplysning om att man överväger att fördragsfästa
denna princip. Om man bestämmer sig för att införa ”acte clair”-doktrinen i fördraget
tror jag inte att nationella domstolar kommer att bli mer uppmuntrade än idag att
tillämpa gemenskapsrätten själva. I sådana fall bör denna doktrin ses över och utformas
på ett sådant sätt att nationella domstolar kan tillämpa den på ett smidigare sätt än idag.

När doktrinen om ”acte clair” kom i början på 80-talet fanns det fortfarande domstolar
som inte erkände gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt. Med anledning av
detta var det antagligen befogat att tillämpa denna doktrin restriktivt. En uppmjukning
av skyldigheten att ställa frågor skulle sända starka signaler till de nationella
domstolarna att spela en större roll i tillämpningen av gemenskapsrätten, men jag ser
stora faror med att släppa på tyglarna alltför mycket. En domstol som dömer som sista
instans skulle kunna underlåta att ställa frågor som skulle kunna vara till men för
nationella intressen eller som skulle kunna leda till en utökning av gemenskapens
kompetens. Sådana domar skulle bli mycket kritiserade även på ett nationellt plan och
jag tror att många skulle oroa sig för rättssäkerheten och tappa förtroendet för de
nationella domstolarna. Medborgarna skulle kanske löpa risken att inte få sina intressen
tillgodosedda i de fall medborgarens intressen stod i konflikt med statens, särskilt då
enskilda inte kan ålägga en nationell domstol att ställa en fråga.

                                                          
123 Mål 283/81.
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Med tanke på detta, finner jag det högst olägligt att generellt minska de högsta
instansernas skyldighet att ställa tolkningsfrågor till domstolen. I vilket fall som helst
kan man inte överlåta till de nationella domstolarna att ogiltigförklara en
gemenskapsrättslig rättsakt av naturliga skäl. Det nuvarande systemet bidrar till en
enhetlig tolkning och tillämpning av gemenskapsrätten i medlemsstaterna och
motverkar att motstridig praxis uppkommer inom unionen.

Reflektionsgruppen anser att man kunde begränsa skyldigheten att ställa frågor till fall
där frågan är mycket viktig för gemenskapsrättens utveckling och till fall där det
kvarstår ”rimligt tvivel” om gemenskapsrättens tolkning efter en undersökning av en
nationell domstol av lägre instans. Det skulle således inte vara fråga om att avvisa vissa
frågor, endast att begränsa skyldigheten att ställa frågor.

Jag ställer mig frågan hur det är möjligt för en nationell domstol att avgöra vilka frågor
som är viktiga för gemenskapsrättens utveckling och vilka som inte är det.
Reflektionspappret ger ingen ledning i denna fråga. Jag anser att detta förslag enbart
syftar till att minska antalet ärenden för domstolen. Ett bättre alternativ är då att låta
förstainstansrätten eller vissa specialiserade instanser besvara frågor på deras
kompetensområde. Innebär detta förslag att man är beredd att tolerera vissa avsteg från
en enhetlig praxis? Det skiljer mycket mellan medlemsstaternas rättstraditioner och
dessa kommer sannolikt, även om det inte sker medvetet, att tolka gemenskapsrätten
efter egna preferenser. Vissa nationella domstolar som varit flitiga användare av
systemet för förhandsbesked genom åren skulle sannolikt kunna tolka gemenskapsrätten
i större utsträckning, men nya medlemsstater bör ha en absolut skyldighet att ställa
tolkningsfrågor till EG-domstolen eftersom dessa stater måste integreras i
gemenskapsrätten.

Om EG-domstolen ser detta förslag som ett realistiskt alternativ för att minska
domstolens arbetsbelastning skulle det vara intressant att veta hur domstolen tänker lösa
problemet med olika praxis i medlemsstaterna. Att finna en lösning på detta problem är
en förutsättning för att rättsgemenskapen och rättssäkerheten skall bevaras.
Reflektionsgruppen anser att systemet redan idag erbjuder två metoder för att åtgärda
nationell praxis som strider mot gemenskapsrätten. Den första metoden innebär att en
annan nationell domstol, vilken som helst, alltid kan ställa en tolkningsfråga till EG-
domstolen. Den andra metoden innebär att kommissionen alltid kan ställa
medlemsstaten inför rätta för fördragsbrott eftersom staten ansvarar för samtliga
nationella organ, således även domstolarna.

Jag finner det mycket förvånande att reflektionsgruppen ser den andra metoden som ett
alternativ. För det första krockar det med principen om de nationella domstolarnas
självständighet gentemot EG-domstolen. Reflektionsgruppens sätt att resonera på är
oklart när man tidigare i samma papper skriver att en hierarki mellan nationella
domstolar och EG-domstolen skulle störa det samarbete som visat sig vara så effektivt
för gemenskapsrättens utveckling. För det andra skulle en fällande dom om
fördragsbrott medföra praktiska problem då den nationella domen vunnit rättskraft. För
det tredje undrar jag vad som skulle hända med förtroendet för nationella domstolar och
rättssäkerheten.
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Om staterna inte skulle anse att dessa metoder är tillräckliga för att förhindra att olika
praxis uppstår, anser reflektionsgruppen att kommissionen, som redan nu har till uppgift
att övervaka att fördraget efterlevs av medlemsstaterna, kan ställa en tolkningsfråga till
domstolen. Domstolens svar skulle inte påverka en nationell dom som redan vunnit laga
kraft, men svaret skulle återställa en enhetlig praxis inför framtiden. Denna möjlighet
innebär dock inte en garanti för att kommissionen kommer att upptäcka samtliga fall av
motstridig praxis i en union med upp till 30 medlemsstater.

9.3.3.3 Utbilda nationella domare i EG-rätt

För att få nationella domstolar, oavsett om de dömer i sista instans eller inte, att själva
döma utan att ställa onödiga frågor till EG-domstolen kommer det att krävas stora
insatser från medlemsstaternas sida. Eftersom det trots allt är de nationella domarna som
enligt fördraget skall tillämpa gemenskapsrätten, är det mycket viktigt att de nationella
domarna utbildas i EG-rätt, främst i den omfattande rättspraxis som finns. De nationella
domstolarna har ju numera två rättsordningar att tillämpa där EG-rätten t.o.m. är
överordnad nationell rätt. Jag kan då inte förstå att utbildningen kan vara så
koncentrerad på svensk rätt när vi egentligen har två rättsordningar att studera.
Reflektionsgruppen föreslår att det skall upprättas informationscentra i medlemsstaterna
bemannade med specialister i EG-rätt som skall ha regelbunden kontakt med Bryssel,
för att de nationella domstolarna snabbt och smidigt skall kunna ta del av senaste EG-
domstolspraxis. Jag tror inte att man behöver gå riktigt så långt, eftersom senaste praxis
redan idag publiceras på EG-domstolens hemsida. Domstolarna bör istället
uppmärksammas på att använda sig av internet.

9.3.4 Förbättrad kvalitet på de nationella domstolarnas frågor

Frågor vilka anses som onödiga, förhastade, dåligt förberedda eller som endast rör
applikationen av gemenskapsrätten i det konkreta fallet och inte en tolkningsfråga bör
undvikas eftersom frågor som är dåligt formulerade och förberedda kostar domstolen
både tid och pengar, även om frågan avvisas. Enligt EG-domstolens praxis måste den
nationella domstolen ge en ordentlig bakgrund till tvisten samt ställa en klart formulerad
fråga om tolkning eller tillämpning av en gemenskapsrättslig bestämmelse. Detta
hjälper domstolen att ge ett snabbt och användbart svar.

Det kan vara svårt för den nationella domstolen att avgöra vilken tidpunkt som är mest
lämplig för att ställa en fråga. En förutsättning är att den nationella domstolen haft
möjlighet att gå igenom målet noggrant för att över huvud taget kunna avgöra om en
fråga är befogad. Genom att förfara på detta sätt undviker man många onödiga frågor.
Den nationella domstolen bör tänka på att hänskjuta frågan så fort som möjligt efter det
att beslut fattats om att begära ett förhandsbesked, eftersom denna tidsperiod skall
läggas samman med den tid det tar för domstolen att ge ett svar på frågan.

Jag anser att EG-domstolen bör ge de nationella domstolarna utförligare riktlinjer för
hur en fråga skall se ut och för när en fråga inte anses som nödvändig. Om inte de
nationella domstolarna följer dessa riktlinjer skall frågan avvisas.
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9.3.5 Möjlighet för domstolen att begära klarläggande

Det bör införas en möjlighet för EG-domstolen att begära klarläggande från den
nationella domstolen avseende frågans innehåll. Domstolen skulle då undvika att svara
på fel fråga och förfarandet skulle gå snabbare. Som systemet är utformat idag finns det
ingen riktig dialog mellan EG-domstolen och den nationella domstolen efter det att en
fråga har ställts. Det finns säkerligen många fall där domstolen önskat att den haft
möjlighet att ställa frågor, men inte haft möjlighet till att göra det. Proceduren bör av
denna anledning göras mer flexibel för att verkligen möjliggöra det samarbete som är
syftet med systemet för förhandsbesked.

9.3.6 Ge den nationella domstolen en chans att ge förslag till svar

Ett system där den nationella domstolen ges en möjlighet att ge förslag till svar på en
tolkningsfråga skulle å ena sidan visa att domaren analyserat nödvändigheten av en
fråga, att domaren tänkt igenom bestämmelsens innebörd noga och det skulle erbjuda
den nationelle domaren en möjlighet att bidra till en utveckling av gemenskapsrätten.
Detta förslag kan av denna anledning ses som en värdefull utveckling av det samarbete
som finns mellan nationella domstolar och EG-domstolen.

Jag anser däremot inte att detta förslag stämmer överens med den rollfördelning som
upprättats med fördragen mellan nationella domstolar och EG-domstolen. Jag ställer
mig också frågan hur ofta domstolen skulle acceptera ett förslag i dess helhet och hur
mycket tid som domstolen skulle spara in i praktiken. Finns det över huvud taget någon
typ av fråga där det passar sig att den frågande domstolen ger ett eget förslag på hur den
anser att frågan bör besvaras? Anledningen till att en nationell domstol ställer en fråga
är just att man inte vet hur en viss bestämmelse skall tolkas och därmed tillämpas. I
övriga fall finns inget ”rimligt tvivel”124 vilket innebär att en fråga inte behöver ställas.
Hur skall en nationell domstol över huvud taget kunna formulera ett svar som
domstolen kan tänkas ha användning för, även om det endast är valfritt? Jag ifrågasätter
således till vilken nytta en sådan bestämmelse skulle vara.

Om inte dessa förändringar skulle vara tillräckliga för att komma till rätta med
domstolens problem föreslår reflektionsgruppen tre enligt mig mycket radikala
förändringar i nuvarande system som kan vara av intresse att studera lite närmare.

9.3.7 Decentraliserade organ

Ett förslag om att inrätta decentraliserade instanser i medlemsstaterna med uppgift att
besvara frågor från nationella domstolar presenterades redan vid förra
regeringskonferensen, men tiden ansågs inte vara mogen för en sådan radikal förändring
av den rättsliga arkitekturen.

Reflektionsgruppen föreslår att varje medlemsstat skall ha ett decentraliserat organ med
uppgift att besvara ”enklare” tolkningsfrågor från nationella domstolar i den staten.
Jag ställer mig dock frågande till ett sådant förslag då ett upprättande av
decentraliserade organ verkligen skulle äventyra en enhetlig tolkning och tillämpning av
gemenskapsrätten inom unionen, trots att detta organ enligt förslaget endast skall befatta
sig med mindre komplicerade frågor.

                                                          
124 CILFIT-doktrinen.
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Det skulle nämligen bli svårt att samordna de olika organen för att kontrollera den
praxis som utvecklas i de olika medlemsstaterna.

Man diskuterar inte hur sammansättningen av dessa organ skall se ut. Det skulle vara
omöjligt att bemanna organen endast med nationella domare specialiserade på EG-rätt,
eftersom man riskerar att dessa domare endast ser till nationella intressen och inte till
unionens. Man skulle då gå miste om de fördelar som en internationell domstol har,
d.v.s. att den består av domare med erfarenhet från flera olika rättssystem, eftersom ett
organ med endast nationella domare skulle ha ett enögt synsätt på problemen.

En intressant fråga är hur man har tänkt sig att särskilja enklare frågor från svårare
frågor. En viss fråga kan ju vid en första anblick te sig relativt enkel att besvara, men
kan vid en närmare granskning ge upphov till oväntade problem. I ett fall då ett
decentraliserat organ befattat sig med en komplex fråga som den anser att domstolen
bör avgöra skulle därmed procedurerna dra ut ännu mer på tiden. Samma sak skulle
inträffa om EG-domstolen först undersökte vilka frågor som kunde besvaras av det
decentraliserade organet. Ett sådant system skulle mista alla de fördelar som ett
decentraliserat system innebär med mindre arbetsbörda för domstolen och snabbare
avgöranden. Dessutom skulle ett sådant system innebära höga kostnader för
medlemsstaterna och komplicera den interna domstolsorganisationen. Med tanke på att
detta organ skall förmedla en tolkning för samtliga nationella domstolar, måste detta
organ vara överordnat övriga nationella instanser i medlemsstaten.

För att minska risken med en icke enhetlig praxis skulle man endast kunna upprätta ett
fåtal decentraliserade EG-domstolar gemensamma för ett visst antal stater med liknande
rättstraditioner, språk samt närbelägna rent geografiskt. Den regionala domstolen skulle
kunna bestå av en domare från vart och ett av regionens stater samt ytterligare en eller
två domare från andra medlemsstater. Fördelarna med ett sådant system är att det skulle
föra domstolen närmare parterna, vilket skulle kunna öka medvetenheten om
gemenskapsrätten i medlemsstaterna. En regional domstol skulle vara mer familjär med
den rättsliga, ekonomiska och sociala strukturen i staterna och således ha en bättre
förståelse för bakgrunden till tvisten. Det finns likaså flera nackdelar med ett inrättande
av regionala organ. Att skapa regionala grupperingar av medlemsstater är t.ex. inte bra
för unionstanken.

Jag tror att en av anledningarna till det nuvarande systemets framgång är att praxis inte
domineras av en eller ett fåtal  medlemsstater. Ett upprättande av decentraliserade organ
skulle kunna förstöra denna harmoni, då ett decentraliserat organ skulle komma att
skapa praxis även för övriga medlemsstater i unionen. Det kan bli svårt för de
medlemsstater som inte är representerade i det nationella eller regionala organet att
känna sig bundna av praxis. Ett upprättande av nationella eller regionala EG-rättsliga
organ skulle även kunna minska de nationella domarnas känsla av ansvar för
gemenskapsrättens tillämpning, vilket skulle vara en skadlig utveckling då det är viktigt
att uppmuntra nationella domare att tillämpa gemenskapsrätten.
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9.3.8 Filtreringssystem

Det finns ett stort antal mekanismer för att reducera antalet mål för en domstol:

1. Beloppsbegränsning
2. Införa specialiserade domstolar för vissa typer av tvister
3. Låta parterna motivera
4. Avskräckande processkostnader

Reflektionsgruppen föreslår ett införande av ett filtreringssystem som innebär att EG-
domstolen skall kunna välja ut vilka frågor som den anser måste besvaras med tanke på
gemenskapsrättens utveckling. De frågor som avvisas skall sändas tillbaka till den
nationella domstolen, möjligtvis tillsammans med viss information som kan vara till
hjälp för den nationella domstolen. Förslaget innebär således inte att domstolen direkt
kan avvisa en viss typ av frågor, utan den måste först undersöka frågan och vikten av att
besvara den.

Ett sådant filtreringssystem, liknande HD:s prövningstillstånd, skulle inte stämma
överens med det system som existerar idag. EG-domstolen skall ses som en
serviceinrättning för nationella domstolar i deras tillämpning av gemenskapsrätten.
Reflektionsgruppen hänvisar till det amerikanska systemet som fungerar bra, men
medger att en direkt jämförelse med ett federalt system inte kan göras. Det går inte att
jämföra relationen mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna i
medlemsstaterna med relationen mellan nationella domstolar i en och samma stat. Ett
system liknande det amerikanska skulle definitivt störa det samarbete och den dialog
som är så grundläggande för en rättsgemenskap. En avvisning av en fråga p.g.a.
bristande betydelse för gemenskapsrätten skulle sannolikt leda till negativa reaktioner
hos den nationelle domaren och nästa gång en gemenskapsrättslig fråga uppkommer
framför samma domare kommer han säkerligen att tveka att ställa en andra fråga.
Anthony Arnull skriver i en artikel att när en fråga är relevant och den nationella
domstolen bifogat en utförlig bakgrunden till själva tvisten, skulle ett avvisande svar
från EG-domstolen riskera att förstöra känslan av samarbete som processen bygger
på.125 Härav följer att samarbetet är beroende av att samtliga frågor besvaras.

Unionen består redan nu av ett stort antal medlemsstater och om de nationella
domstolarna inte vill samarbeta med EG-domstolen är chansen liten att EG-domstolen
kan få systemet att fungera i en utvidgad union. EG-domstolen är beroende av
medlemsstaternas förtroende och kan inte använda några direkta tvångsmedel för att
säkerställa gemenskapsrättens efterlevnad. Om domstolen avser att fortsätta i samma
aktivistiska takt bör den vårda relationerna väl för att det skall tolereras av de nationella
domstolarna. Om EG-domstolen endast skall besvara viktiga frågor, innebär detta att
man accepterar vissa avsteg från principen om en enhetlig tolkning och tillämpning av
gemenskapsrätten och vad innebär detta för rättssäkerheten? Man diskuterar inte heller
om detta prövningstillstånd skall tillämpas på domstolar som dömer i sista instans.

                                                          
125 Arnull, s 519.
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Ofta har redan en urvalsprocess genomförts på nationell nivå. Huruvida en nationell
domstol skall vända sig till EG-domstolen eller ej kräver en hel del förberedelser där
domstolen måste fastställa fakta i målet, avgöra huruvida en lösning av tvisten beror på
en gemenskapsrättslig bestämmelse eller inte, fastställa huruvida den
gemenskapsrättsliga bestämmelsen är klar nog eller har blivit klargjord av domstolen
tidigare, vilken effekt en tidsutdräkt kommer få för parterna och om det är bättre att låta
högsta instans fråga domstolen i ett senare skede. Min slutsats blir således att jag, till
skillnad från reflektionsgruppen, anser att en möjlighet att uppskatta nödvändigheten av
ett svar på en fråga inte är en möjlig lösning på problemet med en för stor arbetsbörda.

9.3.9 Förstainstansrätten kompetent att avgöra vissa förhandsavgöranden

Reflektionsgruppen föreslår att förstainstansrätten skall få viss kompetens vad gäller att
besvara frågor från nationella domstolar. Det skulle strida mot artkel 220 i EG-fördraget
att ge förstainstansrätten alltför stora befogenheter på detta område. Besvarandet av
tolkningsfrågor från nationella domstolar är den viktigaste uppgiften för utvecklingen av
gemenskapsrätten och för säkerställandet av en enhetlig tillämpning av rätten i unionen
varför huvudansvaret för denna verksamhet bör ligga på EG-domstolen i rollen som
högsta instans. Eftersom den nationella domstolen kan få vänta upp till 20 månader på
ett svar från EG-domstolen anser reflektionsgruppen att man inte gärna kan ha ett
tvåinstansförfarande med hänsyn till parterna i den nationella tvisten.

Den pågående regeringskonferensen kommer kanske att resultera i att medlemsstaterna
kommer överens om att ändra fördraget för att öppna upp en möjlighet att i framtiden
överföra viss kompetens till förstainstansrätten på detta område. Jag anser att man då
måste acceptera att förstainstansrätten har första och sista ordet. Man kan inte kräva av
den nationella domstolen och parterna i den nationella tvisten att dessa skall vänta på att
både förstainstansrätten och EG-domstolen gör en bedömning av frågan.

Den största svårigheten kommer antagligen att bli att avgöra vilka typer av frågor
förstainstansrätten skall få besvara. Det är svårt att i förväg bestämma vissa
målkategorier som med fördel kan besvaras av förstainstansrätten. Man kan inte gå efter
ämne eftersom en fråga kan beröra flera ämnesområden samtidigt. Man kan inte heller
gå efter den nationella domstolens plats i instansordningen eftersom även en domstol
som dömer i första instans kan ställa viktiga frågor. En lösning kan vara att låta
domstolen delegera vissa frågor till förstainstansrätten som den anser inte kräver en
domstolsbehandling. Mot detta förslag kan man hävda att det först senare i processen
kan bli uppenbart att en fråga bör behandlas av domstolen. Man skulle då kunna införa
en bestämmelse som innebar att förstainstansrätten kan återförvisa en fråga till
domstolen, men detta skulle fördröja handläggningen ännu mer, särskilt om vissa
procedurella steg skulle behöva tas om. Om förstainstansrätten skall besvara vissa
frågor måste man kanske acceptera att det ibland kan bli fel, men att det
förhoppningsvis inte händer alltför ofta och att förstainstansrätten ändå kan ge ett bra
svar på frågan och jag ser detta som ett fördelaktigare alternativ än att införa ett
filtreringssystem eller decentraliserade organ.
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9.4 Förändring av proceduren

En handläggare på justitiedepartementet har jag blivit underrättad om att domstolens
förslag som syftar på en mer flexibel och snabbare procedur blivit antaget av
medlemsstaterna på regeringskonferensen. En förändring av domstolarnas procedurer är
det minst radikala i förslaget. Dessa förändringar kommer inte att vara tillräckliga på
lång sikt, men det är här man måste börja. Man får dock akta sig för att effektivisera
processen för mycket. Man får inte glömma att det bakom varje tvist finns parter som
inte får förnekas rättssäkerhet och en rätt att göra sina röster hörda.

9.5 Direkt talan

9.5.1 Förstainstansrätten som renodlad förstainstansrätt

För att EG-domstolen även i framtiden skall kunna koncentrera sig på sin huvudsakliga
uppgift som enligt artikel 234 i EG-fördraget är att besvara frågor om tolkning och
giltighet av gemenskapsrättsliga rättsakter, kan det bli nödvändigt att öka
förstainstansrättens kompetens vad gäller direktstämda mål. Risken finns annars att
domstolen inte kommer att kunna avgöra dessa mål inom rimliga tider.
Reflektionsgruppen anser därför, till skillnad mot domstolen, att förstainstansrätten bör
bli en ”renodlad” förstainstansrätt, vilket betyder att den även bör handlägga mål där
den påkallande parten är en medlemsstat eller en av gemenskapens institutioner. Detta
skulle kunna komma att innebära att förstainstansrätten blir kompetent att avgöra
skadeståndsmål, mål om ogiltighetstalan av samtliga rättsakter och passivitetstalan mot
en institution. Vad som talar för en sådan lösning är att medlemsstaterna verkade
acceptera detta i och med fördragsändringen i Maastricht när man tog bort det förbud
som tidigare fanns mot att överföra tvister där en medlemsstat eller en institution är
påkallande part till förstainstansrätten.

Förstainstansrätten var ursprungligen avsedd för att avlasta EG-domstolen från måltyper
som p.g.a. tung bevisbörda och komplicerade fakta är mer tidskrävande. Detta synsätt
har influerat de målkategorier som överförts till förstainstansrätten och skulle stämma in
på flera av de måltyper där medlemsstater är parter. Reflektionsgruppen anser t.o.m. att
ett tvåinstanssystem skulle innebära en större garanti som medlemsstaterna och
institutionerna bör kunna dra nytta av i samma utsträckning som enskilda.

Ett överförande av liknande mål till förstainstansrätten kan kritiseras mot bakgrund av
att dessa mål ofta ger upphov till konstitutionella frågor, d.v.s. frågor som rör
maktbalansen mellan institutionerna och mellan institutionerna och medlemsstaterna.
Då man i domstolens föreslag kan se flera försök till att förstärka domstolens roll som
en konstitutionell domstol, bör kanske dessa mål avgöras av domstolen som första och
sista instans. Reflektionsgruppen är dock medveten om detta och föreslår att domstolen
skall vara exklusivt behörig att avgöra mål som är av konstitutionell karaktär. Vilka mål
som är av sådan karaktär framgår inte av fördragen och man kan därför inte använda sig
av ett sådant kriterium utan att göra vissa förtydliganden i fördragstexterna.
Reflektionsgruppen anser att man bör ta hänsyn till de mål som är särskilt viktiga och
som är beroende av ett snabbt avgörande och som alltså inte kan finna sig i de
handläggningstider som ett tvåinstanssystem skulle innebära.
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Eftersom den påkallande parten alltid kan hävda att ett mål är viktigt och av brådskande
karaktär bör kriterierna tillämpas strikt och endast när en snabb dom är nödvändig för
att undvika allvarliga problem i institutionernas funktion.

Till skillnad från domstolen och förstainstansrätten anser jag att talan om fördragsbrott
inte med nödvändighet måste avgöras av EG-domstolen. Flera av dessa mål är rena
rutinmål som inte medför några faktiska eller rättsliga problem varför de lika gärna
skulle kunna avgöras av förstainstansrätten. En stor andel av dessa mål, speciellt de som
rör ett misslyckat försök till att införliva ett direktiv i den nationella rätten, är
visserligen inte speciellt betungande för domstolen och ett överförande av dessa mål till
förstainstansrätten skulle således inte innebära en stor arbetslättnad för domstolen. Med
anledning av att medlemsstaterna öppnat upp möjligheten att överföra dessa mål till
förstainstansrätten och med anledning av att det finns en möjlighet att överklaga domen
till EG-domstolen, ser jag inga hinder mot att förstainstansrätten inte skulle ha förmågan
att avgöra dessa tvister.

Om medlemsstaterna skulle besluta sig för att öka förstainstansrättens kompetens, måste
antalet överklaganden till domstolen av förstainstansrättens domar begränsas ytterligare
för att de positiva effekterna inte skall gå förlorade. Man har, som tidigare nämnts,
redan försökt begränsa antalet överklaganden genom att införa ett förbud mot andra
överklaganden än i rent rättsliga frågor. Detta förbud har dock inte hindrat antalet
överklaganden från att ligga mellan 20-30 % av förstainstansrättens domar.
Erfarenheten visar dock att 75-93 % av överklagandena misslyckats, d.v.s. domstolen
har följt förstainstansrättens dom. Detta visar att förstainstansrätten i de flesta fall dömt
rätt och att den största andelen överklaganden är ogrundade. Även detta är ett problem
då dessa överklaganden tar upp domstolens tid i onödan.

9.5.2 Ge kommissionen en rätt att besluta om fördragsbrott

Om medlemsstaterna beslutar sig för att inte överföra denna måltyp till
förstainstansrätten, måste proceduren göras mer flexibel. 1998 representerade
fördragsbrottstalan 80 % av antalet direktstämda mål. Denna siffra kommer sannolikt
inte att sjunka med tanke på domstolens nya kompetensområden och den framtida
utvidgningen av unionen. De stater som man just nu förhandlar med är öststater och
anpassade till gemenskapsrätten i varierande grad. Man får inte heller glömma bort att
många av dessa mål inte bestrids av de berörda medlemsstaterna, men innebär ändå ett
stort administrativt och tidskrävande arbete för domstolen.

Reflektionsgruppen hänvisar till kol- och stålunionsfördraget och anser att
kommissionen bör ges en rätt att besluta om fördragsbrott, vilket i sin tur skulle kunna
överklagas till domstolen för att ogiltigförklara beslutet. Reflektionsgruppen anser att en
rätt att överklaga kommissionens beslut till domstolen skulle erbjuda medlemsstaten ett
tillräckligt rättsskydd. Man anser däremot att domstolen bör behålla rätten att tilldela en
medlemsstat som inte efterkommer kommissionens beslut en straffavgift. Jag ser detta
som ett bra alternativ till att överföra viss kompetens till förstainstansrätten. Domstolen
skulle bli av med de mål som inte bestrids av medlemsstaterna i fråga, då dessa
medlemsstater med största sannolikhet inte kommer att överklaga kommissionens
beslut. Kommissionens uppgift är ju trots allt redan idag att övervaka att
medlemsstaterna efterlever fördraget.
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Argument som kan användas mot att ge kommissionen en sådan rätt är att
kommissionen är ett politiskt organ och ett politiskt organ bör inte ägna sig åt juridisk
kontroll. Dessutom tillser domstolen genom talan om fördragsbrott att gemenskapsrätten
införlivas i den nationella rätten och en sådan makt bör kanske ligga i händerna på en
domstol och inte ett politiskt organ. Dessutom kan de skandaler som kommissionen
varit drabbade av under senare år ha bidragit till att medlemsstaterna tappat förtroendet
för kommissionens opartiskhet. Lyckas man med att återskapa kommissionens
legitimitet i medlemsstaterna, ser jag detta förslag som ett bra alternativ genom vilket
domstolen avlastas de mål som inte bestrids av medlemsstaterna, vilka därför inte
kräver en grundlig domstolsbehandling, samtidigt som staterna alltid är garanterade en
domstolsprövning.

9.5.3 Förenklad procedur

Ett alternativ till att ge kommissionen en rätt att besluta om fördragsbrott är att införa en
snabbare och förenklad procedur för fall då en medlemsstats försvar är uppenbart
ogrundat. Här kan man dra en parallell till svensk processrätt där domstolen kan avgöra
ett mål utan att utfärda stämning för att svaranden inte skall behöva utsättas för
ogrundade stämningar. Enligt denna procedur skall referenten ha befogenhet att be
presidenten att besluta om att avbryta en process, utan generaladvokatens yttrande, på
grundval av svaromålet. Jag anser att denna möjlighet bör kompletteras med en
möjlighet att på ett snabbare och enklare sätt avgöra rena rutinmål och mål som rör en
stats misslyckande att implementera ett direktiv på rätt sätt eller i rätt tid. På detta sätt
skulle domstolen kunna lägga ner mer kraft och energi på de ”svårare” fallen.

9.6 Tvister inom vissa speciella rättsområden

Gemenskapsrätten omfattar numera mycket specialiserade rättsområden som t.ex.
varumärken, mönster och modeller, växtförädling och, inom en snar framtid, patent.
Dessa rättsområden kommer sannolikt att ge upphov till en stor mängd ärenden och
förstainstansrätten, som redan är hårt belastad, skulle antagligen inte klara av en sådan
ökning av antalet mål. Av denna anledning instämmer jag i reflektionsgruppens förslag
om att upprätta speciella instanser för framför allt varumärken och personalmål.
Instansernas beslut skulle kunna överklagas till förstainstansrätten i rättsfrågor.
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10 Slutsats

10.1 Det verkliga problemet

Efter att ha studerat domstolens förslag kan jag dra slutsatsen att domstolen fruktar att
de nationella domstolarna och unionsmedborgarna skall tappa förtroendet för domstolen
och för dess kapacitet att avgöra tvister. En sådan utveckling skulle få förödande
konsekvenser för samarbetet mellan de nationella domstolarna och EG-domstolen som
visat sig vara så effektivt för utvecklingen av gemenskapsrätten. För att domstolen skall
kunna upprätthålla rättsgemenskapen är den beroende av gemenskapsrättens förankring
i medlemsstaterna, då den inte förfogar över några direkta rättsmedel för att tvinga
medlemsstaterna till efterlevnad. EG-domstolen har t.ex. ingen rätt att gå in och ändra
en nationell domstols dom. Av denna anledning är det viktigt att EG-domstolen vårdar
sina relationer med de nationella domstolarna. Man är särskilt oroad för att de nationella
domstolarna skall avskräckas från att hänskjuta tolkningsfrågor till domstolen och man
tror att kortare handläggningstider skulle motverka en sådan utveckling. Domstolen
anser vidare att det är nödvändigt att samtliga nationella domstolar även i fortsättningen
kan ställa frågor till domstolen vad gäller tolkningen och giltigheten av en
gemenskapsrättslig regel. Även detta tyder på att domstolen inte vill riskera att mista de
nationella domstolarnas förtroende. Man vill dessutom avlasta domstolen från vissa
bestämda måltyper för att ge den mer tid till att koncentrera sig på sin huvudsakliga
uppgift som är att tillse att lag och rätt efterlevs i unionen.

Om medlemsstaterna beslutar sig för att genomföra de ändringar som domstolen
föreslår, kommer resultatet att bli att förstainstansrättens betydelse ökar. Jag hoppas på
att medlemsstaterna beslutar sig för att utnyttja dess kapacitet fullt ut och att man
överför samtliga direktstämda mål, inklusive de där medlemsstater och institutioner är
parter. För det första tycktes medlemsstaterna vara överens om detta vid ratifikationen
av Maastricht-fördraget och för det andra har man beslutat om att utöka antalet domare i
förstainstansrätten, som för övrigt enligt huvudregeln dömer i kammare.

Jag är av den åsikten att tiden inte är mogen för att släppa på tyglarna alltför mycket
genom att göra det möjligt för nationella domstolar som dömer i sista instans att tolka
rätten i större utsträckning än idag. Det kan antas att vissa domstolar har byggt upp en
stor kompetens på gemenskapsrättens område, men skillnaderna är alltför stora mellan
de olika domstolarna, varför en enhetlig praxis skulle äventyras. Man kan inte acceptera
vissa avsteg från praxis eftersom en enhetlig praxis är en grundläggande förutsättning
för rättsgemenskapen. Avsteg från praxis hade möjligtvis kunnat accepteras om reglerna
endast berörde medlemsstaterna, men eftersom många av reglerna har direkt effekt och
är överordnade nationell rätt måste EG-domstolen tillgodose enskildas rättssäkerhet. I
en mer heterogen sammanslutning av medlemsstater kommer det att finnas stater som
vill gå längre och fortare fram i integrationsprocessen än andra. Domstolarna i dessa
stater kommer att tolka och tillämpa reglerna efter vilka preferenser man har. Den inre
marknaden skulle därför sluta att fungera och man skulle inte längre kunna upprätthålla
fördragens målsättningar. En centraliserad kontroll av rättstillämpningen är en
förutsättning för rättsgemenskapen.
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Jag tycker att det är olyckligt att domstolen i sitt förslag stirrar sig blind på
ärendeminskning och inte för en vidare diskussion om dess roll i en utvidgad europeisk
union. I en rapport som ligger till grund för kommissionens ställningstagande inför
regeringskonferensen om institutionella reformer, skriver man att det egentliga
problemet inte direkt hör samman med utvidgningen av unionen, utan man måste finna
ett sätt att förankra eller återförankra institutionerna hos allmänheten. Flera av de
gemenskapsrättsliga institutionerna befinner sig således i en legitimitetskris och jag tror
att EG-domstolen fruktar för att hamna i samma situation om man inte finner en lösning
på problemet med långa handläggningstider.

Domstolens aktivism har allt oftare uppmärksammats av medlemsstaterna. Jag ställer
mig då frågan om domstolen kan fortsätta i samma aktivistiska takt utan att
medlemsstaterna säger ifrån. Medlemsstaterna har under en lång tid tolererat
domstolens framfart när den i domar som Costa v. ENEL och van Gend en Loos gav
gemenskapsrätten en roll som den inte var avsedd att få från början. På senare år har de
nationella domstolarna i allt större utsträckning sagt ifrån. Den tyska
författningsdomstolen har under mitten av 90-talet allt oftare markerat sin
otillfredsställelse med domar som utvidgar gemenskapens kompetens utan direkt stöd i
fördragen. År 1993 avkunnades den beryktade domen om Tysklands ratifikation av
Maastricht-fördraget. I denna dom avvisar den tyska domstolen mycket av den aktivism
som EG-domstolen står för. Den tyska domstolen kom dessutom med en tysk definition
av hur mycket EU kan utvecklas innan den kränker den tyska författningen. EG-
domstolen bör således akta sig för att integration inte leder till desintegration.

Kommissionen anser vidare att det finns ett behov av att processerna sköts på ett enklare
och klarare sätt och det krävs mer öppenhet och smidighet från institutionernas sida.
Enligt kommissionen ligger i begreppet ”öppenhet” att det skall finnas klara mål som är
allmänt kända för medborgarna. Medborgarna skall således kunna utöva en viss kontroll
över institutionerna. Jag anser att detta inbegriper att det skall finnas klara gränser för
maktfördelningen mellan de olika institutionerna.

En möjlig signal från domstolen att den önskar inta en mer minimalistisk domstolsroll
är Keck-domen. Vilka var omständigheterna som förde till denna radikala
nyformulering av praxis på ett så centralt gemenskapsrättsligt rättsområde som artikel
30 förbud mot tekniska handelshinder? Domstolen hade kunnat gå på tidigare linje och
sagt att den nationella lagen inte uppfyllde kraven i artikel 30 för att gå fri från förbudet.
Kanske berodde detta på att domstolen förstod att den bl.a. på artikel 30- området hade
drivit sina förbudskonstruktioner för långt in på medlemsstaternas suveränitet.

Till viss del kan jag förstå att domar som van Gend en Loos och Costa v. ENEL retade
medlemsstaterna då domstolen, som ett icke politiskt och lagstiftande organ, gav
gemenskapsrätten vissa effekter som den inte hade enligt fördragen. Medlemsstaterna
kan ha känt sig kränkta när domstolen genom doktrinen om direkt effekt och om
gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt skapade en mekanism med hjälp av
vilken domstolen i samarbete med de nationella domstolarna kunde upptäcka fel i
medlemsstaternas interna efterlevnad av fördragsförpliktelserna. Efter dessa båda domar
stod det i medborgarnas och de juridiska personernas makt att tillvarata sina rättigheter
som en nationell lag fråntog dem genom att anlägga sak inför nationell domstol som i
sin tur kunde ställa en fråga till domstolen. Av domstolens svar skulle det visa sig om
den omstridda nationella lagen var förenlig med gemenskapsrätten eller ej.
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Var den nationella regeln oförenlig med EG-rätten följde det av den av domstolen
skapade doktrinen om gemenskapsrättens företräde att den nationella domaren var
skyldig att inte använda regeln. EG-fördraget däremot förutsåg endast talan om
fördragsbrott för att kontrollera medlemsstaternas efterlevnad av gemenskapsrätten. För
medlemsstaterna kan detta ha inneburit en känsla av att domstolen beskar dem deras
suveränitet och att man tappade kontrollen över integrationens riktning och takt. Detta
kolliderade med den grundsyn som medlemsstaterna hade när man upprättade fördragen
och som var att beskydda medlemsstaternas suveränitet gentemot varandra.

Rasmussen skriver om ett intressant förhållande mellan vetorätten i rådet och
domstolens framfart och han menar att utvecklingen i t.o.m. kan ha bidragit till en
desintegration som inte alls var syftet med doktrinerna om direkt effekt och
gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt. Rådet förhöll sig under en längre tid
passivt p.g.a. politiska stridigheter och av denna anledning bestämde sig domstolen för
att kompensera för det lagstiftningsmässiga underskottet. Rådet besvarade domstolens
reaktion med att införa en vetorätt och som har inneburit att man i 20 års tid inte har
kunnat anta en rättsakt av större politisk betydelse med mindre samtliga medlemsstater
röstade ja. Vetorätten blev en kontrollmekanism för att kompensera för förlorat politiskt
inflytande. Till följd av detta har rådet blivit paralyserat och utvecklingen mot en
snävare union mellan de europeiska folken gick i stöpet på det politiska planet.
Domstolen har då känt sig ännu mer tvungen att ta på sig ansvaret för
gemenskapsrättens utveckling för att svara mot marknadens behov.

Det finns således ett tydligt samband mellan EG-rättens företräde och vetorätten i rådet
och det intressanta är att domstolen genom sin aktivism bidragit till att den tvingats bli
mer aktiv än vad som kanske var förutsatt. Jag menar inte att domstolens utveckling har
varit negativ, men att den kanske bör tänka på att förhålla sig mer passiv i framtiden.

10.2 Åtgärder som behöver vidtas för att man ska komma tillrätta med problemen

En förutsättning för att domstolens känsla av ansvar för integrationsprocessen skall avta
är att den politiska processen börjar fungera. Domarna i EG-domstolen har ju försvarat
sitt dömande med att när politikerna i rådet inte kunde eller ville fördjupa unionen måste
det, om man skulle följa preambelns målsättningar, vara deras plikt att kompensera för
vad politikerna lämnat ogjort med lagstiftning. Vi kan se försök till att förbättra
beslutsprocesserna i den pågående regeringskonferensen som behandlar just
institutionella problem. Kommissionen beskriver hur unionens institutioner de senaste
åren har visat klara tecken på överbelastning. I rådet är beslutsprocesserna långsamma
och debatterna utdragna och en stor ökning av antalet inblandade kommer automatiskt
att innebära fler problem i beslutsprocessen. Intressena blir mer olikartade,
diskussionerna går långsammare och det blir svårare att fatta beslut. Kommissionen som
redan idag ser brister i hur institutionerna fungerar och samspelar anser att reformer
krävs för att råda bot på bristerna. Först då kan domstolen dra sig tillbaka som
”integrationens motor”. Med tanke på detta bör man kanske överväga att utöka
omröstningarna med kvalificerad majoritet i rådet.

Sammanfattningsvis kan sägas att kortare handläggningstider, större öppenhet och
förbättrade beslutsprocesser i rådet vilket skulle få till följd att EG-domstolen kunde inta
den roll som tillkommer en domstol i normala fall, skulle tillse att domstolen bevarade
sin legitimitet i allmänhetens ögon.
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Kommissionen beskriver i sin rapport att en stadga om grundläggande rättigheter
ytterligare skulle öka institutionernas legitimitet126 Domstolen har länge varit aktiv i sitt
försök att förstärka medborgarnas rättigheter t.ex. genom att göra medlemsstaterna
skadeståndsskyldiga gentemot sina medborgare för felaktig tillämpning av
gemenskapsrätten. Domstolen skulle inte ta på sig en ny roll om man införde en
rättighetsförteckning i fördraget. I EU-fördraget finns redan en bestämmelse om att
unionen ska respektera mänskliga rättigheter. Domstolen saknar egentligen behörighet
att tolka bestämmelsen, men respekten för de mänskliga rättigheterna har sedan tidigare
utvecklats till att gälla som en oskriven princip i EG-rätten. Av förklarliga skäl har inte
unionen tillträtt Europakonventionen då den endast står öppen för europeiska stater.
Unionen har istället uttalat att de principer som ligger till grund för konventionen skall
beaktas i EG-rätten.

Oavsett om man beslutar sig för att upprätta en rättighetsförteckning eller inte, anser jag
att det är viktigt att EG-domstolen som högsta instans tillvaratar mänskliga rättigheter.
Fördelen med en förteckning skulle vara att en sådan skulle innebära större
förutsägbarhet för medborgarna. I preambeln till EU-fördraget står det klart och tydligt
att man vill skapa en fast grundval för uppbyggnaden av det framtida Europa som
bekräftar den vikt som fästs vid principen om demokrati och respekten för de mänskliga
rättigheterna. Unionen skall också fortsätta den process som påbörjades med de
europeiska gemenskaperna för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de
europeiska folken. Med Unionsfördraget infördes dessutom en subsidiaritetsprincip och
ett unionsmedborgarskap. Allt detta tyder på att ett tillgodoseende av respekten för de
mänskliga rättigheterna kommer att få allt större betydelse för EG-domstolens arbete i
framtiden.

10.3 Hur tillvaratar EG-domstolen mänskliga rättigheter?

Genom sin praxis har EG-domstolen förstärkt medborgarnas rättsskydd genom att ge
EG-rätten direkt effekt och företräde framför nationell rätt. Eftersom respekten för de
mänskliga rättigheterna gäller som en oskriven princip i EG-rätten, kan domstolen
upphäva åtgärder av institutionerna som strider mot dem. Även medlemsstaternas
åtgärder måste motsvara EG:s grundrättigheter, då de verkställer EG-rätten, annars gör
de sig skyldiga till fördragsbrott. Eftersom domstolen bestämt att dessa rättigheter har
direkt effekt, kan också enskilda ta initiativ till att tillvarata sina rättigheter vid sina
nationella domstolar, som kan leda till att EG-domstolen prövar om medlemsstaterna
efterlever unionens grundrättighetsskydd.

Avslutningsvis kan det vara av intresse att försöka förutspå hur den rättsliga
arkitekturen kan komma att se ut i framtiden.

10.4 Den rättsliga arkitekturen i en utvidgad Europeisk Union

Jag anser att EG-domstolen även i fortsättningen bör bestå av en domare från varje
medlemsstat och att den skall kunna anta sina egna rättegångsregler för att förenkla
reformarbetet. Antalet domare i ett fullt plenum, som idag utgörs av det totala antalet
domare, bör begränsas till ett minimiantal om t.ex. 13 domare för att två stora
plenumformationer ska kunna sammanträda samtidigt. Ett större antal domare skulle
kunna bli aktuellt i särskilt viktiga mål.

                                                          
126 Utvidgningens institutionella följder, s 4.
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EG-domstolens huvuduppgift bör vara att besvara frågor från nationella domstolar och
handlägga överklaganden av förstainstansrättens domar. EG-domstolen bör ges en
möjlighet att begära klarlägganden från nationella domstolar för att effektivisera
systemet med förhandsbesked och bör kunna besvara fler frågor genom hänvisning till
tidigare domar. Nationella domstolar av högsta instans bör även i framtiden vara
skyldiga att hänskjuta frågor till domstolen och vissa frågor skulle eventuellt kunna
besvaras av förstainstansrätten.

Förstainstansrätten bör bestå av så många domare som arbetsbelastningen kräver. Rätten
skall ha till uppgift att handlägga överklaganden av specialdomstolars domar i t.ex.
personalmål och varumärkesmål. För att kunna överklaga en dom till EG-domstolen
som redan prövats av två instanser bör det krävas prövningstillstånd som t.ex. ska bero
på hur viktig frågan är för gemenskapsrättens utveckling. Förstainstansrätten bör göras
till en renodlad förstainstansrätt och således vara kompetent att handlägga en talan om
fördragsbrott mot en medlemsstat.
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Bilaga 1127

EG-domstolen

Totala antalet mål inför EG-domstolen - 1.1.90 till 31.12.98

90 94 98
Förhandsavgöranden 141 203 264
Direkt talan 221 125 147
Överklaganden 16 13 70
Speciella procedurer 6 10 4
Totalt 384 351 485

Totala antalet avkunnade domar - 1.1.90 till 31.12.98

90 94 98
Förhandsavgöranden 162 163 246
Direkt talan 124 100 136
Överklaganden 20 36
Speciella procedurer 6 9 2
Totalt 302 292 420

Antalet mål i väntan på att avgöras 1990 till 1998

90 94 98
Förhandsavgöranden 209 317 413
Direkt talan 355 140 236
Överklaganden 16 30 95
Speciella procedurer 3 4 4
Totalt 583 491 748

Handläggningstider 1990 till 1998

90 94 98
Förhandsavgöranden 17,4 18,0 21,4
Direkt talan 25,5 20,8 21,0
Överklaganden 21,2 20,3

                                                          
127 Statistiken är hämtad från The Future of the Judicial System of the European Union.
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Förstainstansrätten

Totala antalet mål inför förstainstansrätten - 1.1.90 till 31.12.98

90 94 98
Personalmål 43 81 79
Andra mål 12 316 136
Speciella procedurer 4 12 23
Totalt 59 409 238

Totala antalet avkunnade domar - 1.1.90 till 31.12.98

90 94 98
Personalmål 71 78 120
Andra mål 9 358 199
Speciella procedurer 2 6 29
Totalt 82 442 348

Antalet mål i väntan på att avgöras - 1.1.90 till 31.12.98

90 94 98
Personalmål 63 106 173
Andra mål 80 512 830
Speciella procedurer 2 10 5
Totalt 145 628 1008


