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Sammanfattning 

Sveriges inträde i EU 1995 har lett till många förändringar i det svenska 

rättssystemet. Svenska domstolar har därmed fått en ny arbetssituation och nya 

skyldigheter. Flera förändringar har skett i svensk processrätt, och 

grundläggande EU-rättsliga principer som de om direkt effekt och EU-rättens 

företräde framför nationell rätt, har ställt de nationella domstolarna inför flera 

utmaningar.  

Den mest grundläggande skyldigheten de svenska domstolarna har gentemot 

EU är förpliktelsen att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Sistainstansrätterna är skyldiga att göra detta närhelst de är osäkra på 

tolkningen och/eller tillämpningen av en EU-rättslig bestämmelse. Detta är en 

långtgående förpliktelse som endast har två undantag: det första är i de fall EU-

domstolen redan dömt i ett identiskt fall (acte éclairé); det andra är då den 

nationella domstolen anser att den EU-rättsliga bestämmelsen är tillräckligt 

klar och tydligt för att den självständigt ska kunna tillämpa den (acte clair). 

Dessa skyldigheter har lett till ett flertal problem för de svenska domstolarna. 

Sverige har fått skarp kritik från Kommissionen för sistainstansrätternas 

obenägenhet att inhämta förhandsavgörande.  

Huruvida EU borde ta hårdare tag mot medlemsstaternas nationella domstolar 

eller om kriterierna för när skyldigheten att inhämta förhandsavgörande borde 

mjukas upp diskuteras flitigt i nuläget. Det finns företeelser som talar för en 

utveckling åt både det ena och det andra hållet, vilket gör detta till ett väldigt 

spännande ämne att studera. 

 

 

 

 

Nyckelord: EU-domstolen, CILFIT, acte clair, nationella domstolars 

skyldigheter, enhetlig tillämpning, effektivt genomslag av EU-rätten 
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Summary 

Since Sweden joined EU in 1995 many things has changed in the Swedish 

legal order. This has led to several new obligations for the Swedish courts. 

There have been a number of changes in Swedish law of procedure, and 

fundamental principles of law set down by EU, like the principle of direct 

effect of EU law and its precedence over national law, has presented many 

challenges before the national courts. 

The most fundamental obligation of the Swedish courts to EU is the duty to 

make a reference for a preliminary ruling to the European Court of Justice 

(ECJ). The courts of last instance are obligated to do this in any case where 

they are insecure of the appropriate application of EU-law. There are only two 

exceptions to this rule, namely when the ECJ already has ruled in an identical 

matter (acte éclairé) and in cases where the national court feels that the correct 

interpretation of the rule of law in question is obvious (acte clair). 

These obligations have lead to a number of problems for the Swedish courts. 

The Commission has criticized Sweden because of the national courts of last 

instance unwillingness to request preliminary rulings.  

Whether EU should toughen up and take action against the national courts 

disobedience or if the criteria for when an obligation to make a reference for a 

preliminary ruling should get more flexible is constantly discussed at this time. 

There are several things that speaks for both of these developments and that 

makes this a very interesting topic to study. 

 

 

 

 

 

Key words: European Court of Justice, CILFIT, Acte clair, obligations of the 

national courts, uniform application, effective impact of EU law 
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1. Inledning 

Detta kapitel kommer att inledas med ett klargörande av några begrepp jag 

kommer använda genomgående i arbetet, därefter kommer jag att introducera 

ämnet nationella domstolar och EU-rätten. Detta följs av en presentation av 

mitt syfte med arbetet samt de frågeställningar jag arbetat utifrån. 

Avslutningsvis kommer ett avsnitt om metod och material samt en disposition 

för arbetet. 

 

1.1. Lissabonfördraget – begrepp, artikelnumrering och andra förändringar 

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den första december 2009 har 

begreppssfären inom EU ändrats. Eftersom pelarsystemet avskaffats har EG-

rätt blivit EU-rätt och EG-domstolen har blivit EU-domstolen. EG-fördraget 

kallas numer för EUF-fördraget; EU-fördraget har samma namn men en del 

artiklar har ändrats och/eller fått nya nummer.
1
 

I denna uppsats kommer jag använda de nya begreppen och de nya 

artikelnumreringarna. Ingen hänvisning kommer att göras till artiklarnas 

tidigare numrering, detta för att förenkla för läsaren. 

Vid ikraftträdandet av Lissabonfördraget blev EU som helhet en juridisk 

person, och kan därmed lättare interagera med utomstående länder och/eller 

företag och organisationer. En annan förändring är att Europeiska rådet blir en 

formell EU-institution, men dess egentliga befogenheter ändras inte.  

EU-domstolen har dels fått utökat ansvar i frågor som rör området polis- och 

straffrättsligt samarbete
2
, men även när det gäller att kontrollera att EU-

medborgarnas rättigheter upprätthålls. Detta eftersom den så kallade 

rättighetsstadgan genom Lissabonfördraget blivit juridiskt bindande, inte bara 

för medlemstaterna och EU:s institutioner, utan även för alla som på något sätt 

tillämpar EU:s lagstiftning.
3
 

 

                                                 
1
 http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Lissabonfordraget/ Hämtad 20100217 

2
 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_sv.htm Hämtad 20100309 

3
 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_sv.htm Hämtad 20100309 
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1.2. Introduktion till ämnet 

EU:s medlemsstaters nationella domstolar har från början av samarbetet spelat 

en stor roll i utvecklandet av EU-rätten. Deras ansvar och inflytande har ökat 

genom utvidgningen av Unionen och fördjupat samarbete på allt fler områden. 

För att utvecklingen av EU-rätten ska kunna fungera effektivt måste de 

nationella domstolarna självständigt kunna lösa EU-rättsliga problem. 

Samtidigt måste deras tillämpning av EU-rätten kontrolleras av högre organ, i 

detta fall EU-domstolen samt Kommissionen, för att kunna säkerställa en 

korrekt och homogen tillämpning inom hela Unionen.
4
 Systemet med 

förhandsavgörande har en nyckelroll vid denna kontroll, dock finns det flera 

problem med detta förfarande.
5
 Debatten om hur relationen mellan EU-

domstolen och medlemstaternas nationella domstolar bör utvecklas går, som 

jag kommer att visa, brett isär och det är hela tiden en balansgång mellan EU-

rättens effektiva genomslag och vikten av dess korrekta tillämpning i 

medlemstaterna. 

När nationella processuella system anpassas för att effektivisera EU-rätten 

innebär det såklart i sin tur skyldigheter för medlemsstaternas nationella 

domstolar.
6
 

Enligt huvudregeln ska nationell processrätt tillämpas även i mål som rör EU-

rättsliga bestämmelser. Dock ställs vissa krav på denna, detta för att säkerställa 

kravet på ett enhetligt genomförande av EU-rätten i alla medlemsstater. I det 

hänseendet har EU-domstolens praxis spelat en stor roll.
7
 

En av de nationella domstolarnas skyldigheter, som är mycket viktig för att 

kunna garantera ett enhetligt genomförande av EU-rätten, är skyldigheten att 

inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Reglerna kring de nationella 

domstolarnas skyldighet att göra detta har dock blivit omdiskuterade i 

doktrinen likväl som inom Unionen. 

                                                 
4
 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 51 

5
 J. Lindholm (2007) s. 74 

6
 J. Lindholm (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 151-152 

7
 M. Fritz – J. Hettne – H. Rundegren (2001) s. 213, 215 
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Sverige har fått kritik av Kommissionen för att dess domstolar, särskilt i sista 

instans, allt för sällan inhämtar förhandsavgörande.
8
 

När svenska domstolar väljer att inte begära förhandsavgörande är det oftast 

för att de anser att den EU-rättsliga bestämmelsen är tillräckligt klar för att de 

ska kunna tolka den korrekt på egen hand. Detta kommer att exemplifieras 

vidare i min uppsats. För att kunna tillämpa EU-rätten korrekt krävs att 

domarna har rätt kompetens. I Sverige, och även andra medlemsstater, kan 

detta ifrågasättas.
9
 

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt arbete är för det första att klargöra de huvudsakliga 

skyldigheter svensk domstol har gentemot Unionen vid tillämpandet av EU-rätt 

på nationell nivå. 

Mina första frågeställningar är således av redogörande karaktär: 

- Vilka grundläggande skyldigheter åligger på den svenska domstolen vid  

   tillämpning av EU-rättsliga bestämmelser? 

- Vilka grundläggande skyldigheter har svensk domstol gentemot EU vid  

   tillämpningen av nationell rätt? 

För det andra syftar mitt arbete till att gå djupare in på svenska domstolars 

problem med att leva upp till en av dessa skyldigheter, nämligen att inhämta 

förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Mina andra frågeställningar är alltså av mer utredande karaktär: 

- På vilket/vilka sätt har svensk domstol misslyckats med att leva upp till denna  

  skyldighet och vad kan det bero på? 

- På vilket sätt kan Sverige, respektive EU, arbeta för att lösa dessa    

   problem? 

 

                                                 
8
 M. Fritz – J. Hettne (2006) 

9
 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 52 
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1.4. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att inrikta sig på den svenska domstolens skyldigheter 

gentemot EU. EU:s kompetens på området processrätt kommer bara kortfattat 

nämnas för att påvisa ursprunget till den svenska domstolens skyldigheter.  

Arbetet kommer att hållas på en allmän principiell nivå. Inget särskilt 

ämnesområde kommer alltså behandlas. 

 

1.5. Metod och material 

Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod i min uppsats. Detta menar jag i 

dess klassiska bemärkelse, alltså en genomgång av gällande rätt. Att kortfattat i 

en enda mening förklara vad ”gällande rätt” faktiskt är anses av vissa inte ens 

genomförbart, och jag anser inte att en hel utläggning om detta skulle göra 

någon nytta för min uppsats. Den rätt som ligger till grund för denna uppsats är 

i form av lag, praxis och doktrin; nationell samt EU-rättslig. Eftersom jag berör 

både den svenska rättsordningen och därtill även EU:s kan dels förarbeten men 

även EU:s fastlagda rättsprinciper komma att behandlas. I begreppet gällande 

rätt kan man även räkna in den systematiska struktur som ligger till grund för 

den rättsordning man undersöker samt den teknik, exempelvis i form av 

tolkningsmetoder, som används där.
10

 Detta blir relevant när jag diskuterar den 

svenska domarens svårigheter med EU-rätten i relation till EU:s och Sveriges 

ofta kolliderande rättsordningar. 

Eftersom min uppsats kommer att beröra ämnen som är mycket omdiskuterade 

i doktrinen, detta gäller särskilt i avsnitt 4 om olika reformförslag, anser jag det 

lämpligt att här kort diskutera kravet på neutralitet.  

Jag strävar efter att uppfylla neutralitetsidealet i min uppsats. Det är just denna 

strävan som bäst beskriver detta ideal. Man kan inte garantera att man kan 

förhålla sig helt neutral i sitt arbete och att ingenting kommer att speglas av ens 

egna förutfattade meningar. Det är svårt att komma ifrån att en observation är 

en subjektiv tolkning av det man ser.
11

  Men man kan anstränga sig för att 

                                                 
10

 S. Strömholm (1996) s. 305-306 
11

 C. Dahlman (2006) s. 21, 49, 60 
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uppnå en hög grad av neutralitet genom att ifrågasätta sig själv och vara 

självkritisk.  

Att jag arbetat med att vara neutral innebär inte att min uppsats är 

perspektivlös. Jag har dock försökt presentera olika slags perspektiv på ett sätt 

som ger en allsidig och objektiv bild av de problem jag kommer att beröra.
12

 

Som ni kommer att se är meningsskiljaktigheterna när det kommer till 

hållbarheten av de nationella domstolarnas skyldigheter gentemot EU många. 

Jag har använt mig mycket av andra rättsvetenskapliga framställningar i min 

uppsats. Till viss del har jag använt dessa som auktoriteter, det vill säga använt 

dessa för att få fram gällande rätt istället för att gå direkt till rättskällorna. Att 

söka svaren direkt i rättskällorna är mycket tidskrävande
13

 och eftersom jag 

inte haft något intresse av att gå in på djupet i sakfrågorna, i till exempel 

rättsfall, utan bara kort visa på domstolens ställningstaganden i dessa, har jag 

valt att i många fall istället referera till doktrinen.  

En annan anledning till detta är att mitt arbete inte bara syftar till att ge en 

sammanställning av vilka skyldigheter de nationella domstolarna har gentemot 

EU, utan även problematisera dessa skyldigheter med hjälp av den pågående 

debatten i doktrinen.  

På grund av detta metodval har det varit ännu viktigare för mig att arbeta med 

neutralitetsidealet, eftersom det inte finns några garantier för att den 

rättsvetenskapliga framställning man använder, i sig, faktiskt är neutral. 

Jag sympatiserar med det så kallade mindre stränga neutralitetsidealet. Detta 

innebär att forskaren får ha med egna värderingar i sitt arbete, under 

förutsättningen att de är tydligt avskiljda från resultatet, som ska hållas 

neutralt. Tillämpar man det stränga neutralitetsidealet ska allstå inga personliga 

värderingar förekomma.
14

  

Min uppsats kommer således att bestå av en neutral del, avsnitt 2 till 4, samt en 

värderande del, avsnitt 5.  

                                                 
12

 C. Dahlman (2006) s. 48 
13

 C. Dahlman (2006) s. 30-31 
14

 C. Dahlman (2006) s. 10 
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1.6. Disposition 

Arbetet inleds med en redogörelse av svenska domstolars skyldigheter 

gentemot EU. De två grundläggande EU-rättsliga principerna om direkt effekt 

och EU-rättens företrädelse kommer att förklaras. Efter det kommer EU:s 

inverkan på den nationella processrätten och de nationella domstolarnas 

skyldighet att begära in förhandsavgörande från EU-domstolen att klargöras. 

Denna första del avslutas med ett avsnitt om medlemsstaternas 

skadeståndsskyldighet gentemot enskild i de fall den nationella domstolen inte 

levt upp till sina skyldigheter. 

I efterföljande del diskuteras de svenska domstolarnas problem med att leva 

upp till dessa skyldigheter. Domstolarnas ovilja att inhämta förhandsavgörande 

och dess val att istället göra långtgående självständiga tolkningar av EU-rätten 

kommer att kartläggas. 

Detta problematiseras sedan vidare genom frågan om huruvida EU ska arbeta 

för att få nationella domstolar att leva upp till sina skyldigheter eller om man 

istället bör lätta på kraven. EU-domstolens och Kommissionens inställning till 

detta kommer att diskuteras. Framlagda förslag med alternativ till förfarandet 

med förhandsavgörande samt arbetet med att utbilda nationella domare i EU-

rätt kommer behandlas i denna del.  

Uppsatsen avslutas med en personlig analys där jag självständigt kommer att 

resonera kring mitt resultat. 
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2. De svenska domstolarnas skyldigheter gentemot EU 

EU-rätten har utvecklats genom ett samarbete mellan nationella domstolar och 

EU-domstolen. Begrepp som ”samarbete” och ”dialog” har varit grundstenar i 

utvecklingen av denna relation.
15

 

Även om man menar att samarbetet mellan nationella domstolar och EU står i 

fokus finns ett växande antal regleringar som utger skyldigheter för 

domstolarna. Detta har skett genom den kompetens EU fått genom fördragen, i 

utfärdandet av sekundärrättsliga bestämmelser samt genom principer fastställda 

genom EU-domstolens praxis. 

Principerna om EU-rättens företräde framför nationell rätt samt principen om 

direkt effekt är grundstenar för den svenska domstolens tillämpning av EU-

rätten. 

 

2.1. Direkt effekt och EU-rättens företräde  

Dessa två grundläggande principer för tillämpningen av EU-rätten i nationella 

domstolar har fastställts genom EU-domstolens praxis.
16

  

Europaparlamentet menar i en resolution utfärdad 2008 att dessa principer ger 

den nationella domaren en nyckelroll i arbetet för att skapa respekt och bra 

genomslag för EU-rätten i medlemsstaterna.
17

 

EU-rättsliga regleringar som anses ha direkt effekt kan göras gällande i 

nationella domstolar eller andra myndigheter utan att först ha införts i nationell 

rätt. Detta innebär alltså att den enskilda direkt kan utkräva sin rättighet 

gentemot den nationella myndigheten.
18

  

De ursprungliga kriterierna för att en bestämmelse skulle ha direkt effekt var 

att regleringen var klar och precis, alltså inte gav medlemsstaterna något 

utrymme för skönsmässiga bedömningar, samt att den grundande rättigheter för 

enskilda individer eller företag. På senare tid har EU-domstolen dock menat att 

                                                 
15

 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 51 

   X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 14, 21 
16

 J. Hettne (2008) s. 200, 213 
17

 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 21 
18

 M. Fritz – J. Hettne – H. Rundegren (2001) s. 174 
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även regleringar som inte grundar en rättighet för den enskilda ändå kan 

åberopas av denna inför nationell domstol.
19

 

En viktig anledning till att denna princip har utvecklats är att EU-domstolen 

ville ha ett aktivare samarbete med de nationella domstolarna och därigenom 

en bättre utveckling av EU-rätten. Direkt effekt gav enskilda individer ett nytt 

rättsmedel att använda inför den nationella domstolen, som har en skyldighet 

att skydda den enskildes rättigheter. På detta sätt spelar även individen en roll i 

EU-rättens utveckling och implementering i medlemsstaterna. 

Principen om direkt effekt har hjälpt påskynda integreringen av EU-rätten i det 

nationella systemet.
20

 För att säkerställa att EU-rättens genomslag inte varierar 

mellan medlemsstaterna infördes även företrädesprincipen. Enligt denna 

princip har EU-rätten företräde över medlemsstaternas nationella rätt. Detta 

gäller även över medlemsstaternas grundlagar. EU-domstolen fastlade denna 

princip i målen Costa mot ENEL och Internationale Handelsgesellschaft.
21

 

Principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt bekräftades av svensk 

domstol, närmare bestämt RegR, tidigt efter Sveriges inträde i EU. Målet, som 

gällde offentlig upphandling, handlade om svensk lagstiftnings 

överrensstämmelse med rättsmedeldirektivet (92/13/EEG). Det anses dock 

oklart om RegR grundade sitt ställningstagande på att direktivet ansågs ha 

direkt effekt eller genom att man gjorde en långtgående fördragskonform 

tolkning av de svenska bestämmelserna.
22

  

Även om företrädesprincipen sträcker sig långt är den inte absolut. Ibland får 

EU-rättens företräde ge vika för allmänna rättsprinciper som till exempel 

rättsäkerhetsprincipen. Detta bygger på att grundläggande rättigheter enligt 

EU-rätten skall respekteras, och i vissa fall får man alltså väga intresset av en 

allmän rättsprincip mot intresset av EU-rättens effektiva genomslag.
23

 

Sveriges domstolar får genom denna princip inte bara möjligheten utan 

skyldigheten att gottgöra brister i nationell lagstiftning antagen av Sveriges 

                                                 
19

 J. Hettne (2008) s. 199 
20

 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 51-52 
21

 J. Hettne (2008) s 214 
22

 M. Fritz – J- Hettne – H. Rundegren (2001) s. 246 
23

 J. Hettne (2008) s. 214-215 
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Riksdag. Tillämpningen av EU-rätten ligger i första hand hos den nationella 

domaren.
24

 Man kan tydligt se vilken makt och därmed vilket ansvar svenska 

domstolar besitter över den svenska rättsordningen, EU-rätten inkluderad.  

Dessa två principer innebär en långtgående skyldighet för den svenska 

domstolen att tolka nationell rätt mot bakgrund av EU-rätten, inte bara i 

enlighet med fördragen utan även i enlighet med EU:s sekundärrätt. Till dessa 

räknas direktiv som inte införts i nationell lagstiftning i tid eller som 

implementerats på ett felaktigt sätt. Den nationella domstolen är skyldig att 

använda sig av alla, av nationell rätt tillåtna, tolkningsprinciper för att se till att 

tillämpningen av hela den nationella rätten inte får följder som strider mot det 

syfte som varje enskild EU-rättslig bestämmelse eftersträvar. Det finns fall där 

den svenska domstolen kan få stora svårigheter att leva upp till denna 

skyldighet, exempelvis om det inte finns någon passande nationell reglering att 

tolka EU-konformt, eller om den relevanta nationella regleringen är så klar och 

precis att den omöjligtvis kan tolkas på annat sätt. Här kan den nationella 

domstolen alltså i princip tvingas att tolka en nationell reglering i strid med 

dess ordalydelse.  

Här finns en rättsäkerhetsaspekt. Kravet på de nationella domstolarna att 

tillämpa en väldigt extensiv tolkning av nationella regler gör att det inte blir 

någon förutsebarhet i systemet. Detta kan göra att negativa konsekvenser 

drabbar den enskilda, som inte kan förlita sig på nationell rättspraxis.
25

 

Det finns dock även exempel på att EU-domstolen lägger vikt vid principer 

som är betydelsefulla inom den berörda medlemsstatens rättssystem. I fallet 

Laval
26

 diskuterade EU-domstolen värdet av rätten att agera kollektivt i 

Sverige och satte detta i proportion till EU:s principer.
27

  

Denna komplexa relation mellan den nationella domstolen och EU-domstolen 

finns att se i EU-fördragets 4:e artikel. I dess 2:a punkt slås det fast att 

”Unionen ska respektera medlemsstaternas […] nationella identitet, som 

kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer”. 

                                                 
24

 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 34 (RÅ 1996 ref. 50) 
25

 J. Hettne (2008) s. 204-206 
26

 EU-domstolen, mål C-341/05 
27

 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 20 
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Punkt 3, samma artikel, säger att fullgörandet av fördragen ska ske med 

ömsesidig respekt samt att EU och dess medlemsstater ska stödja varandra i 

genomförandet av dessa uppgifter. Trots denna fokus på samarbete mellan 

Unionen och medlemsstaterna slår man i 3:e punktens andra och tredje stycken 

fast principen om lojalitet. Denna princip innebär långtgående förpliktelser för 

medlemsstaten att säkerställa att dess skyldigheter i enlighet med EU-rätten 

efterlevs, detta genom att vidta åtgärder men även genom att ”avstå från varje 

åtgärd som kan äventyra fullgörandet av Unionens mål”. 

Svensk domstol måste hela tiden göra avväganden vid intressekonflikten 

mellan den enskilda individens individuella rättigheter och EU-rättens krav på 

effektivt genomslag i dess medlemsstater. Det är också en balansgång mellan 

EU:s verkan för ett likvärdigt genomslag i alla dess medlemsstater och den 

nationella domstolens suveränitet. Trots dessa grundläggande principer menar 

vissa att det alltid funnits utrymme för nationella särlösningar inom EU-

rätten.
28

 

 

2.2. EU-rätten och nationell processrätt 

Att harmonisera lagstiftningen på det processrättsliga området är ingen enkel 

uppgift. Det finns stora skillnader mellan olika medlemsstaters processuella 

system som har sitt ursprung från helt olika rättsfamiljer.
29

 

EU:s inverkan och möjlighet att påverka området processrätt har ökat betydligt 

de senaste tio åren, men EU har länge haft kompetens att lagstifta på det 

processrättsliga området. 

 

2.2.1. Fördragen och sekundärrättsliga bestämmelser 

Kompetensen EU besitter, genom artikel 5 och 352 EU-fördraget, att lagstifta 

inom vissa ämnesområden specificerar inte att lagstiftningen inte får ha 

processuell karaktär. EU kan alltså besluta om processrättsliga regleringar 

inom ramen för sina traditionella kompetensområden när det anses nödvändigt 

                                                 
28

 J. Hettne (2008) s. 206, 223 
29

 M. Fritz – J. Hettne – H. Rundegren (2001) s. 213 
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för att nå målen med den huvudsakliga regleringen på ett effektivt sätt. Denna 

kompetens begränsas dock av principerna om proportionallitet och 

subsidiaritet.
30

 En sådan processrättslig bestämmelse, i en i övrigt 

materialrättslig reglering, kan till exempel röra saker som bevisbörda, 

tidsfrister, preskription eller överprövning.
31

  

Detta system med processrättsliga bestämmelser som bara ska tillämpas i 

specifika fall, utspridda i olika materialrättsliga direktiv och så vidare, gör det 

mycket svåröverskådligt.  

På senare tid har processrättsliga frågor reglerats inom EU-rätten helt 

fristående från materialrättsliga regleringar.
32

 Ett exempel på detta är 

Förordningen om införandet av ett europeiskt småmålsförfarande som syftar 

till att förenkla och påskynda förfarandet vid gränsöverskridande tvister av 

mindre värde inom Unionen.
33

 Här regleras alltså även mål som saknar egentlig 

EU-rättslig dimension; ett av kriterierna är att parterna har hemvist i olika 

medlemsstater.
34

  

 

2.2.2. Principer fastlagda genom EU-domstolens praxis 

När det gäller harmoniseringen av processrättsliga system i medlemsstaterna 

har EU-domstolen spelat en stor roll för utvecklingen.
35

 Genom praxis har man 

försökt trygga kravet på homogen tillämpning av EU-rätten i hela Unionen. 

Genom fastlagda principer har EU-domstolen därmed ställt krav på 

medlemsstaternas nationella processordningar.
36

 

Huvudregeln är att nationell processordning ska användas i de fall EU-rättsliga 

bestämmelser om förfarandet inte finns. Detta gäller om det inte strider mot 

principerna om likvärdighet och effektivitet.  

                                                 
30

 EU-fördraget, art. 5 
31

 J. Lindholm (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 155 
32

 J. Lindholm (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 151-152 
33

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 

     Infört i svensk lagstiftning genom Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande 
34

 J. Lindholm (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 162-163 
35

 J. Lindholm (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 153 
36

 M. Fritz – J. Hettne – H. Rundegren (2001) s. 215 
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Principen om likvärdighet innebär att de processuella regler som används vid 

tillämpningen av EU-rättsliga regleringar i nationell domstol inte får vara 

mindre gynnsamma än om målet grundats på nationella bestämmelser. 

Medlemsstaten får alltså inte införa processuella regler som endast ska 

tillämpas i EU-rättsliga fall om dessa är ofördelaktiga.  

Effektivitetsprincipen slår fast att de processuella reglerna inte i praktiken får 

leda till att det blir omöjligt eller orimligt svårt för den enskilde att hävda sina 

rättigheter fastlagda i EU-rätten. I sådana fall får inte de nationella 

processreglerna tillämpas.
37

  

Vissa tolkar senare tids utveckling som att EU är på väg att utveckla 

uttömmande processordningar direkt tillämpliga i alla medlemsstaters 

nationella domstolar.
38

 Andra menar att EU-domstolen alltid värnat om 

medlemsstaternas självständighet på det processuella området och till del kan 

acceptera att EU-rätten inte fått eftersträvat genomslag på grund av 

begränsningar i den nationella processuella ordningen.
39

 

 

2.3. Skyldighet att inhämta förhandsavgörande 

Systemet med förhandsavgöranden är centralt för arbetet med att säkerställa en 

enhetlig tolkning av EU-rätten i alla medlemsstater. Om EU-rätten inte 

tillämpas på rätt sätt i de nationella domstolarna förlorar den sin egentliga 

betydelse.
40

 

Den nationella domstolens skyldighet att inhämta förhandsavgörande slås fast i 

EUF-fördraget, artikel 267. I en situation där det är frågan om att 

ogiltigförklara en rättsakt från EU är alla nationella domstolar skyldiga att 

inhämta förhandsavgörande. Denna skyldighet går längre för sista instans, som 

är förpliktad att inhämta förhandsavgörande om dess avgörande är beroende av 

en EU-rättslig reglering.
41

  

                                                 
37

 J. Hettne (2008) s. 213 

    M. Fritz – J. Hettne – H. Rundegren (2001) s. 216-217 
38

 J. Lindholm (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 151-152 
39

 J. Hettne (2008) s. 224 
40

 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 3 
41

 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 50  
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Tidigare var det oklart vilka domstolar i det svenska domstolsväsendet som var 

att räkna som sista instans. Detta på grund av Sveriges system med 

prövningstillstånd. Till sista instans räknas nu domstolar mot vars domar det 

inte finns något rättsmedel. EU-domstolen har genom praxis slagit fast att det 

faktum att prövningstillstånd krävs till nästa instans inte ska ses som att den 

enskilda inte har något rättsmedel mot domar i andra instans. HovR och KamR 

kan alltså aldrig räknas som sista instans, även om enskild får avslag på sin 

ansökan om prövningstillstånd. HD och RegR är dock skyldiga att bevilja 

prövningstillstånd i fall där det finns oklarheter i tolkningen av EU-rättsliga 

bestämmelser (RB 54:10§).
42

 

Till sista instans räknas alltså HD, RegR, AD, Marknadsdomstolen och 

Migrationsdomstolen.
43

 Eftersom Sverige, till skillnad från många andra 

medlemsstater, inte har någon konstitutionell domstol tordes även Lagrådet, 

som fyller denna funktion i Sverige, räknas som sista instans. Lagrådet har 

dock ännu aldrig begärt förhandsavgörande från EU-domstolen.
44

 

Enligt EU-domstolen är det upp till den nationella domstolen att avgöra i vilka 

fall de ska begära förhandsavgörande enligt kriterierna som är uppsatta i EUF-

fördraget, artikel 267. Det är också upp till den frågande domstolen att 

formulera problemen för EU-domstolen.
45

 Även om det vid första anblick kan 

se ut som att de nationella domstolarna har en del valmöjligeter när det gäller 

att inhämta förhandsavgörande så är de skyldiga att bruka EU-rätten på ett 

korrekt sätt och därmed måste de ta hjälp av EU-domstolen vid minsta undran 

om bestämmelsernas innebörd och tillämpning. 

I sin bedömning om förhandsavgörande ska inhämtas ska den nationella 

domstolen utgå från de så kallade CILFIT-kriterierna fastslagna av EU-

domstolen. 

 

                                                 
42

 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 53-54 
43

 M. Derlén (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 170 
44

 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 14 
45

 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 8 
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2.3.1. CILFIT-kriterierna 

I CILFIT-målet
46

 satte EU-domstolen upp ett antal kriterier för i vilka fall de 

nationella domstolarna själva får tolka EU-rätten. Alltså när skyldighet att 

inhämta förhandsavgörande inte föreligger. För de nationella domstolarna finns 

ett mycket litet utrymme för egen tolkning.  

Den nationella domstolen kan hänvisa till acte éclairé som innebär att EU-

domstolen besvarat en identisk fråga i ett tidigare avgörande, och man därmed 

kan luta sig mot denna praxis. Observera att frågeställningarna och 

omständigheterna i målen inte bara måste vara jämförbara utan identiska. 

En nationell domstol kan även underlåta att inhämta förhandsavgörande med 

stöd av acte clair-doktrinen.  

För att kunna hänvisa till acte clair måste den EU-rättsliga bestämmelsen vara 

så klar och tydlig att den nationella domstolen kan vara totalt övertygad om att 

man tolkar den på rätt sätt. Denna övertygelse sträcker sig mycket långt. Man 

måste vara säker på att bestämmelsen tolkas på samma sätt i alla 

medlemsstater, vilket innebär att domstolen måste jämföra versionerna av 

bestämmelsen på EU:s alla officiella språk, nuvarande 23 stycken,
47

 för att 

försäkra sig om att det inte finns några tolkningsskillnader mellan dem. 

Det räcker dock inte med att den nationella domstolen är övertygad om att alla 

medlemsstaters domstolar skulle svara på frågan på samma sätt, utan den måste 

även vara övertygad om att EU-domstolens svar skulle vara detsamma. 

Detta innebär att den nationella domstolen, förutom 23 språkversioner av 

bestämmelsen, måste ta hänsyn till att EU-rättsliga begrepp kan ha olika 

innebörd för olika rättsordningar, samt vara medveten om att EU-domstolens 

tolkningsmetoder, med utgång ifrån bestämda rättsprinciper, skiljer sig från 

medlemsstaternas nationella domstolars förfaringssätt.
48

  

Att inhämta förhandsavgörande är dock inte bara en skyldighet för den 

nationella domstolen utan ger även ett visst inflytande över EU-rättens 

utveckling. Genom att begära förhandsavgöranden sätter de nationella 

                                                 
46

 EU-domstolen, mål 283/81, CILFIT mot Ministero della Sanità 
47

 http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/index_en.htm Hämtad 20100203 
48

 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 51 
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domstolarna större delen av EU-domstolens agenda.
49

  

 

2.4. Medlemsstaternas skadeståndsskyldighet 

Sverige kan bli skadeståndsskyldigt gentemot enskild om den nationella 

domstolen avgör ett mål där det är uppenbart att man åsidosatt EU-rätten. 

Kriterierna för att ett skadeståndsanspråk ska bli möjligt är att den EU-rättsliga 

regel som överträtts syftar till att förse enskild med en rättighet, att 

överträdelsen är tillräckligt klar samt att det finns en klar kausalitet mellan den 

svenska domstolens dom och den enskildes skada.  

Enligt EU-domstolens praxis har högsta instans det största ansvaret för att EU-

rätten tillämpas på rätt sätt i medlemsstaten, men även underrätternas 

överträdelser av EU-rätten kan leda till skadeståndsanspråk. 

Möjligheten för den enskilde att kunna begära skadestånd på grund av 

nationella domstolars felaktiga tillämpning av EU-rätten fyller en väsentlig 

funktion för införlivandet av rättigheterna EU ger dess medborgare, detta 

menar EU-domstolen. I annat fall skulle dessa rättigheter försvagas och de 

nationella domstolarna skulle inte känna samma ansvar att skydda dem. 

Omfattningen av detta skadeståndsansvar är till del fortfarande oklart. I vissa 

fall har utgången av ett sådant mål blivit att den enskilde fått möjlighet att få en 

ny prövning av sin ursprungliga talan.
50

 

 

3. Svenska domstolars problem med att leva upp till vissa skyldigheter 

Nationella domstolars betydelse för EU-rättens effektiva genomslag har redan 

konstaterats tidigare i uppsatsen. Men allteftersom deras ansvar och inflytande 

ökat, på grund av fördjupat samarbete på allt fler rättsområden och ett utökat 

antal medlemsstater, har även problem uppstått för de nationella domstolarna 

när det kommer till att leva upp till sina skyldigheter.  

                                                 
49

 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 52 
50

 J. Hettne (2008) s. 212 
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En av de mest omdebatterade frågorna inom EU-rätten är nationella domstolars 

skyldighet att inhämta förhandsavgörande enligt EUF-fördraget artikel 267. 

Denna skyldighet har varit den som svenska domstolar, i synnerlighet sista 

instans, haft svårast att leva upp till. Det har blivit praxis i svenska 

sistainstansrätter att som huvudregel inte inhämta förhandsavgörande från EU-

domstolen.
51

 

Problemet för svensk domstol har inte varit att reglerna om när man är skyldig 

att inhämta förhandsavgörande och dess förbehåll inte är kompletta eller svåra 

att tyda. Det är snarare så att de i praktiken är omöjliga att tillämpa. Principen 

om acte clair infördes 1982 då det fanns åtta officiella språk inom EU, nu 

ligger denna siffra som tidigare nämnts på 23.  

De svenska sistainstansrätterna kan, när skyldigheten att inhämta 

förhandsavgörande föreligger, välja att tillämpa principerna om acte clair eller 

acte éclairé. I annat fall ska man begära in ett förhandsavgörande från EU-

domstolen. Som förklarats ovan finns det få fall där den nationella domstolen 

kan, på ett fullständigt sätt, åberopa dessa principer. Samtidigt är det inte 

önskvärt att nationella domstolar hänvisar alla fall där minsta oklarhet i EU-

rätten föreligger till EU-domstolen. Detta skulle vara väldigt ineffektivt och 

kostsamt.
52

 

För att hantera detta krav på omfattande utredningar av nationella domstolar 

har det svenska domstolen ofta använt sig av inskränkta varianter av acte 

éclairé och acte clair. 

 

3.1. Felaktig tillämpning av acte éclairé och acte clair 

Mattias Derlén har i sin artikel ”Domaren ska grant veta lagen” satt namn på 

dessa varianter av acte éclairé och acte clair. Han kallar dem för skenbar acte 

éclairé, acte clair light och lakonisk acte clair. 

Med skenbar acte éclairé menar Derlén att domstolen tolkar en EU-rättslig 

regel med hjälp av EU-domstolens praxis från mål som inte behandlar en 

                                                 
51

 M. Derlén (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 165 
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identisk frågeställning, som kravet för acte éclairé innebär, utan endast ger viss 

vägledning i likvärdiga tolkningsfrågor.  

Ett exempel på detta kan vara ett mål från AD (1995 nr. 134) där innebörden av 

begreppet ”verksamhet” i överlåtelsedirektivet (direktiv 77/187/EEG) 

diskuterades. AD beslutade att inte inhämta något förhandsavgörande, detta 

med stöd av EU-domstolens praxis. Så långt kan det verka som att AD 

tillämpat acte éclairé på ett korrekt sätt, men AD:s beslut var inte enhälligt. 

Minoriteten av domstolen ansåg att EU-domstolens definition av begreppet 

”verksamhet” i direktivet inte var tillräckligt klar för att kunna tillämpas direkt 

av AD. Eftersom domstolen inte enstämmigt ansåg att acte éclairé förelåg kan 

detta istället ses som en form av skenbar acte éclairé.
53

 

Acte clair light är en alternativ form av acte clair som innebär att domstolen 

granskar den EU-rättsliga bestämmelsen på minst ett annat språk än sitt 

modersmål, men inte samtliga officiella språk.  

Exempel på detta är ytterligare ett mål från AD (2002 nr. 137) där domstolen 

tolkar § 6a Anställningsskyddslagen som införts med anledning av direktiv 

91/533/EEG. I domen hänvisar man till direktivet och lägger vikt vid den 

engelska språkversionens lydelse angående arbetsgivarens 

upplysningsskyldighet. 

Ett annat exempel på acte clair light är ett mål från RegR (RÅ 2004 ref. 7) 

beträffande om privatannonser i en tidning är att betrakta som reklam. I 

diskussionen om innebörden av begreppet ”reklam” hänvisade domstolen till 

det sjätte momsdirektivet (direktiv 77/388/EEG). Med hjälp av den engelska 

språkversionen och därmed ordalydelsen ”advertising matter” drog RegR 

slutsatsen att begreppet ”reklam” inte ska tolkas alltför restriktivt och därmed 

skulle privatannonser räknas in där.  

Ingen diskussion kring om förhandsavgörande skall inhämtas eller inte förs i 

någon av dessa domar. Detta trots att en EU-rättslig bestämmelse tillämpas och 

tolkas med hjälp av den engelska språkversionen av denna.
 54
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Den andra varianten av acte clair kallar Derlén lakonisk acte clair. Med detta 

menas att den svenska domstolen väljer att inte begära förhandsavgörande på 

grund av att man anser att den EU-rättsliga bestämmelsen är tillräckligt klar 

utan att beakta några andra språkversioner. Denna syn på tillämpningen av EU-

rättsliga bestämmelser anses inte vara särskilt utbredd men för att exemplifiera 

kan ett fall från RegR (RÅ 2003 ref. 96) nämnas. Där tolkade RegR EU-

rättsliga bestämmelser från flera förordningar rörande enskilds rätt till fortsatt 

arbetslöshetskassa efter tillfälligt arbete i annan medlemsstat. Man ansåg att det 

inte fanns något behov av att inhämta förhandsavgörande på grund av att EU-

rätten var tillräckligt klar. Denna slutsats drogs utan att konsultera någon annan 

språkversion än svenska.
55

 

Trots denna negativa bild kan man se en viss medvetenhet om EU:s krav på 

nationella domstolar vid tillämpningen av EU-rätten hos svenska 

sistainstansrätter. Det finns flera exempel då sistainstansrätterna på eget 

initiativ beaktar en eller flera andra språkversioner i sin bedömning, även om 

kravet på 23 stycken inte uppfylls. Det är även intressant att domstolarna inte 

diskuterat denna användning av acte clair light i relation till kraven enligt 

CILFIT.
56

 

Men svenska domstolars problem när det kommer till inhämtandet av 

förhandsavgörande går längre än såhär. Det finns en motvilja bland svenska 

sistainstansrätter att inhämta förhandsavgörande. 

 

3.2. Svenska domstolars egna långtgående tolkningar av EU-rätten 

En sak som gör det svårt för svenska domstolar att ta sig an EU-rätten på ett 

bra sätt är de vitt skilda rättssystem svensk rätt respektive EU-rätt bygger på. 

Inom EU läggs stor vikt vid fastlagda allmänna rättsprinciper medans man i det 

svenska rättssystemet lägger stor vikt vid uttalanden i olika förarbeten. 
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Det kan också vara så att den nationella domstolen väljer att på egen hand tolka 

EU-rätten istället för att begära förhandsavgörande på grund av att frågan är 

politiskt känslig i medlemsstaten.
57

 

Ett annat misstag nationella domstolar brukar göra vid tolkningen av EU-

rättsliga bestämmelser är att tolka nationell lagtext, som har sitt ursprung i ett 

EU-direktiv, i riktning med tidigare nationell praxis. 

Ett exempel på detta är målet Volvo-service från 1998 som avgjordes av HD. 

Där fälldes en bilverkstad för varumärkesintrång eftersom HD tolkade 

varumärkesdirektivet (89/104/EEG) i linje med sin tidigare praxis. Den domen 

var dock inte hållbar som prejudikat länge. Strax därefter tog EU-domstolen ett 

helt annat spår när den avgjorde ett liknande mål, rörande BMW, som 

hänskjutits av österrikisk domstol. EU-domstolen lade större vikt vid 

konsumentens intresse av information än vid varumärkeshavarens ensamrätt.  

I Barsebäcksmålet (RÅ 1999 ref. 76) gjorde RegR ingående prövningar av flera 

EU-rättsliga bestämmelser och allmänna rättsprinciper såsom 

proportionalitetsprincipen och principer om rättsäkerhet. RegR resonemang i 

detta fall anses banbrytande för den svenska rättens utveckling och markerar 

EU-rättens genomslag i svensk praxis. Å andra sidan var det väldigt 

omdiskuterat huruvida Regeringsrättens tolkningar var korrekta. Trots att RegR 

i domen själv konstaterade att det fanns flera tolkningssvårigheter i målet ansåg 

man att de EU-rättsliga bestämmelserna var tillräckligt klara.  

Dessa fall är exempel på när HD och RegR gått förhållandevis långt i sina egna 

tolkningar av EU-rättens innebörd.
58

 

Svårigheten för den svenska domstolen att tolka EU-rätten ska dock inte 

undervärderas. På grund av de olika rättssystem som EU-rätten och den 

svenska rätten bygger på kan det som verkar självklart och uppenbart för den 

svenska domstolen tolkas på ett helt annat sätt av EU-domstolen. 

I Lyckeskogsmålet tog tingsrätten ställning i frågan om vad som skall räknas 

som icke-kommersiell varuimport och ansåg att det var att det var mängden av 
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varan som hade betydelse och att bestämmelserna kring detta var tydliga. Fallet 

gick vidare till Hovrätten som inhämtade ett förhandsavgörande av EU-

domstolen (C-99/00) där en av frågorna rörde tolkningen av detta begrepp. EU-

domstolen förde då ett helt annat och mer utförligt resonemang kring vad som 

är att anse som icke-kommersiell varuimport och tog där med flera avväganden 

än mängden av varan, till exempel rörande importörens levnadsmönster och 

vanor.
59

 

I målet Boliden Mineral/Fortum (HD:s dom 23 dec. 2004) beslutade HD att 

inte inhämta förhandsavgörande i en konkurrensrättslig fråga på grund av att 

detta reglerades mycket öppet i EU-rätten. HD sa även, med hänvisning till ett 

förarbetsuttalande, att man vid viss tillämpning av svensk konkurrensrätt inte 

kunde vara bunden av ett avgörande av EU-domstolen. Detta för att reglerna i 

vissa fall kan behöva anpassas efter de särskilda förhållanden som gäller i 

Sverige.
60

 

Detta innebär dock inte att HD endast håller strängt fast på den svenska 

rättstillämpningen där stor vikt läggs på förarbetena vid tolkning av lagtext.  

I fallet Åke Gren (NJA 2005, nr. 805) tolkar istället HD lagtexten i ljuset av 

principerna om religions- och yttrandefrihet fastslagna genom EKMR
61

 och 

lägger stor vikt vid dessa, istället för att göra en klassisk genomgång av 

förarbetena.
62

 

 

3.3. Svenska domstolars ovilja att inhämta förhandsavgörande 

Det finns en skiftande rättskultur bland EU:s medlemsländer när det kommer 

till att begära förhandsavgörande. Sverige hör till den grupp som visat stor 

återhållsamhet att föra vidare mål till EU-domstolen. Antalet mål där 

förhandsavgörande inhämtats från svenska domstolar har varit mycket lågt, 

även i proportion till Sveriges storlek. Österrike, som är jämförbart med 

Sverige i storlek hade till och med 2002 begärt mer än dubbelt så många 
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förhandsavgöranden som Sverige.
63

 Man kan dock inte peka ut Sverige som 

den enskilt sämsta på att begära förhandsavgörande. Både Finland och 

Danmark har inhämtat förhandsavgörande i färre fall än Sverige och 

författningsdomstolarna i Frankrike, Spanien, Portugal och Italien har, i alla 

fall innan 2006, aldrig inhämtat förhandsavgörande.
64

 

Man kan inte se något mönster i de fall där svenska domstolar faktiskt väljer att 

inhämta förhandsavgörande. Varken när det gäller särskilda rättsområden och 

rättsfrågor eller vilken typ av domstol (underrätt, överrätt, förvaltningsdomstol, 

allmän domstol eller specialdomstol) som skickar begäran.
65

 

I Barsebäcksmålet, som nämnts ovan, ansåg Sydkraft som var part i målet att 

förhandsavgörande borde inhämtas i ett flertal frågor. Trots att RegR själv 

diskuterade kring flera alternativa tolkningar av berörda EU-rättsliga 

bestämmelser menade RegR ändå att dessa bestämmelser var tillräckligt klara, 

och beslöt att inte begära förhandsavgörande. Man valde istället att utgå ifrån 

äldre svenskt utredningsmaterial. Kommissionen kritiserade Sverige för detta 

men gick inte vidare med någon anmälan. En bakomliggande orsak till RegR 

agerande kan ha varit att frågan om kärnkraftsutveckling länge hade varit en 

politiskt känslig fråga i Sverige och detta ledde till stora påfrestningar på både 

lagstiftning och rättstillämpning.
66

 

Ett intressant fall där HD faktiskt inhämtat förhandsavgörande är Data Delecta-

målet (NJA 1996 s. 668). Det var första gången HD hänsköt något fall till EU-

domstolen. Frågeställningen var huruvida svensk lagstiftning var förenlig med 

en av EU:s mest grundläggande princip i fördragen, nämligen förbudet mot 

diskriminering på grund av nationalitet. EU-domstolen svarade klart nej på den 

frågan. Det stred mot EU-rätten att genom svensk lag stifta en skyldighet för 

kärande från ett annat EU-land att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Trots 

detta klara svar från EU-domstolen valde HD ändå att upprätthålla 

skyldigheten att ställa säkerhet för rättegångskostnader i detta fall, med 
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motiveringen att själva tvisten handlade om varor som hade levererats innan 

Sveriges medlemskap i EU. Denna tolkning av HD visade sig var felaktig ett år 

senare då EU-domstolen i ett liknande mål härrört från Österrike slog fast att 

diskriminering förelåg även om varorna leverats före landets inträde i EU. Man 

kan undra varför HD valde att inte fråga EU-domstolen om betydelsen av 

varornas leveransdatum i relation till inträdet i EU i sin begäran om 

förhandsavgörande. Svensk lag har senare ändrats för att vara förenlig med 

EU-rätten. 

AD har också kritiserats hårt för sin ovilja att inhämta förhandsavgörande. Ett 

uppmärksammat fall är Swebus-målet (AD 1995:163 följt av AD 1997:81) där 

AD valde att inte inhämta förhandsavgörande trots skiljaktiga meningar av 

flera ledamöter.
67

 

Sveriges system med prövningstillstånd, och därmed ingen effektiv rätt till 

överklagan för den enskilde, har gjort det svårt för Kommissionen att bevaka 

att EU:s intresse av en enhetlig och korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige. 

EU-domstolen menade i fallet Lyckeskog 2002 (C-99/100) att 

sistainstansrätterna är skyldiga att inhämta förhandsavgörande antingen vid 

bedömandet av frågan om prövningstillstånd eller senare om tolkningsfrågor 

angående EU-rätten uppkommit. 

2004 krävde Kommissionen, i ett motiverat yttrande till Sverige, att den 

nationella lagstiftningen skulle ändras så att sista instans var skyldiga att 

motivera beslut om avslag om prövningstillstånd i fall som rör EU-rättsliga 

bestämmelser. I dessa motiveringar borde sista instans även ta ställning till 

frågan om dess skyldighet att inhämta förhandsavgörande, menade 

Kommissionen. 2006 infördes därför en lagändring som innebär att sista 

instans numera måste motivera ett avslag till prövningstillstånd om målet berör 

en EU-rättslig reglering. Detta gäller endast i dessa fall, det finns inget krav på 

att andra avslagsbeslut motiveras.
68

  

En ytterligare åtgärd vore att kräva att sistainstansrätterna motiverar även 

beslut att inte inhämta förhandsavgörande i de mål detta diskuteras av 
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domstolen. Detta skulle ge Kommissionen bättre insyn i svenska domstolars 

tillämpning av CILFIT-kriterierna.
69

 

Efter Kommissionens motiverade yttrande till Sverige 2004, där kritik riktades 

mot svenska domstolars obenägenhet att begära förhandsavgörande, kan man 

se en positiv utveckling inom domstolarna. Det finns en större vilja att 

samarbeta och respektera EU-rätten.
70

 Mellan 2005 och 2008 har Sverige 

inhämtat förhandsavgörande i 26 fall.
71

 

Enligt Kommissionen finns en risk att svenska domstolars obenägenhet att 

inhämta förhandsavgörande kan leda till att en nationell praxis utvecklas som 

inte är förenlig med EU-rätten. Omvänt kan man se på det som att Sverige går 

miste om mycket användbar EU-rättslig vägledning utifrån.
72

  

Problemet med att Sverige är mycket återhållsam när det gäller att begära 

förhandsavgörande verkar inte bara negativt för EU-rättens enhetliga 

tillämpning utan även för medlemsstaten i sig. Genom att inte inhämta 

förhandsavgörande skärmas EU-domstolen till viss del av från den Svenska 

rätten. Sverige är därmed inte med och påverkar den ständigt pågående 

rättsbildningen i EU-domstolen och kan inte heller öka medvetandet inom EU-

domstolen om den Svenska rättens innehåll och funktionssätt.
73

 

Flera av de fall där svenska domstolar har inhämtat förhandsavgörande har 

varit väldigt intressanta, även ur EU-rättsligt perspektiv. Till exempel Franzén-

målet (C-189/95) angående Sveriges detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga 

drycker. Det finns å andra sidan flera mål som troligtvis skulle lett till viktiga 

avgöranden, både för Sverige och för resten av EU, om förhandsavgörande 

begärts. Särskilt inom det konkurrensrättsliga området där det finns flera 

exempel på svenska mål, såsom SAS/Luftfartsverket (beslut 9 dec. 2004) och 

Boliden Mineral/Fortum (dom 23 dec. 2004) från HD samt Vägverket 

Produktions (MD 2004:21) från Marknadsdomstolen.
74
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4. Olika sätt att angripa problemen  

Detta avsnitt kommer att inledas med en redogörelse för den pågående debatten 

om huruvida CILFIT-doktrinen bör mjukas upp eller behållas som den är. 

Därefter kommer EU-domstolens och Kommissionens hållning till vissa 

nationella domstolars bristfälliga fullgöranden av sina skyldigheter att 

diskuteras.  

Kravet på enhetlig tillämpning av EU-rätten är stort och systemet med 

förhandsavgörande ger EU-domstolen möjlighet att kontrollera de nationella 

domstolarna i deras praktiska användning av denna. Som visats finns det flera 

brister med systemet med förhandsavgöranden, därav följer en del om 

alternativa förfaranden som kan komma att komplettera detta system. 

Avsnittet avslutas med en kort diskussion kring den svenska domarens ovilja 

att inhämta förhandsavgörande i relation till den kunskap Sveriges domarkår 

har i EU-rätt. 

 

4.1. Förhandsavgörande – EU-rättens effektiva genomslag kontra enhetlig tillämpning 

Europaparlamentet genomförde en undersökning under 2007 som sedan låg till 

grund för Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2008 om den nationelle 

domarens roll i det europeiska rättssystemet. Där såg man bland annat att de 

nationella domarna är tämligen dåligt insatta i förfarandet för 

förhandsavgörande och att dialogen med EU-domstolen är dåligt utvecklad. På 

grund av för långa handläggningstider för EU-domstolen när det kommer till 

förhandsavgöranden är detta förfarande inte tilltalande för de nationella 

domstolarna.
75

 Den genomsnittliga handläggningstiden för ett 

förhandsavgörande ligger på knappt 17 månader.
76

 

Detta kan även ställa till problem när det gäller att uppfylla den enskildes rätt 

till en rättegång enligt EKMR
77

 artikel 6 som för EU-medborgaren innebär rätt 

till en rättvis rättegång inom skälig tid. 
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Tillsammans med problemet med långa handläggningstider för 

förhandsavgörande kommer problem med att säkra en enhetlig tolkning av EU-

rätten, samtidigt som man vill att regleringarna ska få ett effektivt genomslag. 

Huruvida medlemstaternas domstolar ska få ett visst utrymme att självständigt 

tolka EU-rätten eller om de nationella domstolarnas tillämpning av EU-rätten 

bör kontrolleras ännu hårdare av EU-domstolen och kommissionen är en 

känslig och komplicerad fråga.  

Debatten om EU-domstolens arbetsbörda och alltför hårda krav på nationella 

domstolar genom CILFIT-doktrinen har pågått länge. I målet Weiner (C-

338/95) från EU-domstolen diskuterade generaladvokaten Jacobs, i sitt förslag 

till avgörande, de nationella domstolarnas strikta skyldighet att begära 

förhandsavgörande. Han menade att EU-domstolens praxis riskerade att bli av 

dålig kvalité om den tog sig an allt för många fall, som dessutom i stor 

utsträckning handlade om detaljregleringar, endast relevanta för det enskilda 

fallet. EU-domstolen borde istället inrikta sig på att hantera tolkningsfrågor av 

allmän betydelse för Unionen. Jacobs menade att det (alltså redan för 15 år 

sedan) fanns tillräckligt mycket och kvalitativ praxis från EU-domstolen som 

de nationella domstolarna kunde använda sig av vid tolkningen av EU-rättsliga 

regler istället för att inhämta förhandsavgörande.
78

  

Trots detta verkar EU-domstolen och Kommissionen ännu inte intagit en helt 

klar position i frågan. Detta kommer att diskuteras vidare nedan. 

 

4.1.1. CILFIT-doktrinen – uppmjukning av kraven eller inte? 

Som diskuterats ovan kan det anses vara praktiskt taget omöjligt för de svenska 

sistainstansrätterna att leva upp till kraven för acte clair. Det finns inte 

möjlighet att gå igenom 23 språkversioner av den berörda EU-rättsliga 

regleringen. Det skulle bli ytterst tidsomfattande och kostsamt. Detta läge gör 

att den svenska domstolen i huvudsak inte heller ger sig på att tillämpa en 

ambitiös acte clair light. Sistainstansrätterna kan lika gärna konsultera bara en, 

eller kanske ingen, annan språkversion som fem eller tio andra språkversioner 

av bestämmelsen; man lever ändå inte upp till kraven uppställda av EU. 
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Ett alternativ till kravet på att gå igenom versionerna av bestämmelsen på alla 

officiella språk skulle kunna vara att istället införa en undersökningsplikt där 

den nationella domstolen har en skyldighet att undersöka om det finns stora 

skillnader mellan olika språkversioner, men som inte innebär att alla behöver 

konsulteras.
79

 

Det är inte bara de nationella domstolarna som får problem av den stränga 

CILFIT-doktrinen. Arbetsbördan för EU-domstolen är mycket hög och ökar i 

stadig takt. 

När det kommer till reformen av CILFIT-kriterierna kan man dela upp 

doktrinen i två läger – de som prioriterar en enhetlig tillämpning av EU-rätten 

och de som prioriterar ett effektivt genomslag. 

De som förespråkar för en uppmjukning av CILFIT-kriterierna menar att en 

större tillit måste läggas på de nationella domstolarna så att EU-rätten får ett 

effektivt genomslag i Unionen. Med tanke på EU-rättens omfattning anses det 

inte rimligt att nationella domstolar ska hänföra fall till EU-domstolen vid 

minsta osäkerhet på dess tillämpning. Man menar att det är bättre att EU-rätten 

tillämpas någorlunda korrekt och konsekvent i medlemsstaterna än att de 

nationella domstolarna helt underviker frågor om den nationella rättens 

kompabilitet med EU-rätten. Domstolarna väljer det sistnämnda alternativet för 

att det är för svårt, såväl som för omfattande, att tillämpa acte clair och att 

inhämta förhandsavgörande tar för lång tid. 

De som vill behålla CILFIT-doktrinen som den är, eller med minimala 

uppmjukningar, menar att hotet mot en enhetlig tillämning av EU-rätten i alla 

medlemsstater är för stort vid en omfattande reform. Särskilt efter den senaste 

utvidgningen med en Union bestående av 27 medlemsstater.  

Cirka ¾ av förhandsavgörandena inhämtas av nationella underrätter, därför 

anser bland andra Kommissionen att sistainstansrätternas skyldigheter inte 

behöver ändras.
80

 

 

                                                 
79

 M. Derlén (2007) (artikel publicerad en antologi redigerad av Ö. Edström) s. 182 
80

 M. Fritz – J. Hettne (2006) s. 61-62 



32 

 

4.1.2. EU-domstolens och Kommissionens hantering av problemen med 

förhandsavgöranden 

Systemet med förhandsavgörande är en viktig mekanism för kontroll av 

medlemsstaternas nationella lagstiftnings överrensstämmande med EU-rätten. 

Som visats ovan finns det flera brister med detta system.
81

 Man kan se flera 

olika trender i EU:s inställning till dess medlemsstaters nationella domstolars 

efterlevnad av dess skyldigheter i detta system. 

Som nämnts ovan lade EU-domstolen i Laval-målet vikt vid betydelsen av 

rätten till att agera kollektivt i Sverige. Detta sätt att resonera är nytt för EU-

domstolen i relation till generella EU-rättsliga principer. Denna trend kan 

tolkas så att ett system byggt på dialog och kompromiss håller på att växa fram 

mellan nationella domstolar och EU-domstolen.
82

  

Det finns även annat som talar för en sådan utveckling. EU:s lagstiftare har, 

enligt parlamentet, på senare tid utökat de nationella domstolarnas ansvar och 

försökt att engagera dem ytterligare vid genomförandet av EU-rätten. Exempel 

på detta finns inom den gemensamma konkurrensrätten.
83

 

Å andra sidan finns det en utveckling som talar för ökad kontroll.   

Kommissionen har börjat spela en större roll vid övervakningen av nationella 

domstolars tillämpning av EU-rätten samt om de lever upp till sin skyldighet 

att inhämta förhandsavgöranden. Tidigare har Kommissionen varit försiktig 

med att inleda förfaranden om fördragsbrott i frågor som rör de nationella 

domstolarna. Anledningen till detta har varit en rädsla för att skapa för stora 

konflikter mellan EU och dess medlemsstaters domstolar och att detta då skulle 

försvåra för ett fruktbart samarbete. I början av 2000-talet ändrades dock denna 

inställning. Detta märks till exempel tydligt genom Kommissionens 

överträdelseärende mot Sverige 2004 som jag berört ovan. 

Denna nya taktik från Kommissionen har emellertid gett resultat. Efter dess 

kritik riktad mot Sverige 2004 har debatten kring EU-rättsliga problem ökat 

bland svenska domstolar och varit mer rak och öppen. Detta leder direkt till en 
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minskad risk för att de nationella domstolarna åsidosätter EU-rättsliga 

tolkningsproblem.
84

 

En liknande utveckling kan ses när det gäller EU-domstolens inställning 

gentemot de nationella domstolarna. Från början sågs systemet med 

förhandsavgörande som ett jämlikt samarbete mellan dessa. EU-domstolen var 

mycket försiktig med att lägga sig i den hänskjutande domstolens slutliga dom 

i målet utan skickade svaren på de tolkningsfrågor de fått och lämnade resten 

till den nationella domstolen.
85

  

Man kan säga att denna relation, de jure, fortfarande fungerar på detta sätt. EU-

domstolen styrker detta påstående i ett icke rättsligt bindande informationsblad 

till medlemsstaternas nationella domstolar. Där poängterar EU-domstolen att 

dess roll i förfarandet för förhandsavgörande är att hjälpa den nationella 

domstolen med en allmän tolkning av den berörda EU-rättsliga regeln, inte att 

på något sätt applicera denna regel på den faktiska situationen i det nationella 

målet. EU-domstolen säger också att det är upp till den nationella domstolen att 

sedan applicera denna tolkning i det nationella målet. Det är inte upp till EU-

domstolen att döma i nationella sakfrågor menar man.
86

 

Många menar att denna relation dock över tid, de facto, har förändrats och att 

man nu istället bör se de nationella domstolarna som byggstenar i en EU-

rättslig hierarki med EU-domstolen i toppen. Vissa går så långt som att säga att 

en nationell domstol som handlägger ett mål baserat på EU-rätt i första hand är 

en underrätt på europarättslig nivå, och i andra hand nationell domstol i 

medlemsstaten.
87

 Denna utveckling har delvis skett genom att EU-domstolen, 

via sin praxis, gett sig själv ett vidare svängrum på bekostnad av de nationella 

domstolarna. Även om EU-domstolen inte lägger sig i den egentliga tvisten i 

målet vid den hänskjutande domstolen är dess uttalanden om EU-rättens 

tolkning ofta utformade på ett sätt som gör det i princip omöjligt för den 

nationella domstolen att sedan använda dessa för att göra en självständig 
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bedömning i sakfrågorna. På detta sätt kan man säga att EU-domstolen styr 

över det faktiska resultatet av den nationella domstolens slutliga dom.
88

  

EU-domstolen inverkar alltså på de nationella domstolarnas autonomi och 

vissa menar att EU-domstolens respekt för dessas oberoende ställning, särskilt i 

sista instans, nu är att anse som bortblåst.  

Alla verkar överrens om de nationella domstolarnas betydelse för EU-rättens 

utveckling. Ansvaret för medlemsstaternas domstolar har ökat markant i takt 

med EU-rättens växande omfattning på allt fler rättsområden. För att ett så pass 

vidsträckt rättsligt samarbete ska kunna fungera bra och någorlunda effektivt 

måste nationella domstolar självständigt kunna lösa vissa EU-rättsliga problem. 

Samtidigt är det såklart viktigt att EU kan kontrollera att EU-rätten utvecklas 

på det sätt det är tänkt och att dess syften tillgodoses på samma sätt i alla 

medlemsstater. Som visats tidigare är förhandsavgörandena viktiga i detta 

hänseende.
89

  

För att få systemet förhandsavgöranden att fungera diskuteras ett flertal andra 

förfaranden som ska kunna vara ett komplement till detta. 

 

4.3. Alternativa förfaranden  

Det finns många reformförslag av och/eller komplement till processen med 

förhandsavgöranden som diskuteras och som i viss mån redan används. 

Att i större omfattning använda sig av fördragsbrottstalan kan vara en 

komplettering till systemet med förhandsavgörande. Eftersom 

förhandskontroller, som systemet med förhandsavgörande innebär, bromsar 

upp utvecklingen genom att vara ineffektivt kan efterhandskontroller, i form av 

fördragsbrottstalan, vara ett komplement som inte bromsar upp och hindrar 

EU-rättens effektiva genomslag. Som nämnts ovan (se avsnitt 4.1.2.) kan man 

se en sådan trend på senare år.
90
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Ett alternativt förfarande kallat brådskande mål om förhandsavgörande infördes 

2008. Detta förfarande är tillämpligt på frågor som rör avdelning V i tredje 

delen i EUF-fördraget, på området för frihet, säkerhet och rättvisa. Det är EU-

domstolen som beslutar om detta förfarande ska användas efter förfrågan från 

den hänskjutande domstolen. I undantagsfall kan EU-domstolen besluta om det 

på eget initiativ. Det förenklade förfarandet tar betydligt kortare tid än en 

vanlig begäran om förhandsavgörande, i genomsnitt två månader. Detta 

innebär dock att parterna samt andra intressenter i målet blir mycket 

begränsade, likaså blir EU-domstolen i sin handläggning av målet. Därför ska 

detta förfarande endast användas i fall där det anses absolut nödvändigt. 

Exempelvis om en person sitter frihetsberövad och dess rättsliga ställning är 

beroende av svaret på frågan som ställs i förhandsavgörandet.
91

  

Resultatet av införandet av detta alternativa förfarande har hittills varit bra. 

Men det har ännu inte använts varken tillräckligt länge eller i tillräckligt många 

fall för att dess inverkan ska kunna utvärderas. Till och med december 2009 

har det tillämpats i endast tre fall. EU-domstolen menar dock att införandet av 

brådskande mål om förhandsavgörande redan bidragit till kortare 

handläggningstider för ordinarie förhandsavgöranden.
92

 

Andra komplement till dagens förfarande för förhandsavgörande kan vara att 

införa ett system för ”grönt ljus”. I sin resolution från 9 juli 2008 lägger 

parlamentet fram detta förslag som innebär att den hänskjutande domstolen 

själv ska formulera förslag till svar på de frågor de ställer till EU-domstolen. 

EU-domstolen skulle sedan ha en bestämd tidsperiod på sig att ta ställning till 

den föreslagna domen och antingen godkänna den eller besluta om en annan 

dom, likt en appellationsdomstol. Parlamentet menar att man, genom att öka de 

nationella domarnas ansvar på detta sätt och göra dem mer delaktiga i 

förfarandet, skulle uppmuntra dessa att ta sig an sin viktiga roll i EU-rätten och 

stärka den alltmer bristande dialogen mellan EU-domstolen och 

medlemsstaternas domstolar.
93

 

Ett sådant system skulle ge EU-domstolen större insikt i vad de nationella 
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domstolarna faktiskt frågar efter i sin begäran och ge en förståelse för hur de 

nationella domstolarna resonerar kring EU-rätten. För att systemet för grönt 

ljus skulle vara givande krävs dock stora kunskaper om EU-rätten hos de 

nationella domarna,
94

 något som parlamentet i samma resolution konstaterar 

inte finns i många medlemsstater (se nedan avsnitt 4.4.). 

Enligt EU-domstolen är det inget som hindrar den hänskjutande domstolen från 

att bifoga en kort redogörelse över sina ståndpunkter i frågorna de ställer i 

förhandsavgörandet. Detta om den nationella domstolen anser att den har 

kompetensen att göra detta.
95

 

 

4.4. Den svenska domarkårens kunskap om EU-rätten 

Sveriges domstolsväsende är inte längre exklusivt svenskt utan en del av EU:s 

samlade domstolssystem tillsammans med alla medlemsstaters domstolar samt 

EU-domstolen.
96

 Detta ställer nya krav på Svenska domare. 

I Europaparlamentets undersökning 2007, som nämnts tidigare, 

uppmärksammades ett flertal problem. Exempelvis att många nationella 

domare inte har tillräckliga kunskaper om EU-rätten samt bristande 

språkkunskaper. EU-rätten uppfattas som överdrivet komplicerad och oklar av 

många nationella domare enlig denna undersökning.
97

  

Det Sverige i huvudsak kan arbeta med är att utbilda domare och andra som 

verkar inom rättsväsendet. Man kan säga att svenska domstolar har en starkare 

position nu än innan Sveriges inträde i EU. Detta eftersom det är de som i sista 

hand har ansvaret för att implementera EU-rätten i Sverige. Detta ansvar, som 

ed största sannolikhet kommer utökas ytterligare, till exempel genom 

införandet av grönt ljus-processen, ställer domarna inför en mycket 

kvalificerad uppgift. De måste mer och mer självständigt kunna värdera EU-

rätten på ett korrekt sätt.
98
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Enligt parlamentet är det viktigt att kunskapen om EU-rätten når ut till alla 

nationella domare och att denna kompetens inte reserveras till någon typ av elit 

i domarkåren. Detta har även diskuterats av Europeiska rådet, och det är 

huvudsakligen medlemsstaternas ansvar att EU-rätten inkluderas i den 

nationella rättsliga utbildningen på ett bra sätt. Sverige har flera praktiserande 

domare som är experter på området EU-rätt, men den generella kunskapen för 

alla domare saknas fortfarande. 

Parlamentet anser att främmande språk borde ingå i rättsliga utbildningar, 

exempelvis genom utbytesprogram. Utan kunskaper i något främmande språk 

blir tillämpningen av acte clair än mer komplicerad.
99

 

Det finns vissa möjligheter för nationella domare att gå kurser arrangerade av 

EU-organ. Ett annat alternativ är att efter sin utbildning läsa extra EU-rätt eller 

forska på området. Detta är dock inte vanligt bland Sveriges heltidsarbetande 

domare. Man ska ha i åtanke att flertalet av dagens färdigutbildade domare i 

Sverige läste till jurist innan Sveriges medlemskap i EU och därmed inte fick 

någon djupare kunskap om dess rätt.  

Nyligen inrättades Domarakademin i Sverige som har i uppdrag att utbilda 

domarkåren i bland annat EU-rätt.
100

  

Det behövs dock inte bara kunskap om EU-rättens innehåll utan även i hur EU-

rätten faktiskt ska tillämpas. Genom en långsam process håller den svenska 

rättstraditionen på att europeiseras. Även om EU-rätten implementeras in i 

svensk lagstiftning krävs att de nationella domstolarna tillämpar dessa 

bestämmelser genom EU-rättslig metod. EU-rätten består till stor del av praxis 

och därigenom fastslagna rättsprinciper. Denna syn skiljer sig fortfarande till 

stor del från den svenska juristens, som lägger stor vikt vid uttalanden i 

lagförarbeten.
101

 

Svenska domare måste alltså bli bättre på att anpassa sig till detta nya 

rättsystem och kunna tillämpa det parallellt med det svenska. 

 

                                                 
99

 Europaparlamentets resolution, 9:e juli 2008, p. B-C, 3 

    X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 53 
100

 X. Groussot – C. Wong – A. Inghammar – A. Bruzelius (2009) s. 52-53 
101

 J. Hettne (2008) s. 25 



38 

 

5. Avslutande analys 

Mer eller mindre över en natt skulle den svenska domaren börja tillämpa EU-

rätten i sin domstol. Att problem uppstått är inget konstigt. Genom Sveriges 

inträde i EU infördes ett helt nytt sätt att tänka för svenska domare.  Det tar tid 

att lära sig hur man bör tillämpa EU-rätten och på vilket sätt den samspelar 

med de nationella reglerna. En annan betydande faktor är det faktum att EU-

rätten är under ständig förändring. Mycket fastställs genom EU-domstolens 

praxis.  

Att det krävdes en period av omställning för svensk domstol känns självklart. 

Men Sverige har nu varit medlem i EU i 15 år och som mitt resultat visar har 

svenska domstolar fortfarande stora problem med att leva upp till sina 

skyldigheter gentemot EU. Det finns fortfarande viss okunnighet om EU-rätten 

samt detta systems tolkningsmetoder och en motsträvighet från Sveriges 

domarkår när den tillämpar EU-rättsliga bestämmelser. 

Det är ett komplicerat förhållande mellan den nationella rätten och EU-rätten. I 

vissa fall kompletterar de varandra, i andra fall krockar de. För Sverige och de 

medlemsstater med liknande rättsordningar kompliceras detta förhållande 

ytterligare på grund av att den EU-rättsliga metoden ligger långt ifrån den 

nationella.  Detta gör det svårare för domarna att acceptera EU-rätten. Ett 

exempel som jag nämnt ovan är ett fall där man valde att hellre ta fram ett 

uttalande från ett gammalt förarbete till den berörda nationella regleringen, än 

att faktiskt lägga energi på att tolka den EU-rättsliga bestämmelsen på ett 

korrekt sätt. Nämligen genom EU-domstolens praxis och fastlagda 

rättsprinciper som spelar en så stor roll i EU-rätten.  

Jag anser att de stora skillnaderna i hur man tillämpar en reglering och vad man 

använder för material vid tolkningen av denna leder till en ovilja hos svenska 

domare, kanske inte mot att tillämpa EU-rättsliga regler i stort, utan snarare 

mot att anstränga sig för att de ska tillämpas på det sätt som EU menar är 

korrekt. Att utreda detta känns för invecklat för den svenska domaren.  

Ett generationsskifte i den svenska domarkåren kommer enligt mig spela stor 

roll. Det handlar inte bara om att de domare som utbildat sig efter Sveriges 

inträde i EU har större kunskap om EU-rätten och dess tillämpning. Jag finner 
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det även troligt att dessa domare har en annan inställning gentemot EU. De 

äldre domarna har från grunden skolats in i den svenska rättsordningen och har 

allteftersom fått komplettera denna med kunskaper om EU-rättslig metod. Det 

innebär att det svenska systemet fortfarande är deras grund och hur gärna man 

än vill vara en människa öppen för ny kunskap kommer det alltid vara svårt att 

reformera från grunden.  

Jag är övertygad om att vi kommer se en förändring när större delen av de 

praktiserande domarna i Sverige från början blivit introducerade till en svensk 

rättsordning där EU-rätten är inkluderad. Uppfattningen om vad som är ”rätt” 

och ”fel” vid genomförandet av EU-rätten kommer därmed att skifta och 

motsträvigheten att försvinna. Med detta menar jag inte att alla domare som 

utbildat sig under Sveriges medlemskap i EU kommer att dyrka EU-rätten och 

gladeligen sätta den framför alla nationella regleringar. Det jag menar är att 

dessa domare kommer ha en djupare förståelse för tillämpningen av EU-rätten 

och därmed en vilja att diskutera denna samt påverka dess utveckling i högre 

utsträckning än många av dagens domare. 

Situationen kan även ändras genom ett generationsskifte inom politikerskaran 

och därmed EU:s styre. Redan nu finns stora slitningar inom organisationen, 

och efter att jag sammanställt mitt resultat i denna uppsats blev jag än mer 

fundersam över EU:s framtid. 

Diskussionen om huruvida man bör prioritera ett effektivt genomslag av EU-

rätten eller en enhetlig tillämpning är mycket intressant. 

Är målet att harmonisera alla medlemmars rättsordningar och få ett gemensamt 

rättssamhälle i Unionen? Om så är fallet krävs det såklart stränga skyldigheter 

för de nationella domstolarna som CILFIT-kriterierna och stark kontroll samt 

tydligt ledarskap av EU-domstolen och Kommissionen om detta ska kunna 

uppnås. Om man skulle lyckas driva på de nationella domstolarna så att 

CILFIT-kriterierna följs slaviskt måste man i sin tur lösa problemet med långa 

handläggningstider i EU-domstolen. Betydligt ökade resurser skulle krävas för 

att kunna handlägga alla dessa fall på ett bra sätt och inom rimlig tid. 

En självklar följdfråga är såklart om medlemsstaterna faktiskt vill detta? Med 

tanke på motsträvigheten man kunde se för inte så länge sen när en konstitution 



40 

 

för Unionen skulle skapas talar inte för det. Flera medlemsländer protesterade 

över sådant som en gemensam flagga och annat som anses viktigt för 

nationalstaten. Att skapa en EU-federation, en gemensam stat, känns inte 

aktuellt; i alla fall inte för tillfället.  

Vill man istället prioritera ett effektivt genomslag för EU-rätten och värna om 

en organisation byggd på samarbete, bör man lätta på kraven på de nationella 

domstolarna. Man bör istället inrikta sig på att nå ut till dessa och utbilda dem 

så att de kan hantera EU-rättens tillämpning på ett bra sätt. De fall som de 

nationella domstolarna anser vara av allmänt intresse för EU, borde dock 

fortfarande kunna hänskjutas till EU-domstolen.  

Att det blir avvikande praxis i en del medlemsstater är i detta fall oundvikligt. 

Men hur ska ett system med acte clair som det ser ut idag faktiskt kunna 

fungera? Som man kan se av mitt resultat verkar det inte fungera särskilt bra i 

dagsläget. Och detta speglar inte bara Sverige, utan även andra medlemsstater. 

Att motivera de stränga kraven på nationella domstolar med en rädsla för att 

EU-rätten inte kommer att tillämpas korrekt och enhetligt är alltså i dagsläget 

ett motsägelsefullt uttalande. Dagens hårda krav spelar inte så stor roll om de 

inte efterlevs.  

Jag tycker att EU sänder ut ett delat budskap till sina medlemsländer. Å ena 

sidan verkar det som att EU-domstolen och Kommissionen tar ett hårdare tag 

mot de nationella domstolarna. De vill säkra en enhetlig praxis i 

medlemsstaterna och ser hårt på överträdelser av nationella domstolar. Någon 

uppmjukning av CILFIT-kriterierna verkar inte aktuellt. Det verkar även som 

att denna taktik fått viss respons av svenska domstolar. 

Å andra sidan talar EU:s institutioner fortfarande om samarbete och dialog 

mellan EU och dess medlemsstater som huvudstenar i Unionen. 

Flera inom doktrinen menar att de skyldigheter som nationella domstolar måste 

leva upp till idag är absurda och jag är benägen att hålla med. CILFIT-

kriterierna var möjliga att uppnå när antalet medlemsstater var 8-10 stycken. 

Nu är denna siffra uppe i 27 och flera länder står på tur att ansluta sig. Precis 

som EU hela tiden har fått utveckla sina beslutsprocesser i takt med att 

Unionen utvidgats och fördjupats genom mer detaljerade regleringar på allt fler 
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rättsområden, borde de nationella domstolarnas skyldigheter anpassas till EU 

2010. Jag finner grönt ljus-processen väldigt tilltalande, men jag är samtidigt 

skeptisk till att alla nationella domstolar är redo för detta i nuläget.  

Meningsskiljaktigheterna i dessa frågor är många, och enligt mig handlar det 

inte bara om hur EU-rätten rent praktiskt ska kunna tillämpas i 

medlemsstaterna. Jag ser även en annan debatt mellan raderna, nämligen om 

man önskar ett djupare samarbete inom EU eller om man vill värna om varje 

medlemsstats suveränitet och de nationella domstolarnas självbestämmande. 

Anser man att det slutliga målet borde vara ett federalt EU med ett starkt 

centralt styre eller anser man att EU borde röra sig mot en mer decentraliserad 

organisation med självbestämmande medlemsstater.  

För mig känns en federation väldigt långt borta i dagsläget. En ny generation 

politiska ledare i Europa krävs för att detta ska vara ett alternativ.  

Men även om man i nuläget inte måste välja det ena eller det andra står EU 

ändå vid ett vägskäl. Ska EU-domstolen spela rollen som den högsta instansen 

i en domstolshierarki, eller ska EU-domstolen vara ett stöd för den nationella 

domstolen vid sin tillämpning av EU-rätten? Enligt mig satsar EU-domstolen 

på det första alternativet, men jag ställer mig mycket tveksam till om det 

kommer att lyckas.  

EU måste antingen få det nuvarande systemet att fungera eller genomföra en 

reform. ”Vad är rimligt?” är en fråga som varje domare måste ställa sig varje 

dag vid tillämpningen av många regleringar, nationella som EU-rättsliga. 

Denna fråga bör EU ställa sig i en diskussion kring de nationella domstolarnas 

skyldigheter gentemot Unionen.  
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