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Sammanfattning  
 

Genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget i december 2009 fick EU:s rättighetsstadga 

status som primärrätt. EU tog genom detta steg de grundläggande fri och rättigheterna inom 

unionen till en ny nivå varigenom dessa rättigheters starka ställning inom unionen ytterligare 

framhävdes. Införandet av Lissabonfördraget innebar även en annan nyhet; nämligen 

introduktionen av ett ”nytt” domstolsbegrepp i unionens primärrätt genom stadgans artikel 47 

och dess rätt till en oavhängig och opartisk domstol. Domstolsbegreppet i artikel 47 stadgan 

är framförallt nytt i den bemärkelsen att det i doktrin kunnat konstateras att begreppet inte 

tycks vara detsamma som det i artikel 267 FEUF om förhandsavgöranden använda begreppet, 

en slutsats som snabbt kan dras efter en reflektion kring de syften som respektive artikel 

bygger på. Doktrin sträcker sig inte här mycket längre än till vissa framförda hypoteser och 

ovissheten kring det ”nya” domstolsbegreppets innebörd är stor. 

 

I uppsatsen har kunnat konstateras att hypotesen om förekomsten av två domstolsbegrepp 

inom EU-rätten tycks vara riktig. De två begreppen skiljer sig åt. Domstolbegreppet i artikel 

47 i stadgan bygger på det av Europadomstolen utformade domstolsbegreppet i artikel 6.1 

Europakonventionen. Det är ett rättighetsbaserat domstolsbegrepp med individens skydd i 

fokus, till skillnad från det i artikel 267 FEUF utarbetade domstolsbegreppet som först och 

främst lägger EU-rättens effektiva genomslag till grund för dess kriterier och prövning. I 

dagsläget befinner vi oss därmed i en situation där vi inom EU-rätten har att tillämpa två olika 

domstolsbegrepp samtidig som de skillnader som finns mellan dessa är allt annat än 

uppenbara.  

 

En förväxling av de båda begreppen i en tillämpningssituation skulle kunna komma få stora 

konsekvenser för såväl den enskilde som för ordningen med förhandsavgörande. För den 

enskilda skulle detta kunna innebära att dennes sak blir avgjord utan att en sådan 

grundläggande princip som exempelvis kontradiktionsprincipen iakttas och således leda till att 

den enskildes rättsskydd blir undermåligt. För ordningen med förhandsavgöranden skulle en 

tillämpning av Europadomstolens domstolsbegrepp kunna innebära att sådana organ som inte 

bidrar till EU-rättens effektivitet skulle kunna hänskjuta frågor till EU-domstolen men även 

att sådana organ som är av stor betydelse för denna faller utanför. Detta skulle i sin tur kunna 



leda till en överbelastad EU-domstol med ett ineffektivare system för förhandsavgörande som 

följd. De organ som skulle uteslutas vid en sådan tillämpning skulle även kunna ge upphov till 

en splittrad rättspraxis och leda till skillnader medlemsstaterna emellan, något som i sin tur 

resulterar i en rättsosäkerhet för de enskilda.  

 

Det är EU-domstolens ansvar att förtydliga innebörden av dessa två begrepp och vägleda 

medlemsstaterna som har att tillämpa och garantera den i artikel 47 stadgan uppställda 

skyddsnivån. Den naturligaste lösningen hade varit om EU-domstolen låter domstols-

begreppet i artikel 47 stadgan sammanfalla med det konventionsrättsliga begreppet i artikel 

6.1 Europakonventionen. Detta har även utifrån rättssäkerhetsaspekter många fördelar då en 

skillnad i prövningssätt mellan artikel 47 i stadgan och artikel 6.1 i Europakonventionen lätt 

skulle kunna leda till förvirring vid rättstillämpningen vid de nationella domstolarna. Än i dag 

är inte klart hur EU-domstolen kommer välja att lösa situationen och problematiken kring 

förekomsten av två domstolsbegrepp tycks inte ännu fått EU-domstolens uppmärksamhet. 

Kanske blir situationen en annan efter EU:s anslutning till Europakonventionen?  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
 
Frågan om vad som är en domstol och hur man bedömer detta kan tyckas vara en högst 

okomplicerad fråga som inte förtjänar någon uppmärksamhet inom ramen för ett 

examensarbete. Inom Europarätten har denna fråga dock gett upphov till en tämligen 

omfattande och komplex praxis. Inom den internationella rätten löser man nämligen ofta 

skillnader mellan staters rättssystem genom användningen av så kallade autonoma begrepp 

vilket innebär att begreppens innehåll frigörs från dess betydelse i de enskilda staternas 

rättsordning. Användningen av metoden med autonoma begrepp kan givetvis därför resultera i 

tolkningar som är främmande för de enskilda staterna och som inte alls speglar den nationella 

definitionen av begreppet. Särskilt komplicerad blir saken när samma begrepp givits olika 

innebörd för olika sammanhang. Det är vad som kan sägas ha hänt med domstolsbegreppet på 

Europarättens område. 

 

Begreppet domstol tillämpas frekvent i EU-domstolens praxis genom tillämpningen av artikel 

267 i Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) om bestämmelserna om 

förhandsavgöranden, och torde mycket väl kunna vara ett av de mest tolkade och tillämpade 

begreppen inom EU-rätten. Ett annat domstolsbegrepp återfinns i en annan central 

bestämmelse i europarätten, nämligen artikel 6.1 i Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Denna 

artikel föreskriver rätten till en rättvis rättegång och är den mest åberopade och tillämpade 

bestämmelserna av alla konventionens bestämmelser. 1 

Man kan därmed tycka att domstolsbegreppen och skillnaderna mellan dessa borde vara klara 

och väl utredda då det hänför sig till några av de mest grundläggande artiklarna i 

Europarätten. Så är som nedan kommer visas dock inte fallet.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Cameron,!Iain,!An#introduction#to#the#European#Convention#on#Human#Rights,!6!u,!Iustus!Förlag!(2011),!s.!
94.!
2!Se!Henrik!Matz!avhandling!Begreppet#domstol#i#EU;rätten:#en#studie#av#domstolsbegreppet#i#
bestämmelserna#om#förhandsavgörande,#Iustus!Förlag!(2010).!



! 5!

EU-domstolens domstolsbegrepp i artikel 267 FEUF är visserligen sedan 2010 välutrett 

genom Henrik Matz avhandling i ämnet.2 I fråga om Europadomstolens domstolsbegrepp 

enligt artikel 6.1 Europakonventionen saknas däremot fortfarande en utförligare behandling i 

doktrin.3 Det verkar vara den allmänna uppfattningen att de två begreppen inte har samma 

innebörd samtidigt som några mer långtgående slutsatser kring skillnaderna begreppen 

emellan däremot inte dragits.  Detta kan tyckas vara tämligen oroväckande med tanke på de 

olika syften som artiklarna bygger på.4  

 

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009 har en än mer ”oklar” situation 

uppstått inom EU-rätten. Sedan dess finner vi nämligen begreppet domstol i två olika 

bestämmelser i dess primärrätt. Utöver den ovannämnda centrala bestämmelsen i artikel 267 i 

FEUF om förhandsavgörande, finner vi även ett andra domstolsbegrepp i artikel 47 i EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Av denna artikel följer att var och en har 

rätt att få sin sak prövad utav en oavhängig och opartisk domstol som är upprättad enligt lag. 

Denna bestämmelse bygger, som vi kommer se nedan, på bestämmelsen i artikel 6.1 

Europakonventionen om rätten till en rättvis rättegång, och ska även ges samma innebörd och 

räckvidd som denna.5  

 

Detta innebär i sin tur att vi inom EU-rätten kan ha att tillämpa två olika domstolsbegrepp 

med olika innehåll utan att i själva verket vara säkra på om skillnader finns och i så fall var 

dessa finns. Om det är så att de skiljer sig åt kan det givetvis innebära vissa 

tillämpningssvårigheter beroende på hur mycket begreppen i fråga skiljer sig åt. Ett 

förtydligande på detta område är därför av betydelse både för EU-domstolen och nationella 

myndigheter och lagstiftare som vid sin tillämpning har att ta ställning till huruvida ett visst 

organ uppfyller kraven enligt de nämnda bestämmelserna. Den frågeställning som denna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Se!Henrik!Matz!avhandling!Begreppet#domstol#i#EU;rätten:#en#studie#av#domstolsbegreppet#i#
bestämmelserna#om#förhandsavgörande,#Iustus!Förlag!(2010).!
3!Doktrin!har!istället!ofta!och!utförligt!behandlat!hela!artikel!6!eller!6.1!utan!att!närmare!gå!in!på!det!
särskilda!domstolsbegrepp!som!följer!av!denna!artikel.!
4!I!doktrin!finner!man!i!fråga!om!domstolsbegreppen!i!artikel!267!FEUF!respektive!artikel!6!
Europakonventionen!uttalanden!i!stil!med:!”domstolsbegreppet!har!sannolikt!inte!samma!innebörd!i!
dessa!två!fall”,!se!Lindblom,!Per!Henrik,!ADR;#opium#för#rättsväsendet#?#Synpunkter#på#alternativ#
tvistlösning#och#valfri#civilprocess,#SvJT!2006!s.!101ff."Jfr!även!Matz!,a.a.,!s.!22,!som!i!fråga!om!relationen!
mellan!de!två!begreppen!förklarar!att!EUXdomstolen!givit!domstolsbegreppet!i!artikel!267!FEUF!ett!
självständigt!innehåll!i!förhållande!till!artikel!6!i!Europakonventionen.!Han!förklarar!vidare!”Om!det!
(ändå)!går!att!spåra!något!slags!inflytande!eller!om!domstolsbegreppen!i!övrigt!sammanfaller!
innehållsmässigt!är!frågor!som!inte!är!möjliga!att!besvara!inom!ramen!för!den!här!studien”.!
5!I!fråga!om!artikel!47!i!stadgan!har!Matz!uttalat!att!det!återstår!att!se!hur!EUXdomstolen!kommer!att!tolka!
denna!bestämmelse!och!vilken!relation!den!eventuellt!har!till!artikel!267!FEUF,!se!Matz,!a.a.,!s.!23.!!
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uppsats avser att utreda är därmed huruvida vi inom EU-rätten har att tillämpa två olika 

domstolsbegrepp. Om så är fallet ska undersökas vidare vad för problematik detta kan 

medföra samt hur denna situation i sådana fall hanteras eller bör hanteras av EU-domstolen.  

1.2 Metod och material 
 

Min framställning består av en utredande och jämförande text. Genom att fastställa innehållet 

i respektive domstolsbegrepp och därefter utreda skillnaderna dem emellan ska frågan 

besvaras huruvida vi inom EU-rätten har att tillämpa två olika domstolsbegrepp. Därefter ska 

även undersökas hur detta eventuellt hanteras av EU-domstolen i praktiken samt vad för 

problematik som kan uppstå kring förekomsten av två skilda domstolsbegrepp. Den metod 

som ligger till grund för framställningen är en analys av de rättskällor som är av betydelse för 

fastställandet av innehållet i de två domstolsbegreppen enligt EU-rätten respektive 

konventionsrätten. 

 

Domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF 

I fråga om domstolsbegrepp i artikel 267 FEUF är rättsläget, som ovan konstaterats, alltsedan 

Henrik Matz avhandling kom år 2010 väl utrett. Övrig litteratur i ämnet ger dock inte några 

utförligare beskrivningar av rättsläget kring detta begrepp. Av denna anledning har jag funnit 

det lämpligt att i min framställning fokusera på den rättspraxis från EU-domstolen där 

begreppet utvecklats, för att därigenom bilda mig en egen och självständig uppfattning om 

begreppets innebörd och inte endast utgå från en författares bild av saken. Fokus har således 

legat på en tolkning av praxis. En central del av den EU-rättsliga metoden går just ut på att 

tolka EU-domstolens rättspraxis. Det vill säga att i domstolens domar hitta de generellt 

tillämpliga rättsreglerna genom att undersöka tidigare meddelade avgöranden efter de 

återkommande och bärande motiven i dessa.6 Svårigheter som uppstått under arbetets gång 

har också främst hänfört sig till just tolkningen av EU-domstolens domar. För att kunna hitta 

de generellt tillämpliga principerna gäller det att finna just de omständigheter som EU-

domstolen funnit vara avgörande för bedömningarna av de olika kriterierna. Detta har i många 

gånger varit svårt då EU-domstolen inte alltid är tydlig med att peka ut dessa omständigheter 

utan gärna även tar upp andra omständigheter i förbifarten. Denna omständighet har resulterat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Hettne,!Jörgen!och!Otken!Eriksson,!Ida,!EU;rättslig#metod,#Teori#och#genomslag#i#svensk#rättstillämpning,!
2!u,!Norstedts!Juridik!(2011),!s.!53.!!
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i att jag vissa gånger fått reservera mig i fråga om vilken vikt de behandlade 

omständigheterna ska anses ges vid EU-domstolens prövning.  

 

Doktrin har sedan till viss del beaktats som styrkande argument eller för att lyfta fram och 

peka på andra perspektiv. För att så långt möjligt underlätta en jämförelse mellan de två 

begreppen har jag valt att behandla begreppen något annorlunda än vad t.ex. Matz gjort i sin 

avhandling. Som vi kommer se nedan är nämligen flera av kriterierna desamma för de två 

begreppen och jag har därför valt att ha gemensamma benämningar så långt möjligt för att 

underlätta min jämförelse av begreppen. 

 

Domstolsbegreppet i artikel 6.1 Europakonventionen och artikel 47 i stadgan 

Eftersom det EU-rättsliga domstolsbegreppet i artikel 47 i stadgan, som vi kommer se i 

avsnitt 2.2.3 nedan, grundar sig på Europadomstolens domstolsbegrepp i artikel 6.1 

Europakonventionen förutsätter denna del av framställningen en undersökning av 

Europadomstolens praxis.   

 

I den litteratur som finns på området ligger fokus oftast på de krav som följer av rätten till en 

rättvis rättegång enligt artikel 6.1 eller på artikel 6 i sin helhet. Såvitt känt finns dock ingen 

framställning som fokuserar på att ge en mer ingående presentation av domstolsbegreppet 

som sådant. 

 

Min uppsats kan därför sägas behandla Europadomstolen praxis på området ur ett annat 

perspektiv än vad som tidigare gjorts. Då avgörandena tidigare behandlats utifrån framförallt 

andra syften och utgångspunkter finns det risk för att vissa av de aspekter som är intressanta 

för min framställning inte uppmärksammats och lyfts fram av dessa författare. Av denna 

anledning har fokus således även i denna del legat på en undersökning av rättspraxis. I den del 

som översiktligt presenterar de processuella rättssäkerhetskraven (avsnitt 4.8) har dock 

beaktat doktrin i större utsträckning för att kunna ge en något bredare bild. 

 

Då Europadomstolens prövningar, som vi kommer se nedan, utgår från de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet är det ofta svårt att dra några generella slutsatser i fråga 

om omständigheterna i målet. Denna del av framställningen är således främst fokuserad på att 

återge de principer som Europadomstolen utformat för sin prövning av mål enligt artikel 6.1 
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Europakonventionen och exempel på resultatet av dessa vid Europadomstolens 

rättstillämpning.   

 

Allmänna utgångspunkter för metoden 

Generellt kan således sägas att jag utgått från ett rättstillämpningsperspektiv där fokus har 

legat på att ge en bild av hur respektive domstolsbegrepp tillämpas i praktiken. Uppsatsen 

utgörs således av en analys av relevanta rättsfall för att försöka utröna vad som legat bakom 

domstolarnas bedömningar och slutsatser för att på så sätt kunna ge en mer generell bild av 

rättsläget i form av principer och generella rättsregler. 

 

För en överblick i ämnet och en bättre grund och förståelse för min analys har jag tagit del av 

diverse artiklar och doktrin som givit en grundläggande presentation av ämnena. Eftersom 

doktrin, bortsett från Matz avhandling, dock inte erbjuder några djupare analyser av de båda 

domstolsbegreppen har fokus i övrigt legat på en undersökning av domstolarnas respektive 

rättspraxis. Det hade visserligen varit intressant att i större omfattning lyfta fram andra 

författares synpunkter i olika frågor där sådana finns. Detta har dock inte varit möjligt att göra 

inom ramen för denna framställning. 

 

 För att underlätta förståelsen för domstolarnas argumentation och slutsatser, har jag även i 

vissa fall använt mig av flera olika språkversioner av de domar jag analyserat. Härigenom har 

jag ofta fått en mer nyanserad bild av domstolarnas prövning vilket har underlättat för vid 

analysen av rättsfallen och hjälpt mig att få en mer rättvisande bild av fallen. Språklig 

tolkning är som känt av särskild vikt inom EU-rätten med sina 24 officiella språk. De olika 

språkversionerna kan skilja sig åt i såväl lagtext som i domstolarnas domar samtidigt som 

samtliga språkversioner är lika giltiga. Av denna anledning tar språklig tolkning även en stor 

plats i EU-domstolens verksamhet där domstolen ofta jämför en bestämmelses olika lydelser.7 

Beaktande av en språklig tolkning utgör således en viktig del av den EU-rättsliga metoden.  

 

Då det ofta är till fördel för läsaren att kunna se hur domstolarna har uttryckt sig, särskilt i 

fråga om EU-domstolens domar vars domar i många fall är svårtolkade, har jag även valt att 

inkludera många citat ur domarna i min framställning. På detta sätt kan läsaren bilda sig en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Hettne!och!Otken!Eriksson,!a.a.,!s.!160.!
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egen uppfattning om argumentens tyngd. Här ska även påpekas att alla kursiveringar i citat är 

mina. 

1.3 Avgränsningar  
 
Domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF prövas varje gång EU-domstolen har att befatta sig 

med en begäran om förhandsavgörande. Det finns således ett stort antal rättsfall som 

behandlar detta domstolsbegrepp och dess kriterier. Detsamma gäller, som nämndes ovan, 

artikel 6 i europakonventionen som är den artikel som åberopats och tillämpats flest gånger av 

alla bestämmelser i europakonventionen. Av denna anledning har det inte varit möjligt att ge 

en fullständig presentation av praxis på området. Min målsättning har istället snarare varit att 

försöka ge en överskådlig men ändå ingående behandling av de kriterier som kan urskiljas 

ifråga om dessa båda domstolsbegrepp. Med hänsyn till behovet av att begränsa det material 

som bearbetats har min ambition istället varit att behandla de centrala avgörandena. Jag har på 

så sätt försökt avgränsa mitt material till de tidiga avgöranden där kriterierna och principerna 

utvecklats samt även till de viktigaste nyare avgöranden där dessa principer bekräftas och 

fastställs. 

 

I fråga om Europadomstolens domstolsbegrepp har även en vidare avgränsning gjorts. Här 

kan begreppet nämligen delas upp i konstanta kriterier och sådana som beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet. I fråga om detta begrepp kommer fokus ligga på dessa 

”konstanta” kriterier medan de andra endast kommer behandlas ytterst översiktligt.  

 

1.4 Disposition 
 

I ett inledande avsnitt 2 ges en kortfattad redogörelse för bestämmelsen om 

förhandsavgörande (artikel 267 FEUF) och rätten till ett effektivt rättsmedel (artikel 47 

stadgan). Denna översiktliga introduktion syftar till att ge läsaren en bild av i vilken kontext 

vi finner de två domstolsbegreppen. I samma avsnitt redogörs även för relationen mellan 

artikel 47 stadgan och artikel 6.1 Europakonventionen och anledningen till att min 

framställning med avseende på domstolsbegreppet i stadgan utgår från en studie av 

Europadomstolens praxis. 
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I de två efterkommande avsnitten 3 och 4 ges därefter en utförligare presentation av de båda 

domstolsbegreppen där jag redogör kriterium för kriterium hur domstolarnas prövningar ser ut 

enligt respektive artikel. Därefter har jag valt att inkludera ett direkt jämförande avsnitt 5 för 

att peka på och tydliggöra de likheter och skillnader som finns mellan domstolsbegreppen i de 

två systemen. Anledningen till detta är att jag ansett att en sådan jämförelse varit nödvändig 

för att läsaren ska kunna ta till sig resultatet av presentationen i avsnitten 3 och 4. 

 

I ett avslutande avsnitt 6 undersöks slutligen ett antal rättsfall från EU-domstolen för att 

undersöka hur domstolen i dagsläget hanterar tillämpningen av domstolsbegreppet i artikel 47 

i stadgan. I detta avsnitt analyseras även vad för eventuell problematik som skulle kunna 

uppstå genom förekomsten av två domstolsbegrepp inom EU-rätten, samt hur detta på bästa 

sätt bör hanteras av EU-domstolen. 

 

2 EU-rättens domstolsbegrepp 
2.1 Domstolsbegreppet i FEUF artikel 267 
 
Av artikel 19.1 i Fördraget om europeiska unionen (FEU) följer att EU-domstolens uppgift är 

att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen. Det är EU-

domstolen som ansvarar för tolkningen av fördragen och som således har det yttersta ansvaret 

för att unionsrätten får den innebörd och verkan som varit avsedd. Genom bestämmelserna 

om förhandsavgörande ska medlemsstaternas domstolar medverka till att EU-domstolen kan 

fullgöra denna uppgift. 8  

 

Artikel 267 i Funktionsfördraget utgör den grundläggande bestämmelsen om 

förhandsavgörande. Enligt denna bestämmelse får, och ibland ska, alla nationella domstolar 

som står inför en EU-rättslig fråga och bedömer att ett tolkningsbesked från EU-domstolen är 

nödvändigt för att döma i saken begära in förhandsavgörande från EU-domstolen.  

2.1.1 Institutet förhandsavgörande 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Bernitz!Ulf,!Förhandsavgöranden!av!EUXdomstolen,!Svenska!domstolars!hållning!och!praxis,!Sieps!
2010:2,!s.!13.!
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Ordningen med förhandsavgörande betecknas som ett samarbetsförfarande och grundar sig på 

en funktionsfördelning mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna. 9 Vid detta 

samarbete är EU-domstolens roll att tolka och i förekommande fall pröva giltigheten av viss 

EU-rättslig rättsakt medan det är den nationella domstolens uppgift att tillämpa unionsrätten 

på omständigheterna i det enskilda fallet.10  

 

Bestämmelserna om förhandsavgörande syftar således framförallt till att ge huvudansvaret för 

EU-rätten och dess utveckling till EU-domstolen samt att säkerställa en korrekt och enhetlig 

tolkning och tillämpning av EU-rätten medlemsstaterna emellan.11 En enhetlighet som i sin 

tur krävs för funktionen av den inre marknaden och inte minst för att förhindra rättsosäkerhet 

som är konsekvensen av att unionsmedborgare och företag behandlas olika i olika länder. 

Ordningen med förhandsavgörande fyller således en central plats i strävan efter unionsrättens 

fulla genomslag.12  

 

2.1.1.1 Nationell domstol 
 
Sedan ett nationellt organ hänskjutit en fråga till EU-domstolen i enlighet med artikel 267 

finns flera så kallade sakprövningsförutsättningar som måste vara uppfyllda för att EU-

domstolen överhuvudtaget ska vara behörig att befatta sig med frågan. Först och främst krävs 

att begäran kommer från vad som betraktas som en ”nationell domstol” i artikel 267 mening. 

Vad som innebär med ”nationell domstol” i detta sammanhang är en av de huvudsakliga 

analyserna som görs i uppsatsen och som sedan ligger till grund för den jämförelse som ska 

besvara uppsatsens frågeställning. 

 

2.2 Domstolsbegreppet i rättighetsstadgan artikel 47 
 

Ett domstolsbegrepp som används i ett annat sammanhang inom EU-rätten finner vi i EU:s 

rättighetsstadga. I stadgans artikel 47 finner vi närmare bestämt en bestämmelse om ”rätt till 

ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol”. 13 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Matz,!Henrik,!Begreppet!domstol!i!EUXrätten,!En!studie!av!domstolsbegreppet!i!bestämmelserna!om!
förhandsavgörande,!Iustus!förlag!(2010),s.!46f.!ändra!
10!Se!t.ex.!mål!338/85,!Pardini,!p.!8!och!mål!283/81,!CILFIT.p.!7.!
11!Se!Bernitz,!aa.,!s.!18!samt!Matz,!a.a.,!s.!36ff.!samt!mål!244/80!Foglia!mot!Novello!II,!p.!14.!!
12!Matz,!a.a.,!s.!36ff.!!
13!Om!tillämpningen!av!artikel!47!i!stadgan,!se!Lebeck!Carl,!EUXstadgan!om!grundläggande!rättigheter!–!en!
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2.2.1 Rätten till ett effektivt rättsmedel  
 
Rätten till ett effektivt rättsmedel utgör sedan länge en inom EU-rätten allmän princip som 

enligt EU-domstolen har sitt ursprung i medlemsstaternas konstitutionella traditioner och i 

artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen.14 Principen följer numera även av artikel 47 i 

rättighetsstadgan genom vilken den sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 1 december 2009 

blivit en del av EU-rättens primärrätt med samma rättsliga värde som fördragen.15  

 

Av bestämmelsens första stycke följer att var och en vars unionsrättsliga garanterade fri- och 

rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol. Av bestämmelsens 

andra stycke följer vidare att var och en har rätt att få sin sak prövas i en rättvis och offentlig 

rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. EU-domstolen 

har i sin praxis förklarat att artikel 47 andra stycket ska säkerställa att det skydd som 

föreskrivs i artikel 6.1 i Europakonventionen tillgodoses även inom unionsrätten. 16 

 

Enligt artikel 47 krävs således att den myndighet som prövar saken är att anses som en 

domstol. Men vad menas då med domstol i denna artikel? Har domstolsbegreppet i artikel 47 i 

rättighetsstadgan samma innebörd som i ovan presenterade artikel 267 FEUF eller har vi här 

att göra med ett annat domstolsbegrepp?  

2.2.2 Rättighetens räckvidd och tolkning 
 
I de avslutande bestämmelserna i rättighetsstadgan föreskrivs i dess artikel 52 punkten tre att i 

den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av 

Europakonventionen ska de ha samma innebörd och räckvidd som i denna konvention. 

Punktens sista mening tillägger dock att detta inte hindrar unionsrätten från att tillförsäkra ett 

mer långtgående skydd.  

 

Därutöver sägs i stadgans artikel 53 att ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att 

den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som 

inom respektive tillämpningsområde erkänns i unionsrätten särskilt/genom bland annat 

Europakonventionen.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
introduktion,!Studentlitteratur!(2013),!s!343!ff.!
14!Se!t.ex.!mål!C‑279/09,!DEB,!p.!29!och!mål!C‑175/11,!D!och!A,!p.!80!!
15!Se!artikel!6.1!i!FEU.!!
16!Mål!CX199/11,!Otis!m.fl.,!dom!06/11/2012,!p.!47.!
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Därutöver sägs i stadgans artikel 53 att ingen bestämmelse i stadgan får tolkas som att den 

inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som erkänns 

inom respektive tillämpningsområdet särskilt såsom de följer av Europakonventionen. 

Vad gäller tolkningen av stadgan ska denna dessutom enligt EU-domstolen tolkas med 

beaktande av de förklaringar som togs fram i samband med upprättandet av stadgan. 17 Enligt 

dessa förklaringar ska artikel 47 första stycket grundas på artikel 13 i Europakonventionen 

medan artikelns andra stycke motsvarar artikel 6.1 i Europakonventionen, det vill säga 

Europakonventionens bestämmelser om rätten till effektivt rättsmedel och till en rättvis 

rättegång.18  

Av detta följer att det domstolsbegrepp som vi finner i artikel 47 andra stycket har sin grund i 

artikel 6.1 i Europakonventionen och det domstolsbegrepp som vuxit fram i 

Europadomstolens rättspraxis kring denna.  En naturlig fråga som följer av ovan dragna 

slutsatser är därmed vad för betydelse det faktum att artikel 47 stadgan är kopplad till artikel 

6.1 Europakonventionen har för tolkningen av domstolsbegreppet i artikel 47.  

2.2.3 EU-domstolens tolkning av domstolsbegreppet i artikel 47  
 
Enligt EU-rätten finns idag ingen faktisk skyldighet för EU-domstolen att följa 

Europadomstolens praxis eftersom EU ännu inte anslutit sig till konventionen. 19 Genom dess 

ställning som allmän rättsprincip är dock EU:s institutioner skyldiga att respektera rätten till 

effektivt rättsmedel såsom den kommer till uttryck i Europakonventionen. 20Som ovan 

konstaterats finns också en skyldighet för EU-domstolen att tolka artikel 47 så att skyddet 

enligt denna artikel inte blir mindre långtgående än det skydd som erbjuds enligt artikel 6.1 

Europakonventionen. I detta ligger enligt förklaringen till artikel 52 punkt 3 i stadgan även en 

skyldighet för EU-domstolen att beakta Europadomstolens rättspraxis vid sin tolkning av 

rättigheterna. EU-domstolen har också redan sedan innan på rättighetsområdet varit angelägen 

om att inte avvika från den praxis som utvecklats av Europadomstolen. 21  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Se!mål!CX617/10,!Åkerberg!Fransson,!p.!20!där!EUXdomstolen!hänvisar!till!artikel!6.1!tredje!stycket!FEU!
samt!artikel!52.7!i!stadgan.!"
18!Förklaringar!avseende!stadgan!om!de!grundläggande!rättigheterna!(2007/C!303/02),!se!förklaring!till!
artikel!47.!!
19!Nilsson,!Mattias!och!Lundberg,!Jenny,!Europarätten,#En#introduktion#till#EU;rätten#och#
europakonventionen,!4!u,!Jure!(2010),!s.!114.!
20!Artikel!6.3!FEU,!jfr!även!Hettne!och!Otken!Eriksson,!a.a.,!s.!66ff.!!
21!Bernitz,!Ulf!och!Kjellgren,!Anders,!Europarättens#grunder,!4!u,!Norstedts!juridik!(2010),!s.!134.!
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Då rättighetsstadgan inte får tolkas så att den inskränker skyddsnivån enligt 

Europakonventionen måste EU-domstolen vid en prövning oundvikligen utgå från de kriterier 

och krav som ställts upp i Europadomstolens praxis för den ifrågavarande rättigheten. 

Europakonventionen kan på så sätt sägas utgöra någon slags minimistandard som EU-

domstolen har att förhålla sig till vid sin tolkning av bestämmelserna i stadgan. 22  

Generaladvokaten Mengozzi sammanfattade detta bra i sitt ställningstagande i fallet Jaramillo 

m.fl. (2012) som behandlade några av de processuella rättssäkerhetskrav som följer av artikel 

47. Mengozzi anförde:  

 

”Eftersom artikel 47 i stadgan säkerställer, i unionsrätten, det skydd som slås fast i 

artikel 6.1 i Europakonventionen, ankommer det utan tvivel på domstolen att särskilt 

garantera åtminstone samma grad av kontroll över tribunalens tolkning och tillämpning av de 

processuella krav som föreskrivs i unionsrätten, inklusive sådana som rör tidsfrister för att 

väcka talan, som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna utför på detta område 

i enlighet med artikel 6.1 i Europakonventionen…”23 

 

Detsamma gäller då även det domstolsbegrepp som vi finner i artikel 47 andra stycket 

eftersom detta, som ovan presenterats, har sin grund i artikel 6.1 Europakonventionen. Av 

denna anledning kommer min framställning nedan utgå från Europadomstolens tolkning av 

domstolsbegreppet i artikel 6.1 Europakonventionen. 

 

Som vi sett ovan bygger artikel 267 FEUF och artikel 47 i stadgan (artikel 6.1 

Europakonventionen) på vitt skilda syften. Om domstolsbegreppen färgats av de 

bakomliggande ändamålen torde slutsatsen att de båda domstolsbegrepp fått skilda innebörd 

inte ligga långt borta. Det som kommer undersökas vidare nedan är huruvida artiklarnas 

ändamål format domstolsbegreppen i respektive artikel med resultatet att vi inom EU-rätten 

har att tillämpa två olika domstolsbegrepp.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Pernilla!Lindh!kom!till!samma!slutsats!i!hennes!artikel#Några#synpunkter#om#unionens#anslutning#till#
konventionen#om#de#mänskliga#rättigheterna#och#de#grundläggande#friheterna#ur#EU;domstolens#perspektiv,!
ERT!2013!s.!193!ff.!Lindh!konstaterade!här!i!fråga!om!rättighetsstadgans!relation!till!europakonventionen!
att:!”…!i!den!utsträckning!ordalydelsen!i!stadgan!stämmer!överens!med!den!i!europakonventionen,!skall!
bestämmelserna!tolkas!och!tillämpas!på!samma!sätt.!Det!räcker!således!inte!med!att!som!tidigare!
åstadkomma!ett!likvärdigt!skydd,!utan!skyddet!ska!vara!identiskt.”.!
23!Ställningstagande!av!Generaladvokat!Paolo!Mengozzi!i!mål!Mål!C‑334/12!RX‑II,!Jaramillo!m.fl,!p.!63.!!
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3 Domstolsbegreppet i FEUF artikel 267 
!

3.1 Inledning 
 

Enligt artikel 267 FEUF tillkommer rätten att begära förhandsavgörande ”domstolar i 

medlemsstaterna”. 24 Vad innebär då att ett organ är en domstol i artikelns mening? 

 

Problematiken kring att försöka definiera domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF ligger i att 

EU-domstolen ofta har en tendens att i sina domar lämna tämligen stora utrymmen för 

tolkning. Det är i många fall svårt att ur domarna utläsa vilken tyngd domstolen lagt vid den 

ena eller den andra omständigheten men även ofta vanskligt att förstå vilka omständigheter 

som hänför sig till vilka kriterier.  

 

Domstolens motiveringar kring huruvida ett organ ska beaktas som en domstol i artikel 267 

FEUF är i många fall väldigt oklara. Även det faktum att de omständigheter som beaktas vid 

denna prövning ofta ligger väldigt nära varandra och ofta utgör två sidor av samma sak gör 

inte saken lättare. För att en framställning ska bli någorlunda tydlig är dock någon slags 

uppdelning i kriterier eller omständigheter nödvändig. Det är dock av vikt att läsaren hela 

tiden har i åtanke att det inte finns några helt skarpa gränser kriterierna emellan. 

 

3.1.1 Ett EU-rättsligt begrepp 
I den svenska språkversionen av fördraget talas om ”domstol”, i den engelska om ”court or 

tribunal” och i den franska talas om ”juridiction”. De olika språkversionerna skiljer sig 

sålunda åt, och det går uppenbarligen inte att på något sätt sätta likamedtecken mellan dessa 

olika begrepp.  Den tolkningsmetod som EU-domstolen valt att använda sig av är att göra 

domstolsbegreppet till ett unionsrättsligt begrepp med ett samlat och självständigt innehåll 

med beaktande av samtliga språkversioner.25 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Av!artikel!267!FEUF!framgår!att!rätten!att!begära!förhandsavgörande!tillkommer!domstolarna!i!
medlemsstaterna.!Således!utesluts!domstolar!i!stater!som!inte!är!medlemmar!i!EU!samt!internationella!
domstolar.!I!fråga!om!internationella!domstolar!finns!dock!ett!undantag!vad!gäller!den!så!kallade!
Beneluxdomstolen.!Domstolen!var!upprättad!genom!ett!folkrättsligt!fördrag!som!således!i!detta!fall!ansågs!
uppfylla!kravet!på!upprättat!enligt!lag.!Se!mål!CX337/95,!Dior,!p.!21X23!samt!Matz,!a.a.,!s.!72.!
25!Matz,!a.a.,!s.!66.!
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Syftet bakom en sådan autonom tolkning har EU-domstolen inte närmare angivit men 

Generaladvokaten Gands har i sitt förslag till avgörande i målet Vaassen (1966) förklarat att 

en sådan tolkning är nödvändig för att säkerställa syftet med artikeln26 det vill säga för att 

säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av unionsrätten. En användning av det 

nationella domstolsbegreppet skulle leda till att vissa organ med dömande funktioner som 

tillämpar EU-rätt skulle hamna utanför tillämpningsområdet för artikel 267 eftersom dessa 

inte formellt klassas som domstolar i den nationella rättsordningen. Detta skulle i sin tur 

innebära att tolkningsfrågor som är av betydelse för unionsrättens enhetliga tillämpning inte 

kan hänskjutas till EU-domstolen.27 Samtidigt måste ordningen med förhandsavgöranden 

bevara sin effektivitet varför EU-domstolen genom sin autonoma tolkning av begreppet även 

låter utesluta vissa organ som kanske endast till benämningen är ”domstolar”.28 

 

Domstolsbegreppet i artikel 267 har alltså av EU-domstolen getts en autonom tolkning som är 

fri från medlemsstaternas nationella systematik.29  Som vi kommer se nedan har begreppet av 

EU-domstolen getts en vidsträckt innebörd som på så sätt har kommit att omfatta många 

organ som enligt medlemsstaternas egna rättsordningar inte klassificeras som domstolar. 

 

3.2 EU-domstolens ”domstols”-kriterier 
 
Avgörande för frågan om ett organ är en domstol i artikel 267 FEUF mening är således inte 

huruvida den enligt den nationella rättsordningen betecknas som ”domstol” utan dess faktiska 

funktion och befogenheter.30 

 

Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis praxis följer att: 

 

”… vid bedömningen av huruvida det hänskjutande organet utgör en ”domstol” i den mening 

som avses i artikel 267 FEUF, vilket är en rent unionsrättslig fråga, beaktar ett antal 

omständigheter, såsom huruvida organet är upprättat enligt lag, organet är av stadigvarande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Opinion!of!!advocate!general!Gand!in!case!61/65,!Vaassen,!s.!281.!!
27!Matz,!a.a.,!s.!59f.!!
28!Jfr!de!svenska!nämnderna!som!ibland!godtagits!och!ibland!inte!(mål!CX407/98!Abrahamsson!resp.!CX
134/97,!Victoria!Film).!#
29!Se!t.ex.!mål!CX24/92!Corbiau,!p.!15!och!mål!C‑517/09,!RTL!Belgium,!p.!!36.!
30!Bernitz!och!Kjellgren,!a.a.,!s.!174.!
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karaktär, dess jurisdiktion är av tvingande art, förfarandet är kontradiktoriskt, organet 

tillämpar rättsregler och huruvida det har en oberoende ställning. 

 

Härtill kommer att nationella domstolar endast är behöriga att begära att EU‑domstolen ska 

meddela förhandsavgörande om en tvist är anhängig vid dem och om förfarandet i fråga är 

avsett att leda till ett avgörande av rättskipningskaraktär”.31  

 

EU-domstolen har på så sätt i sin praxis formulerat ett antal kriterier utifrån vilka domstolen 

har att göra en självständig bedömning med beaktande av de rättsregler som styr organets 

ställning och funktion. 32 

 

Domstolsbegreppet består enligt EU-domstolen av två olika sidor; en strukturell sida och en 

funktionell sida. Den strukturella sidan hänför sig till organisationen, förfarandet och 

ställningen. Den funktionella sidan hänför sig istället till karaktären på verksamheten som 

bedrivs, det vill säga organets uppgift.33  Det hänskjutande organet måste vara att anses som 

en domstol både till sin struktur och till sin funktion.34  

 

Jag kommer i det följande behandla dessa kriterier mer ingående. Henrik Matz, som av många 

anses vara den stora auktoriteten är den stora på området, och vars avhandling varit mig 

mycket behjälplig, kallar dessa kriterier för offentlighetskriteriet, varaktighetskriteriet, 

jurisdiktionskriteriet, rättsregelkriteriet, inter partes-kriteriet, oberoendekriteriet samt kravet 

på rättskipning.  

 

Jag har valt att frångå dessa benämningar och istället använda mig av de beteckningar som 

används av EU-domstolen för att underlätta min framställning. Då vissa kriterier är 

gemensamma för EU-domstolens och Europadomstolens domstolsbegrepp ser jag att det är 

enklare att använda sig av samma beteckningar trots att det, som vi kommer se nedan, inte rör 

sig om exakt samma innehåll.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Mål!C‑394/11,!Belov!p.!38X39.!
32!Se!mål!CX246/05,!Häupl,!p.!17!och!Matz,!a.a.,!s.!58!samt!60.!!
33!Matz,!s.!68!se!även!mål!CX440/98!Radiotelevisione,!p.!13X14!samt!mål!CX363/11,!Epitropos,!p.!21.!
34!Se!t.ex.!mål!C.440/98,!Radiotelevisione,!p.!13!och!mål!CX394/77,!Belov!p.!40.!
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3.3 Upprättat enligt lag  
 
Av EU-domstolens praxis följer att organet i fråga för att kunna beaktas som en domstol 

enligt artikel 267 ska vara upprättad enligt lag.  En fråga man inledningsvis kan ställa sig är 

om det är domstolens existens som ska följa av lag eller om det även gäller t.ex. dess 

sammansättning och dess förfarande. Som vi kommer få se i det följande är detta kriterium 

mer komplext än vad som följer av den ”benämning” det fått. En prövning av huruvida 

organet upprättats enligt lag är nämligen inte tillräcklig. Om organet inte är upprättat enligt 

lag kan det ändå anses uppfylla detta krav under förutsättning att det har en sådan koppling till 

det offentliga att det kan anses utöva en offentlig funktion.  

3.3.1 Kravet på ”lag”  
 
Vad som avses med lag i detta hänseende har inte ännu definierats av EU-domstolen. Enligt 

Matz finns det dock inte anledning att anta att EU-domstolen endast avsett att organet måste 

vara upprättat genom sådana bestämmelser som i Sverige beslutas av Riksdagen utan att det 

istället även här är fråga om ett autonomt begrepp som är frånkopplat klassificeringarna i 

medlemsstaterna.35  

 

Ett organ som har upprättats enligt en ramlag har enligt EU-domstolen ansetts uppfylla kravet 

på upprättat enligt lag. I fallet Dorsch (1997) var det fråga om en federal tillsynskommission 

som inrättats genom en bestämmelse i en budgetramlag. Kommissionen gjorde här gällande 

att organet inte skulle anses som upprättat enligt lag då ramlagen varken medförde några 

rättigheter eller några skyldigheter för medborgarna. Bestämmelsen stadgade att en federal 

tillsynskommission inrättades och innehöll utöver detta bestämmelser i fråga om organets 

sammansättning och i fråga om utnämningsmakten. EU-domstolen ansåg att detta var 

tillräckligt för att beakta organet som upprättat enligt lag och detta även om den nationella 

lagstiftaren inte gett organet behörighet på området för den aktuella tvisten.36   

 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Matz!frågar!sig!även!här!om!det!har!någon!betydelse!huruvida!organet!inrättats!av!den!lagstiftande!eller!
av!den!verkställande!makten!bland!annat!med!tanke!på!att!organets!konstitutionella!ställning!blir!
starkare!om!det!inrättats!av!den!lagstiftande!församlingen.!Enligt!Matz!finns!det!dock!inget!som!tyder!på!
att!denna!omständighet!tillmäts!någon!betydelse.!Se!vidare!Matz,!a.a.,!s.!87.!
36!Mål!CX54/96,!Dorsch,!p.!17!och!24X25.!
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3.3.2 Kravets omfattning 
 
Av EU-domstolens praxis kan utläsas att vid prövning av denna fråga har beaktats, utöver 

själva inrättandet av organet, även bland annat frågor om reglering av organens 

sammansättning, medlemmarnas ämbeten, organets uppgift, förfaranderegler samt 

domförhetsregler.37 

 

Det är dock svårt att avgöra hur stor vikt EU-domstolen faktiskt lagt vid dessa olika 

omständigheter.  Om organets inrättande, eller med andra ord dess ”existens” framgår av lag 

verkar detta dock vara tillräckligt för att det ska anses vara upprättat enligt lag.38  

 

Att märka är dock att frågor om huruvida organet i det enskilda fallet respekterat sådana 

regler kring domstolens organisation inte omfattas av EU-domstolens prövning.39  Sålunda 

fann EU-domstolen i fallet Reina (1982) att ett organ varit behörig att inhämta 

förhandsavgöranden trots att denna inte varit domför i det enskilda fallet. EU-domstolen 

förklarade här att denna var behörig att besvara frågorna utan att först ”… undersöka huruvida 

beslutet om hänskjutande har fattats i överensstämmelse med de nationella rättsreglerna om 

domstolarnas sammansättning och förfarande.”40 Som nämndes ovan i samband med fallet 

Dorsch (1997) omfattades inte heller frågan om domstolens behörighet i det enskilda fallet av 

domstolens prövning i detta fall.  

 

3.3.2.1 Statliga organ   
 
I fråga om organ som i sin helhet är statliga och ingår i domstols- eller 

myndighetsorganisationen uppstår sällan något problem i detta hänseende, utan dessa anses av 

EU-domstolen regelmässigt vara upprättade enligt lag.41 Det enda fall där EU-domstolen i 

fråga om statliga organ överhuvudtaget ägnat någon tid åt detta kriterium är i ovan 

behandlade fallet Dorsch (2007); domstolen brukar oftast nöja sig med att endast konstatera 

att organet är upprättat enligt lag.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Se!t.ex.!de!förenade!målen!CX110/98!och!CX147/98,!Gabalfrisa,!p.!34!och!mål!CX407/98!Abrahamsson,!p.!
30X35,!mål!CX246/05,!Häupl,!p.!18!och!mål!C‑136/11,!Westbahn,!p.!28.!
38!Jfr!mål!CX54/96,!Dorsch,!p.!25!och!mål!CX407/98!Abrahamsson,!p.!30!
39!Se!mål!65/81,!Reina,!p.!7X8!samt!mål!CX54/96,!Dorsch,!p.!25.!!
40!Mål!65/81,!Reina,!p.!7X8!
41!Matz,!a.a.,!s.!86.!
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3.3.2.2 Organ av helt eller delvis privaträttslig natur med koppling till staten 
 
De fall där frågan om organets upprättande enligt lag däremot är mindre självklar rör de fall 

där det är fråga om organ av helt eller delvis privaträttslig natur som i övrigt uppfyller EU-

domstolens krav men som inte inrättats av det offentliga. Sådana organ har i vissa fall 

godtagits som ”upprättade enligt lag” i då de ansetts ha tillräcklig koppling till det allmänna. 

 

I Danfoss (1989) uppkom frågan om en facklig skiljedomstol som enligt lag handlade tvister 

mellan arbetsgivarförening och fackförbund för de fall då parterna i kollektivavtal inte 

fastställt annat förfarande kunde anses som domstol i artikelns mening. EU-domstolen 

konstaterade inledningsvis att skiljedomstolen hade en tvingande behörighet i enlighet med 

nämnda bestämmelse. Frågan om huruvida skiljedomstolen var att anses som upprättad enligt 

lag behandlades däremot inte explicit av EU-domstolen. Domstolen konstaterade dock att 

samma bestämmelse reglerade frågor om skiljedomstolens sammansättning och att det således 

inte stod parterna fritt att själva bestämma i denna fråga. Denna omständighet i kombination 

med den tvingande behörigheten medförde att EU-domstolen valde att beakta skiljedomstolen 

som en domstol.42   

 

I fallet Vaassen (1966) fann EU-domstolen att en skiljedomstol som handlade tvister mellan 

en pensionsfond och dess försäkringstagare var att anses som en domstol.43 Skiljedomstolen 

hade inrättats av pensionsfonden genom en bestämmelse i en reglering (RBFM) som styrde 

förhållandet mellan pensionsfonden och dess försäkringstagare. Angående frågan huruvida 

skiljedomstolen var upprättad enligt lag konstaterade EU-domstolen att skiljedomstolen 

inrättats i enlighet med nederländsk lag genom en bestämmelse i RBFM. Enligt nederländsk 

rätt kunde nämligen ett alternativt försäkringssystem ersätta den allmänna 

försäkringsverksamheten under förutsättning att systemet uppfyller vissa i lag föreskrivna 

villkor och sålunda godkänts av berörda myndigheter.  

 

Pensionsfonden till vilken skiljedomstolen var kopplad till hade på detta sätt ersatt det 

allmänna systemet för försäkring. Därutöver konstaterade EU-domstolen att bestämmelserna i 

RBFM inte heller kunde ändras utan godkännande av två ministrar och att det dessutom 

ankom även på en av ministrarna att utse skiljedomstolens ledamöter och ordförande samt att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!Mål!109/88,!Danfoss,!p.!7X8.!!
43!Mål!61/65!Vaassen.!
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fastställa dess förfaranderegler.  EU-domstolen fäste således vid sin bedömning vikt vid att 

pensionsfondens verksamhet ersatt det allmänna försäkringssystemet. Omständigheten att 

pensionsfondens verksamhet ersatt det allmänna försäkringssystemet i kombination med de 

offentliga myndigheternas medverkan tycks således ha varit tillräckligt för att EU-domstolen 

skulle beakta skiljedomstolen som upprättat enligt lag.44  

 
Fallet Broekmeulen (1981) är ett annat exempel på ett liknande resonemang.45 EU-domstolen 

fann i detta fall att en besvärsnämnd som införts av en privaträttslig yrkesorganisation skulle 

beaktas som en domstol i artikelns mening. EU-domstolen konstaterade inledningsvis att 

myndigheterna var i hög grad involverade i besvärsnämndens sammansättning då dessa hade 

del i utnämningsmakten samt att förfarandet vid nämnden var kontradiktoriskt. Därutöver 

uppfattades nämndens beslut som slutliga i medlemsstaten då det i praktiken saknades 

möjlighet att överklaga till allmän domstol. Under beaktande av dessa omständigheter 

uttalade EU-domstolen: 

 

”Om, enligt en medlemsstats rättssystem, en yrkesorganisation som handlar under en viss 

offentlig tillsyn har anförtrotts att genomföra de bestämmelser som har antagits av 

gemenskapens institutioner och om denna organisation för detta ändamål och i samarbete 

med berörda offentliga organ skapar rättsmedel som kan påverka utövandet av rättigheter 

som garanteras enligt gemenskapsrätten, måste domstolen för att kunna säkerställa en 

korrekt tillämpning av gemenskapsrätten ha möjlighet att uttala sig i frågor om tolkning och 

giltighet som kan uppstå inom ramen för en sådan tvist. 

 

Det följer av dessa överväganden att om det i praktiken saknas möjlighet att överklaga till 

ordinarie domstol· i frågor som rör tillämpningen av gemenskapsrätten, så skall en 

besvärsnämnd - som utövar sina funktioner med de offentliga myndigheternas godkännande 

och i samverkan med dessa och vars avgörande, som avges efter ett tvistemålsförfarande, 

erkänns som slutligt - anses som en "domstol i en medlemsstat" i den mening som avses i 

artikel 177 i fördraget.”46 

EU-domstolen uttalade sig inte heller i detta fall explicit huruvida nämnden var upprättad 

enligt lag. Domstolen tog istället här fasta på det nära samarbete som förelåg mellan den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!Mål!61/65!Vaassen,!jfr.!även!Matz,!a.a.,!s.!92.!!
45!Mål!246/80!Broekmeulen.!
46!Mål!246/80!Broekmeulen,!p.!16X17.!
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privaträttsliga organisationen och den offentliga förvaltningen. EU-domstolen fann att 

medlemsstaten överlåtit åt det privaträttsliga organet att genomföra unionsrättsliga åtaganden, 

dvs. anförtrotts ett offentligt uppdrag. Eftersom det i nämndens uppgifter inbegreps en 

tillämpning av EU-rätten så ansåg EU-domstolen att densamma också måste ha en möjlighet 

att uttala sig i sådana frågor om tolkning och giltighet som kan uppstå inom ramen för en tvist 

inför nämnden. Av ovanstående citat framgår tydligt att kriteriet ”upprättat enligt lag” givits 

en väldigt extensiv tolkning.  

 

3.3.2.3 Konventionella skiljedomstolar  
 
Konventionella skiljedomstolar vars behörighet grundas på en skiljeklausul mellan 

parterna omfattas enligt EU-domstolens praxis inte av domstolsbegreppet i artikel 267.47 

 

Denna fråga behandlades av EU-domstolen i målet Nordsee (1982). Domstolen 

konstaterade i detta fall att skiljeförfarandet i fråga visserligen uppvisade vissa likheter 

med domstolsverksamhet.  EU-domstolen pekade i denna del på att skiljeförfarandet i 

fråga var reglerat i lag, att skiljemannen skulle fatta sitt avgörande i enlighet med gällande 

rätt samt att dennes avgörande gällde på samma sätt som en lagakraftvunnen dom i 

förhållande till parterna. 48 EU-domstolen konstaterade dock att myndigheterna i den 

ifrågavarande medlemsstaten varken medverkat vid beslutet att välja skiljeförfarande eller 

på eget initiativ kunde ingripa i förfarandet inför skiljemannen. Den ifrågavarande 

medlemsstaten Tyskland ansågs därför inte ha överlämnat ansvaret för unionsrättens 

fullgörande till skiljedomaren. 49  Med hänsyn till denna omständighet samt till att 

skiljedomstolen saknade jurisdiktion av tvingande art ansåg EU-domstolen att 

skiljeförfarandet och det allmänna rättskipningssystemet inte ”vara så nära förknippade 

med varandra att skiljemannen skulle anses utgöra en domstol i artikelns mening”. 50 

Detta resonemang i fråga om konventionella skiljedomstolar har bekräftats av EU-

domstolen i målet Denuit (2005).51 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Mål!102/81!Nordsee,!p.!12X13!och!mål!125/04,!Denuit,!p.!16.!
48!Mål!102/81!Nordsee,!p.!10.!
49!Jfr!EUXdomstolens!resonemang!i!fallet!Broekmeulen!som!behandlas!i!avsnitt!3.3.2.2.!
50!Mål!102/81!Nordsee,!p.!12X13.!
51!Mål!125/04,!Denuit,!p.!13.!
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EU-domstolen beaktade således också i de två ovannämnda fallen den omständighet att 

medlemsstaten inte på eget initiativ kunde ingripa i förfarandet inför skiljemannen. Vad EU-

domstolen egentligen menat med detta är dock svårt att avgöra. På vilket sätt ska en 

medlemsstat kunna ingripa i ett förfarande vid en domstol? Det skulle t.ex. kunna syfta på den 

omständighet att medlemsstaterna i dessa fall varken hade del i utnämningsmakten eller 

domstolens sammansättning och således inte heller hade någon inverkan på förfarandet vid 

skiljedomstolarna, vilket var omständigheter som vägdes in vid bedömningen i fallen 

Broekmeulen och Danfoss ovan. EU-domstolen lämnade dock denna fråga öppen och har inte 

heller genom senare praxis erbjudit någon vidare förklaring. 

 

3.3.3 Sammanfattning 
 
Det tycks således som att EU-domstolen vid bedömningen av huruvida ett organ kan anses 

som upprättat enligt lag gör en helhetsbedömning av omständigheterna kring organet och dess 

reglering för att avgöra om organet i fråga kan sägas ha tillräcklig koppling till det offentliga. 

Saken kan i vissa fall vara självklar genom att lag tydligt föreskriver inrättandet av ett sådant 

organ men i andra fall mindre självklar där den offentliga kopplingen inte ter sig lika stark.  

 

Avgörande är således inte huruvida organet faktiskt inrättats genom lag utan i stället om det 

kan anses ha en sådan koppling till det offentliga att det kan anses utöva en offentlig funktion.  

Denna slutsats verkar även överensstämma med hur Matz tolkat kriteriet då han istället valt 

att benämna kriteriet ”offentlighetskriteriet”52.   

 

Omständigheter som kan tala för en sådan koppling till det offentliga är, som vi sett ovan, 

exempelvis att staten har del i utnämningsmakten och utser vissa av ledamöterna i organet, 

som t.ex. åberopades av EU-domstolen i fallet Broekmeulen som behandlats ovan.  Denna 

omständighet är dock som framgår av fallet Danfoss inte en nödvändighet. I Danfoss var det 

istället nämndens sammansättning och förfarandet för utnämningen av skiljemännen som 

bestämts genom lag, vilket enligt EU-domstolen är en annan omständighet som talar för en 

koppling till det offentliga.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Se!Matz,!a.a.,!s.!86ff.!
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En annan omständighet kan vara att det är medlemsstaten som fastställer eller godkänner 

organets förfaranderegler.53 Det som dock ter sig som avgörande då organets koppling till 

staten inte är direkt uppenbar, är huruvida medlemsstaten överlåtit åt det privaträttsliga 

organet att genomföra unionsrättsliga åtaganden. Som EU-domstolen konstaterade i 

avgörandet Broekmeulen är denna tolkning nödvändig i strävan efter att fullgöra syftet bakom 

artikel 267 FEUF.54 Det krävs att artikeln omfattar de organ som har att tillämpa unionsrätten 

för att en enhetlig tolkning och tillämpning ska kunna säkras. 

 

3.4 Stadigvarande karaktär 
 
EU-domstolen har även uttalat att det hänskjutande organet, för att anses som domstol i 

artikel 267 FEUF mening, måste vara av stadigvarande karaktär.  EU-domstolen har dock inte 

ägnat mycket tid åt detta kriterium i sin praxis utan i princip endast uttalat att det ska vara 

fråga om ett permanent organ av icke tillfällig karaktär. 55  

 

Inte heller här har EU-domstolen direkt motiverat detta krav som den ställer på de nationella 

organen. Matz menar att detta på ett allmänt plan hänför sig till de dåliga erfarenheter som i 

historien hängt ihop med tillfälligt upprättade domstolar. Kravet utgör ett grundläggande 

element för en rättsstat och har till syfte att förebygga att domstolarna utnyttjas av politiska 

strömningar som inte är demokratiska.56  

 

Generaladvokaten Léger framförde angående detta kriterium i fallet Mannesmann (1998) att 

den omständighet att organet är upprättat enligt lag kan vittna om att avsikten varit att inrätta 

en varaktig instans.57 Som Matz också konstaterat skulle alltså den omständighet att organet 

är upprättat enligt lag även tala för att det också är varaktigt. EU-domstolen har i flertalet fall 

hänvisat just till bestämmelser varigenom organet eller dess uppgift inrättats genom lag för att 

konstatera dess permanenta natur. 58 EU-domstolen har inte satt upp någon nedre tidsgräns för 

domstolarnas livslängd.59 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!Se!mål!61/65,!Vaassen!och!Matz,!a.a.,!s.!97f.!
54!Mål!246/80!Broekmeulen,!p.!16.!
55!Se!t.ex.!mål!61/65,!Vaassen!och!mål!CX195/98,!Österreichischer!Gewerkschaftsbund!p.!26.!
56!Matz,!a.a.,!s.!102.!
57!Generaladvokatens!förslag!till!avgörande!i!mål!CX44/96,!Mannesmann,!p.!38."
58!Se!t.ex.!mål!CX407/98!Abrahamsson,!p.!30,!mål!CX246/05!Häupl,!p.!19!samt!de!förenade!målen!CX
110/98XCX147/98,!Gabalfrisa,!p.!24.!
59!Matz,!a.a.,!s.!104.!
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Enligt Matz torde man även utifrån rättsfallet Danfoss (1989), som behandlats ovan, kunna 

utläsa att detta kriterium inte innebär ett krav på att dömande organ av halvofficiell karaktär 

måste sammanträda permanent. EU-domstolen berörde inte uttryckligen 

stadigvarandekriteriet i sin motivering. Organet som var föremål för bedömning var dock en 

skiljedomstol som endast sattes samman för varje mål. Eftersom EU-domstolen valt att beakta 

organet som en domstol accepterade den uppenbarligen även den omständighet att organet 

inte sammanträder permanent. 60 

 

Matz verkar även argumentera för att frågan om domarnas förordnanden beaktas vid 

prövningen av detta kriterium. Matz bygger i denna del sitt resonemang bland annat på fallet 

Broekmeulen (1981) där generaladvokaten Reischl konstaterat att nämnden enligt sin 

arbetsordning var ett permanent organ. 61  Även EU-domstolen hänvisade i sin motivering till 

organets arbetsordning som stadgade att ledamöterna utsågs för en period om fem år. Matz 

drog av dessa omständigheter den slutsatsen att tidsbegränsade förordnanden följaktligen inte 

tycks ha varit något problem för frågan om organets stadigvarande karaktär.62  

 

Enligt min uppfattning så är det tveksamt om det är stadigvarandekriteriet som behandlas av 

EU-domstolen i detta sammanhang. I samband med att EU-domstolen hänvisar till organets 

arbetsordning uttalar domstolen nämligen även ”härav följer att de nederländska 

myndigheterna i hög grad är involverade i besvärsnämndens sammansättning”. 63  Som 

framgått vid beskrivningen av detta fall i avsnitt 3.3.2.2 ovan, utgjorde detta ett led i 

domstolens prövning av huruvida organet i fråga kunde anses ha en koppling till det offentliga 

och således anses upprättat enligt lag. Även i övrigt verkar EU-domstolen endast hänvisa till 

att det är organet och dess verksamhet som ska vara stadigvarande och av icke tillfällig natur. 

Ett organ kan således vara stadigvarande även om ämbetstiderna inte är ”så stadigvarande”.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!Matz,!a.a.,!s.!103.!
61!Matz!hänvisar!därutöver!till!generaladvokaten!Saggios!uttalande!hans!förslag!till!avgörande!i!mål!CX
103/97!Köllensperger.!Saggio!uttalade!här!i!fråga!om!ämbetsperioder!på!fem!år!att!detta!inte!påverkade!
bedömningen!om!huruvida!organet!var!att!anses!som!varaktigt!inrättat.!Saggio!menade!att!det!var!”känt”!
att!ämbetstiden!för!domare!i!den!ifrågavarande!medlemsstat!kan!begränsas!till!viss!tid!och!att!det!som!var!
av!betydelse!var!att!perioden!är!fastställd!i!lag!och!således!inte!godtyckligt!kan!väljas!av!den!som!har!
rätten!att!förordna.!EUXdomstolen!konstaterade!dock!endast!att!varaktighetskriteriet!var!uppfyllt!i!detta!
fall.!Se!Matz,!a.a.,!s.!105.!
62!Se!Matz,!a.a.,!s.!104!f.!
63!Mål!246/80!Broekmeulen,!p.!9.!
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Jag håller dock med Matz i hans slutsats att tidsbegränsade förordnanden inte tycks utgöra 

något hinder för att betrakta ett organ som permanent inrättat.64 

 

3.5 Jurisdiktion av tvingande art 
 
Domstolens jurisdiktion måste även enligt EU-domstolen vara av tvingande, eller annorlunda 

uttryck, av obligatorisk art. Även här är bedömningen oftast tämligen okomplicerad vad gäller 

de statliga domstolar som ingår i en medlemsstats domstolsorganisation. Problematiken 

hänför sig istället återigen främst till olika typer av skiljeförfarande.  Det finns dock fall där 

statliga organs tvingande jurisdiktion har ifrågasatts; nämligen då den bindande karaktären på 

dess avgöranden kunnat ifrågasättas.65 

 

Kriteriet innebär främst att organet ska utöva en tvingande jurisdiktion på så sätt att en part 

kan anhängiggöra en tvist vid organet utan motpartens samtycke. Men det har ibland även en 

annan ”dimension”. Det finns situationer där EU-domstolen sett till frågan om avgörandenas 

karaktär vid prövningen av detta kriterium; nämligen de fall där organen inte meddelar 

officiellt bindande beslut eller där det i övrigt är tveksamt om man kan se organets beslut som 

bindande.  Matz har i sin avhandling i fråga om detta kriterium uttryckt att detta kriterium 

består av två delar; ett krav på tvingande jurisdiktion samt ett krav på att organet meddelar 

avgöranden av tvingande art.66 Jag har istället valt att se frågan om avgörandenas karaktär 

som ett ”underkriterium” till frågan om organet har jurisdiktion av obligatorisk art. Då ett 

organ saknar behörighet att besluta i saken är det ju tveksamt om det överhuvudtaget går att 

tala om en jurisdiktion. Jag ser därmed frågan om avgörandenas karaktär som ett led i 

prövningen av organets jurisdiktion. Avgörandenas karaktär har även, som vi kommer se 

nedan i avsnitt 3.9.1.2, en nära koppling till kravet på en rättskipande verksamhet.  

 

3.5.1 Karaktären av organets avgöranden  
 
Ett fall från senare tid som behandlar frågan om avgörandenas karaktär är rättsfallet D och A 

(2013). Det var i detta fall fråga om ett organ ”Refugee Appeals Tribunal” som hade att pröva 

rekommendationer i fråga om asylansökningar som meddelats av ”Refugee Applications 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64!Matz,!a.a.,!s.!105.!
65!Se!de!förenade!målen!!CX69/96XCX79/96,!Garofalo!m.fl.!samt!mål!C‑175/11,!D!och!A.!
66!Matz,!a.a.,!s.!109.!
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Commissioner”. EU-domstolen analyserade här frågan om huruvida Refugee Appeals 

Tribunal kunde anses ha tvingande jurisdiktion i artikel 267 mening. Domstolen konstaterade 

först och främst att det var just Refugee Appeals Tribunal som enligt medlemsstatens 

flyktinglag var behörig att pröva överklaganden av rekommendationerna från 

beslutsmyndigheten. EU-domstolen konstaterade därefter att ministern som hade att slutligt 

besluta om asylansökningarna saknade helt bedömningsutrymme för det fall Refugee Appeals 

Tribunal meddelat ett för den asylsökande gynnande beslut. Gynnande beslut var därför i 

detta avseende av tvingande art och bindande för de nationella myndigheterna. EU-domstolen 

fann därför att ”Refugee Appeals Tribunal” hade en jurisdiktion av tvingande art.67   

 

I Garofalo m.fl. (1997) var det fråga om organet Cosiglio di Stato kunde anses som en 

domstol i artikel 267 mening. Consigli di Stato hade som uppgift att yttra sig i vissa tvister 

innan presidenten tog det formella beslutet i frågan. EU-domstolen konstaterade här att: 

 
”… it appears from the file that reference to the Consiglio di Stato is compulsory and that its 

opinion, based solely on the application of rules of law, forms the basis for a decision which 

will be formally adopted by the President of the Italian Republic. Such an opinion, which 

comprises both reasoning and an operative part, is an integral part of a procedure, which, at 

this stage, is the only one capable of resolving a dispute between private individuals and the 

administration. A decision which does not conform with the opinion of the Consiglio di Stato 

can be adopted only after deliberation within the Council of Ministers and must be duly 

reasoned. ”68 

EU-domstolen uttalar sig inte uttryckligen här om vilket kriterium den här resonerar kring. De 

kriterier som återstod för EU-domstolen att pröva var dock kravet på tvingande jurisdiktion 

samt kravet på dömande verksamhet. Enligt min mening finns med hänsyn till domstolens 

resonemang goda skäl för uppfattningen att EU-domstolen behandlat dessa kriterier i en 

sammanslagen prövning.  

 

Av argumentationen i ovan citerade stycke framgår enligt min mening att EU-domstolen 

framhåller att man vid prövningen måste ta hänsyn till vad för karaktär förfarandet och 

avgörandet har i praktiken. Som EU-domstolen konstaterar så var presidenten i princip 

skyldig att besluta i enlighet med organets yttrande och ett avsteg från ett sådant kan endast 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67!Mål!C‑175/11,!D!och!A,!p.!86X87.!
68De!förenade!målen!CX69/96XCX79/96,!Garofalo!m.fl.,!p.!24.!
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göras efter regeringsbeslut. Detta organets yttrande utgjorde dessutom enligt EU-domstolen 

en integrerad del av förfarandet hos presidenten som i sin tur utgjorde den enda möjligheten 

att få tvisterna mellan de enskilda och förvaltningsmyndigheten prövade. Denna omständighet 

i kombination med att yttrandet i princip var bindande för presidenten medförde att Consiglio 

di Stato hade tvingande jurisdiktion. 

 

3.5.2 Tvingande jurisdiktion  
 

3.5.2.1 Statliga organ 
 
I fråga om statliga organ är den tvingande jurisdiktionen som påpekats ovan oftast 

okomplicerad då den tvingande behörigheten oftast framkommer av lag. Det kan t.ex. vara 

fråga om ett organ vars behörighet att avgöra vissa tvister föreskrivs i lag utan att det förskrivs 

att denna behörighet är av valfri karaktär. Detta konstaterades av EU-domstolen i fallet Häupl 

(2007): 

 

”Att nämnda organs jurisdiktion är av tvingande art följer av samma bestämmelser, eftersom 

dess behörighet att avgöra ovannämnda överklaganden föreskrivs i lag och inte är av valfri 

karaktär.” 69 

 

Likaså konstaterade EU-domstolen i Österreichischer Gewerkschaftsbund (2000) att ett organ 

hade sådan jurisdiktion av tvingande art då det föreskrevs i lag att endera parten kunde 

anhängiggöra en talan vid organet oberoende av invändningar från den andra parten.70  

 

3.5.2.2 Organ av helt eller delvis privaträttslig natur 
 
Genom kravet på tvingande jurisdiktion hamnar privata skiljeorgan i regel utanför artikel 267 

tillämpningsområde då privaträttsliga organ oftast inte har exklusiv behörighet. 71 Det finns 

oftast i sådana frågor möjlighet att, förutom i det fall där skiljeavtal ingåtts, anhängiggöra 

tvisten vid allmän domstol. Nedan kommer dock behandlas ett antal undantag till detta. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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I rättsfallet Vaassen (1966), som behandlats i avsnitt 3.3.2.2, konstaterade EU-domstolen att 

sådan tvingande jurisdiktion förelåg i fråga om en skiljedomstol som inrättats av en privat 

pensionsfond. I detta fall var försäkringstagarna i fråga obligatoriskt anslutna till 

pensionsfonden enligt en förordning som hade antagits av ett offentligrättsligt organ. Enligt 

en bestämmelse i den reglering som gällde mellan pensionsfonden och försäkringstagarna 

föreskrevs att dessa vid händelse av tvist var skyldiga att vända sig till skiljedomstolen. Då 

det förelåg en skyldighet att vända sig just till skiljedomstolen vid händelse av tvist fann EU-

domstolen att skiljedomstolen utövade en jurisdiktion av tvingande art72   

 

I Danfoss (1989), även det behandlat i föregående avsnitt, uppkom bland annat frågan om en 

facklig skiljedomstol kunde anses ha tvingande jurisdiktion. I lag föreskrevs att 

skiljedomstolen hade att pröva tvister mellan arbetsgivarförening och fackförbund för de fall 

då parterna i kollektivavtal inte fastställt annat förfarande kunde anses som domstol i artikelns 

mening. EU-domstolen uttalade ifråga om denna bestämmelse: 

 

”Det är således den fackliga skiljedomstolen som utgör sista instans för avgörande av tvisten. 

Var och en av parterna kan väcka talan vid skiljedomstolen oavsett om den andra parten 

motsätter sig detta. Domstolens behörighet förutsätter således inte parternas samtycke.”73 

 

EU-domstolen fann med hänsyn till dessa skäl att skiljedomstolen uppfyllde kravet på 

tvingande behörighet.  

 

I Broekmeulen (1981) fann EU-domstolen att en besvärsnämnd som införts av en 

privaträttslig yrkesorganisation i praktiken hade tvingande jurisdiktion. EU-domstolen 

konstaterade i detta fall att det i praktiken saknades möjlighet att få de överklagade besluten 

prövade av vanlig domstol och att besvärsnämndens beslut erkändes som slutliga i 

medlemsstaten. I praktiken förelåg därför en tvingande jurisdiktion för besvärsnämnden som 

var den enda instans som prövade de överklagade besluten. Som ovan konstaterats i avsnitt X 

vägde den omständighet att det i besvärsnämndens uppgifter inbegreps att tillämpa 

unionsrättsliga bestämmelser tungt. EU-domstolen förklarade här att för att EU-domstolen ska 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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kunna säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-rätten måste densamma också ha möjlighet 

att uttala sig i frågor om tolkning och giltighet som kan uppstå vid nämnden.74  

 

3.5.2.3 Konventionella skiljedomstolar  
 
Bristen på karaktären av bindande jurisdiktion är den främsta anledningen till att 

konventionella skiljedomsnämnder av EU-domstolen uteslutits från domstolsbegreppet. Då 

parterna genom en skiljeklausul valt förfarande vid skiljedomstolen föreligger nämligen 

varken någon rättslig eller faktisk skyldighet för parterna att hänskjuta sina tvister till 

skiljedomstolen. 75 

3.5.3 Sammanfattning 
 

Den tvingande jurisdiktionen innebär således att organets behörighet inte är beroende av 

parternas samtycke och att sålunda var och en av parterna kan anhängiggöra en tvist vid 

organet oberoende av om motparten motsätter sig detta. Organets jurisdiktion kan antingen 

framgå av en föreskrift i lag eller av att parterna i praktiken är hänvisade till organet och att 

det för förfarandet saknas en ordinarie domstol att vända sig till. För de fall där det inte 

föreligger någon rättslig eller faktisk skyldighet för parten att vända sig till organet kan man 

inte tala om en tvingande behörighet.  

 

En prövning av detta kriterium kan också, som vi sett ovan, inbegripa en prövning av 

huruvida organet ifråga överhuvudtaget har jurisdiktion över tvisten. Så är fallet där det kan 

ifrågasättas huruvida organen egentligen ”beslutar” i saken genom bindande avgöranden. Vid 

denna prövning torde man böra se bland annat till vad för verkningar beslutet ges i praktiken.  

 

3.6 Kontradiktoriskt förfarande (inter partes-kriteriet) 
 
En annan omständighet som enligt EU-domstolen ska beaktas vid prövningen av huruvida ett 

organ ska omfattas av domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF är huruvida förfarandet vid 

organet är kontradiktoriskt. I fråga om detta krav har EU-domstolen dock framhävt att detta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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inte är ett krav av absolut karaktär.  EU-domstolen har i fråga om denna omständighet uttalat 

att det: 

 

”… enligt den artikeln krävs det inte för anhängiggörandet vid domstolen att det förfarande 

under vilket den nationella domstolen formulerar begäran om förhandsavgörande är 

kontradiktoriskt, även om ett sådant förfarande kan visa sig vara till gagn för rättvisan.”76 

 

Avgörande är således inte huruvida förfarandet vid organet är kontradiktoriskt utan istället 

huruvida organet utövar en dömande verksamhet. Ett organ som utövar dömande verksamhet 

kan hänskjuta en fråga till EU-domstolen oberoende av vilket stadium i processen denna 

befinner sig i.77 EU-domstolen har i ett flertalet domar bekräftat detta ställningstagande. 78 Att 

domstolen tillämpar ett kontradiktoriskt förfarande är således endast en omständighet som 

talar i riktningen att organet ska anses vara en domstol, men som inte är av en avgörande 

betydelse.79  

 

3.6.1 Ett kontradiktoriskt förfarande  
 
Ett kontradiktoriskt förfarande torde i grunden innebära att båda parter i en rättegång ska få ta 

del av samt bemöta materialet i processen.80 EU-domstolen har inte ännu givit sin egen 

definition av vad ”kravet” på ett kontradiktoriskt förfarande innebär. Man kan dock i 

domstolens rättspraxis utläsa vissa återkommande ”drag” som domstolen fäst vikt vid då den 

funnit att ett sådant kontradiktoriskt förfarande varit för handen. Omständigheter som 

domstolen har beaktat är huruvida parterna har haft möjlighet att inkomma med yttranden och 

inge bevisning för sina påståenden. Det beaktas vidare om de får ta del och yttra sig över 

sådana handlingar som tillförts processen av annan än de själva. Men även om det finns 

möjlighet att begära muntlig förhandling där vittnen och sakkunniga kan höras. EU-domstolen 
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har även definierat det kontradiktoriska förfarandet med att det är parterna som bestämmer 

förfarandets omfattning.81  

 

Det går dock inte att med säkerhet utifrån EU-domstolens praxis avgöra vilka av dessa 

omständigheter som anses som nödvändiga för att förfarandet ska anses vara kontradiktoriskt 

eller hur stor roll var och en av dessa spelar vid denna bedömning. Man torde dock ur 

domstolens praxis kunna utläsa att domstolens grundtanke om ett kontradiktoriskt förfarande 

är ett förfarande där två parter står mot varandra och där båda ska höras innan ett beslut 

fattas.82  

 

Av vad ska då detta kontradiktoriska förfarande framgå Matz drar slutsatsen av fallet 

Abrahamsson (2000) att EU-domstolen vid denna bedömning inte endast ser till huruvida ett 

sådant kontradiktoriskt förfarande framgår av förfarandereglerna men även till hur förfarandet 

faktiskt ”ser ut”.83 EU-domstolen förklarar nämligen i denna del ”… att förfarandet vid 

nämnden är kontradiktoriskt, även om detta inte uttryckligen anges i förvaltningslagen”.84 

Matz slutsats förefaller rimlig med hänsyn till detta uttalande.85  

 

Som framgått ovan spelar den omständighet huruvida förfarandet vid organet är 

kontradiktoriskt en tämligen liten roll för EU-domstolens prövning av organets ställning som 

domstol enligt artikel 267 FEUF.  Icke-kontradiktoriska förfaranden godtas av EU-domstolen 

och frågan om förfarandet är kontradiktoriskt utgör endast en av bedömningsfaktorerna vid 

prövningen. Man skulle nästan kunna gå så långt till att säga att detta inte längre utgör ett 

kriterium då EU-domstolen regelmässigt insisterar på att detta krav inte är absolut. Av denna 

anledning kommer detta kriterium inte att behandlas utförligare i denna uppsats.  

 

 
!
!
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3.7 Tillämpande av rättsregler (Rättsregelkriteriet) 
 
 

Enligt EU-domstolens praxis krävs även att organet ifråga avgör mål utifrån en tillämpning av 

rättsregler för att det ska vara en domstol enligt artikel 267 FEUF. 86 Organet ska således 

grunda sina avgöranden på rättsregler och får inte lägga utomrättsliga faktorer till grund för 

sina avgöranden.87  

 
3.7.1 Tillämpning av materiella rättsregler 
 
En fråga som uppstått inom ramen för detta kriterium är huruvida en domstol som enligt ett 

skiljeavtal mellan parterna tillämpar rätt och billighet kan anses som en domstol i artikelns 

mening. EU-domstolen har i fråga om detta i fallet Nordsee (1982) uttalat att det följer av 

principerna om EU-rättens företräde och dess enhetliga tillämpning att en domstol vid 

prövning av en överklagad skiljedom ska iaktta unionsrätten. EU-domstolen slog här således 

fast vikten av att EU-rätten tillämpas fullt ut även av skiljenämnder.88 I fallet Almelo (1994) 

fann EU-domstolen i linje med detta att en organ som har att pröva en skiljedom kan anses 

vara en domstol i artikel 267 FEUF mening även då den har att tillämpa rätt och billighet.89 

 

I doktrin finns det de som givit fallet Almelo en generell innebörd och menar att 

rättsregelkriteriet således inte utesluter att organet dömer i enlighet med rätt och billighet 

under förutsättning att organet även tillämpar EU-rätten.90  Matz frågar sig i sin framställning 

om detta innebär att kriteriet i själva verket endast utgör ett krav på att organet i fråga måste 

tillämpa EU-rätt? Detta skulle enligt honom innebära att kriteriets innehåll får en väldigt 

begränsad betydelse då EU-domstolen slagit fast att alla medlemsstatens organ har att iaktta 

EU-rätten.91 Då det dessutom, för att en nationell domstol överhuvudtaget ska få hänskjuta en 

fråga till EU-domstolen, krävs att frågan hänför sig till tolkningen eller giltigheten av en EU-

rättsakt blir kriteriet onekligen vid en sådan innebörd lätt överflödigt.92   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.7.2 Tillämpning av formella rättsregler 
 
Då praxis är mycket knapphändig i fråga om detta kriterium finns vissa frågetecken avseende 

vad för omständigheter som egentligen beaktas vid denna prövning. Vad är det för rättsregler 

organet ska tillämpa, endast materiella eller även formella? I rättsfallet Dorsch (1997) nämnde 

EU-domstolen vissa processuella regler i samband med dess prövning av rättsregelkriteriet: 

 

”… federala tillsynskommissionen är skyldig att tillämpa de bestämmelser rörande 

offentliga upphandlingar som framgår av gemenskapsdirektiven och de nationella 

bestämmelser som har antagits för att införliva dem. De allmänna processuella kraven, 

såsom skyldigheten att höra parterna, att fatta beslut med absolut majoritet och att 

motivera besluten, nämns dessutom i § 3 i förordningen om förfarandet vid prövning av 

offentliga upphandlingar som har publicerats i Bundesgesetzblatt. Federala 

tillsynskommissionen tillämpar följaktligen rättsregler.”93  

 

Vad kan man då dra för slutsats från detta uttalande? Det kan mycket väl vara som Matz 

konstaterar; att detta i första hand får ses som ett bemötande av EU-kommissionens 

invändning. EU-kommissionen menade nämligen att organet inte uppfyllde kriteriet avseende 

tillämpning av rättsregler eftersom dess förfarande reglerades av en intern arbetsordning av 

icke officiell karaktär. 94    Matz frågar sig ändock om EU-domstolen menat att existensen av 

processuella bestämmelser ingår i rättsregelkriteriet. Han hänvisar i denna del även till EU-

domstolens avgörande, Gabalfrisa (2000), där frågan om organets motiveringsskyldighet 

återkommer. EU-domstolen uttalade här att: 

 

”…  beslut av Tribunales Económico-Administrativos skall vara motiverade vad avser 

bedömningen av de faktiska omständigheterna och den juridiska bedömningen…”95 

 

En annan tänkbar slutsats är enligt min mening att EU-domstolen syftat på att organets 

rättsregeltillämpning framgår av att organet ska motivera ”den juridiska bedömningen”. EU-

domstolen har alltså som vi sett ovan i vissa fall behandlat sådana formella regler i samband 

med bedömningen av om rättsregelkriteriet är uppfyllt. Det är dock enligt min mening svårt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93!Mål!CX54/96,!Dorsch,!p.!33.!
94!Mål!CX54/96,!Dorsch,!p.!32!och!Matz,!a.a.,!s.!152f.!
95!De!förenade!målen!CX110/98X!CX147/98,!Gabalfrisa,!p.!38.!
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att utifrån dessa domar dra några säkra slutsatser om vad som faktiskt omfattas av 

rättsregelkriteriet utöver ett krav på en tillämpning av materiella rättsregler.  

 

3.8 Oberoende ställning 
3.8.1 Inledning  
 
Av EU-domstolens praxis gäller även ett krav på att organet ska inta en oberoende ställning. 

Kriteriets benämning ”oberoende ställning” är dock till viss del missvisande då kravet inte 

endast omfattar ett krav på självständighet utan även omfattar frågor om opartiskhet. Detta har 

tydliggjorts genom nyare praxis där EU-domstolen i vissa fall har talat om kriterierna 

avseende oberoende och opartiskhet.96  

 

Detta kriterium verkar överhuvudtaget vara under utveckling och vid en undersökning av EU-

domstolens rättspraxis finner man att domstolen är tämligen inkonsekvent i sitt sätt att 

behandla detta kriterium. Det finns inte ett återkommande ”standardcitat” som domstolen 

återkommer till utan istället flera. Har EU-domstolen avsett en ändring av rättspraxis?  

 

3.8.1.2 Kriteriets utveckling i praxis 
 
Organets oberoende ställning är en omständighet som enligt EU-domstolen inte kan skiljas 

från dess dömande uppgift. Kravet innebär enligt domstolen främst ett krav på att det aktuella 

organet ska vara utomstående i förhållande till den myndighet som fattat det omtvistade 

beslutet. Därutöver finns enligt EU-domstolen två övriga aspekter på begreppet; en yttre och 

en inre.97  EU-domstolens kategorisering i en yttre och inre aspekt är en tämligen ny 

företeelse. Tidigare uppstod istället snarare frågan om ett oberoende på tre plan; i förhållande 

den beslutsfattande myndigheten, till den verkställande makten samt till parterna i målet. 

 

För en oberoende ställning krävs att organet enligt medlemsstatens reglering är 

organisatoriskt och funktionellt frikopplad från beslutsmyndigheten och statsmakten i övrigt. 

Därutöver krävs en oberoende ställning i förhållande till parterna och saken. EU-domstolen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96Se!t.ex.!!mål!CX17/00,!De!Coster,!p.!17,!mål!C‑506/04,!Wilson,!p.!48,!mål!C‑109/07,!Pilato,!p.!24!och!mål!CX
49/13,!MF!7,!p.!23.!
97!Mål!C‑506/04,!Wilson,!p.!49X50,!mål!C‑517/09,!RTL!Belgium,!p.!38X39!samt!mål!C‑175/11,!D!och!A!p.!95X
96.!
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har i praxis från senare år i vissa av sina domar sammanfattat innehållet i kravet på oberoende 

ställning på följande sätt:  

 

”Domstolen har preciserat att sådana garantier för oberoende ställning och opartiskhet 

förutsätter att det finns regler, särskilt vad gäller organets sammansättning, utnämningar, 

tjänsternas varaktighet och grunderna för medlemmarnas röstnedläggelse, jäv och 

avsättning, som utesluter allt rimligt tvivel som enskilda skulle kunna hysa beträffande 

organets förmåga att inte låta sig påverkas av yttre omständigheter och dess neutralitet i 

förhållande till de motstående intressena.” 98 

 

På så sätt har EU-domstolen uttryckt att det krävs att organen enligt artikel 267 är reglerade så 

att de erbjuder sådana garantier för oberoende och opartiskhet att dessa utesluter allt rimligt 

tvivel i fråga om detta från de enskildas sida. Det var i fallet Wilson (2006) som EU-

domstolen för första gången uttryckte sig på detta sätt.99 Detta tämligen nya uttryckssätt tycks, 

som vi kommer se nedan, till viss del återkoppla till Europadomstolens praxis i fråga om 

artikel 6.1 Europakonventionen.   

 

EU-domstolen är dock som sagt tämligen inkonsekvent vid sin behandling av detta kriterium. 

Det har således varit svårt att formulera en lättöversiktlig och lättförståelig presentation av 

denna del av domstolsbegreppet. Jag kommer nedan behandla kriteriet i tre delar. 

Inledningsvis kommer jag behandla den del som framhävs av EU-domstolen som den främsta 

delen av oberoendekriteriet; nämligen organets utomstående ställning i förhållande till 

beslutsmyndigheten. Därefter kommer jag behandla det som EU-domstolen kallar den yttre 

och den inre aspekten av begreppet, varav jag funnit att det som numera rubriceras den ”yttre 

aspekten” främst behandlar frågan om organets oberoende i förhållande till den verkställande 

makten medan den ”inre aspekten” istället omfattar frågor om organets förhållande till 

parterna och saken i målet.  

 

3.8.2 Utomstående i förhållande till beslutsmyndigheten  
 
EU-domstolen har i sin praxis förklarat att det unionsrättsliga begreppet ”domstol” är av den 

natur att det endast kan avse ett organ som har egenskapen av utomstående i förhållande till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98!Se!mål!C‑109/07,!Pilato,!p.!24,!jfr!även!mål!C‑175/11,!D!och!A,!p.!97!och!mål!CX49/13,!MF!7,!p.!23.!
99!Mål!C‑506/04,!Wilson,!p.!53.!
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den myndighet som har fattat det överklagade beslutet. Det överprövande organet måste vara 

oberoende i förhållande till den beslutande myndigheten på så sätt att det inte föreligger 

någon organisatorisk eller funktionsmässig koppling mellan dessa.100  

 

3.8.2.1 Organisatoriskt fristående  
 
Vid EU-domstolens prövning av oberoendekriteriet börjar den oftast med att pröva 

huruvida det föreligger en organisatorisk koppling mellan det ”prövande organet” och 

beslutsmyndigheten.  

 

I fråga om den organisatoriska kopplingen har EU-domstolen uttalat att en myndighet som 

prövar ett beslut från en avdelning inom förvaltningen inte kan utgöra en utomstående 

myndighet i förhållande till beslutsmyndigheten eftersom det finns en sådan koppling 

myndigheterna emellan.101  Ett exempel på detta är EU-domstolens dom Corbiau (1993) 

där det var fråga om en begäran om förhandsavgörande från en skattedirektör inom ramen 

för en överprövande verksamhet. Skattedirektören var chef på en skattemyndighet och 

hade att pröva överklaganden av beslut som fattats av lägre tjänstemän på samma 

myndighet. EU-domstolen konstaterade här att det förelåg en uppenbar organisatorisk 

koppling mellan denna verksamhet och den som lämnade de omtvistade besluten. 

Avsaknaden av organets oberoende ställning bekräftades även enligt EU-domstolen av att 

det var skattedirektören som uppträdde som part i händelse av att målet överklagades till 

domstol.102  

 

En annan omständighet som kan sätta ifråga organets oberoende i förhållande till den 

beslutande myndigheten är dess sammansättning. Detta behandlades i fallet Schmid (2002) 

där frågan var om en avdelning för överprövning av skattebeslut kunde anses utomstående i 

förhållande till den skattemyndighet som meddelat besluten. Vid det överprövande organet 

kom nämligen två av avdelningens fem ledamöter från skattemyndigheten, varav en av dessa 

var ordföranden för skattemyndigheten som i vart fall enligt lag innehade ordförandeposten 

vid den överprövande avdelningen. Denna avdelning kunde med hänsyn till dessa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!Se!t.ex.!mål!CX24/92!Corbiau!p.!15,!mål!CX516/99,!Schmid,!p.!37!och!Mål!C‑363/11,!Epitropos,!p.!20.!
101!Mål!CX24/92!Corbiau!p.!15X16!och!mål!C‑363/11,!Epitropos,!p.!21.!
102!Mål!CX24/92!Corbiau!p.!15X16.!
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omständigheter inte anses vara organisatoriskt fristående från beslutsmyndigheten enligt EU-

domstolen. I detta fall gick EU-domstolen dock vidare och prövade om avdelningen ändå 

kunde anses som oberoende om myndigheten var funktionellt fristående från 

skattemyndigheten (se nästföljande avsnitt). 103  Enligt detta rättsfall torde alltså en 

organisatorisk koppling till beslutsmyndigheten kunna godtas under förutsättning att det inte 

även finns en funktionsmässig koppling.104  

 

3.8.2.2 Funktionsmässigt fristående   
 
Avsaknad av funktionsmässig koppling innebär att organet måste vara självständigt på så sätt 

att den i sitt beslutsfattande inte tar emot instruktioner från beslutsmyndigheten eller annan 

myndighet. 105   

 

I fallet Gabalfrisa (2000) fann EU-domstolen att det överprövande organet Tribunales 

Económico-Administrativos var att anses som utomstående i förhållande till 

beslutsmyndigheten då det förelåg en funktionsmässig uppdelning myndigheterna emellan. 

Det var även i detta fall fråga om ett organ som hade att pröva beslut fattade av en 

skatteförvaltning. I fråga om organets oberoende konstaterade EU-domstolen att 

medlemsstaten genom lag säkerställde en funktionsmässig uppdelning mellan å ena sidan 

skatteförvaltningen som ansvarade för förvaltning, uppbörd och taxering, och å andra sidan 

Tribunales Económico-Administrativos, som prövade klagomål som anförts mot 

skatteförvaltningens beslut utan att ta emot instruktioner från densamma.106  

 

De bestämmelser som skulle garantera organets funktionsmässiga fristående i ovan 

behandlade fallet Schmid (2002) var dock inte tillräckliga. Som ovan förklarats bestod den 

organisatoriska kopplingen i detta fall i att två av den överprövande avdelningens fem 

ledamöter kom från den beslutande skattemyndigheten, varav en av dessa enligt lag innehade 

ordförandeposten.  Det förelåg enligt EU-domstolen i detta fall därför även en 

funktionsmässig koppling då dessa ledamöter fortsatte sin tjänsteutövning vid 

skattemyndigheten och på så sätt kunde ta emot anvisningar från sina överordnade. Enligt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103!Mål!CX516/99,!Schmid,!p.!37X39.!
104!Jfr!Matz,!a.a.,!s.!221.!
105!De!förenade!målen!CX110/98XCX147/98,!Gabalfrisa,!p.!39,!mål!CX407/98,!Abrahamsson,!p.36!och!mål!CX
516/99,!Schmid,!p.!37.!!
106!De!förenade!målen!CX110/98X!CX147/98,!Gabalfrisa,!p.!39X40.!
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EU-domstolen kunde även organets fristående i förhållande till statsmakten i övrigt 

ifrågasättas.107 

 

Den omständighet att det i detta fall i lag föreskrevs ett förbud mot att motta anvisningar vid 

utövandet av uppdraget samt att ledamot som kommer från skattemyndigheten inte ska delta 

vid behandling av frågor som denne normalt deltar i vid skattemyndigheten, förändrade inte 

EU-domstolens syn på detta. Inte heller garanterades något sådant oberoende av att 

ordföranden enligt praxis avstår från att utöva sitt uppdrag som ordförande vid den 

överprövande avdelningen och istället utser en annan tjänsteman från skattemyndigheten. 

Organet kunde sammanfattningsvis därför inte anses som tillräckligt oberoende i förhållande 

till beslutsmyndigheten och verkställande makten. 108   

 

Bedömningen av organets funktionsmässiga oberoende 

Hur bedömningen av organets funktionsmässiga oberoende sker verkar således inte riktigt 

vara klarlagt i praxis. Många av de gånger EU-domstolen hänvisat till denna omständighet 

verkar den nöja sig med att endast konstatera att det i fråga om organet t.ex. föreskrivs ett 

förbud att motta instruktioner.109 Eller med att organens funktionsmässiga uppdelning på 

annat sätt framkommer, som i fallet Gabalfrisa ovan, genom en tydlig uppdelning av deras 

uppgifter i lag.  

 

I doktrin finns författare som ansett att en osanktionerad bestämmelse om organets 

funktionella oberoende är tämligen svag och kräver komplettering av annan reglering för att 

säkerställa den funktionsmässiga uppdelningen. 110  Även Matz har i fråga om denna 

omständighet förklarat att man inte endast kan se till en enskild bestämmelse om 

funktionsmässigt oberoende utan att man även måste se till hur det ser ut i realiteten. Ovan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107!I!fråga!om!organets!koppling!till!statsmakten!i!övrigt!framhävde!EUXdomstolen!den!omständighet!att!
det!var!ordföranden!vid!skattemyndigheten!som!tillsatte!ledamöterna!vid!den!överprövande!avdelningen.!
Då!det!saknades!uttryckliga!bestämmelser!om!tjänsternas!varaktighet!och!upphörande!kunde!
ledamöterna!inte!anses!ha!tillräckligt!skydd!mot!otillbörlig!inblandning!och!påtryckning!från!regeringens!
sida.!Ingenting!hindrade!ordföranden!från!att!godtyckligt!ändra!sammansättningen!av!avdelningen!för!att!
kunna!ge!anvisningar!i!ärenden!som!behandlas.!Ordföranden!för!skattemyndigheten!kunde!dessutom!
även!väcka!talan!mot!beslut!som!fattats!av!det!överprövade!organet!och!därvid!företräda!en!ståndpunkt!
som!skiljer!sig!från!inställningen!på!den!avdelning!som!han!är!ordförande!vid.!Enligt!EUXdomstolen!fanns!
därmed!även!risk!för!att!denne!eventuellt!kunde!agera!enligt!anvisningar!från!finansdepartementet,!se!
vidare!mål!C‑516/99,!Schmid,!p.!41X42.!!
108!Mål!C‑516/99,!Schmid,!p.!37X43.!
109!Se!t.ex.!mål!CX407/98!Abrahamsson,!p.!32!och!mål!CX246/05!Häupl,!p.!28.!
110!Shetreet,!Shimon,!och!Deschênes,!Jules,!Judicial#Independence#:#the#Contemporary#Debate,!Martinus!
Nijhoff!Publishers!(1985),!s.!611.!
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behandlade fallet Schmid (2002), ger enligt Matz uttryck för att EU-domstolen vid sin 

prövning även ser till hur effektiv lagen faktiskt är i den praktiska tillämpningen. 111 I det 

fallet konstaterade EU-domstolen att en ledamot faktiskt hade möjlighet att ta emot 

anvisningar från beslutsmyndigheten, att det fanns en föreskrift om förbud mot att ta emot 

sådana instruktioner ändrade inte EU-domstolens syn på detta. Ett äldre fall som dock talar 

emot detta är målet Köllensperger (1999) där EU-domstolen gjorde följande uttalande: 

  

”Sammantagna motsäger dessa regler således slutsatsen att 6 § fjärde punkten inte skulle 

garantera att medlemmarna i Landesvergabeamt är oberoende. Det tillkommer inte 

domstolen att anta att en sådan föreskrift skulle tillämpas i strid med den österrikiska 

grundlagen och rättsstatliga principer.”112 

  

Det tycks vara så att reglering om förbud för organets ledamöter att motta instruktioner är 

tillräckligt för att garantera det funktionsmässiga fristående så länge inte den organisatoriska 

kopplingen ter sig för stark. Då den organisatoriska kopplingen som i ovan behandlade fallet 

Schmid (2002), består i att det överprövade organet och beslutsmyndigheten har delvis 

samma ledamöter tycks det däremot krävas ytterliga garantier för organets fristående. 

 

3.8.3 Den yttre aspekten  
 
Denna del av oberoendekriteriet förutsätter att organet skyddas mot yttre påtryckningar eller 

ingripanden som kan äventyra organets medlemmars oberoende bedömning av de tvister som 

det ska lösa.113 Det handlar här om att säkerställa en nödvändig frihet i förhållande till yttre 

omständigheter vilket förutsätter vissa skyddsregler för att skydda integriteten hos dem som 

har att döma.114 

 

I fråga om organets oberoende i förhållande till den verkställande makten kan det vara 

nödvändigt att inte ha en för strikt syn på de organisatoriska kopplingarna eftersom dömande 

organ ofta har vissa organisatoriska direkta eller indirekta band till den verkställande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111!Matz,!a.a.,!s.!235.!
112!Mål!C‑103/97,!Köllensperger!och!Atzwanger!p.!24.!
113!Mål!C‑506/04,!Wilson,!p.!51,!mål!C‑517/09,!RTL!Belgium,!p.!39!samt!mål!C‑175/11,!D!och!A!p.!96.!
114!Mål!C‑506/04,!Wilson,!p.!51.!
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makten. 115  EU-domstolens fokus kan på så sätt istället sägas ligga vid organets 

funktionsmässiga självständighet i förhållande till statsmakten och huruvida medlemsstatens 

rättsordning tillhandahåller tillräckligt skydd mot otillbörlig påverkan eller påtryckningar från 

denna.116   

 

För att skydda mot sådana yttre påtryckningar och ingripanden har EU-domstolen förklarat att 

det krävs att det finns bestämmelser som reglerar medlemmarnas ämbeten. Medlemmarnas 

oberoende ställning ska följa av lag genom t.ex. föreskrifter om deras självständighet och 

genom förbud att motta instruktioner från den verkställande makten och annan myndighet. 

Dessutom beaktas inom ramen för denna prövning vart utnämningsmakten ligger samt 

huruvida det finns föreskrifter om ämbetstider med restriktiva regler gällande tjänsternas 

upphörande.117 EU-domstolen torde även i sin praxis beakta att organets avgöranden inte ska 

kunna bli föremål för överprövning av ett icke judiciellt organ.118  

 

3.8.3.1 Självständighet i förhållande till den verkställande makten 
 
I Dorsch (1999) gjorde kommissionen och Dorsch gällande att det hänskjutande organet, 

en tillsynskommission, inte kunde anses som oberoende. Tillsynskommissionen ingick 

nämligen i den organisationsstruktur som i sin tur var underställd ekonomiministerns 

kontroll. Därutöver var inte mandatperiodernas längd i fråga om varken ordföranden eller 

tjänstemannabisittarnas fastslagna och bestämmelserna om opartiskhet omfattade endast de 

medlemmar som inte var fackmän.  

 

EU-domstolen konstaterade i denna del att tillsynskommissionens oberoende framgick 

bland annat lagbestämmelser vari föreskrevs att detta organ ”utövar sin verksamhet 

oberoende och på eget ansvar”, samt att medlemmarna var ”oavhängiga och skall endast 

följa lagen”. Dessutom var bestämmelserna i domarlagen avseende upphörande av 

uppdrag, avsättning och domarnas oavhängiga ställning, enligt lag analogt tillämpliga på 

tillsynskommissionens tjänstemannamedlemmar. Domarlagens bestämmelser rörande 

upphörandet av uppdraget samt deras avsättning var även tillämpliga på de medlemmar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!Matz,!a.a.,!s.!224.!
116!Jfr!Matz,!a.a.,!s.!228f.!
117!Jfr!mål!CX516/99,!Schmid,!p.!41X42,!mål!CX17/00,!De!Coster,!p.!18,!mål!CX246/05!Häupl,!p.!18,!
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118!Se!mål!C‑53/03,!Syfait!m.fl.,!p.!30!och!mål!C‑175/11,!D!och!A,!p.!98,!jfr!även!Matz,!a.a.,!s.!236f.!
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som inte var fackmän. EU-domstolen fann därför att tillsynskommissionen intog en 

oberoende ställning.119  

 

I fallet Köllensperger (1999) konstaterade EU-domstolen att det enligt de bestämmelser som 

reglerade organets sammansättning och funktionssätt inte fanns några bestämmelser avseende 

jävsinvändningar samt självmant tillbakaträdande på grund av jäv för organets medlemmar. 

Därutöver fann EU-domstolen att bestämmelserna om medlemmarnas mandatperioder prima 

facie var vaga för att kunna garantera skydd mot otillbörlig inblandning och påtryckning från 

regeringens sida. I denna del föreskrevs nämligen rörande medlemmarnas avsättning endast 

att avsättning kunde ske ”om förhållanden inträder som gör att uppdraget sannolikt inte 

kommer att kunna fullgöras vederbörligen under en längre tid”. 

 

EU-domstolen konstaterade dock att organet ifråga reglerades även av andra lagbestämmelser 

som innehöll bestämmelser om när medlem av organet måste träda tillbaka på grund av jäv 

samt föreskrifter om att dessa inte är bundna av några som helst instruktioner vid fullgörandet 

av sin uppgift. Sistnämnda bestämmelse hänvisade även till en bestämmelse i Österrikes 

grundlag enligt vilken medlemmarna av kollegiala organ av domstolskaraktär, till vilka 

organet i fråga räknades, skulle anses vara oberoende. EU-domstolen fann därför slutligen att 

organet hade en oberoende ställning. I fråga om regleringen kring ledamöternas 

mandatperioder och avsättning förklarade EU-domstolen att det inte tillkommer domstolen att 

anta att en sådan föreskrift skulle tillämpas i strid med grundlag och rättsstatliga principer.120  

 

EU-domstolen har dock i rättspraxis från senare tid gett uttryck för att avsaknad av uttryckliga 

bestämmelser i lag om återkallande av mandaten innebär att ledamöterna inte kan anses ha 

tillräckliga garantier för skydd mot otillbörlig inblandning och påtryckning från regeringens 

sida.121     

 

I fallet Nidera Handelscompagnie (2010) uppstod återigen frågan om en nämnd som var 

organisatoriskt kopplat till den verkställande makten kunde anses som oberoende. 

Nämnden var knuten till finansministeriets organisation och var skyldig att avlägga årliga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119!Mål!CX54/96,!Dorsch,!p.!34X36.!
120!Mål!CX103/97,!Köllensperger!och!Atzwanger,!p.!20X24.!
121!Se!mål!CX516/99,!Schmid,!p.!41!och!mål!CX53/03,!Syfait!m.fl.,!p.!31!samt!mål!C‑109/07,!Pilato,!p.!24,!jfr!
även!mål!CX49/13,!MF!7,!p.!23.!
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rapporter till detta ministerium och även samarbeta med det. EU-domstolen konstaterade i 

denna del bland annat att det enligt lag framgick att nämnden hade att göra en oberoende 

prövning av överklagandena, att ledamöterna vid nämnden utsågs för sex år samt att dessa 

inte fick ha någon annan anställning.  Därutöver fanns även bestämmelser för att utesluta 

ledamöterna från nämnden vid eventuella intressekonflikter. Med hänsyn till dessa 

omständigheter ansåg EU-domstolen att nämnden var tillräckligt oberoende, att det förelåg 

en organisatorisk koppling till finansministeriet föranledde inte någon annan bedömning. 

Enligt regeringen hade det inte heller förekommit fall där nämnden erhållit instruktioner 

eller anvisningar från ministeriet om den önskvärda utgången i ett visst mål. Därför var 

inte heller den allmänna samarbetsskyldigheten enligt EU-domstolen oförenligt med 

nämndens oberoende ställning.122  

 

3.8.4 Den inre aspekten 
 

Den inre aspekten av oberoendekriteriet har istället många likheter med begreppet opartiskhet. 

Denna sida av oberoendekriteriet hänför sig istället till avståndet mellan den dömande 

personen och parterna och deras intressen i målet.123 EU-domstolen har i fråga om en denna 

aspekt förklarat att denna: 

 

”… rör avståndet mellan den dömande personen och de respektive parterna i tvisten samt 

deras respektive intressen i förhållande till föremålet för tvisten, vilket avstånd skall vara 

detsamma. Denna aspekt förutsätter att objektiviteten iakttas och förutsätter avsaknad av allt 

annat intresse av lösningen på tvisten än vad som följer av en strikt tillämpning av 

rättsreglerna.” 124  

 

Här ställs sålunda ett krav på att organet ska vara objektivt vid sin behandling av tvisten.  Det 

handlar om att organets medlemmar ska vara utomstående i förhållande till parterna och de i 

målet berörda intressena för att besitta den opartiskhet som krävs i förhållande till parterna i 

målet.125  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122!Mål!C‑385/09,!Nidera!Handelscompagnie,!p.!36X38.!
123!Mål!C‑506/04,!Wilson,!p.!52,!mål!C‑517/09,!RTL!Belgium,!p.!40!och!mål!C‑175/11,!D!och!A,!p.!96.!
124!Mål!C‑506/04,!Wilson,!p.!52.!
125!Mål!C‑517/09,!RTL!Belgium,!p.!47!och!mål!C‑363/11,!Epitropos,!p.!25.!
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3.8.4.1 Utomstående i förhållande till saken och parterna i målet 
 
I fråga om organets förhållande till parterna och saken beaktas således av EU-domstolen 

huruvida det finns reglering i fråga om grunderna för medlemmarnas röstnedläggelse samt i 

fråga om domarjäv.126  

 

EU-domstolen har på så sätt i sin praxis konstaterat att ett organ i detta hänseende är 

tillräckligt oberoende då det finns regler som förhindrar medlemmar från att delta i 

prövningen av en tvist där medlemmen har ett direkt eller indirekt intresse av tvistens utgång 

eller har anknytning till parterna genom t.ex. familjeband eller nära släktskap.127  

 

Domarens opartiskhet i det enskilda fallet  

Huruvida en enskild domare i det enskilda fallet är att anses som jävig faller däremot utanför 

EU-domstolens prövning av detta kriterium. 128  Det som prövas är om medlemsstatens 

rättsordning erbjuder tillräckliga garantier för att förebygga sådana intressekonflikter. För att 

EU-domstolen ska godkänna ett nationellt organ som en domstol i artikel 267 FEUF mening 

måste den reglering som finns kring organets oberoende och opartiskhet utesluta allt rimligt 

tvivel som enskilda kan hysa i fråga om detta.129 

 

Myndighet eller tjänsteman intar partsställning  

EU-domstolen har i några fall funnit att den omständighet att det organ som begärt 

förhandsavgörande haft koppling till annan myndighet som kunnat uppfattas som part i 

förfarandet talat emot att detta organ intar en oberoende ställning. Organen har i dessa fall inte 

ansetts utomstående i förhållande till berörda intressen och har således inte besuttit den 

opartiskhet som krävs för att anses som en domstol enligt artikel 267.130 

 

Så var till exempel fallet i Syfait m.fl. (2005). I detta fall ansåg EU-domstolen att 

konkurrensnämnden, Epitropi Antagonismou, inte var självständig i förhållande till ett statligt 

organ som genom sin funktion delvis kunde uppfattas som part i ett konkurrensförfarande. 

Det fanns i detta fall en funktionsmässig koppling mellan nämnden och det sekretariat som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126!Jfr!t!ex.!mål!C‑109/07,!Pilato,!p.!24!samt!mål!CX49/13,!MF!7,!p.!23.!
127!Se!bl.a.!!Mål!CX103/97,!Köllensperger!och!Atzwanger,!p.!22,!mål!CX54/96,!Dorsch,!p.!36!och!
mål!C‑385/09,!Nidera!Handelscompagnie,!p.!36.!
128!Mål!65/81!Reina,!p.!7,!jfr!Matz,!!a.a.,!s.!208f.!
129!Jfr!t.ex.!ål!C‑109/07,!Pilato,!p.!24!samt!mål!CX49/13,!MF!7,!p.!23.!
130!Mål!C‑517/09,!RTL!Belgium,!p.!47!och!mål!C‑363/11,!Epitropos,!p.!25.!
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hade en utredande uppgift och på vars förslag konkurrensnämnden fattade beslut. 

Ordföranden i nämnden skulle nämligen dels samordna och vara ledare för sekretariatet, dels 

vara högste chef över sekretariatets personal, vari inbegreps vissa disciplinära befogenheter.  

EU-domstolen konstaterade här att:  

 

”Det beslutande organet Epitropi Antagonismou, vilket är funktionellt bundet till sitt 

sekretariat som är ett organ med utredningsansvar och på vars förslag Epitropi 

Antagonismou fattar beslut, står inte självständigt i förhållande till det statliga organ som, 

genom sin funktion, delvis kan uppfattas som part i ett konkurrensförfarande.”131 

 

Med hänsyn till bland annat denna omständighet fann EU-domstolen att konkurrensnämnden 

inte kunde anses som tillräckligt oberoende. 132    

 

Ett annat fall där denna fråga behandlades är EU-domstolens dom Epitropos (2012). I detta 

fall konstaterade EU-domstolen att det framgick att organet i fråga, Elegktiko Synedrio, hade 

en uppenbar organisatorisk och funktionsmässig koppling till den ledamot vilken hade 

upprättat det omtvistade utlåtandet som organet hade att pröva. Ledamoten som upprättat 

utlåtandet var nämligen ledamot av det överprövande organet Elegktiko Synedrio och var 

utplacerad på ministeriet för att förhandsgranska ministeriets utfärdade betalningsorder 

avseende utgifter. 

 

EU-domstolen fann att dessa omständigheter talade emot att Elegktiko Synedrio var 

utomstående i förhållande till ledamoten. Elegktiko Synedrio var därmed enligt EU-

domstolen ”inte utomstående i förhållande till de berörda intressena och besitter därför inte 

den opartiskhet som krävs i förhållande till den person som mottar det belopp som den 

aktuella utgiften avser”.133  

 

3.8.5 Sammanfattning  
 

Vid bedömningen av om ett organ intar en oberoende ställning enligt artikel 267 FEUF prövas 

av EU-domstolen huruvida medlemsstatens rättsordning garanterar att organet ifråga är 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131!Mål!CX53/03,!Syfait!m.fl.,!p.!33!
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organisatoriskt eller i vart fall funktionsmässigt fristående i förhållande till 

beslutsmyndigheten, statsmakten (den yttre aspekten) samt till saken och parterna i målet (den 

inre aspekten). 

 

Hur EU-domstolen prövar detta kriterium är som ovan påpekats (avsnitt 3.8.2.2) ännu inte 

helt klarlagt i praxis. Min slutsats av ovan praxisgenomgång är dock att det torde vara så att 

EU-domstolen ser till vad för reglering som organets organisation och struktur kräver i det 

enskilda fallet. Om det föreligger en stark organisatorisk koppling till beslutsmyndighet eller 

verkställande makt i övrigt ställs höga krav på regleringen kring det funktionella friståendet. 

Det förefaller alltså som om EU-domstolen gör en slags helhetsbedömning där EU-domstolen 

prövar om medlemsstaten genom nationella bestämmelser erbjuder sådana garantier att dessa 

utesluter allt rimligt tvivel i fråga om organets oberoende och opartiskhet från de enskildas 

sida.134 Domstolen ser vid denna prövning bland annat till huruvida det finns reglering kring 

organets ledamöters mandat och deras oberoende ställning samt till huruvida 

intressekonflikter mellan ledamöterna och parterna förebyggs genom t.ex. reglering av 

jävsituationer. Inom ramen för detta kriterium torde även beaktas huruvida organets 

avgöranden kan bli föremål för överprövning av ett icke judiciellt organ. 

 

3.9 Verksamhet av rättskipningskaraktär 
 
Som konstaterades i inledningen till detta domstolsbegrepp ställs enligt artikel 267 FEUF 

även vissa krav i fråga om organets verksamhet. Denna sida av domstolsbegreppet är som vi 

kommer se nedan nära sammankopplat med vissa av de ovan redan behandlade kriterierna 

och utgör egentligen endast en annan sida av samma sak 

 

3.9.1 Verksamhetens karaktär  
 
Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis gäller att ett nationellt organ endast kan vara en 

domstol i artikel 267 FEUF mening när det bedriver rättskipande verksamhet men att det inte 

kan anses vara en domstol när det bedriver annan verksamhet, i synnerhet förvaltande. För att 

avgöra huruvida ett organ ska beaktas som en domstol enligt artikel 267 FEUF måste man 

därför granska beskaffenheten av den verksamhet som organet utövar då förhandsbegäran 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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begärs. Man ska således se till den karaktär verksamheten har i det specifika sammanhang i 

vilket begäran om förhandsavgörande framställts.135 

 

Utöver de domstolskaraktäristiska drag som följer av de sex kriterierna i ovan avsnitten 3.2- 

3.8, krävs alltså även att organet begär förhandsavgörandet inom ramen för en dömande 

verksamhet.136 I fråga om detta kriterium har EU-domstolen uttalat: 

 

 ”… nationella domstolarna har befogenhet att framställa en begäran till domstolen endast 

om en tvist är anhängig vid dessa och om de skall fälla avgörande inom ramen för ett 

förfarande som är avsett att leda till ett avgörande av rättskipningskaraktär.”137   

 

Av detta följer att kravet på rättskipningskaraktär kan delas upp i två delar; dels ett krav på att 

det finns en tvist som är anhängig vid organet samt dels att organet ska avgöra denna tvist 

genom ett avgörande av rättskipningskaraktär. 

 

I fråga om tvistemål, brottmål och rättegångar i förvaltningsdomstolar vållar detta kriterium 

sällan några problem. Där frågan om verksamhetens karaktär aktualiserats har problematiken, 

som vi kommer se nedan, istället främst hänfört sig till förfaranden som ligger på gränsen 

mellan rättskipning och förvaltning. Även vid förfaranden som resulterat i olika sorters 

rådgivande eller rättsliga yttranden har tveksamheter i fråga om detta kriterium uppstått.138  

 

3.9.1.1 Anhängiggjord tvist  
 
Kravet på att det ska föreligga en tvist torde framförallt innebära att det ska föreligga en 

konflikt mellan två motstående intressen i saken.139  

 Genom detta krav hamnar organ som handlar i egenskap av förvaltningsmyndighet eller 

administrativ myndighet utanför artikel 267 tillämpningsområde. Anledningen till detta är, 

som vi kommer se nedan, att en myndighet som för första gången har att ta ställning till en 

viss begäran eller ansökan inte kan anses avgöra någon tvist. Det är endast den myndighet 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135!Se!t.ex.!mål!CX440/98!Radiotelevisione,!punkterna!13X15!och!mål!C‑394/11,!Belov,,!p.!!39X41.!
136!Se!bland!annat!mål!CX111/94,!Job!Centre,!p.!11,!mål!CX178/99,!Salzmann,!p.!15,!mål!CX96/04,!
Standesamt!Stadt!Niebüll,!p.14.!
137!Se!t.ex.!mål!CX134/97,!Victoria!Film,!p.!14,!Mål!CX178/99,!Salzmann,!p.!14,!mål!CX53/03,!Syfait!m.fl,,!p.!
29,!mål!CX96/04,!mål!CX195/98,!Österreichischer!Gewerkschaftsbund,!p.!25,!Standesamt!Stadt!Niebüll,!
p.13,!mål!CX210/06,!Cartesio!p,!56!samt!mål!C‑394/11,!Belov,!p.!!39.!
138!Matz,!a.a.,!s.!254ff.!!
139!Matz,!a.a.,!s.!278.!!
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som prövar avslag av en sådan begäran eller ansökan som kan anses utöva rättskipande 

verksamhet eftersom dess prövning då består i en kontroll av beslutets lagenlighet.140 

 

I målet Lutz m.fl. (2002) var det fråga om ett organ som hänskjutit en fråga till EU-domstolen 

inom ramen för dess verksamhet med bolagsregistrering. EU-domstolen förklarade här att då 

fråga är om åtgärder som det hänskjutande organet vidtar i egenskap av administrativ 

myndighet så kan organet inte anses utöva dömande verksamhet. EU-domstolen förklarade 

vidare att så är fallet då organet beslutar angående en begäran om registrering av bolag enligt 

ett förfarande som inte avser talan mot ett avslagsbeslut på en sådan begäran. Organets 

uppgift bestod enligt EU-domstolen inte i att avgöra en tvist, utan endast avgöra om vissa 

bestämmelser om offentliggörande var uppfyllda. Organet kunde därför inte anses agera i 

egenskap av rättskipande myndighet och kunde därmed inte heller vara en domstol i artikel 

267 mening. 141 

 

I linje här med har EU-domstolen funnit sig obehörig att besvara frågor som hänskjutit från 

ett organ inom ramen för dess fastighetsregistrering. EU-domstolen konstaterade att det enligt 

förfarandet inte var fråga om att avgöra en tvist som anhängiggjorts utan endast att besluta 

huruvida de i lagen föreskrivna villkoren för inskrivning av äganderätt i fastighetsboken var 

uppfyllda.142   

 

I fallet Victoria Film (1998) behandlades den svenska skatterättsnämndens ställning av EU-

domstolen. EU-domstolen uttalade här att karaktäristiskt för ett organ som utövar dömande 

verksamhet är särskilt organets lagenliga självständighet och dess behörighet att med 

tillämpning av rättsregler meddela avgöranden av bindande karaktär. Något som däremot 

enligt EU-domstolen talar emot att skatterättsnämnden ägnar sig åt rättsskipning är att den 

skattskyldiges situation inte föranledde skattemyndigheterna att fatta något beslut innan en 

ansökan om förhandsbesked hade ingetts till skatterättsnämnden. EU-domstolen konstaterade 

att nämnden inte har till uppgift att pröva lagenligheten av ett beslut utan snarare att för första 

gången ta ställning till taxeringen av en viss transaktion. EU-domstolen fann därför att 

skatterättsnämnden verkar som en myndighet som avger bindande förhandsbesked men som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Wohnbau!p.!12X13.!
142!Mål!CX178/99,!Salzmann,!p.!15X16.!
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inte har till uppgift att avgöra tvister. Med hänsyn till dessa omständigheter fann EU-

domstolen att det snarare var fråga om fullgörande av förvaltningsuppgifter.143 

 

Inte heller har en myndighet vars uppgifter bestod i att utvärdera och undersöka 

förvaltningens resultat ansetts utöva en verksamhet av rättskipningskaraktär.144  

 

3.9.1.2 Avgörande av rättskipningskaraktär  
 
För att verksamheten ska vara av rättskipningskaraktär krävs därutöver, som ovan nämnts, att 

den anhängiggjorda tvisten ska avgöras genom ett avförande av rättskipningskaraktär. Vid 

bedömningen av huruvida ett avgörande är av rättsskipningskaraktär lägger EU-domstolen i 

synnerhet vikt vid huruvida avgörandet är bindande för parterna och icke judiciella 

myndigheter. EU-domstolen har uttalat att det beslut som förfarandet ska leda fram till ska ha 

karaktären av en dom.145   

 

I fallet Österreichischer Gewerkschaftsbund (2000) prövades huruvida ett förfarande som 

mynnade ut i en fastställelsedom men inte avgjorde en tvist mellan namngivna personer 

kunde anses utgöra en rättskipande verksamhet. Det var här fråga om ett förfarande på 

arbetsrättens område där talan kunde väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation 

mot annan sådan organisation och som skulle avse en materiell rättsfråga som var av 

betydelse för minst tre arbetsgivare eller arbetstagare. I fråga om karaktären av sin 

verksamhet anförde det hänskjutande organet Oberster Gerichtshof att denna inte motsvarar 

den traditionella bilden av den dömande maktens verksamhet, utan handlar snarare om ett 

rättsligt utlåtande som kläds i formen av ett domstolsavgörande.  

EU-domstolen konstaterade inledningsvis i denna del att förfarandet vid organet till 

övervägande del var typiskt för ett domstolsförfarande. EU-domstolen pekade i synnerhet i 

denna del på att organet utövade tvingande jurisdiktion samt att dess förfarande reglerades i 

lag och var kontradiktoriskt. Det fanns dock även en hel del ”drag” som dock var mindre 

vanliga för ett domstolsförfarande. I fråga om denna omständighet uttalade EU-domstolen: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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”Även om förfarandet i fråga också uppvisar kännetecken som är mindre karakteristiska för 

domstolsförfaranden än de kännetecken som angetts i de två föregående punkterna - det kan 

nämnas att Oberster Gerichtshof inte avgör rättstvister som rör en konkret rättssak mellan 

namngivna personer, att den måste grunda sin bedömning på de av sökanden uppgivna 

sakomständigheterna utan att kunna kontrollera dessa samt att avgörandet har fastställande 

karaktär och enbart sammanslutningar kan väcka talan - är förfarandet likväl avsett att leda 

till ett avgörande av rättsskipningskaraktär.”146 

 

Även om förfarandet uppvisade kännetecken som inte var typiska för en dömande verksamhet 

fann EU-domstolen att detta likväl ändå var avsett att leda till ett avgörande av 

rättsskipningskaraktär. EU-domstolen förklarade att det var i synnerhet den omständighet att 

avgörandena var bindande för parterna på så sätt att dessa inte kunde framställa ny begäran 

om fastställelse angående samma sakförhållanden och samma rättsfrågor, som talade för att 

dessa var av rättskipningskaraktär. Förfarandet var dessutom avsett att fungera som 

vägledning för parallella förfaranden mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare. Organet 

ansågs därför utöva dömande verksamhet.147  

 

I fallet Belov (2013) fann EU-domstolen istället att de beslut som en kommission för skydd 

mot diskriminering, KZD, meddelade inte var av rättskipningskaraktär i den mening som 

avses i domstolens praxis avseende domstolsbegreppet i artikel 267 utan att de snarare hade 

karaktären av förvaltningsbeslut. KZD är en myndighet som bland annat handlägger 

diskrimineringsärenden och det var inom ramen för denna verksamhet som organet hade 

begärt förhandsavgöranden.  

 

Omständigheter som i detta fall talade för att det istället var fråga om förvaltningsbeslut var 

enlig EU-domstolen bland annat att förfarandet kunde inledas även efter ansökan från berörda 

personer eller genom klagomål. KZD kunde även förelägga andra personer att inträda i 

förfarandet än dem som namngetts av den part som inlett ett förfarande genom ansökan eller 

ett klagomål. En annan omständighet som talade för att det i själva verket var fråga om 

förvaltningsbeslut var att KZD vid eventuellt överklagande intog ställningen som part och att 

KZD även kunde initiera ett överklagande. Därtill så kunde KZD:s även i fråga om ärenden 

av det aktuella slaget återkalla sina avgöranden, under förutsättning att den part som gynnas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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av avgörandet samtycker. Mot bakgrund av dessa omständigheter fann EU-domstolen att 

besluten inte var av rättskipningskaraktär och att KZD vid utövande av denna verksamhet 

därmed inte var att anses som en domstol.148  

 

Rådgivande yttranden  

Inte heller organ vars verksamhet består i att meddela rådgivande yttranden omfattas normalt 

av domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF. Som vi kommer se nedan i målet Garofalo m.fl. 

(1997) beror detta dock på vad för karaktär yttrandet har i praktiken. 

  

I fallet Greis Unterweger (1986) hade EU-domstolen att ta ställning till huruvida en 

rådgivande kommission inom det italienska finansministeriet vars uppgifter bestod i att lämna 

motiverade yttranden angående sanktioner som skulle vidtas av finansministeriet vad gäller 

överträdelser av viss italiensk lagstiftning om överföringar av utländsk valuta. Organet var 

sammansatt av en domare, som var ordförande, samt flera högt uppsatta tjänstemän. 

Förfarandet vid den rådgivande kommissionen tillät inte personen ifråga att komma in med 

yttrande och denne hade inte heller någon rätt att anhängiggöra saken vid denna kommission. 

Kommissionens yttrande var inte heller bindande för finansministeriet som således kunde 

välja om de skulle följa yttrandet eller inte. De sanktioner som sedan beslutades av 

finansministeriet kunde dessutom överklagas till de allmänna domstolarna som hade 

obegränsad behörighet i ärendet. EU-domstolen fann med hänsyn till dessa omständigheter att 

kommissionens uppgift inte var att avgöra en tvist utan att meddela ett rådgivande yttrande 

inom ramen för ett administrativt förfarande.149  

 

I Garofalo m.fl. (1997) var det fråga om organet Cosiglio di Stato som hade att yttra sig innan 

presidenten formellt tog beslut i frågan. EU-domstolen konstaterade här att det: 

  

”… föreligger en skyldighet att höra Consiglio di Stato och att dess yttrande, som endast 

grundas på tillämpningen av rättsregler, utgör ett utkast till det beslut som formellt skall 

fattas av republikens president. Detta yttrande, som innehåller såväl domskäl som domslut, 

utgör en viktig del av ett förfarande som, i detta skede, är det enda som gör det möjligt att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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slita tvisten mellan enskilda och förvaltningsmyndigheter. Ett beslut som inte följer detta 

yttrande kan inte antas annat än genom ett vederbörligen motiverat regeringsbeslut. ”150 

 
Av denna argumentation framgår enligt min mening, som jag redan nämnt ovan i avsnitt 

3.5.3, att EU-domstolen menar att man måste ta hänsyn till vad för karaktär förfarandet och 

avgörandet har i praktiken. Som EU-domstolen konstaterar så var presidenten i princip 

skyldig att besluta i enlighet med organets yttrande och ett avsteg från ett sådant kunde endast 

göras efter regeringsbeslut. Detta organets yttrande utgjorde dessutom enligt EU-domstolen 

en integrerad del av det förfarandet hos presidenten som i sin tur utgjorde den enda 

möjligheten att få tvisterna mellan enskilda och förvaltningsmyndigheten prövade. EU-

domstolen fann att det i frågavarande organet var en domstol i artikel 267 mening och fann 

följaktligen också att dess förfarande och ”avgöranden” var av rättsskipningskaraktär.  

 

3.9.2 Sammanfattning 
 

Kravet på att organet ska utöva en rättskipande funktion är den funktionella sidan av 

domstolsbegreppet som ställer krav på den verksamhet som organet utövar. Kravet innebär att 

en tvist ska vara anhängig vid organet samt att denna tvist ska avgöras genom ett avgörande 

av rättskipningskaraktär.  

 

Genom detta krav hamnar administrativa eller förvaltningsrättsliga verksamheter i regel 

utanför artikel 267 tillämpningsområde då sådan verksamhet inte innebär att organet 

handlägger en tvist. Även organ vars avgöranden varken är bindande för parterna eller andra 

myndigheter faller härigenom utanför artikelns tillämpningsområde då dessa avgöranden inte 

anses vara av rättskipningskaraktär 

 

EU-domstolens krav på en verksamhet av rättskipningskaraktär torde vara ett sätt för EU-

domstolen att sålla ut de organ vars avgöranden ges sådan verkan att de påverkar EU-rättens 

genomslag. Av denna anledning verkar EU-domstolen, som vi sett ovan, även se till vilket 

organ som i praktiken utövar den rättskipande verksamheten. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 Europadomstolens domstolsbegrepp 
 

4.1 Inledning  
 

Att definiera begreppet domstol utifrån Europadomstolens praxis är inte en helt lätt uppgift. 

Europadomstolens avgörande utgår alltid från de särskilda omständigheterna i det enskilda 

fallet varför det ibland kan vara svårt att utifrån dess urskilja några distinkta kriterier. Som vi 

kommer se i det följande är även bedömningen av begreppet domstol beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet och av de särskilda särdrag som förfarandet ifråga för 

prövning uppvisar. Dessutom är, som påpekats i inledningen, praxis på detta område 

onekligen vida omfattande och en uttömmande genomgång av alla rättsfall är omöjlig inom 

ramen för ett examensarbete. 

 

Domstolsbegreppet såsom det används i Europakonventionens artikel 6.1 har inte, såvitt känt, 

tidigare givits en klar och tydlig beskrivning och definition i svensk doktrin. Inte heller 

Europadomstolen är i sina avgöranden direkt tydlig på denna punkt även om den i vissa fall 

direkt hänvisat till begreppet domstol och därvid gett uttryck för att detta är ett 

konventionsrättsligt begrepp. 151 Det är dessutom i många fall svårt att överhuvudtaget skilja 

domstolsbegreppet från själva rätten till en rättvis rättegång. Europadomstolen är tämligen 

inkonsekvent i sina avgöranden och domstolsbegreppet flyter ofta ihop med resten av artikel 

6. 

 

Efter att ha studerat en icke obetydligt mängd rättsfall har jag dock kunnat urskilja några mer 

eller mindre klarlagda rekvisit som ska behandlas i det följande. Som kommer framgå av min 

framställning nedan är det dock endast några av kriterierna som är konstanta medan andra 

beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Fokus i denna framställning kommer att ligga 

på de konstanta kriterierna medan de som beror på omständigheterna kommer att behandlas 

mer övergripande. 

 

 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.1.1 Ett konventionsrättsligt begrepp 
 
Av Europadomstolens praxis framgår att även andra organ än domstolar i traditionell mening 

som tillhandahåller erforderliga rättssäkerhetsgarantier kan beaktas som domstolar i artikel 

6.1 Europakonventionens mening. Begreppet domstol i artikel 6.1 är således ett självständigt 

begrepp som är oavhängigt kvalificeringen i konventionsstatens inhemska rättssystem.152  
 

Europadomstolen har uttalat att den nationella kvalificeringen av organet är vägledande vid 

denna bedömning men inte avgörande. 153 Begreppet kan således, på samma sätt som 

konstaterats i fråga om artikel 267 FEUF ovan (avsnitt 3.1.1), inrymma organ som enligt 

konventionsstatens rättssystem inte är att anses som domstol och vice versa.  

 

4.2 Europadomstolens ”domstols”- kriterier 
 
De krav som ställs på en ”domstol” enligt artikel 6.1 Europakonventionen framgår delvis av 

artikelns ordalydelse där det stadgas att prövningen ska ske ”… inför en oavhängig och 

opartisk domstol som upprättats enligt lag…”. Endast det faktum att organet utövar en 

rättskipande funktion är således enligt Europadomstolens inte tillräckligt för att organet ska 

anses som en domstol i artikelns mening. 154   

 

Europadomstolen förklarade i målet de Wilde m.fl. mot Belgien (1971) angående artikel 5.4 i 

konventionen att begreppet ”domstol” används i flera olika artiklar i konventionen som hänför 

sig till olika rättigheter och skydd. Vad som i alla dessa fall är gemensamt för detta begrepp är 

den grundläggande karaktären på dessa organ, såsom organets självständighet i förhållande 

till exekutiva makten och parterna, men även det krav som ställs på processen vid ett sådant 

organ. Vilka processuella rättssäkerhetsgarantier som organet måste ”säkerställa” är dock 

något som varierar från fall till fall och som måste avgöras utifrån omständigheter i det 

enskilda fallet. 155  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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153!Case!of!Belilos!v.!Switzerland,!29/04/1988,!Application!no!10328/83,!p.!65.!
154!Case!of!Le!Compte,!Van!Leuven!and!de!Meyere!v.!Belgium,!23/06/1981,!Application!nos!6878/75,!
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Konventionen kan således för kvalificeringen som ”domstol” kräva vissa processuella 

garantier i en situation som inte krävs i andra. Det är med andra ord fråga om en bedömning 

av omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om domstolen uppfyllt de krav som ställs 

enligt artikel 6.1. Som Europadomstolen förklarat i målet Golder mot Storbritannien (1975) så 

skulle det vara otänkbart att i artikel 6.1 i detalj beskriva alla de processuella garantier som 

enligt artikeln är avsedda att garanteras parterna. De processuella rättssäkerhetskrav som 

framgår av artikelns ordalydelse är således inte avsedda att vara uttömmande.156    

 

En tämligen utförlig men ändå inte fullständig beskrivning av domstolsbegreppet ges av 

Europadomstolen i Demicoli mot Malta (1991):  

 

“According to its case-law, ‘a ‘tribunal’ is characterised in the substantive sense of the term 

by its judicial function, that is to say determining matters within its competence on the basis 

of rules of law and after proceedings conducted in a prescribed manner ... It must also satisfy 

a series of further requirements - independence, in particular of the executive; impartiality; 

duration of its members’ terms of office; guarantees afforded by its procedure - several of 

which appear in the text of Article 6 para. 1 (art. 6-1) itself’."157  

 

Som ovan framgår är vissa av de krav som ställs således konstanta medan andra beror av de 

särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. En ”domstol” enligt artikel 6.1 

Europakonventionens mening karaktäriseras således främst av sin rättskipande funktion, sin 

oberoende och opartiska ställning samt genom att den uppfyller tillräckliga processuella 

rättssäkerhetskrav. Nedan kommer jag börja med att redogöra för de krav som i samtliga mål 

ställs på domstolen enligt artikel 6.1 för att sedan kort behandla ett urval av de processuella 

garantier som kan krävas i det enskilda fallet.  

 

4.3 Verksamhet av rättskipningskaraktär  
 
En domstol karaktäriseras enligt Europadomstolen av sin dömande verksamhet. Att organet 

har en rättskipande karaktär är således ett av de grundläggande krav som ställts på en domstol 

enligt Europadomstolens praxis. Europadomstolen har i fråga om detta kriterium uttalat att en 

”domstol”: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156!Case!of!Golder!v.!United!Kingdom,!21/02/1975!,!Appliction!no!4451/70,!p.!35.!
157!Case!of!Demicoli!v.!Malta,!27/08/1991,!Application!no!13057/87,!p.!39.!



! 56!

 

”…  is characterised in the substantive sense of the term by its judicial function, that is to say 

determining matters whitin its competence on the basis of rules of law and after proceedings 

conducted in a prescribed manner.” 158   

 

Det ska enligt Europadomstolens praxis således vara fråga om ett organ vars verksamhet 

består i att utifrån rättsregler och i enlighet med föreskrivna förfaranderegler avgöra tvister 

som faller inom dess kompetens. 159 Detta kriterium kan på så vis delas in i tre underkriterier 

som måste vara uppfyllda. Organet måste ha behörighet att döma över tvisten, det måste döma 

utifrån rättsregler samt göra detta inom ramen för en process där den följer föreskrivna 

förfaranderegler. I fråga om organets behörighet har Europadomstolen uttalat att detta 

”include the power to quash in all respects, on questions of fact and law, the decision of the 

body below.”.160 Organet i fråga måste således ha full behörighet att pröva såväl sakfrågor 

som rättsfrågorna i tvisten för att ha de egenskaper som krävs av en domstol i artikel 6.1 

Europakonventionens mening.  

 

Europadomstolen har dock förklarat att det faktum att ett organ utöver sin dömande 

verksamhet även har administrativa eller rådgivande funktioner inte hindrar organet från att 

anses som en domstol i artikel 6.1 mening.161 Det handlar således om att bedöma karaktären 

av det förfarande inom ramen för vilket sökandens sak behandlats.  

 

Europadomstolen har även uttalat att det inte är möjligt att kräva att varje beslut gällande 

enskildas civila rättigheter och skyldigheter tas av ett organ av med rättskipande funktion utan 

att det måste godtas att sådana beslut även tas av administrativa organ. Med hänsyn till det 

behov som finns i fråga om flexibilitet och effektivitet så kan enligt konventionen godtas att 

sådana frågor om enskildas civila rättigheter och skyldigheter inledningsvis prövas av ett 

administrativt organ eller ”professional organ” som inte uppfyller de krav som enligt 

konventionen ställs på en ”domstol”. För att skyddet enligt artikel 6 Europakonventionen ska 

vara uppfyllt i dessa fall krävs dock att det finns möjlighet att överklaga det administrativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158!Case!of!H!v.!Belgium,!30/11/1987,!Application!no!8950/80,!p.!50.!
159!Se!även!t.ex.!case!of!Sramek!v.!Austria,!22/10/1984,!Application!no!8790/79,!p.!36,!case!of!Demicoli!v.!
Malta,!27/08/1991,!Application!no!13057/87,!p.!39!och!affaire!Argyrou!et!autres!c.!Grece,!15/01/2009,!
Requête!no!10468/04,!p.!24.!
160!Case!of!Schumautzer!v.!Austria,!23/10/1995,!Application!no!15523/89,!p.!36,!jfr!även!affaire!Argyrou!
et!autres!c.!Grece,!15/01/2009,!Requête!no!10468/04,!p.!24.!!!!
161!Case!of!H!v.!Belgium,!30/11/1987,!Application!no!8950/80,!p.!50.!



! 57!

organets beslut till ett rättskipningsorgan som har full behörighet att döma i saken på sätt som 

beskrivits ovan.  Ett sådant system överensstämmer enligt Europadomstolen med skyddet för 

de mänskliga rättigheterna och får även stöd i konventionsstaternas rättstraditioner.162 

 

4.4 Upprättad enligt lag 
 
Det krävs även enligt artikel 6.1 ordalydelse att det ska vara fråga om en domstol som 

upprättats enligt lag. Enligt Europadomstolens praxis är ändamålet med denna bestämmelse 

att säkerställa domstolarnas självständighet i förhållande till den exekutiva makten. 

Domstolarna ska således inte vara avhängiga beslut av den verkställande makten utan ska 

vara reglerade i lag av den lagstiftande makten.163   

 

Ett sådant krav har även till syfte att förhindra att det upprättats domstolar för att döma i 

särskilda mål eller för att verka i ”akuta krislägen”, så kallade extraordinära domstolar.164 

Detta innebär dock inte enligt Europadomstolen att det måste vara fråga om en domstol av 

stadigvarande karaktär. Domstolen har i fråga om huruvida skiljedomstolar kan anses 

upprättade enligt lag uttalat att:  

 

”… the word "tribunal" in Article 6 para. 1 (art. 6-1) is not necessarily to be understood as 

signifying a court of law of the classic kind, integrated within the standard judicial machinery 

of the country; thus, it may comprise a body set up to determine a limited number of specific 

issues, provided always that it offers the appropriate”.165 

 

Även ett organ som inrättats för att lösa ett visst antal tvister kan vara att anses som en 

domstol (se vidare avsnitt 4.4.2 om skiljeförfaranden). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Detta krav på att en domstol ska vara upprättad enligt lag ger även uttryck för den i 

konventionen inneboende rättsstatsprincipen. Som Europadomstolen har uttryckt det så skulle 

i själva verket: 

 

 ”… un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait 

nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour 

entendre la cause des particuliers.”.166 

 

Ett organ som inte har upprättats i enlighet med lagstiftarens vilja skulle alltså enligt 

Europadomstolen med nödvändighet sakna den legitimitet som krävs i ett demokratiskt 

samhälle. Kravet på att en domstol ska vara upprättad enligt lag ger således uttryck för en 

grundläggande rättsstatsprincip. 

4.4.1 Kravets omfattning   
 
Kommissionen uttalade i domen Zand mot Österrike (1978) i fråga om omfattningen av 

kriteriet ”upprättad enligt lag” att: 

 

”… the term ’tribunal established by law’ in art. 6 (1) envisages the whole organizational set 

up of the courts, including not only the matters coming within the jurisdiction of a certain 

category of courts, but also the establishment of the individual courts and the determination 

of their local jurisdiction.”167  

 

Kommissionens tolkning av kriteriet, som bekräftats och utvecklats av Europadomstolen, 

innebär alltså inte endast ett krav på att själva faktiska införandet av domstolen ska ha skett 

genom lag utan även ett krav på att domstolsväsendets organisation ska vara reglerad i lag. 

Därtill krävs för att organet ska vara att anses som en domstol att organet i det enskilda fallet 

också följt dessa regler.168  

 

Kriteriet omfattar som ovan framgår även frågor om domstolens jurisdiktion. Organets 

behörighet att döma i fallet måste även denna vara föreskriven i lag; då domstolen inte har 
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jurisdiktion över saken eller överskridit sin i lag stadgade jurisdiktion uppfyller domstolen 

inte heller kravet på att vara upprättad enligt lag.169  

 

I fallet Lavents mot Lettland (2002) utvecklar domstolen ytterligare kriteriet ”upprättad enligt 

lag”. Domstolen förklarade här att kravet på lagstöd inte omfattar endast ett krav på 

lagstiftning i fråga om själva inrättandet av domstolen och reglering kring dess behörighet, 

utan även varje annan bestämmelse i nationell rätt om en kränkning av denna bestämmelse 

skulle innebära att en domares medverkan i ett mål är lagstridig. Kriteriet omfattar på så sätt 

även krav på reglering som hänför sig domstolens sammansättning i varje enskilt fall, såsom 

bestämmelser i fråga om domarnas mandat, dess medverkan i målet samt reglering kring 

domarjäv.170 Eftersom en underlåtenhet av domstolen att följa sådana regler innebär en 

kränkning av konventionen innebär detta också att Europadomstolen är behörig att bedöma 

förenligheten med sådana nationella regler. Med hänsyn till principen om att det är upp till de 

nationella domstolarna att tolka sina nationella lagstiftningar så sker dock enligt 

Europadomstolen endast en prövning vid fall av uppenbar kränkning av sådana 

bestämmelser.171 

  

Då en konventionsstat tillämpat ”tyst” förlängning av domarnas ämbeten på obestämd tid 

efter det att deras lagstadgade period gått ut har detta på så sätt ansetts strida mot kriteriet 

”upprättad enligt lag” samt principen om att den rättsliga organisationen i ett demokratiskt 

samhälle ska vara oberoende av beslut från den verkställande makten. 172  

 

I fallet Posokhov mot Ryssland (2003) var det fråga om två nämndemän som dömt i ett mål 

utan att deras behörighet ”bekräftats” på sätt som föreskrivits enligt lag. Därutöver hade de 

inte genom lottning utsetts till domarsitsen på så sätt som fordrades enligt lag och det tak som 

fanns för antalet dagar nämndemännen fick sitta med att döma hade inte heller respekteras. 

Europadomstolen fann därför att reglerna för domstolens sammansättning inte respekterats 

och att domstolen därför inte kunde anses vara en domstol upprättad enligt lag i detta fall. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169!Case!of!Coëme!and!others!v.!Belgium,!22/06/2000,!Application!nos!32492/96,!32547/96,!32548/96,!
33209/96,!33210/96,!p.!107X108!och!case!of!Sokurenko!and!Strygun!v.!Ukraine,!20/07/2006,!Application!
nos!29458/04,!29465/04,!p.!24X28.!
170!Affaire!Lavents!c.!Lettonie,!28/11/2002,!Requête!no!58442/00,!p.!114!se!även!case!of!Posokhov!v.!
Russia,!04/03/2003,!Application!no!63486/00,!p.!39!och!case!of!Oleksandr!v.!Ukraine,!09/01/2013,!
Application!no!21722/11,!p!151.!
171!Affaire!Lavents!c.!Lettonie,!28/11/2002,!Requête!no!58442/00,!p.!114.!
172!Case!of!Gurov!v.!Moldova,!11/07/2006,!Application!no!36455/02!,!p.!37X39!och!case!of!Oleksandr!v.!
Ukraine,!09/01/2013,!Application!no!21722/11,!p!151.!
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Domstolen lade här särskild vikt vid det faktum att det inte upprättats en sådan lista över 

nämndemännen som enligt lag krävdes för nämndemännens behörighet.173  

 

Sammanfattning 

Kriteriet upprättad enligt lag har således en mycket mer långtgående innebörd än vad som 

framgår av artikelns ordalydelse. Med kravet på att domstolen ska vara upprättat enligt lag 

avses således inte endast själva inrättandet av domstolen och regleringen kring dess 

behörighet, utan även varje annan bestämmelse i nationell rätt som hänför sig till domarnas 

medverkan i ett mål och till deras ämbeten. Kravet innebär som ovan påpekats inte endast en 

prövning av existensen av sådan reglering utan omfattar även ett krav på att dessa ska ha 

respekterats i det enskilda fallet. 

 

4.4.2 Några ord om skiljeförfaranden  
 
Som konstaterats ovan i inledningen till detta avsnitt om Europadomstolens domstolsbegrepp, 

har denna domstol uttalat vad gäller civilrättsliga rättigheter och skyldigheter att även annan 

domstol än en domstol i klassisk mening som är integrerad i konventionsstatens 

domstolsorganisation kan anses som domstol i artikelns mening.174 

 

I linje med detta kan alltså enligt Europadomstolen ett organ som har att avgöra endast ett litet 

antal specifika tvister vara att anses som en domstol under förutsättning att organet 

tillhandahåller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. Således har Europadomstolen funnit att 

artikel 6.1 inte hindrar inrättandet av skiljedomstolar för att döma i tvister av 

förmögenhetsträttsliga tvister mellan enskilda. 175 

 

Man måste i fråga om skiljedomstolar skilja på så kallade legala och konventionella 

skiljeförfaranden.176 Ingenting hindrar nämligen en enskild att genom en skiljeklausul avstå 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173!Case!of!Posokhov!v.!Russia,!04/03/2003,!Application!no!63486/00,!p.!39!och!43.!
174!Se!bl.a.!case!of!Lithgow!and!others!v.!the!United!Kingdom,!08/07/1986,!Application!nos!9006/80,!
9262/81,!9263/81,!9265/81,!9266/81,!9313/81,!9405/81,!p.!201,"Affaire!Transado!–!Transportes!Fluvais!
Do!Sado,!S.!A.!Contre!le!Portugal,!16/12/2003,!Requête!no!35943/02,!p!2!och!affaire!Suda!c.!République!
Tchèque,!28/10/2010,!Requête!no!1643/06!,!p.!48.!
175!Se!t.ex.!Affaire!Transado!–!Transportes!Fluvais!Do!Sado,!S.!A.!Contre!le!Portugal,!16/12/2003,!Requête!
no!35943/02,!p.!2!och!affaire!Suda!c.!République!Tchèque,!28/10/2010,!Requête!no!1643/06!,!p.!48."
176!Affaire!Suda!c.!République!Tchèque,!28/10/2010,!Requête!no!1643/06!,!p.!49."
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från sin rätt enligt artikel 6.1 till förmån för ett skiljeförfarande under förutsättning att det görs 

frivilligt samt är lagligt och otvetydigt. 177  

 

Är det däremot fråga om ett skiljeförfarande som är tvingande för de rättssökande genom 

föreskrift i lag ska detta organ uppfylla de krav som ställs enligt artikel 6.1. 178 Detsamma 

gäller om sökanden genom en klausul i ett avtal som denne inte är part i, är tvingad att 

hänskjuta en tvist till en skiljedomstol om konventionsstatens rättsordning godkänner ett 

sådant avtal. Detta var fallet i målet Suda mot Republiken Tjeckien (2010), där ett avtal 

mellan majoritetsägarna av aktier i ett bolag föreskrev att de tvister som uppkom i fråga om 

ersättning för aktierna efter bolagets likvidering skulle avgöras av skiljedomstol. Eftersom 

konventionsstaten godkände avtalet och de allmänna domstolarna förklarat sig obehöriga att 

pröva tvisten, så utgjorde skiljeförfarandet det förfarande som måste tillgodose sökandens 

rättssäkerhet. En sådan skiljedomstol kunde dock inte anses uppfylla kravet på upprättad 

enligt lag då domstolens behörighet inte var föreskriven i lag samt då dess förfarande inte 

skulle vara offentligt.179  

 

4.5 Oberoende ställning 
 
Enligt Europadomstolens praxis inbegriper kravet på oavhängighet ett krav på att domstolen 

är oberoende i förhållande till den exekutiva makten samt i förhållande till parterna.180 Kravet 

har i Europadomstolens praxis utvecklats till fyra olika kriterier. 181 Europadomstolen har i sin 

praxis förklarat att vid bedömningen av huruvida ett organ ska anses som självständigt måste 

man beakta det sätt på vilket organets medlemmar utses samt medlemmarnas ämbetstider. 

Därtill måste man se till vilka garantier som finns för skydd mot utomstående påtryckningar 

men även till huruvida organet ifråga utåt sett ger intryck av att vara självständigt, ”presents 

an appearance of independence”182.183  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177!Se!t.ex.!Affaire!Transado!–!Transportes!Fluvais!Do!Sado,!S.!A.!Contre!le!Portugal,!16/12/2003,!Requête!
no!35943/02,p.!3!och!affaire!Suda!c.!République!Tchèque,!28/10/2010,!Requête!no!1643/06,!p.!48X49,!"
178!,Affaire!Suda!c.!République!Tchèque,!28/10/2010,!Requête!no!1643/06!,!p.!49.!"
179!Affaire!Suda!c.!République!Tchèque,!28/10/2010,!Requête!no!1643/06!,!p.!50X53,!se!även!case!of!
Chadzitaskos!and!Franta!v.!The!Czech!Republic,!27/09/2012,!Application!nos!7398/07,!31244/07,!
11993/08,!3957/09,!p.!36.!
180!Case!of!Ringeisen!v.!Austria,!16/07/1971,!Application!no!2614/65,!p.!95,!case!of!Campbell!and!Fell!v.!
The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,p.!78!och!case!of!Demicoli!v.!Malta,!
27/08/1991,!Application!no!13057/87,!p.!37.!
181!Rouvillois,!Frédéric,!Libertés#fondamentales,!Champs!université!(2012),!s.!211.!
182!Case!of!Langborger!v.!Sweden,!22/06/1989,!Application!no!11179/84,!p.!32.!
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I målet Zand mot Österrike (1978) uttalade kommissionen att om inte redan bestämmelserna 

för domstolens organisation ger för handen att domstolen är avhängig krävs att det i det 

enskilda fallet visas att myndigheterna handlat otillfredsställande.184 Ett organ kan således 

vara sammansatt på sådant sätt att redan dess struktur skapar tvivel om dess oavhängighet 

utifrån förhållanden som är oberoende av omständigheterna i det enskilda fallet.185I annat fall 

måste det däremot i det enskilda fallet visas att t.ex. utseendet eller avsättandet av en domare 

påverkats av otillbörliga motiv från myndigheternas sida. 186 

4.5.1 Domarnas ämbeten 
 

Utnämningsmakten 

Vid bedömningen av organets oberoende är som påpekats ovan av betydelse hur utnämningen 

av organets ledamöter sker. Denna omständighet är av vikt då det för domstolens 

självständighet är av vikt att så långt möjligt begränsa den politiska maktens inflytande på 

domstolens sammansättning. 187  Enligt Europadomstolen innebär dock inte endast den 

omständighet att organets ledamöter utnämns av den verkställande eller lagstiftande makten 

att organets oberoende kran ifrågasättas, så länge ledamöterna vid utövandet av sina uppdrag 

inte mottar instruktioner eller utsätts för påtryckningar. 188  

 
Ledamöternas ämbetsperioder 
En annan förutsättning för organets självständiga ställning därutöver att det finns reglering 

kring ledamöternas ämbetstider. Europadomstolen har i sin praxis funnit att ämbetsperioder 

som löper under fem respektive sex år innebär tillräckliga garantier för organets oberoende.189 

I fallet Campbell and Fell mot Storbritannien (1984) var ämbetsperioden för organets 

medlemmar tre år eller i vissa fall kortare. Europadomstolen fann att detta visserligen var en 

relativt kort period men att det i detta fall fanns en godtagbar anledning till detta. 

Ledamöterna i fråga var nämligen oavlönade och Europadomstolen fann det därför förståeligt 

att det var svårt att hitta enskilda som var villiga att åta sig en sådan uppgift om 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183!Se!bland!andra!case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!
7819/77,!7878/77,p.!78!,!case!of!Langborger!v.!Sweden,!22/06/1989,!Application!no!11179/84,!p.!32!
samt!affaire!Lavents!c.!Lettonie,!28/11/2002,!Requête!no!58442/00,!p.!117.!
184!Case!of!ZAND!v.!Austria,!Report!of!the!Commission,!12/10/1978,!Application!no!7360/76,!p.!78.!
185!Danelius,!a.a.,!(2012),!s.!202.!
186!Case!of!ZAND!v.!Austria,!Report!of!the!Commission,!12/10/1978,!Application!no!7360/76,!p.!78.!
187!Case!of!Oleksandr!v.!Ukraine,!09/01/2013,!Application!no!21722/11,!p.!112.!
188!Case!of!Sacilor!Lormines!v.!France,!09/11/2006,!Application!no!65411/01,!p.!66X67.!!!!
189!Case!of!Ringeisen!v.!Austria,!16/07/1971,!Application!no!2614/65,!p.!95!och!case!of!Le!Compte,!Van!
Leuven!and!de!Meyere!v.!Belgium,!23/06/1981,!Application!no!6878/75,!7238/75,!p.!57.!!



! 63!

ämbetsperioden var längre. 190  I ett annat mål ansågs dock tre år tillräckligt av 

Europadomstolen utan hänsyn tagen till dylika omständigheter som i Campbell and Fell.191 

 
Domarnas oavsättlighet 
I Zand mot Österrike (1978) förklarade kommissionen att kravet på domarnas oavsättlighet 

under deras mandatperioder har sin grund i rättsstatsprincipen och utgör en nödvändig del i 

ledet att garantera deras självständighet. 192  Enligt Europadomstolens praxis utgör 

bestämmelser i lag som fastställer medlemmarnas oavsättlighet under deras mandatperioder 

normalt också ett av kraven för att domstolen ska anses självständig i artikel 6.1 mening.193  

 

Europadomstolen har dock i ett par fall uttalat att det faktum att medlemmarnas oavsättlighet 

inte formellt är föreskrivet i lag inte innebär att organet per automatik är att anse som 

avhängigt om organet i övrigt uppfyller kraven för självständighet. I fallet Campbell and Fell 

mot Storbritannien (1984) fann Europadomstolen att: 

 

”Although it appears that the Home Secretary could require the resignation of a member, this 

would be done only in the most exceptional circumstances and the existence of this possibility 

cannot be regarded as threatening in any respect the independence of the members of a 

Board in the performance of their judicial function. It is true that the irremovability of judges 

by the executive during their term of office must in general be considered as a corollary of 

their independence and thus included in the guarantees of Article 6 para. 1 (art. 6-1). 

However, the absence of a formal recognition of this irremovability in the law does not in 

itself imply lack of independence provided that it is recognised in fact and that the other 

necessary guarantees are present.”194  

 

Europadomstolen fann således att även om det i den ifrågavarande konventionsstaten inte 

fanns några uttryckliga regler som hindrade ”Home Secretary” från att kräva ledamöternas 

avgång så skulle detta endast komma att ske i extrema undantagsfall. Endast existensen av 

denna möjlighet ansågs därför enligt Europadomstolen inte utgöra ett hot mot ledamöternas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190!Case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,!p.!
80.!!
191!Case!of!Sramek!v.!Austria,!22/10/1984,!Application!no!8790/79,!p.!!37X38.!
192!Case!of!Leo!ZAND!v.!Austria,!Report!of!the!Commission,!12/10/1978,!Application!no!7360/76,!p.!80.!!
193!Se!t.ex.!case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!
7878/77,!p.!80,!case!of!Dauti!v.!Albania,!03/02/2009,!Application!no!19206/05,!p.!53!och!case!of!Sacilor!
Lormines!v.!France,!09/11/2006,!Application!no!65411/01,!p.!67.!!!!
194!Case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,!p.!
80.!
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självständiga ställning eftersom konventionsstaten i ”praktiken” tillhandahöll sådana 

garantier.195 Europadomstolen ställningstagande i detta fall bekräftades av domstolen i målet 

Sacilor Lormines vs. Frankrike (2006).196  

 

Slutsatsen i ovan behandlade mål byggde Europadomstolen på sin dom i målet Engel m.fl. 

mot Nederländerna (1976) där domstolen i fråga om domstolsbegreppet i artikel 5.1 

Europakonventionen gjorde följande uttalande: ”Doubtless its four military members are not 

irremovable in law, but like the two civilian members they enjoy the independence inherent in 

the Convention's notion of a ’court’. ”.197 Europadomstolen fann alltså i detta fall att avsaknad 

av sådana bestämmelser istället kunde vägas upp av bestämmelser om ledamöternas 

oberoende vilka i detta fall bestod i att de enligt svuren ed var skyldiga att vara rättvisa, ärliga 

och opartiska samt att de inte stod i lydnadsförhållande till någon överordnad.198  

 

4.5.2 Skydd mot yttre påtryckningar och kravet på ”appearance of 
independence” 
 
Utöver bestämmelser kring ledamöternas ämbeten krävs, som ovan påpekats, att ledamöterna 

är skyddade mot yttre påtryckningar samt att organet objektivt framstår som självständigt. I 

fråga om organ som är organisatoriskt kopplade till den verkställande makten har 

Europadomstolen uttalat att inte endast denna omständighet medför att organets avhängighet 

bör ifrågasättas. Detsamma gällde som ovan påpekats ovan den omständighet att organets 

ledamöter utnämns av den verkställande eller lagstiftande makten, så länge ledamöterna vid 

utövandet av sina uppdrag inte mottar instruktioner eller utsätts för påtryckningar.199 Utöver 

reglering kring domarnas ämbeten ser Europadomstolen således även till huruvida det finns 

reglering kring domarnas oberoende i form av förbud att motta instruktioner.200 Som ovan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195!Case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,!p.!
80.!
196!Case!of!Sacilor!Lormines!v.!France,!09/11/2006,!Application!no!65411/01,!p.!67.!!!!
197!Case!of!Engel!and!others!v.!Netherlands,!08/06/1976,!Application!nos!5100/71,!5101/71,!5102/71,!
5354/72,!5370/72,!p.!68.!
198!Case!of!Engel!and!others!v.!Netherlands,!08/06/1976,!Application!nos!5100/71,!5101/71,!5102/71,!
5354/72,!5370/72,!p.!30!och!68.!
199!Case!of!Sacilor!Lormines!v.!France,!09/11/2006,!Application!no!65411/01,!p.!66X67.!!!!
200!Case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,!p.!
79,!case!of!Sramek!v.!Austria,!22/10/1984,!Application!no!8790/79,!p.!38!och!case!of!Sacilor!Lormines!v.!
France,!09/11/2006,!Application!no!65411/01,!p.!67.!!!!!
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framgår av målet Engel m.fl. torde även den omständigheten att ledamöterna svurit ed vägas 

in av Europadomstolen vid bedömningen av ledamöternas oberoende ställning.201   

 

Kravet på att organet utåt sett ska framstå som självständigt har av Europadomstolen 

motiveras med citatet ”justice must not only be done: it must also be seen to be done”.202 

Denna del av oberoendekriteriet kan sägas ge uttryck för ett objektivt test där 

Europadomstolen prövar huruvida det varit rimligt av sökanden att tro att organet var 

avhängigt den exekutiva makten.203  Ett sådant objektivt perspektiv på oberoendekriteriet är 

enligt Europadomstolen av vikt för att upprätthålla det allmännas förtroende för 

rättsväsendet.204 Oberoendekriteriet har såldes i denna del, som vi kommer se nedan i avsnitt 

4.7.2, ett särskilt starkt samband med Europadomstolens krav på opartiskhet. 

Europadomstolen har nämligen vid utformandet av denna objektiva prövning utgått från de 

principer som ställts upp vid prövningen av den objektiva opartiskheten.205 Europadomstolen 

har uttalat att organets oberoende ställning är starkt sammanlänkad med den objektiva 

opartiskheten vilket i vissa fall kan innebära att det krävs en sammanslagen prövning av dessa 

kriterier.206  

 

4.5.3 Avslutande tankar 
 

Vid min genomgång av praxis i denna del drogs min uppmärksamhet särskilt till de ovan 

behandlade målen Campbell and Fell (1984), Sacilor Lormines (2006) och Engel m.fl. (1976). 

Som vi sett ovan i fråga om kravet på reglering kring återkallandet av ledamöternas mandat så 

torde Europadomstolen kunna godta avsaknad av sådan reglering så länge konventionsstaten i 

praktiken erkänner sådana garantier. Enligt min mening är detta ett tämligen motstridigt 

resonemang. Är det inte just för att förhindra möjligheten till sådant maktmissbruk som man 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201!Case!of!Engel!and!others!v.!Netherlands,!08/06/1976,!Application!nos!5100/71,!5101/71,!5102/71,!
5354/72,!5370/72,!p.!30!jfr!även!case!of!Dauti!v.!Albania,!03/02/2009,!Application!no!19206/05,!p.!53.!!!!
202!Case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,!p.!
81.!
203!Clayton,Richard!and!Tomlinson,!Hugg,!Fair#Trial#Righs,!2nd!edition,!Oxford!University!Press!(2010),!s.!
169.!
204!Case!of!Oleksandr!v.!Ukraine,!09/01/2013,!Application!no!21722/11,!p.!106.!
205!Se!bl.a.!målen!case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!
7878/77,!p.!81!och!Case!of!Sramek!v.!Austria,!22/10/1984,!Application!no!8790/79!som!hänvisar!till!
domstolens!prövning!av!organets!opartiskhet!i!case!of!Piersack!v.!Belgium,!01/10/1982,!Application!no!
8692/79,!p.!30.!
206!Case!of!Sacilor!Lormines!v.!France,!09/11/2006,!Application!no!65411/01,!p.!62!och!case!of!Oleksandr!
v.!Ukraine,!09/01/2013,!Application!no!21722/11,!p.!107.!
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torde kräva en lagreglering? En spekulation från Europadomstolens sida om när denna 

möjlighet till avsättning skulle kunna komma att användas bör enligt min mening med hänsyn 

till syftet bakom nämnda kriterium inte vara tillräckligt för att uppfylla detta krav.  

 

I ett annat fall, nämligen Van de Hurk mot Nederländerna (1994), som gällde frågan huruvida 

organet i fråga kunde anses uppfylla kriteriet ”power of decision” (se nästkommande avsnitt 

4.6) så resonerade Europadomstolen emellertid annorlunda.207 I detta fall var det fråga om ett 

statligt organ, ”the Crown”, som enligt lag hade möjlighet att ”blockera” beslut från en 

domstol om beslutet ansågs strida mot allmänna intressen. Konventionsstatens regering 

försvarade sig i detta fall med att denna bestämmelse aldrig användes och även skulle komma 

att upphöra. Europadomstolen konstaterade dock här att bestämmelsen var i kraft då det 

ifrågavarande målet var uppe för prövning och även flera år därefter. Det fanns därför enligt 

Europadomstolen inte heller något som hindrade ”the Crown” från att använda sig av denna 

möjlighet om det befanns nödvändigt. Europadomstolen fann därför att organet i fråga inte 

kunde anses uppfylla de krav som enligt artikel 6.1 ställs på en domstol.208 

 

Det är således intressant att se att Europadomstolen i vissa fall tycks godta reglering av visst 

slag trots att det strider mot oberoendekriteriet så länge det kan konstateras att möjligheten 

inte utnyttjas. Samtidigt som domstolen i fallet Van de Hurk ansåg att endast det faktum att 

det faktiskt inte fanns något som hindrade att möjligheten utnyttjades var tillräckligt för att 

diskvalificera organet som domstol. Detta är enligt min mening ett resonemang som är mer i 

linje med det konventionens syfte. Konventionen som har en ytterst stark grund i 

rättsstatsprincipen samt i maktdelningsprincipen torde i denna del böra ha en striktare syn på 

än den som Europadomstolen ger uttryck för i målen Campbell and Fell, Sacilor Lormines 

och Engel m.fl. . Som kommissionen också uttalat i målet Zand mot Österrike (1978) är 

kravet på domarnas oavsättlighet en nödvändighet i strävan efter att garantera deras 

självständighet. 

 

4.6 ”Power of decision”  
 
Enligt Europadomstolens praxis innebär även själva begreppet ”domstol” att det ska vara 

fråga om ett organ som har behörighet att meddela bindande avgöranden. Denna egenskap är, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207!Case!of!Van!de!Hurk!v.!the!Netherlands,!19/4/1994,!Application!no!16034/90.!
208!Case!of!Van!de!Hurk!v.!the!Netherlands,!19/4/1994,!Application!no!16034/90,!p.!48X50.!
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som Europadomstolen uttrycker det, inneboende i själva begreppet domstol209 men kan också 

enligt domstolen ses som en del av kravet på organets oberoende. 210   

 

Detta krav innebär enligt Europadomstolen att det aktuella förfarandet vid organet måste leda 

fram till ett bindande avgörande i den aktuella tvisten. Organets domar ska vara bindande på 

så sätt att de inte ska kunna åsidosättas av icke judiciella myndigheter.211 Organ som endast 

fungerar som rådgivande anses således inte uppfylla de krav som ställs på en domstol i artikel 

6.1 mening.212Europadomstolen har uttalat att detta krav inte kan anses uppfyllt då organets 

beslutandemakt kan återkallas genom beslut av den verkställande makten.213  

4.7 Organets opartiskhet 
 
De krav som ställs på en domstols opartiskhet har sin grund i vikten av att upprätthålla ett 

förtroende för rättsväsendet.  Europadomstolen har upprepade gånger förklarat att 

allmänhetens förtroende för domstolarna är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt 

samhälle, framförallt vad gäller den tilltalade i en brottsmålprocess. 214  För detta ändamål 

kräver artikel 6.1 att en domstol som faller inom dess tillämpningsområde är opartisk.  

 

Vikten av att artikel 6 inte ges en restriktiv tolkning gör sig enligt Europadomstolen särskilt 

gällande i fråga om kravet på opartiskhet. En restriktiv tolkning skulle nämligen vara 

oförenlig med bestämmelsens ändamål och syfte då rätten till en rättvis rättegång utgör ett 

grundläggande element i ett demokratiskt samhälle enligt konventionen.215  

 

Europadomstolen definierar opartiskhet som något som normalt betecknar frånvaro från 

fördomar och partiskhet.216 Frågan huruvida en domstol är att anses som opartisk prövas av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209!Case!of!Benthem!v.!the!Netherlands,!23/10/1985,!Application!no!8848/80,!p.!40!och!affaire!Argyrou!et!
autres!c.!Grece,!15/01/2009,!Requête!no!10468/04,!p.!24.!
210!Case!of!Van!de!Hurk!v.!the!Netherlands,!19/4/1994,!Application!no!16034/90,!p.!45.!!
211!Case!of!Van!de!Hurk!v.!the!Netherlands,!19/4/1994,!Application!no!16034/90,!p.!45,!affaire!Argyrou!et!
autres!c.!Grece,!15/01/2009,!Requête!no!10468/04,!p.!24,!se!även!Danelius,!a.a!(2007),!s.!183.!
212!Case!of!Benthem!v.!the!Netherlands,!23/10/1985,!Application!no!8848/80,!p.!40.!
213!Case!of!Bryan!v.!The!United!Kingdom,!22/11/1995,!Application!no!19178/91,!p.!38.!
!
214!Se!bland!andra!case!of!Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!Application!no!73797/01,!p.!118,!case!of!
Harabin!v.!Slovakia,!Application,!20/11/2012,!no!58688/11,!p.!131.!
215!Case!of!De!Cubber!v.!Belgium,!26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!30,!Case!of!Perus!v.!Slovenia,!
27/09/2012,"Application!no!35016/05,!p.!36!och!case!of!Harabin!v.!Slovakia,!20/11/2012,!Application!no!
58688/11,!p.!131.!
216!Se!case!of!Harabin!v.!Slovakia,!20/11/2012,!Application!no!58688/11,!p.!131.!
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Europadomstolen i två steg, med hjälp av ett subjektivt och ett objektivt test. 217 För att 

bedöma domstolens opartiskhet dras således en skiljelinje mellan subjektiv och objektiv 

opartiskhet. Genom ett subjektivt test försöker man fastställa en domares personliga 

övertygelser och besvarar då frågan om en domare är subjektivt opartisk. Enligt 

Europadomstolen kan man dock inte nöja sig med att ha konstaterat sådan subjektiv 

opartiskhet utan måste även göra ett objektivt test. Genom det objektiva testet försöker man 

utröna om det ifrågavarande organet erbjuder tillräckliga ”garantier” för att utesluta legitimt 

tvivel i fråga om dess opartiskhet.218 (domare/domstol.. verkar säga lite olika i olika fall) 

 

4.7.1 Det subjektiva testet 
 

Enligt det subjektiva testet prövas, som nämnts ovan, huruvida en ledamot av organet ska 

anses var partisk. Det är således den enskilde ledamotens personliga övertygelser som 

bedöms. Europadomstolen har förklarat att opartiskhet enligt det subjektiva testet till exempel 

kan föreligga i fråga om en ledamot som visat illvilja eller fientlig inställning gentemot 

sökanden eller om domaren arrangerat så att denne på grund av personliga skäl fått målet 

tilldelat sig.219 Det handlar således främst om att förhindra att domstolen ger uttryck för 

förutfattade meningar eller personliga fördomar.220  

 

Domarens personliga opartiskhet ska enligt Europadomstolen presumeras till dess att 

motsatsen bevisats.221  Denna presumtion grundar sig i rättsstatsprincipen och närmare 

bestämt principen att en domstols domar ska vara slutliga och bindande om dessa inte 

åsidosätts efter överklagan på grund av oegentligheter eller orättvisor. Denna princip måste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217!Se!t.ex.!case!of!Perus!v.!Slovenia,!27/09/2012,"Application!no!35016/05,!p.!35X36,!case!of!Harabin!v.!
Slovakia,!20/11/2012,!Application!no!58688/11,!p.!131.!och!case!of!Golubovic!v.!Croatia,!27/11/2012,!
Application!no!43947/10,!p.47.!
218!Se!bl.a.!case!of!Piersack!v.!Belgium,!01/10/1982,!Application!no!8692/79,!p.!????,!case!of!De!Cubber!v.!
Belgium,!26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!24??dubbelkolla,!case!of!Langborger!v.!Sweden,!
22/06/1989,!Application!no!11179/84,!p.!32,!Case!of!Harabin!v.!Slovakia,!20/11/2012,!Application!no!
58688/11,!p.!131.!
219!Se!t.ex.!case!of!De!Cubber!v.!Belgium,!26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!25!och!case!of!
Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!Application!no!73797/01,!p.!119.!
220!Affaire!Lavents!c.!Lettonie,!28/11/2002,!Requête!no!58442/00,!p.!117.!!!
221!Se!t.ex.!case!of!Piersack!v.!Belgium,!01/10/1982,!Application!no!8692/79,!p.!30,!case!of!Campbell!and!
Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,!p.!84!case!of!De!Cubber!v.!
Belgium,!26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!25,!samt!affaire!Lavents!c.!Lettonie,!28/11/2002,!
Requête!no!58442/00,!p.!117.!!!
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enligt Europadomstolen vara tillämplig vid alla former av domstolar, inbegripet 

jurydomstolar. 222  

 

Europadomstolen har i sin praxis konstaterat att det i många fall föreligger svårigheter att 

lägga fram sådan bevisning som krävs för att bryta presumtionen och fastställa en sådan 

subjektiv opartiskhet hos en enskild domare. Det objektiva testet erbjuder ett mer omfattande 

skydd och av denna anledning ligger domstolens dess på en prövning av det objektiva testet. 

Domstolen har dock förklarat att det inte föreligger någon klar gräns mellan de två testen. På 

så vis kan en domares handlande resultera inte endast i att det enligt en ”utomstående” 

åskådare enligt det objektiva testet föreligger befogade farhågor för organets opartiskhet, utan 

även att domarens personliga opartiskhet kan ifrågasättas. 223 

 

I Europadomstolens mål Lavents mot Lettland (2002) fann Europadomstolen efter en 

prövning av det subjektiva testet att kravet på opartiskhet inte kunde anses vara uppfyllt. Det 

var här fråga om en domare som under pågående rättegång offentligt kritiserat försvaret och 

uttryckt sin förvåning över att den tilltalade hade förklarat sig oskyldig till brottet och 

uppmanade därmed också denne att bevisa sin oskuld. Därutöver hade hon även uttalat sig om 

utgången i målet varigenom framgick att ett frikännande inte var ett möjligt alternativ. 

Europadomstolen hänvisade i sina skäl till den diskretion som krävs av domare med avseende 

på de mål de handlägger. Domstolen förklarade här att är av yttersta vikt att domare som har 

att döma i ett mål avstår från att uttala sig offentligt i fråga om målet för att dessa ska kunna 

bevara ”bilden” som opartiska. Då domaren i detta fall i media uttryckt en negativ inställning 

i fråga om sökanden samt gjort vissa uttalanden om målets utgång fann Europadomstolen att 

dessa uttalanden inte i något fall kunde anses vara förenliga med kravet på opartiskhet såsom 

det följer av artikel 6.1 i Europakonventionen. 224  

 

Det är tydligt att det subjektiva och objektiva testet inte alltid hålls isär av Europadomstolen. I 

fallet Buscemi mot Italien (1999) fann Europadomstolen nämligen däremot utifrån det 

objektiva testat att domstolen inte kunde anses som opartisk på grund av vissa uttalanden som 

ordföranden i målet gjort.225 Omständigheterna var i relevant delar desamma som i målet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222!Case!of!Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!Application!no!73797/01,!p.!119.!
223!Se!bland!andra!case!of!Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!Application!no!73797/01,!p.!119!samt!case!of!
Mariusz!Lewandowski!v.!Poland,!03/07/2012,!Application!no!66484/09,!p.47.!!
224!Affaire!Lavents!c.!Lettonie,!28/11/2002,!Requête!no!58442/00,!p.!118X119.!!!
225!Case!of!Buscemi!v.!Italy,!16/09/1999,!Application!no!29569/95.!
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Lavents mot Lettland ovan.  Den ifrågavarande domaren hade i detta fall offentligen uttryckt 

sig på sådant sätt som antydde att han redan bildat sig en ofördelaktig åsikt om sökanden.  

Europadomstolen hänvisade även i detta fall till vikten av en domares diskretion vid 

handläggningen av mål och att denna innebär att en domare bör avhålla sig från att göra 

uttalanden i media. Europadomstolen fann att domarens uttalande objektivt motiverade den 

anklagades farhågor beträffande domarens opartiskhet och diskvalificerade således organet 

efter en prövning av det objektiva testet.226  
 

Ett tydligt exempel på ett fall där en domares egna intressen kommit i konflikt med den 

rättssökandes och där Europadomstolen valt att hänvisa till såväl det objektiva som det 

subjektiva testet föreligger i Europadomstolens mål Lewandowski mot Polen (2012). 
227Sökanden Lewandowski hade av en domare, E.O., fått en begäran om uppskov av 

verkställigheten av ett fängelsestraff nekad. Lewandowski överklagade detta beslut och 

anförde i sitt överklagande att domaren E.O. varit alkohol- eller narkotikapåverkad vid 

tidpunkten då denne meddelat beslutet. Med anledning av dessa uttalanden i 

överklagandeskriften beslutade domaren E.O. att i enlighet med en nationell bestämmelse  om 

rättegångsförseelse döma Lewandowski till isoleringscell som disciplinstraff.  

 

Europadomstolen förklarade här att då en domare på detta sätt har att besluta i fråga om ett 

mål som rör domaren själv är skiljelinjen mellan det objektiva och det subjektiva testet än mer 

flytande. Genom ett brev som Lewandowski hade erhållit från E.O.s överordnade framgick 

dessutom att E.O. känt sig kränkt av uttalandena och att denne övervägde att anmäla 

Lewandowski för förtal. Europadomstolen konstaterade här att rollerna som målsägande, 

åklagare och domare hade sammanblandats samt att principen att ingen ska vara domare i sin 

egen sak inte hade iakttagits då det var domaren E.O. själv som utdömt straffet efter 

uttalanden som gjorts mot dennes person. Europadomstolen fann därför slutligen att det 

förelåg en kränkning av principen om domstolens opartiskhet utifrån såväl det objektiva som 

det subjektiva testet.228  

 

Som vi sett ovan föreligger en tämligen flytande gräns mellan de båda testen. Huruvida frågan 

ska bedömas utifrån den subjektiva eller objektiva metoden, eller utifrån båda, beror enligt 
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226!Case!of!Buscemi!v.!Italy,!16/09/1999,!Application!no!29569/95,!p.!67X68.!
227!Case!of!Mariusz!Lewandowski!v.!Poland,!03/07/2012,!Application!no!66484/09.!
228!Case!of!Mariusz!Lewandowski!v.!Poland,!03/07/2012,!Application!no!66484/09,!p.!48X49.!
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EU-domstolen i sådana fall på omständigheterna kring det ifrågasatta beteendet.229 I fråga om 

vad för omständigheter som påverkar detta val ger Europadomstolen ingen direkt vägledning. 

Som ovan konstaterats så ligger dock Europadomstolens fokus främst på det objektiva testet 

då detta oftast omfattar fler situationer av opartiskhet. Då det är uppenbart att det föreligger 

objektivt motiverade farhågor för opartiskhet torde det finnas mindre anledning att inleda den 

mer komplicerade prövningen utifrån det subjektiva testet. Särskilt då det inte torde innebära 

någon skillnad för den enskilde hur opartiskheten kategoriseras. Vid prövningen av detta 

kriterium torde man således med fördel kunna börja med det objektiva testet för att sedan, om 

omständigheterna talar för detta, eventuellt även göra en prövning utifrån det subjektiva testet.  

 

4.7.2 Det objektiva testet 
 

I fråga om det objektiva testet har Europadomstolen i sin praxis förklarat att det finns två 

möjliga situationer där frågan om objektivt bristande opartiskhet uppstår. Den ena situationen 

är enligt Europadomstolen funktionell till naturen där domarens personliga uppträdande inte 

alls ifrågasätts. Det är till exempelvis fråga om utövandet av olika funktioner inom den 

rättsliga processen av samma person, eller då det finns hierarkiska eller andra kopplingar 

mellan domaren och en aktör i målet som gör att det föreligger objektivt motiverade farhågor 

för domstolens opartiskhet. Den andra situationen är av personlig karaktär och hänför sig till 

en enskild domares uppförande i ett visst mål. En sådan situation kan, som framkommit i 

samband med presentationen av det subjektiva testet ovan, vara tillräckligt för att det ska 

anses föreligga objektivt motiverade farhågor samtidigt som också kan uppstå tvivel i fråga 

om det subjektiva testet.230  Enligt det objektiva testet krävs dock inte, som är fråga om enligt 

det subjektiva testet, att det visas att domarens handlande i ett enskilt fall är ett uttryck för 

dennes opartiskhet.  

 

Enligt den objektiva metoden prövas istället huruvida domstolen ifråga erbjudit tillräckliga 

garantier för att utesluta legitima tvivel i fråga om dess opartiskhet.231 Man ser således till 

huruvida det i målet förelegat omständigheter som medfört att sökanden haft fog för sin rädsla 

för att domstolen inte varit opartisk. 232 Vid denna bedömning är enligt Europadomstolen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229!Case!of!Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!Application!no!73797/01,!p.!121.!
230!Case!of!Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!Application!no!73797/01,!p.!121.!
231!Se!t.ex.!case!of!Piersack!v.!Belgium,!01/10/1982,!Application!no!8692/79,!p.!30!och!case!of!Lavents!v.!
Latvia,!28/11/2002,!Application!no!58442/00,!p.!117.!
232!Case!of!Langborger!v.!Sweden,!22/06/1989,!Application!no!11179/84,!p.!35.!
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sökandens ståndpunkt av intresse men dock inte helt avgörande. Det som är avgörande är om 

tvivlet objektivt sett är att anses som motiverat.233 

 

Av betydelse är således även hur organet framstår utåt sett för en ”objektiv åskådare”.234 

Europadomstolen återkommer i sina domar till citatet ”justice must not only be done: it must 

also be seen to be done”.235 Av denna anledning har Europadomstolen förklarat att då det 

finns legitima tvivel i fråga om en domares opartiskhet krävs att denne förklarar sig jävig och 

obehörig att döma i målet. Det handlar här, förklarar Europadomstolen, om det förtroende för 

rättsväsendet vilket domstolarna i ett demokratiskt samhälle måste vinna hos allmänheten. 236 

 

4.7.2.1 Omständigheter av betydelse för prövningen av det objektiva testet 
 
Enligt det objektiva testet måste även tas i beaktande sådana omständigheter som hänför sig 

till organets funktioner, dess struktur samt till dess interna organisation. 237 Det kan till 

exempel tänkas vara så att organet är sammansatt på sådant sätt att redan dess struktur skapar 

tvivel i fråga om dess opartiskhet utifrån förhållanden som är oberoende av omständigheterna 

i det enskilda fallet.238  

 

I fråga om den interna organisation har Europadomstolen i målet Harabin mot Slovakien 

(2012) uttalat att det här är av vikt huruvida det finns nationella förfaranden för att säkerställa 

domstolens opartiskhet.239 Domstolen uttalade i detta fall att: 

 

”Account must also be taken of questions of internal organisation. The existence of national 

procedures for ensuring impartiality, namely rules regulating the withdrawal of judges, is a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233!Se!bland!andra!case!of!Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!Application!no!73797/01,!p.!118,!Case!of!
Harabin!v.!Slovakia,!20/11/2012,!!Application!no!58688/11,!p.!131,!case!of!De!Cubber!v.!Belgium,!
26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!30.!
234!Case!of!Mariusz!Lewandowski!v.!Poland,!03/07/2012,!Application!no!66484/09,!p.47.!
235!Se!t.ex.!case!of!De!Cubber!v.!Belgium,!26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!26,!case!of!Perus!v.!
Slovenaia,!27/09/2012,"Application!no!35016/05,!p.36!!och!case!of!Harabin!v.!Slovakia,!20/11/2012,!
Application!no!58688/11,!p.!131."
236!Se!t.ex.!case!of!Piersack!v.!Belgium,!01/10/1982,!Application!no!8692/79,!p.!30!(a),!case!of!De!Cubber!
v.!Belgium,!26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!26!och!case!of!Harabin!v.!Slovakia,!20/11/2012,!
Application!no!58688/11,!p.!131.!
237!Se!t.ex.!case!of!Piersack!v.!Belgium,!01/10/1982,!Application!no!8692/79,!p.!30!(d),!case!of!De!Cubber!
v.!Belgium,!26/10/1984,!Application!no!9186/80,!p.!26,!och!case!of!Kyprianou!v.!Cyprus,!15/12/2005,!
Application!no!73797/01,!p.!121.!!!
238!Danelius,!a.a.,!(2012),!s.!202.!
239Case!of!Harabin!v.!Slovakia,!20/11/2012,!Application!no!58688/11.!
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relevant factor. Such rules manifest the national legislature’s concern to remove all 

reasonable doubts as to the impartiality of the judge or court concerned and constitute an 

attempt to ensure impartiality by eliminating the causes of such concerns. In addition to 

ensuring the absence of actual bias, they are directed at removing any appearance of 

partiality, and so serve to promote the confidence which the courts must inspire in the 

public.” 240  

 
Bestämmelser kring domstolens opartiskhet, såsom bestämmelser kring domarens möjlighet 

att döma i det enskilda fallet, ska såsom framgår av Europadomstolens uttalande ovan således 

även beaktas vid det objektiva testet av domstolens opartiskhet. Sådana bestämmelser visar 

nämligen enligt Europadomstolen på den nationella lagstiftarens vilja att undanröja tvivel i 

fråga om domaren eller domstolens opartiskhet och utgör samtidigt ett medel för att försäkra 

opartiskhet genom att undanröja orsakerna till sådana tvivel. På så sätt försäkras inte endast 

faktisk opartiskhet utan det undanröjer även sådana omständigheter som kan få domaren eller 

domstolen att framstå som opartisk. 

 

Endast en sådan omständighet att en domare tidigare jobbat på åklagarmyndigheten kan enligt 

Europadomstolen inte anses medföra tvivel i fråga om dennes opartiskhet. Europadomstolen 

har dock uttalat att om en domare tidigare haft en sådan position på åklagarmyndigheten som 

till sin natur är sådan att han kunnat ha kommit i kontakt med ett mål som han senare har att 

döma i, så finns enligt domstolen en objektiv befogad rädsla för att densamme inte är 

opartisk. 241 I fallet Piersack mot Belgien (1982) hade en av domarna tidigare varit chef på 

den avdelning på åklagarmyndigheten som handlagt åtalet mot sökanden. Då han var 

överordnad de som var ansvariga för sökandens åtal hade han en befogenhet att granska de 

skriftliga inlagorna i åtalet samt även att diskutera fallet med de ansvariga och bistå med råd i 

juridiska frågor. Huruvida den ifrågavarande domaren i detta fall faktiskt varit i kontakt med 

målet under sin tid på åklagarkammaren var enligt Europadomstolen inte av intresse, inte 

heller frågan om sökanden faktiskt haft kännedom om denna interna organisation vid 

tidpunkten. Endast omständigheten att den sittande domaren innehaft denna tjänst på 

åklagarmyndigheten medförde enligt Europadomstolen att frågan om domstolens opartiskhet i 

detta fall var öppen för tvivel. 242 
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242!Case!of!Piersack!v.!Belgium,!01/10/1982,!Application!no!8692/79,!p.!31.!
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4.8 Processuella rättssäkerhetsgarantier 
 
Kravet på iakttagande av tillräckliga processuella rättssäkerhetskrav är som ovan konstaterat 

ett kriterium som varierar utifrån de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Av 

betydelse här är förfarandets särskilda särdrag, omständigheterna i målet men även, beroende 

vilken processuell regel som är för handen, t.ex. huruvida den rättssökande framfört visst 

yrkande eller vid en tidigare prövning fått skyddet tillgodosett.243 Nedan kommer tre av dessa 

processuella rättssäkerhetsprinciper behandlas.   

 

4.8.1 Equality of arms  
 
Equality of arms, eller principen om parternas likställdhet, innebär i grunden att parterna i en 

rättegång ska vara lika inför domstolen och syftar till att skydda effektiviteten av det 

kontradiktoriska förfarandet.244 Principen innebär att parterna ska behandlas lika och att ingen 

part ska inneha en överlägsen ställning gentemot den andre och utgör en särskilt viktig princip 

i fråga om brottmål.245 Detta omfattar bland annat ett krav på att båda parter ska ha samma 

rätt att kalla vitten och att domstolen ska behandla dessa vittnen lika.246 Av denna princip 

följer vidare att domstols möjlighet att avvisa bevisning inte får användas på sådant sätt att 

konventionens princip om att en part ska ha rätt att söka övertyga domstolen om att vad parten 

påstår är sant undergrävs. 247  

 

4.8.2 Kontradiktoriskt förfarande (inter partes-kriteriet) 
 
Principen om parternas likställdhet har även ett nära samband med principen om ett 

kontradiktoriskt förfarande. Det kontradiktoriska förfarandet syftar till att garantera att båda 

parterna ska få kännedom om och få yttra sig över allt material i processen och att de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243!Case!of!De!Wilde,!Ooms!and!Versyp!v.!Belgium,!24/10/1969,!Application!nos!2832/66,!!
2835/66,!2899/66,!p.!78!och!case!of!!X!v.!United!Kingdom,!05/11/1981,!Application!no!7215/75,!p.53,!
Case!of!Sutter!v.!Switzerland,!22/02/1984,!Application!no!8209/78,!p.!30,!affaire!SchulerXZgraggen!c.!
Suisse,!24/06/1993,!Requête!no14518/89,!p.!58!och!case!of!Rolf!Gustafson!v.!Sweden,!01/07/1997,!
Application!no!23196/94,!p.!47.!
244!Sudre,!Frédéric,!Droit#international#et#européen#des#droits#de#l’homme,!5!u,!Presse!Universitaire!de!
France!(2001),!s.!250.!
245!Case!of!Werner!v.!Austria,!24/11/1997,!Application!no!21835/93,!p.!63!och!!
Fisher,!David!I,!Mänskliga#rättigheter:#En#introduktion,!6!u,!Norstedts!Juridik!(2011)!s.!65.!
246!Affaire!Bönisch!c.!Autriche,!06/05/1985,!Requête!no!8658/79,!p.!32X33!och!Danelius,!a.a.,!(2012),!s.!
251.!
247!Danelius,!a.a.,!(2012),!s.!255f.!
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dessutom har samma möjligheter att åberopa bevisning och framföra sin talan.248 Kravet på ett 

kontradiktoriskt förfarande innebär således att domstolen inte får grunda sitt avgörande på 

andra omständigheter än de som framkommit under rättegången.249  

 

Kravet är dock inte absolut. Europadomstolen har förklarat att det finns utrymme för undantag 

från denna princip om undantaget har till ändamål att tillgodose motstående intressen av 

tillräcklig styrka, t.ex. nationell säkerhet, behovet att skydda vittnen eller för att hemlighålla 

polisens spaningsmetoder.250 

 

4.8.3 Rätten till muntlig förhandling  
 
Av Europakonventionens artikel 6.1 ordalydelse följer att var och en har rätt till en ”offentlig 

förhandling”. Kravet på offentlighet innebär även enligt Europadomstolen ett krav på ett 

muntligt förfarande vilket är huvudregeln vid en prövning av artikel 6.1 Europakonventionen. 

För att organet ska accepteras som domstol enligt artikeln måste det således erbjuda 

möjligheten till muntlig förhandling. Syftet bakom detta krav är att parterna ska få möjlighet 

att frambringa muntlig bevisning samt att de i övrigt ska ges möjlighet att söka övertyga 

domstolen om att deras talan är välgrundad. 251 

Kravet på muntlig förhandling är dock inte absolut. Om sådan förhandling skulle vara onödig 

för att domstolen ska döma i saken t.ex. på grund av att det endast är rättsfrågor som ska 

prövas så kan det vara berättigat att avstå från sådan förhandling. Så är även fallet om 

förfarandet i fråga behandlas bättre i skrift än eller om sökanden redan haft muntlig 

förhandling vid underrätt.252 

 

 
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248!Danelius,!a.a.!(2012),!s.!246f.!
249!Affaire!Skondrianos!c.!Grèce,!18/12/2003,!Requêtes!nos!63000/00,!74291/01,!74292/01,!p.!29.!
250!Danelius,!a.a.,!(2012),!s.!261.!
251!Danelius,!a.a.!(2012),!s.!224f.!
252!Case!of!Miller!v.!Sweden,!08/02/2005,!Application!no!55853/00,#p.!29X30.!
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5 Jämförelser 
 

5.1 Inledande anmärkningar  
 
För att återknyta till inledningen av detta arbete kan konstateras att de författare som givit 

uttryck för uppfattningen att domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF respektive artikel 6.1 

europakonventionen inte är detsamma verkar haft fog för sin uppfattning. Det är enligt min 

mening inte fråga om samma domstolsbegrepp. 

 

Det kan däremot av ovan tämligen omfattande genomgång vara svårt att få en uppfattning om 

vari likheterna och skillnaderna består. Nedan ska därför göras en jämförelse av de två 

domstolsbegreppen där jag kommer peka på de likheter och skillnader som ter sig särskilt 

framträdande.  

 

Vid en jämförelse av de båda begreppen bör man hålla i åtanke vad det innebär att ett organ i 

ett visst fall ”misslyckas” med att kvalificera sig som en domstol enligt respektive begrepp.  

Först och främst kan konstateras att det vid fastställande av domstolsbegreppet i artikel 267 

FEUF handlar om att fastställa EU-domstolens behörighet att befatta sig med en fråga som 

hänskjutits av ett organ inom ramen för ordningen med förhandsavgöranden. Det är fråga om 

ett kriterium för artikelns tillämplighet och för de fall där organet uppvisar sådan karaktär att 

det inte kan anses som en domstol i artikelns mening kommer således inte institutet 

förhandsavgörande att kunna utnyttjas. 

 

I fråga om begreppet domstol i rättighetsstadgan och europakonventionens mening, är saken 

däremot naturligtvis annorlunda. Domstolsbegreppet utgör här en del av det rättighetsskydd 

som ska garanteras av dessa akter och då ett organ ”misslyckas” att kvalificeras som en 

domstol resulterar detta i, om inte felen läkts genom en överprövning, att den enskildes 

intressen åsidosatts och att denne inte tillerkänts det grundläggande skydd som följer av 

artikel 47 stadgan respektive artikel 6.1 Europakonventionen. 

 

Det handlar således om två domstolsbegrepp med vitt skilda ”funktioner” och således också 

vitt skilda syften. Artikel 267 FEUF handlar i grund och botten om att få till stånd ett effektivt 

samarbete mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna för att kunna garantera EU-

rättens enhetliga genomslag, något som onekligen också genomsyrar tolkningen av de 
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kriterier som ställs upp för dess tillämpning. Europakonventionens artikel 6 och stadgans 

artikel 47 syftar däremot till att säkra att den enskilde i det enskilda fallet får en rättvis och 

rättssäker prövning av sin sak. 

 

5.2 Översiktlig jämförelse  
 
ARTIKEL 267 FEUF                                          KONVENTIONEN/STADGAN 

Ovan ser vi en översikt av de krav som ställs på ett organ för att detta ska kvalificera sig som domstol enligt de 
två systemen. 
 
Inledningsvis kan konstateras att det i båda fall är fråga om så kallade autonoma begrepp som 

är fristående från nationella rättsordningar och som således i båda fall kan omfatta andra 

organ än domstolar i traditionell mening. Efter en genomgång av de två domstolsbegreppen 

kan dessutom konstateras att flertalet av de kriterier som EU-domstolen respektive 

Europadomstolen utvecklat utåt sett verkar vara desamma. Vid en hastig anblick ser vi att det 

i båda fallen ska vara fråga om ett organ som är upprättat enligt lag och som är oberoende 

(och opartiskt) samt som utövar en verksamhet av rättskipningskaraktär. Vid en närmre 

anblick kommer vi dock nedan se att det finns flera likheter begreppen emellan men även 

betydande skillnader.  

 

Prövningens omfattning  

En av de största skillnaderna hänför sig till själva prövningen av domstolsbegreppen. EU-

domstolens prövning av domstolsbegreppet innebär en bedömning av organet som sådant 

genom en prövning som i princip är avskärmad från omständigheterna i det enskilda målet. 

Sedan ett organ uppfyllt kraven på en domstol i artikel 267, och regleringen kring dess 

inrättande och funktionssätt är densamma, så förblir organet en domstol i artikelns mening.253    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
253!Jfr!mål!C‑283/11,!Sky!Österreich!GmbH,!p.!27X28.!

Upprättat enligt lag Upprättat enligt lag 
Oberoende (och opartisk) Oberoende 
 Opartisk 
Verksamhet av rättskipningskaraktär Verksamhet av rättskipningskaraktär 
Stadigvarande karaktär (jämför upprättat enligt lag) 
Tvingande jurisdiktion  
Tillämpande av rättsregler (jämför rättskipningskaraktär) 
Kontradiktoriskt förfarande Processuella rättssäkerhetsgarantier ; 

kontradiktoriskt förfarande, equality of arms, 
rätten till muntlig förhandling m.fl.. 
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Prövningen av Europadomstolens domstolsbegrepp beror däremot alltid på omständigheterna 

i det enskilda fallet. Som vi sett vid genomgången av Europadomstolens praxis ovan krävs 

inte endast att konventionsstaten genom viss reglering tillhandahåller vissa garantier utan 

dessa måste även garanterats i det enskilda fallet. Man måste vid denna prövning beakta vad 

för förfarande som är i fråga samt de särskilda omständigheterna i målet.  

 

5.3 Jämförelse kriterium för kriterium  
 
Då kriterierna i de två domstolsbegreppen endast delvis är desamma kommer nedanstående 

jämförelse delvis vara frigjord från det sätt på vilket jag behandlat kriterierna i min 

framställning ovan. Jag kommer inledningsvis behandla de kriterier som vi finner i båda 

domstolsbegreppen. 

5.3.1 Upprättat enligt lag  
 
Av presentationen som givits ovan av de två domstolarnas domstolsbegrepp framstår det som 

ganska uppenbart att detta kriterium som fått samma benämning av de två domstolarna 

samtidigt fått vitt skilda innehåll (jämför avsnitten 3.3 och 4.4).  

 

Inledningsvis kan konstateras att syftet bakom de respektive kriterierna skiljer sig vida åt. 

Även om EU-domstolen inte explicit uttalat sig om det syfte som ligger bakom införandet av 

kravet på att en domstol ska vara upprättad enligt lag, kan ur dess praxis ändå tydligt urskiljas 

ett tydligt ändamål som avsevärt skiljer sig från syftet bakom kriteriet i artikel 6.1 

Europakonventionen. Kravet på att organet ska vara upprättat enligt lag, så som det används 

av EU-domstolen i bestämmelserna om förhandsavgöranden syftar, som vi sett ovan, istället 

främst till att säkerställa att organet har en tillräcklig koppling till det offentliga. Vid denna 

prövning beaktas, utöver själva inrättandet av organet, även bland annat frågor om reglering 

av organets organisation såsom organets sammansättning, medlemmarnas ämbeten, organets 

uppgift, förfaranderegler samt domförhetsregler. 254  Den offentliga inblandningen genom 

reglering av organets verksamhet behöver dock inte vara särskilt stor för de fall EU-

domstolen finner att organet kan anses utöva en offentlig funktion.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254!Se!t.ex.!de!förenade!målen!CX110/98!och!CX147/98,!Gabalfrisa,!p.!34!och!mål!CX407/98!Abrahamsson,!
p.!30X35,!mål!CX246/05,!Häupl,!p.!18!och!mål!C‑136/11,!Westbahn,!p.!28.!
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Enligt min mening skulle man kunna hävda att EU-domstolens krav på att organet ska vara 

upprättat enligt lag syftar till att försöka urskilja de organ som tillämpar unionsrätt och vars 

koppling till det allmänna är så stark att dess avgöranden uppfattas som bindande av det 

allmänna och får betydelse för rättsläget. I dessa fall kommer nämligen dessa organs tolkning 

av EU-rätten i många fall att få genomslag och det finns därför också ett intresse för 

unionsrättens enhetliga tillämpning att dessa omfattas av bestämmelsen i artikel 267 FEUF.  

 

Kriteriet så som det tolkats av Europadomstolen har däremot istället, vilket är föga 

förvånande, formats av rättssäkerhetsaspekter. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa 

domstolarnas självständighet i förhållande till den exekutiva makten och förhindra inrättandet 

av så kallade extraordinära domstolar. De enskilda skyddas inte bara genom att domstolen och 

dess organisation måste vara reglerad i lag men även genom att dessa regler måste respekteras 

i det enskilda fallet. Europadomstolens prövning omfattar därför, till skillnad från EU-

domstolens, bland annat en prövning av huruvida reglerna kring domstolens jurisdiktion, 

sammansättning, och domarnas medverkan i målet respekterats i det enskilda fallet.  

 

Sammanfattningsvis är det således tydligt att EU-domstolen och Europadomstolen har olika 

syn på kriteriet ”upprättat enligt lag” i de respektive artiklarna, en skillnad som grundar sig i 

olika syn på syftet med kriteriet. Medan EU-domstolens ser kriteriet ur en ren 

effektivitetsaspekt har Europadomstolen ett rättssäkerhetsperspektiv med individens 

rättighetsskydd i fokus. 

 
5.3.2 Oberoende och opartisk ställning 
 
Som framgått av min framställning ovan i avsnitt 3.8.1 ger EU-domstolens domstolsbegrepp i 

artikel 267 FEUF vid en första anblick inte uttryck för att ställa några krav på organets 

opartiskhet. Kriteriet ”oberoende ställning” inbegriper dock, som vi sett ovan, även krav i 

fråga om organets och dess medlemmars opartiskhet. Enligt de båda systemen avses således 

med domstol ett organ som till sin ställning är oavhängigt och opartiskt. Utgångspunkten vid 

EU-domstolens respektive Europadomstolens prövning av dessa kriterier är huruvida organets 

organisation eller funktioner kan ge upphov till osäkerhet i fråga om organets oavhängighet 

och opartiskhet. 
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Organets oberoende ställning 
 
I fråga om organens oberoende ställning gäller enligt både EU-domstolen och 

Europadomstolen att detta krav gäller såväl i förhållande till den verkställande makten som 

till parterna. EU-domstolen framhåller särskilt i denna del organets oberoende i förhållande 

till beslutsmyndigheten. Det handlar enligt de båda domstolarna om att organet ska vara 

garanterat skydd mot yttre påtryckningar samt att detta ska avgöra målen självständigt utan att 

vara underställt instruktioner eller anvisningar från statsmakten.   

 

Domstolarnas prövning 

Både vid EU-domstolens och Europadomstolens bedömning undersöker man huruvida det 

finns regler kring medlemmarnas utnämning, ämbetsperioder och dess avsättning samt övrig 

reglering som syftar till att motverka att medlemmarna ska känna någon som helst press 

utifrån som kan påverka dess bedömning av målet. Enligt båda domstolsbegreppen torde även 

beaktas att organens avgöranden inte ska kunna åsidosättas av icke judiciella organ, vilket 

särskilt framgår av Europadomstolens kriterium ”power of decision” (se avsnitt 4.6 ovan).   

 

Europadomstolen kräver utöver ovan nämnda reglering att organet även i övrigt utåt sett ger 

intryck av att vara självständigt. Detta innebär att Europadomstolen gör en slags objektiv 

prövning av huruvida sökanden har legitima skäl för uppfattningen att organet inte är 

oberoende. I fråga om artikel 6.1 Europakonventionen gäller även, till skillnad från artikel 

267 FEUF, att om inte redan organets organisation och regleringen kring denna ger för 

handen att organet är avhängigt kan en kränkning av artikeln ändå föreligga. Vad gäller 

Europakonventionens domstolsbegrepp kan således en kränkning vara för handen om det 

visats att myndigheterna i det enskilda fallet handlat otillfredsställande eller om dessa utifrån 

otillbörliga motiv till exempel utnämnt eller avsatt en domare.255  

 

EU-domstolens prövning utgörs snarare av en helhetsbedömning där domstolen prövar 

huruvida den reglering som finns erbjuder sådana garantier att organet kan anses tillräckligt 

oberoende. Den ovan nämnda objektiva prövning som Europadomstolen använder sig av vid 

prövning av detta kriterium kan dock jämföras med det krav som EU-domstolens numera 

tycks ställa på att regleringen i fråga utesluter allt rimligt tvivel som enskilda kan hysa i fråga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255!Case!of!ZAND!v.!Austria,!Report!of!the!Commission,!Application!no!7360/76,!12/10/1978,!p.!78.!
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om organets oberoende och opartiskhet. Huruvida detta skulle innebära en ändring av 

nuvarande rättsläge är dock svårt att säga. Prövningen förefaller vara densamma som tidigare. 

Det som däremot kan konstateras är att EU-domstolen genom denna formulering verkar vilja 

visa att fokus vid prövningen ligger på att upprätthålla individens förtroende för rättsväsendet. 

 

Kriterierna i praktiken 

Av vad som följer ovan kan tyckas framgå att Europadomstolen i alla delar garanterar lika 

eller mer långtgående garantier än vad som följer av EU-domstolens praxis. En intressant 

iakttagelse jag gjort hänför sig dock till kravet på reglering kring återkallandet av organets 

ledamöters mandat. Som ovan konstaterats tycks Europadomstolen kunna godta avsaknaden 

av sådana uttryckliga regler så länge Europadomstolen finner att konventionsstaten i 

”praktiken” tillhandahåller sådana garantier.256 Detta var Europadomstolens slutsats i fallen 

Campbell and Fell mot Storbritannien (1984) och Sacilor Lormines mot Frankrike (2006). 

Denna slutsats byggde i sin tur på Europadomstolens dom i målet Engel m.fl. mot 

Nederländerna (1976) där domstolen i fråga om domstolsbegreppet i artikel 5.1 

Europakonventionen funnit att avsaknaden av sådana bestämmelser istället kunde vägas upp 

av bestämmelser om ledamöternas oberoende (se ovan avsnitt 4.5.3). Det är således 

förvånande att se att Europadomstolen i vissa fall tycks godta reglering av visst slag trots att 

det strider mot oberoendekriteriet så länge det kan konstateras att möjligheten inte utnyttjas 

eller vägs upp av andra garantier. 

 

Som kunnat konstateras utifrån min undersökning av EU-domstolens praxis i avsnitt 3.8.3.1 

ovan, torde EU-domstolen däremot numera kräva att sådana bestämmelser kring domarnas 

avsättning finns uttryckligen fastslagna i lag. Motiveringen till detta är att avsaknad av sådan 

reglering innebär att ledamöterna inte kan anses ha tillräckliga garantier för skydd mot 

otillbörlig inblandning och påtryckning från regeringens sida. Det förfaller därmed på denna 

punkt som att EU-domstolen erbjuder ett mer långtgående ”skydd” än Europadomstolen.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256!Case!of!Campbell!and!Fell!v.!The!United!Kingdom,!28/06/1984,!Application!nos!7819/77,!7878/77,!p.!
80.!
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5.3.2.2 Organets opartiskhet 
 
I fråga om kravet på organets opartiskhet skiljer sig domstolarnas prövningar i vissa 

hänseenden markant åt. Även här består i båda fallen dock en del av prövningen av att se 

huruvida organets opartiskhet kan ifrågasättas redan på grund av organets organisation och 

funktioner. Därutöver krävs även i båda fallen att det finns viss reglering för att förhindra 

sådana intressekonflikter som kan uppstå mellan organets medlemmar och de enskilda 

parterna i målet.  

 

Domstolarnas prövning 

I fråga om kravet på opartiskhet hänför sig skillnaderna istället återigen till omfattningen av 

den prövning som görs utifrån de ovan nämnda omständigheterna. Om inte EU-domstolen 

finner att organet redan på grund av sin organisation eller funktion är att anses som opartiskt 

resulterar inte en faktisk opartiskhet i att organet diskvalificeras som domstol (se avsnitt 

3.8.4). I fråga om den reglering som ska finnas för att förhindra intressekonflikter mellan 

domarna och parterna i det enskilda målet krävs nämligen endast just en sådan reglering i 

form av bestämmelser om jäv och ledamöternas röstnedläggelse. EU-domstolen prövar 

däremot inte i denna del huruvida intressekonflikt faktiskt förelegat i det enskilda fallet. 

 

Europadomstolen har däremot i denna del utvecklat två olika test för att försäkra sig om att 

organet och dess medlemmar i det enskilda fallet är opartiska samt för att försäkra sig om att 

det inte heller finns omständigheter som ger upphov till ”objektivt motiverade farhågor” i 

fråga om organets opartiskhet (se avsnitt 4.7). Vid denna prövning tas delvis hänsyn till hur 

sökanden uppfattat situationen och även till organets funktioner, struktur och interna 

organisation (objektiva testet). Prövningen sträcker sig även till att omfatta frågan om enskild 

ledamot av organet ska anses som jävig och obehörig att döma i målet (subjektiva testet). 

 

Som ovan nämndes gäller även i denna del numera enligt EU-domstolens praxis att de 

bestämmelser som reglerar ett organ enligt artikel 267 FEUF ska utesluta allt rimligt tvivel 

som enskilda kan hysa i fråga om organets oberoende och opartiskhet. Det är dock svårt att i 

dagsläget uttala sig om huruvida EU-domstolen avsett någon ändring av praxis i denna del, 

eller om det endast är avsett att vara en sammanfattning av redan etablerad praxis. Som ovan 

konstaterats torde det enligt min mening dock i princip endast vara en sammanfattning av 
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redan etablerad praxis. Det torde således inte innebära att EU-domstolen, såsom 

Europadomstolen, även tar hänsyn till den enskildes uppfattning i saken. Detta eftersom EU-

domstolens prövningar av domstolsbegreppet, till skillnad från Europadomstolens, är 

avskärmat från omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Avslutningsvis kan i fråga om kraven på oberoende och opartiskhet konstateras att det här 

finns tämligen stora likheter mellan de två domstolsbegreppen. Den avgörande skillnaden 

hänför sig dock till att huruvida organet faktiskt varit oberoende och opartiskt i det enskilda 

fallet endast prövas av Europadomstolen, en skillnad som återigen med hänsyn till 

bestämmelsernas olika syften och funktion ter sig naturlig.  

 

5.3.3Verksamhet av rättskipningskaraktär  
 
Vad som utgör en verksamhet av rättskipningskaraktär, eller med andra ord en dömande 

verksamhet, verkar EU-domstolen och Europadomstolen ha delvis delad uppfattning om.  

Även om domstolarna i ”grunden” antagligen inte har olika uppfattningar om vad som utgör 

traditionell rättskipning har framförallt EU-domstolens definiering av detta kriterium delvis 

blivit en annan på grund av de motiv som ligger bakom införandet av detta krav i artikel 267 

FEUF.  

 

Kravet på en rättskipande funktion är vad EU-domstolen kallar den funktionella sidan av 

domstolsbegreppet. EU-domstolens fokus vid denna prövning ligger, såsom ovan behandlats i 

avsnitt 3.9.1, på huruvida det finns en tvist som är anhängiggjord vid organet och huruvida 

denna tvist efter förfarandet vid organet resulterar i ett avgörande av rättskipningskaraktär. 

Med avgörande av rättskipningskaraktär innebär främst ett beslut som är bindande för parter 

och icke judiciella myndigheter.  

 

Även vid domstolarnas definiering av kravet på rättskipning kan man här se att 

bestämmelsernas ändamål lyser igenom. EU-domstolen har visserligen inte explicit uttalat sitt 

syfte bakom att införa detta ytterligare krav på att organets verksamhet måste vara av 

rättsskipningskaraktär. Det torde dock inte vara alltför orimligt att dra den slutsats att kriteriet 

kan sägas utgöra ett sätt för EU-domstolen att sålla ut de organ vars avgöranden ges sådan 

verkan att de påverkar unionsrättens genomslag. Visserligen vore väl det optimala även om 

till exempel förvaltningsmyndigheter vid sin myndighetsutövning, där ju även de i stor 
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utsträckning har att tillämpa EU-rätten, kunde begära förhandsavgörande. En sådan ordning 

torde dock inte vara möjlig då EU-domstolen i sådana fall skulle överösas med begäranden 

om förhandsavgöranden. 

 

Europadomstolens vikt ligger i stället vid att organet ska avgöra ärenden inom dess 

kompetens och att detta ska göras utifrån en tillämpning av rättsregler och efter iakttagande av 

i lagföreskrivna förfaranderegler (se avsnitt 4.3). Europadomstolens kriterium bygger således 

istället på en grundläggande tanke om att en domstol i en rättsstat ska respektera statens 

formella och materiella regler för att tillgodose individens rättssäkerhet. Frågan om ett organs 

rättskipande karaktär som enligt Europadomstolen är inneboende i begreppet domstol verkar 

dock, till skillnad från motsvarande kriterium i artikel 267 FEUF, mer sällan bli föremål för 

prövning.  

5.3.4 Ett kontradiktoriskt förfarande (inter partes-kriteriet)  
 
I fråga om de rättssäkerhetsprocessuella krav som ställs på organen finner vi, föga 

förvånande, stora skillnader. Det EU-rättsliga kriteriet som kan sorteras in under denna punkt 

är kravet på ett kontradiktoriskt förfarande. Som EU-domstolen själv konstaterat så är ett 

kontradiktoriskt förfarande ”till gagn för rättvisan”. Sådana rättssäkerhetsskäl har dock inte av 

EU-domstolen ansetts tillräckligt starka för att göra detta krav absolut. Detta kriterium utgör 

istället endast en omständighet som till viss del vägs in vid EU-domstolens bedömning av 

domstolsbegreppet.  

 

Samtidigt som man således i praktiken knappt längre kan tala om ett sådant kriterium i artikel 

267 FEUF så utgör kravet ett av de grundläggande kraven i artikel 6.1 Europakonventionen. 

Ett kontradiktoriskt förfarande utgör huvudregeln enligt Europakonventionen. Även om denna 

huvudregel har undantag, är dessa restriktiva och får endast göras för att tillgodose 

motstående intressen av tillräcklig styrka i form av exempelvis skyddet av nationell säkerhet 

eller behovet att skydda vittnen. Utgångspunkten vid de båda prövningarna är således långt 

ifrån densamma. 

 

Kravet på ett kontradiktoriskt förfarande är endast en av flera processuella 

rättssäkerhetsgarantier som beaktas inom ramen för en prövning av artikel 6 

Europakonventionen. Vilka ytterligare processuella rättssäkerhetsgarantier som krävs av 

Europadomstolen beror sedan på förfarandet och det särskilda omständigheterna i fallet. 
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5.3.5 EU-domstolens kriterier: stadigvarande karaktär, tvingande 
jurisdiktion och tillämpande av rättsregler 

  
Kriterierna stadigvarande karaktär, tvingande jurisdiktion samt tillämpande av rättsregler har 

inga direkta motsvarigheter i Europadomstolens domstolsbegrepp. I fråga om kravet på 

stadigvarande karaktär samt organets tillämpande av rättsregler finner vi dock att dessa till 

viss del omfattas av andra kriterier i Europadomstolens praxis.  

5.3.5.1 Stadigvarande karaktär  
 
Kravet på att ett organ för att kunna kvalificera sig som domstol enligt artikel 267 FEUF ska 

vara av stadigvarande karaktär har, som påpekades i samband med presentationen av detta 

kriterium i avsnitt 3.4, inte motiverats av EU-domstolen. Som Matz dock konstaterar i sin 

avhandling så utgör en stabil dömande makt ett grundläggande element i ett 

rättstatssamhälle.257 Ett sådant krav krävs för att motverka att domstolarna utnyttjas av 

politiska strömningar som inte är demokratiska.  

 

EU-domstolen har därför, trots sin avsaknad av egentliga rättsskyddande skäl bakom 

bestämmelsen i artikel 267, valt att utesluta sådana organ som inte uppfyller kravet på 

stadigvarande karaktär.  

 

Som vi sett i avsnitt 4.4 ovan följer av Europadomstolens praxis inte något liknande kriterium, 

utan Europadomstolen har tvärtom uttalat att det enligt artikel 6.1 Europakonventionen inte 

krävs att den domstol som prövar saken är av stadigvarande karaktär. Syftet att verka mot så 

kallade extraordinära domstolar faller istället enligt Europadomstolens praxis in under kravet 

på att organet ska vara upprättat enligt lag. Detta torde dock ge, och vara avsett att ge, samma 

resultat. Som konstaterades ovan i avsnitt 3.4, i samband med EU-domstolens kriterium 

”stadigvarande karaktär”, talar just den omständigheten att organet är inrättat enligt lag för att 

det även är fråga om ett stadigvarande organ. EU-domstolen har vid sin prövning även i 

många fall också utgått från sådana bestämmelser. Domstolarnas praxis torde därför i denna 

del inte skilja sig anmärkningsvärt åt.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257!Se!Matz,!a.a.,!s.!102.!
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5.3.5.2 Tillämpande av rättsregler (rättsregelkriteriet)  
 
Detta krav finner vi i både EU-domstolens och Europadomstolens domstolsbegrepp, om än 

indirekt i fråga om artikel 6.1 Europakonventionen där det framgår av kravet på en 

rättskipande verksamhet. Rättsregelkriteriet torde i båda fall ursprungligen syfta till att de 

avgöranden som meddelas av organet ska grundas på rättsregler och således vara fria från 

utomrättsliga faktorer. 

 

I fråga om artikel 267 FEUF verkar dock, som ovan påpekats i avsnitt 3.7, detta kriterium ha 

gått från att vara ett krav på att tillämpa rättsregler till ett krav på att organet ifråga tillämpar 

EU-rätt. Sedan EU-domstolen slagit fast att alla organ är skyldiga att tillämpa EU-rätt synes 

kriteriet därför ganska överflödigt. En domstol som vid överprövningen av en skiljedom har 

att tillämpa rätt och billighet uppfyller enligt EU-domstolen därmed också detta krav. 

Huruvida det i detta kriterium även inbegrips ett krav på att organet ska tillämpa formella 

rättsregler är något som EU-domstolen får utvisa i framtiden. 

  

I min genomgång av Europadomstolens praxis har jag däremot inte funnit något fall där 

domstolen fokuserat på denna omständighet. Att uttala sig om eventuella skillnader i synsätt 

mellan domstolarna är därmed inte möjligt.  

 

5.3.5.3 Tvingande jurisdiktion 
 
Enligt EU-domstolens praxis gäller även enligt artikel 267 FEUF ett krav på att oraganet ska 

utöva en jurisdiktion av tvingande art. Detta innebär att organets behörighet inte är beroende 

av parternas samtycke. 

 

Något motsvarande kriterium finns inte i Europadomstolens praxis. Den omständighet att ett 

organ har tvingande jurisdiktion beaktas dock av Europadomstolen då denna bedömer vilket 

organ som har att uppfylla de i artikel 6.1 Europakonventionen uppställda kraven. Då ett 

organ enligt konventionsstatens rättsordning har ensam behörighet att pröva en tvist, och dess 

avgöranden inte genom överklagan utgör föremål för fullständig prövning av såväl de faktiska 

som de rättsliga omständigheterna, är det också detta organ som måste uppfylla 

konventionens krav (jämför avsnitt 4.4.2).  Domstolarna använder sig därmed till viss del av 
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samma resonemang, men utifrån olika syften och med olika verkan. EU-domstolens 

kriterium, syftar återigen främst till att låta omfatta de organ som i praktiken har att tillämpa 

unionsrätten. Europadomstolens resonemang syftar däremot till att urskilja det organ som har 

att uppfylla de i artikel 6.1 Europakonventionen uppställda kraven för att garantera att de 

enskilda i samtliga fall tillförsäkras det skydd som följer av konventionen.  

 

6 Avslutning  
 
Som jag konstaterat tidigare i min framställning (avsnitt 2.2.3) så kan Europakonventionen 

sägas utgöra någon slags minimistandard som EU-domstolen har att förhålla sig till vid sin 

tolkning av motsvarande bestämmelser i stadgan. EU-domstolens skydd enligt stadgan ska 

vara identiskt med det som erbjuds enligt Europakonventionen om inte EU-domstolen väljer 

att ge ett mer långtgående skydd. Följaktligen måste även domstolsbegreppet i stadgan 

(artikel 47) som bygger på artikel 6.1 i Europakonventionen tillämpas så att de enskilda 

erbjuds i vart fall samma skydd som det som följer av konventionen. 

 

Av de skillnader som kunnat konstateras ovan i fråga om domstolsbegreppen i artikel 267 

FEUF samt i artikel 6.1 Europakonventionen följer att vi inom EU-rättens primärrätt numera, 

genom artikel 47 i stadgan, finner två olika domstolsbegrepp. Detta innebär i sin tur att 

beroende på vilket av begreppen EU-domstolen använder sig av vid sin prövning av ett organs 

klassificering som domstol finns risk för olika utslag. 

 

Ponera att EU-domstolen vid sin prövning av artikel 47 i stadgan utgår från det begrepp som 

etablerat sig i domstolens praxis kring artikel 267 FEUF. Eller att prövningen av domstolens 

behörighet enligt artikel 267 FEUF sker utifrån Europadomstolens domstolsbegrepp. En 

sådan tillämpning skulle onekligen kunna komma få stora konsekvenser för den enskilde och 

för ordningen med förhandsavgörande. För den enskilde skulle detta kunna innebära att 

dennes sak blir avgjord utan att en sådan grundläggande princip som exempelvis 

kontradiktionsprincipen iakttas och således leda till att den enskildes rättsskydd blir 

undermåligt.  

 

För ordningen med förhandsavgöranden skulle en tillämpning av Europadomstolens 

domstolsbegrepp i sin tur kunna innebära att sådana organ som inte bidrar till EU-rättens 
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effektivitet skulle kunna hänskjuta frågor till EU-domstolen men även att sådana organ som är 

av stor betydelse för denna faller utanför. Som konstaterats ovan syftar vissa av EU-

domstolens kriterier just till att sålla ut de organ vars avgöranden påverkar EU-rättens 

genomslag för att skapa ett effektivt och ändamålsinriktat samarbete med de nationella 

domstolarna. Om andra organ än sådana som på ovan sätt bidrar till EU-rättens genomslag 

skulle kunna hänskjuta frågor till EU-domstolen kommer detta leda till en större belastning 

för EU-domstolen och ett ineffektivare system för förhandsavgöranden. Detta skulle i sin tur 

innebära en ännu längre väntan i ovisshet för de enskilda vars tvist vilandeförklarats i väntan 

på förhandsbesked från EU-domstolen. De organ som faller utanför skulle även kunna ge 

upphov till en splittrad rättspraxis och leda till skillnader medlemsstaterna emellan, något som 

i sin tur resulterar i en rättsosäkerhet för unionsrättens rättssubjekt.  

 

Då domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF utgör det sedan länge etablerade domstolsbegreppet 

inom EU-rätten torde väl risken för att EU-domstolen direkt skulle tillämpa 

Europadomstolens domstolsbegrepp i en artikel 267 FEUF situation inte vara så stor. Däremot 

torde det vara möjligt att en utveckling av ett andra domstolsbegrepp som har sin grund i 

artikel 267 FEUF men som tillämpas vid prövning av artikel 47 stadgan, skulle kunna 

resultera i viss förvirring i fråga om vilka principer som gäller för vilka fall.   

 

Att begreppen hålls isär och att skillnaderna mellan dessa tydliggörs är onekligen även av 

betydelse för de nationella domstolarna. Ett nationellt organ som under en process överväger 

att hänskjuta en fråga till EU-domstolen för förhandsavgörande behöver vara på det klara med 

vad för krav som ställs för att detta ska få sina frågor besvarade av EU-domstolen. Klarhet 

kring begreppen är även av vikt då en nationell domstol i ett enskilt fall har att bedöma 

huruvida ett förfarande erbjuder tillräckliga garantier i enlighet med artikel 47 i stadgan. Den 

nationella lagstiftaren har dessutom att vid införandet av effektiva rättsmedel för 

tillvaratagandet av de enskildas rättigheter enligt unionsrätten att garantera de i artikel 47 i 

stadgan uppställda kraven.  

 

Ansvaret ligger därför på EU-domstolen att tydliggöra de skillnader som finns begreppen 

emellan samt de skillnader som finns som hänför sig till tillämpningen av desamma. EU-

domstolen kan här sägas ha två valmöjligheter. Antingen kan den använda sig av det 

domstolsbegrepp de utformat vid tillämpningen av artikel 267 FEUF så länge de försäkrar sig 

om att prövningen resulterar i att det skydd som ges ändå är identiskt med det som följer av 
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stadgan/Europakonventionen. Ett sådant tillvägagångssätt kan dock vara komplicerat då 

prövningen av de olika begreppen som ovan påpekats i och med deras syften har olika 

utgångspunkter och olika omfattning. Det skulle också med stor sannolikhet bli väldigt 

förvirrande om det i praxis utvecklas två olika versioner av domstolsbegreppet i artikel 267 

FEUF. Det andra alternativet, vilket också torde vara den mest naturliga lösningen, är att EU-

domstolen tillämpar det begrepp som utvecklats i Europadomstolens praxis vid sin 

tillämpning av artikel 47 i och således tillämpar två olika domstolsbegrepp. I båda fallen är 

det dock av stor vikt att domstolen är konsekvent vid sin prövning för att undvika förvirring i 

praxis. 

6.1 EU-domstolens tolkning och tillämpning av artikel 47 i 
stadgan 
 
Det är av vad som framgår ovan av ypperlig vikt att EU-domstolen vid sin tillämpning är 

noga med att ”hålla isär” dessa domstolsbegrepp för att inte riskera att de ovan behandlade 

oönskade effekterna realiseras. Ännu finns inte mycket praxis på området och inga tydliga 

exempel där tillämpningen av domstolsbegreppet i artikel 47 i stadgan aktualiserats. Det finns 

dock ett par intressanta fall som ska behandlas kort nedan. Jag kommer börja med ett fall som 

jag funnit särskilt anmärkningsvärt som rör prövningen av domstolsbegreppet och rätten till 

effektivt rättsmedel nämligen; EU-domstolens dom i mål C-175/11, D och A. 

6.1.1 EU-Domstolens dom i mål C-175/11, D och A 
 
Nedan ska behandlas ett enligt min mening tämligen förvånande förhandsavgörande från EU-

domstolen, fallet D och A (2013)258. Detta mål behandlade frågan huruvida en medlemsstat i 

enlighet med ett direktiv tillhandahöll ett effektivt rättsmedel inför domstol mot beslut som 

fattats om asylansökan. I ett av skälen till direktivet anges att: ”… en grundläggande princip i 

unionslagstiftningen återspeglas i det faktum att beslut som fattas om en asylansökan och om 

återkallande av flyktingstatus ska kunna vara föremål för ett effektivt rättsmedel inför domstol 

i enlighet med artikel 267 FEUF.”.  

 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis i sin bedömning att medlemsstaterna enligt 

direktivet ska se till att de asylsökande har rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol mot 

ett beslut om deras asylansökan. Därefter påpekade domstolen att rätten till ett effektivt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258!Se!mål!C‑175/11,!D.!och!A..!
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domstolsskydd även utgör en allmän princip i unionsrätten och kommer till uttryck i artikel 47 

i stadgan.259   

 

Efter en hänvisning till ovan nämnda skäl i direktivet prövade sedan EU-domstolen saken 

utifrån domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF och den praxis som utvecklats kring detsamma. 

EU-domstolen noterade i denna del att D och A bestridit att det ifrågavarande organets 

jurisdiktion är av tvingande art, att förfarandet vid organet är kontradiktoriskt samt organets  

oberoende ställning. Efter att ha konstaterat att organet i fråga fick sägas ha en jurisdiktion av 

tvingande art kom EU-domstolen fram till frågan om förfarandet kunde anses vara 

kontradiktoriskt. EU-domstolen förklarade här, som alltid vid sin prövning av 

domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF, att ”kravet på ett kontradiktoriskt förfarande inte är 

något absolut kriterium”.260   

 

EU-domstolens prövning av domstolsbegreppet i detta fall 

EU-domstolen prövade alltså frågan huruvida ett organ skulle anses uppfylla kravet på att 

utgöra ett effektivt rättsmedel enligt bestämmelsen i direktivet och artikel 47 i stadgan utifrån 

domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF istället för det domstolsbegrepp som utarbetats av 

Europadomstolen. Först och främst kan nämnas att det visserligen inte finns någon skyldighet 

för EU-domstolen att göra sin prövning utifrån Europadomstolens kriterier och 

tillvägagångssätt. Den skyldighet som finns är dock att EU-domstolen ska kunna garantera att 

prövningen inte resulterar i ett mindre långtgående skydd än det som följer av 

Europakonventionen. För egen del har jag svårt att se hur EU-domstolen i varje mål ska 

kunna garantera ett sådant skydd om prövningen inte utgår från Europadomstolens praxis. Det 

är fråga om olika prövningar med olika utgångspunkter och en tillämpning av 

domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF rakt av är således inte möjlig. Ovan framgår dock att 

det är just vad EU-domstolen gjort.  

 

Att EU-domstolen tillämpar domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF utan att anpassa sig till 

den situation som är för handen blir särskilt tydligt då EU-domstolen förklarar att kravet på ett 

kontradiktoriskt förfarande inte är ett absolut krav. Som vi sett ovan gäller i fråga om 

Europadomstolens domstolsbegrepp visserligen inte ett absolut krav, men utgångspunkten är 

att ett förfarande som huvudregel ska vara kontradiktoriskt. EU-domstolen har således haft en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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260!Se!mål!C‑175/11,!D.!och!A.,!p.!88.!



! 91!

felaktig utgångspunkt vid sin prövning av detta kriterium. Även om det kanske i detta fall inte 

haft någon inverkan på prövningen kan utfallet bli ett annat nästa gång. 

 

En annan punkt som är intressant i fallet D och A hänför sig till domstolens prövning av 

oberoendekriteriet. Domstolen hade här att pröva om organet kunde vara oberoende då 

reglering kring återkallande av ledamöternas mandat saknades. Som konstaterats ett antal 

gånger tidigare i denna uppsats har EU-domstolen i fråga om artikel 267 FEUF uttalat att ett 

organs oberoende förutsätter sådan reglering. I detta fall föreskrevs dock i skälen till 

direktivet att rättsmedlets effektivitet är beroende av det administrativa och det rättsliga 

systemet i varje medlemsstat som helhet. Då organets beslut kunde överklagas i två led ansåg 

EU-domstolen att dessa rättsmedel kunde förebygga att organet ger efter för ingripanden eller 

yttre påtryckningar som skulle kunna äventyra ledamöternas oberoende.261 Något liknande 

resonemang har jag inte tidigare stött på vid min genomgång av EU-domstolens praxis. 

 

Denna dom är således sammanfattningsvis intressant i två hänseenden. Den ger först och 

främst en bild, om än tämligen liten, av hur EU-domstolens tillämpningen av det EU-rättsliga 

domstolsbegreppet (artikel 267 FEUF) skulle te sig i ett artikel 47 sammanhang. EU-

domstolen tillämpar i detta fall domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF vid en prövning av om 

rätten till ett effektivt rättsmedel respekterats. Detta görs utan att EU-domstolen 

överhuvudtaget nämner möjligheten att domstolsbegreppet i artikel 47 i stadgan skulle kunna 

vara ett annat än det i artikel 267 FEU. Domstolen har inte heller i relevanta delar anpassat sin 

prövning till artikel 47 i stadgan för att peka på de krav som ställs enligt denna artikel. 

Däremot valde EU-domstolen, vilket utgör den andra intressanta aspekten av denna dom, att 

ansluta sig till Europadomstolens mindre långtgående krav i fråga om oberoendekriteriet.  

 

6.1.2 EU-domstolens dom i mål C-300/11, ZZ 
I ett nyligen meddelat avgörande från EU-domstolen, i fallet ZZ (2013), har EU-domstolen 

däremot behandlat frågan om kravet på ett kontradiktoriskt förfarande annorlunda än i det 

ovan behandlade målet D och A.262 EU-domstolens prövning avsåg i detta fall direktivet om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier och frågan om medlemsstaten erbjöd effektivt rättsmedel mot 

beslut om att begränsa denna fria rörlighet. Här uppkom särskilt frågan om kravet på ett 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
261!Se!mål!C‑175/11,!D.!och!A.,!p.!101X103.!
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kontradiktoriskt förfarande vid sådan domstolsprövning och den rätt som medlemsstaterna 

enligt direktivet har att i undantagsfall av hänsyn till statens säkerhetsintressen begränsa den 

information som lämnas till den berörde. EU-domstolen konstaterade i denna del att 

bestämmelserna i direktivet skulle tolkas i överensstämmelse med de krav som följer av 

artikel 47 i stadgan.263 I fråga om artikel 47 uttalade EU-domstolen vidare bland annat med 

hänvisning till Europadomstolens praxis: 

 

”När det gäller domstolsförfaranden har domstolen redan slagit fast att parterna i ett 

förfarande, med hänsyn till den kontradiktoriska principen som utgör en del av den rätt till 

försvar som avses i artikel 47 i stadgan, har rätt att få ta del av bevisning och yttranden som 

ingetts till domstolen i syfte att påverka avgörandet samt att yttra sig däröver.”264 

 

”Det skulle strida mot den grundläggande rätten till ett effektivt rättsmedel vid domstol om ett 

domstolsavgörande grundades på omständigheter och handlingar som parterna, eller en av 

parterna, inte kunnat ta del av, och beträffande vilka parterna inte kunnat tillkännage sin 

ståndpunkt.”265 

 

EU-domstolen framhävde i detta fall den kontradiktoriska principens vikt vid rätten till ett 

effektivt rättsmedel. EU-domstolen konstaterade att på grund av den nödvändighet att iaktta 

artikel 47 i stadgan ska”… nämnda förfarande i så stor utsträckning som möjligt säkerställa 

att principen om ett kontradiktoriskt förfarande iakttas… ”.266  Eventuella inskränkningar i 

denna rätt fick enligt EU-domstolen göras endast om det var strikt nödvändigt.267  

 

Det är således tydligt att EU-domstolen i detta fall haft en annan utgångspunkt vid sin 

prövning av huruvida rätten till effektivt rättsmedel respekterats än vad den haft i fallet D och 

A ovan. EU-domstolen har vid sin prövning utgått i från de krav som ställs upp i artikel 47 i 

stadgan och bland annat utifrån Europadomstolens praxis låtit bestämma kravens omfattning. 

 

Vari ligger då den skillnad mellan de två ovan refererade målen som motiverar EU-

domstolens olika tillvägagångssätt i dessa fall?  Möjligen grundar sig denna skillnad på att det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! 93!

i fallet D och A uttryckligen hänvisades till att det organ som hade att pröva saken skulle 

utgöra en ”domstol” i enlighet med artikel 267 FEUF. EU-domstolen gjorde därmed sin 

prövning av domstolsbegreppet i en ”snäv” artikel 267 FEUF mening, dvs. utan att ta i 

beaktande att domstolsbegreppet i artikel 47 därutöver även inbegriper de processuella 

aspekterna. I fallet ZZ var det istället frågan om vilka processuella rättssäkerhetsgarantier som 

skulle respekteras i det enskilda fallet, en aspekt som faller utanför domstolsbegreppet i 

artikel 267 FEUF. Med ett sådant synsätt är domstolens olika tillämpningar av 

domstolsbegreppet i dessa fall möjligen mer förståelig, det förklarar dock inte anledningen till 

att EU-domstolen inte uppmärksammat de i artikel 47 i stadgan uppställda kraven. 

 

6.1.3 EU-domstolens dom i de förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-
595/10 P, Kadi II 
 
I domen Kadi II (2013), bekräftar och utvecklar EU-domstolen till viss del vad som slagits 

fast i fallet ZZ.268 Det var i detta fall fråga om överklagan av ett beslut meddelat av 

kommissionen där den enskilde gjorde gällande att denne inte fått ta del av den information 

som krävdes för att kunna tillvarata sin rätt. Han gjorde därmed bland annat gällande att hans 

rätt att yttra sig samt rätten till effektivt domstolsskydd hade åsidosatts.  EU-domstolen 

inledde sin prövning i denna del med att bland annat förklara att: 

 

”Ett påstående om kränkning av rätten till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd 

måste dessutom prövas mot bakgrund av de specifika omständigheterna i varje enskilt fall, 

framför allt den aktuella rättsaktens beskaffenhet, det sammanhang i vilket den antagits och 

rättsreglerna på det aktuella området.”269  

 
EU-domstolen förklarade således här att de krav som ska ställas på ett förfarande enligt bland 

annat artikel 47 i stadgan måste bestämmas efter beaktande av de särskilda omständigheterna 

i varje enskilt fall.  I fråga om det krav på ett kontradiktoriskt förfarande som följer av artikel 

47 i stadgan förklarade EU-domstolen att ett sådant krav utgör en nödvändig förutsättning för 

att den enskilde ska kunna ta till vara sina rättigheter.270 EU-domstolen konstaterade vidare att 

det dock finns vissa tvingande hänsyn som rör unionens eller dess medlemsstaters säkerhet 

eller deras internationella relationer och som kan utgöra grund för undantag till kravet på ett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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kontradiktoriskt förfarande.271 Om sådana tvingande hänsyn är för handen krävs dock enligt 

EU-domstolen ”… att det görs en lämplig avvägning mellan rätten till ett effektivt 

domstolsskydd, framför allt den kontradiktoriska principen, och unionens eller dess 

medlemsstaters säkerhet eller deras internationella relationer”. 272 

 

I denna dom framhävs det kontradiktoriska förfarandets vikt för den enskildes rättssäkerhet 

således återigen av EU-domstolen.  Utgångspunkten för EU-domstolens prövning är således 

även här en annan än i fallet D och A ovan, där domstolen vid sin prövning av de krav som 

ställs på ett effektivt rättsmedel som ovan konstaterats förklarat att ”kravet på ett 

kontradiktoriskt förfarande inte är något absolut kriterium”.  

 

6.1.3 EU-domstolens dom i mål C-506/04, Wilson  
Slutligen ska jag ta upp ett något äldre fall från EU-domstolen där domstolen uttalat sig om 

EU-rättens rätt till effektivt rättsmedel. I fallet Wilson (2006) var det fråga om huruvida en 

medlemsstat tillhandahöll effektivt rättsmedel för prövning av bland annat avslag på en 

ansökan om registrering som advokat i annan medlemsstat.273 EU-domstolen inledde även här 

sin bedömning med att konstatera att kravet på domstolskontroll ger uttryck för en allmän 

unionsrättslig princip som har sin grund i artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen. EU-

domstolen fortsatte: 

 

”För säkerställandet av ett effektivt domstolsskydd för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 

98/5 skall det organ som har getts befogenhet att pröva talan mot beslut att avslå ansökan om 

registrering som avses i artikel 3 i direktivet motsvaras av begreppet domstol enligt den 

definition som gjorts i gemenskapsrätten.” 274   

”Ovannämnda begrepp har avgränsats i domstolens rättspraxis rörande begreppet nationell 

domstol i artikel 234 EG (artikel 267 FEUF), genom att vissa kriterier som det behöriga 

organet skall uppfylla uppställts, såsom…”275  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Även i detta fall utgår EU-domstolen således från det domstolsbegrepp som växt fram vid 

tillämpningen av artikel 267 FEUF. I detta fall är dock kopplingen till Europadomstolen och 

de i Europakonvention utvecklade principerna tydliga. EU-domstolen hänvisar nämligen 

återupprepande till Europadomstolens praxis och de krav som ställts upp där, vilket inte var 

fallet i ovan behandlade domen D och A. Skillnaden mellan dessa två fall är således att EU-

domstolen i fallet Wilson anpassade domstolsbegreppet i artikel 267 till den situation den 

befann sig i. Detsamma kan inte sägas ha gjorts vid prövningen av saken i D och A där EU-

domstolen vid sin prövning av kravet på ett kontradiktoriskt förfarande tillämpade artikel 267 

FEUF utan att ta hänsyn till de särskilda krav som gäller enligt artikel 47 i stadgan. EU-

domstolen återkopplade i fallet D och A varken till den praxis som finns kring artikel 47 i 

stadgan eller till artikel 6.1 i Europakonventionen. 

6.1.4 Reflektioner kring ovan behandlade domar  
 
Det är enligt min mening svårförklarat varför EU-domstolen i D och A ovan valt att grunda 

sin prövning på domstolsbegreppet i artikel 267 istället för det särskilda domstolsbegrepp som 

finns i artikel 47. Visserligen hänvisade direktivet i fråga, som är från år 2005 och således 

innan stadgan fått sin status som primärrätt, explicit till begreppet i artikel 267 i detta fall. 

Som EU-domstolen konstaterade i fallet ZZ ovan ska dock sekundärrättsliga bestämmelser 

tolkas i ljuset av primärrätten. Domstolen borde därför enligt min mening ha pekat på det mer 

långtgående skydd som följer av artikel 47 i stadgan. Då artikel 47 i stadgan gäller vid 

medlemsstaternas tillämpning av EU-rätten fanns en skyldighet för medlemsstaten att 

uppfylla även de krav som ställs enligt denna artikel. 

 

Även i fallet Wilson utgick EU-domstolen vid sin prövning från artikel 267. Detta 

förhandsavgörande meddelades dock innan rättighetsstadgan fått sin status som primärrätt. 

Det ter sig därför mer naturligt att EU-domstolen återkopplar till domstolsbegreppet i artikel 

267 istället för det som återfinns i den då icke bindande rättighetsstadgan. Det ter sig dock 

inte som en lika naturlig lösning idag och framstår dessutom som väldigt opraktiskt och 

förvirrande.  

Som vi sett i fråga om målet ZZ och Kadi II tycks EU-domstolen dock i större mån ansluta sig 

till de principer som ställts upp i Europadomstolens praxis. Dessa domar hänför sig dock 

endast till vad som jag i fråga om det konventionsrättsliga domstolsbegreppet ovan benämnt 
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kravet på ”processuella rättssäkerhetsgarantier” (se avsnitt 4.8). Av denna anledning står vi 

därför fortfarande ovetandes om vad som gäller i fråga om övriga domstolskriterier. 

 

6. 2 Avslutande tankar 
 
Avsikten med den här uppsatsen har varit att utreda huruvida vi genom artikel 47 i stadgan 

numera finner två domstolsbegrepp inom EU-rättens primärrätt. Efter den genomgång som 

gjorts ovan kan konstateras att så är fallet; domstolsbegreppen i artikel 267 FEUF och artikel 

47 i stadgan (artikel 6 i Europakonventionen) uppvisar icke oväsentliga skillnader och utgör 

därmed två olika domstolsbegrepp. 

 

I dagsläget är det svårt att förutspå hur EU-domstolen kommer hantera denna situation. 

Kommer EU-domstolen i fråga om artikel 47 i stadgan ansluta sig till Europadomstolens 

prövning av domstolsbegreppet eller kommer den välja en egen ”väg” med artikel 267 FEUF 

som utgångspunkt? Av vad vi sett i det föregående avsnittet tycks inte heller EU-domstolen 

vara riktigt på det klara med denna fråga även om de två senaste domarna (i fallet ZZ samt i 

fallet Kadi II), till skillnad från domstolens dom i fallet D och A, talar för att EU-domstolen 

tar sin utgångspunkt i Europadomstolens praxis i vart fall vad gäller de processuella 

rättssäkerhetsgarantier som ska tillförsäkras den enskilde. Det vi vet och kan konstatera är att 

EU-domstolen har att kontrollera att skyddet enligt artikel 47 i stadgan är identiskt eller mer 

långtgående än det som erbjuds enligt artikel 6.1 Europakonventionen och att en direkt 

tillämpning av domstolsbegreppet i artikel 267 FEUF således inte är möjlig. 

 

Det finns enligt min mening många fördelar med att EU-domstolen så långt möjligt ansluter 

sig till Europadomstolens praxis. Två skilda rättighetssystem (stadgan och konventionen) med 

delvis lika innehåll men med olika rättspraxis kan lätt skapa förvirring, särskilt då dess 

tillämpningsområden är överlappande. Om EU-domstolens praxis i vissa delar skiljer sig från 

Europadomstolens ger detta upphov till ett än mer komplicerat förhållande systemen emellan, 

än det som vi redan finner i dag. Även om det är avsett att de två systemen ska tillförsäkra 

lika långtgående skydd torde olika kriterier och prövningssätt av bestämmelserna i fråga även 

innebära större risk för splittrat resultat. Det är inte för inte som domstolarna utformar 

principer för sina prövningar. Genom att ha struktur vid prövningen minskar risken för att 

relevanta omständigheter förbises och sannolikheten att hitta ”rätt” lösning blir betydligt 
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större. En splittrad praxis mellan de två domstolarna ökar därför risken för att ”lika” fall 

bedöms olika. Utifrån rättssäkerhetsaspekter ser jag således stora fördelar med att EU-

domstolen helt ansluter sig till Europadomstolens domstolsbegrepp och prövningssätt.  

 
Kan vi förvänta oss en förändring när EU ansluter sig till Europakonventionen? 

En fråga som är intressant i detta sammanhang är hur situationen eventuellt skulle kunna 

påverkas av EU:s stundande anslutning till Europakonventionen. Det har ofta framhållits att 

behovet av att säkerställa en samstämmighet mellan domstolarnas praxis utgör ett av de 

viktigaste skälen för EU:s anslutning till Europakonventionen ur ett rättsligt perspektiv.276 En 

sådan anslutning har ofta även setts som nödvändig för att förhindra att det uppstår potentiella 

skillnader avseende gällande normer för det skydd som tillförsäkras av EU-domstolen 

respektive Europadomstolen. 277  

 

EU:s anslutning till Europakonventionen innebär att EU:s institutioner kommer vara skyldiga 

att iaktta Europakonventionens krav vid sin utformning och tillämpning av EU-rätten. EU-

domstolen och EU:s övriga institutioner kommer på så vis, precis som dess medlemsstater, 

hamna under Europadomstolens kontroll och kunna fällas för konventionsbrott för de fall 

konventionens rättigheter inte respekterats.   

 

I doktrin menar vissa att den praktiska betydelsen av en sådan anslutning kommer vara 

begränsad då EU inom rättighetsområdet varit angelägen om att inte avvika från den 

konventionsrättsliga praxis som Europadomstolen utvecklat.278 I en situation som denna, där 

det dock inte är helt uppenbart att EU-domstolen vid sin prövning av artikel 47 i stadgan helt 

har anslutit sig till Europadomstolens praxis, kan saken dock vara en annan. Den externa 

kontroll av EU-domstolens tillämpning av de grundläggande rättigheterna som anslutningen 

till konventionen innebär torde med sannolikhet innebära att EU-domstolen kommer vara 

försiktigare med att frångå de principer som ställts upp i Europadomstolens praxis. EU-

domstolen måste kontrollera att EU och dess institutioner uppfyller de i artikel 6 i 

Europakonventionen uppställda kraven, vilket som tidigare påpekats kan vara svårt att 

säkerställa utan en tillämpning av den praxis som Europadomstolen utvecklat kring artikeln. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Dock finns risken för att betydelsen av EU:s anslutning till Europakonventionen skulle kunna 

komma att bli mindre omfattande om Europadomstolen väljer att utvidga tillämpningen av det 

så kallade Bosphorus-testet till att omfatta även handlande av EU:s institutioner. Enligt den 

praxis som utvecklats genom bland annat målet Bosphorus mot Irland (2005), presumeras 

nämligen skyddet för de grundläggande rättigheterna inom EU vara ”likvärdigt” med det 

skydd som följer av Europakonventionen. 279 Något som i sin tur innebär att Europadomstolen 

generellt ställer upp en lägre standard när en konventionsstat genomför eller tillämpar EU-rätt 

än den som domstolen tillämpar i vanliga fall. Presumtionen kan nämligen endast brytas om 

det kan styrkas att skyddet i en specifik situation varit ”uppenbart otillräckligt”. Frågan är 

således vad som kommer hända med denna princip när EU väl ansluter sig till konventionen. 

Kommer principen utvidgas och tillämpas även på EU:s institutioner?280  

 

Om Europadomstolen utvidgar tillämpningsområdet för presumtionen till att omfatta även 

EU-domstolen och övriga institutioner kommer detta innebära att dessa organ endast kommer 

bli föremål för en ytlig granskning av Europadomstolen. 281  Detta skulle innebära att 

Europadomstolen skulle ställa upp en lägre standard vid prövningen av sådana organ än den 

som Europadomstolen använder sig av i andra fall. Bibehållandet av presumtionen skulle 

därför även kunna komma att innebära att EU-domstolen känner sig mindre angelägen att 

ansluta sig till de av Europadomstolen utformade principerna för prövningen av 

domstolsbegreppet i artikel 6.1 konventionen (artikel 47 stadgan).  

 

Huruvida Europadomstolen kommer välja att utvidga eller överge den gentemot EU 

hänsynsfulla praxis som gäller idag får framtiden utvisa. På samma sätt återstår det att se hur 

EU-domstolen kommer styra undan framtida eventuella begrepps-”krockar”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
279!Case!of!Bosphorus!v.!Ireland,!30/06/2005,!Application!no!45036/98.!
280!Hettne!och!Otken!Eriksson,!a.a.,!s.!152!och!156!ff.!!
281!!Wennerström,!Erik,!EU!Accession!to!the!European!Convention!on!Human!Rights!–!the#Creation#of#a#
European#Legal#Space#for#Human#Rights#or#the#Last#Stand#for#the#Normative#Supremacy#of#the#Strasbourg#
System?!ERT!2013!s.!386.!



KÄLLFÖRTECKNING 
 
Källor 
 
Offentligt tryck 
 
Europeiska unionen 
 
Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 
(2007/C 306/01) 

Fördraget om europeiska unionen 

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  (2010/C 83/02) 

Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02)  

Europarådet 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

Litteratur 
Böcker 

Andersson, David och Demetriou, Marie, References to the European Court, 2 u, Sweet & 
Maxwell (2002) 

Bernitz Ulf, Förhandsavgöranden av EU-domstolen, Svenska domstolars hållning och praxis, 
Sieps 2010:2 
 
Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 u, Norstedts juridik (2010)  
 
Cameron, Iain, An introduction to the European Convention on Human Rights, 6 u, Iustus 
Förlag (2011)  
 
Clayton, Richard and Tomlinson, Hugg, Fair Trial Righs, 2nd edition, Oxford University 
Press (2010)  
 
Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4 u, Norstedts juridik (2012).  
 



Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 3 u, Norstedts juridik (2007) 
 
Fisher, David I, Mänskliga rättigheter: En introduktion, 6 u, Norstedts Juridik (2011)  
 
Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2 u, Norstedts Juridik (2011) 
 
Lebeck Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, Studentlitteratur 
(2013) 
 
Matz, Henrik, Begreppet domstol i EU-rätten, En studie av domstolsbegreppet i 
bestämmelserna om förhandsavgörande, Iustus förlag (2010) 
 
Nilsson, Mattias och Lundberg, Jenny, Europarätten, En introduktion till EU-rätten och 
europakonventionen, 4 u, Jure (2010)  
 
Rouvillois, Frédéric, Libertés fondamentales, Champs université (2012)  
 
Shetreet, Shimon, och Deschênes, Jules, Judicial Independence : the Contemporary Debate, 
Martinus Nijhoff Publishers (1985) 
 
Sudre, Frédéric, Droit international et européen des droits de l’homme, 5 u, Presse 
Universitaire de France (2001)  
 

Artiklar 

Lindblom, Per Henrik, ADR- opium för rättsväsendet ? Synpunkter på alternativ tvistlösning 
och valfri civilprocess, SvJT 2006 s. 101ff.   

Lindh, Pernilla, Några synpunkter om unionens anslutning till konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna ur EU-domstolens perspektiv, ERT 2013 s. 
193 ff.  
 
Wennerström, Erik, EU Accession to the European Convention on Human Rights, the 
Creation of a European Legal Space for Human Rights or the Last Stand for the Normative 
Supremacy of the Strasbourg system? ERT 2013 s. 375 ff.    
 
Rättsfallsförteckning 

EU-domstolen 

61/65 Vaassen-Göbbels änka, mot ledningen för Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, REG 
1966, svensk specialutgåva s. 263  
 
43/71, Politi s.a.s mot Ministerio delle finanze, REG 1971, s. 1039      
 



93/75, Jacob Alderblum mot Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs 
Salaries, REG 1975, s. 2147  

 
70/77, Simmenthal SA mot Amministrazione delle finanze dello Stato, REG 1978, s. 1453     
 
244/80, Pasquale Foglia mot Mariella Novello (Foglia mot Novello II), REG 1981, s. 3045, 
svensk specialutgåva, volym 6, s. 243 
 
65/81, Francesco Reina och Letizia Reina mot Landeskreditbank Baden-Württember, REG 
1982, s. 33, svensk specialutgåva, volym 6, s. 275      
 
102/81, "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei GmbH mot Reederei Mond Hochseefischerei 
Nordstern AG & Co. KG och Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & 
Co. KG, REG 1982, s. 1095, svensk specialutgåva, volym 6, s. 345.    
 
283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà, REG 1982, s. 
3415, svensk specialutgåva, volym 6, s. 513        
 
318/85, Brottmål mot Regina Greis Unterweger, REG 1986, s. 1861  
 
338/85, Fratelli Pardini SpA mot Ministero del commercio con l'estero och Banca toscana, 
REG 1988, s. 2041  
 
109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mot Dansk 
Arbejdsgiverforening, som för talan för Danfoss, REG 1989, s. 3199, svensk specialutgåva, 
volym 10, s. 187 
 
C-24/92, Pierre Corbiau mot Administration des contributions, REG 1993, s. I-1277, svensk 
specialutgåva, volym 14, s. 105 
 
C-393/92, Commune d’Almelo m.fl. mot NV Energiebedrijf IJsselmij, REG 1994, s. I-1477, 
svensk specialutgåva, volym 15, s. I-89  
 
C-18/93, Corsica Ferries Italia Sri mot Corpo dei piloti del porto di Genova, REG 1994, s. I-
1783, svensk specialutgåva, volym 15, s. I-113   
 
C-111/94, Job Centre Coop, REG 1995, s. I-3361       
 
C-28/95, Leur-Bloem mot Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, REG 
1997, s. I-4161 

C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 
1997, s. I-6013 
 
C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH mot Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, 
REG 1997, s. I-4961    

C-69/96-C-79/96, Garofalo m.fl. mot Ministero della Sanità och Unità sanitaria locale  nº 58 
di Palermo, REG 1997, s. I-5603  



C‑103/97, Köllensperger och Atzwanger mot Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz, 
REG 1999, s. I‑551, 
 
C-134/97, Victoria Film A/S, REG 1998, s. I-7023  
 
C-110/98-C-147/98, Gabalfrisa m.fl. mot Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT), REG 2000, s. I-1577      
 
C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst mot 
Republik Österreich, REG 2000, s. I-10497   
 
C-407/98, Katarina Abrahamsson och Leif Anderson mot Elisabet Fogelqvist, REG 2000, s. I-
5539            

C-440/98, Radiotelevisione italiana Spa (RAI), REG 1999, s. I-8597    
 
C-178/99, Doris Salzmann, REG 2001, s. I-4421   
 
C‑516/99, Walter Schmid, REG 2002, s. I‑4573 
 
C-17/00, François De Coster mot Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-
Boitsfort, REG 2001, s. I-9445               
 
C-86/00, HSB-Wohnbau GmbH, REG 2001, s. I-5353        
 
C‑182/00, Lutz GmbH m.fl., REG 2002, s. I-547 
 
C‑53/03, Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) m.fl. mot 
GlaxoSmithKline plc och GlaxoSmithKline AEVE, REG 2005, s. I-4609     
 
C‑96/04, Standesamt Stadt Niebüll, REG 2006, s. I-3561 
 
C-125/04, Guy Denuit och Betty Cordenier mot Transorient - Mosaïque Voyages et Culture 
SA, REG 2005, s. I-923         
 
C-246/05, Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007, s. I-4673          
 
C‑210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, REG 2008, s. I-9641  
 
C‑109/07, Jonathan Pilato mot Jean-Claude Bourgault, REG 2008, s. I-3503 (Beslut) 
 
C‑344/09, Dan Bengtsson, REU 2011, s. I-1999      
 
C‑385/09, Nidera Handelscompagnie BV mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos, REU 2010, s. I-10385  
 
C‑517/09, RTL Belgium SA, REU 2010, s. I-14093 
 
C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P, Kommissionen m.fl mot Kadi (Kadi II) ), ännu ej 
publicerad i rättsfallssamlingen 



C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen 

C‑136/11, Westbahn Management mot ÖBB-Infrastruktur AG, ännu ej publicerad i 
rättsfallssamlingen 
 
C‑175/11, H. I. D. och B. A. mot Refugee Applications Commissioner m.fl., ännu ej 
publicerad i rättsfallssamlingen 
 
C-199/11, Europese Gemeenschap mot Otis NV m.fl., ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen 
 
C‑283/11, Sky Österreich GmbH mot Österreichischer Rundfunk, ännu ej publicerad i 
rättsfallssamlingen 
 
Mål C‑300/11, ZZ mot Secretary of State for the Home Department, ännu ej publicerad i 
rättsfallssamlingen 
 
C‑363/11, Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou mot 
Ypourgeio Politismou kai Tourismou - Ypiresia Dimosionomikou Elenchou, ännu ej 
publicerad i rättsfallssamlingen 
 
C‑394/11, Valeri Hariev Belov mot CHEZ Elektro Balgaria AD m.fl., ännu ej publicerad i 
rättsfallssamlingen 
 
 C‑49/13, MF 7 a.s. mot MAFRA a.s., ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen (beslut) 
 
Generaladvokatens förslag till avgörande 
 
Opinion of Advocate General Gand, 61/65, Vaassen-Göbbels, änka, mot ledningen för 
Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, REG 1966, 
 
Generaladvokatens förslag till avgörande, C-44/96, Mannesmann m. fl, mot Strohal 
Rotationsdruck , REG 1998, s. I-73  
 
Ställningstagande av Generaladvokat Paolo Mengozzi , C‑334/12 RX‑II, Jaramillo m.fl. 
 
Europadomstolen 
 
Neumeister v. Austria, European Court of Human Rights judgement of 27 June 1968, 
Application no 1936/63, Serie A no 8 
 
De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, European Court of Human Rights judgement of 18 
June 1971, 18/06/1971, Application nos 2832/66, 2835/66, 2899/66, Serie A no 12 
 
Ringeisen v. Austria, European Court of Human Rights judgement of 16 July 1971, 
Application no 2614/65, Serie A no 13 
 
Golder v. United Kingdom, European Court of Human Rights judgement of 21 February 
1975, Appliction no 4451/70, Serie A no 18   
 



Engel and others v. Netherlands, European Court of Human Rights judgement of 8 June 1976, 
Application nos 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, Serie A no 22 
 
Le Compte, Van Leuven and de Meyere v. Belgium, European Court of Human Rights 
judgement of 23 June 1981, Application nos 6878/75, 7238/75, Serie A no 43 
 
X v. United Kingdom, European Court of Human Rights judgement of 5 November 1981, 
Application no 7215/75, Serie A no  
 
Piersack v. Belgium, European Court of Human Rights judgement of 5 October 1982, 
Application no 8692/79, Serie A no 53 
 
Sutter v. Switzerland, European Court of Human Rights judgement of 22 February1984, 
Application no 8209/78, Serie A no 74 
 
Campbell and Fell v. The United Kingdom, European Court of Human Rights judgement of 
28 June 1984, Application nos 7819/77, 7878/77, Serie A no 80   
 
Sramek v. Austria, European Court of Human Rights judgement of 22 October 1984, 
Application no 8790/79, Serie A no 84  
 
De Cubber v. Belgium, European Court of Human Rights judgement of 26 October 1984, 
Application no 9186/80, Serie A no 86  
 
Bönisch v. Austria, European Court of Human Rights judgement of 6 May 1985, Application 
no 8658/79, Serie A no 92 
 
Benthem v. the Netherlands, European Court of Human Rights judgement of 23 October 
1985, Application no 8848/80, Serie A no 97  
 
Lithgow and others v. the United Kingdom, European Court of Human Rights judgement of 
08 July 1986, Application nos 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 
9405/81, Serie A no 102  
 
H v. Belgium, European Court of Human Rights judgement of 30 November 1987, 
Application no 8950/80, Serie A no 127-B 
 
Belilos v. Switzerland, European Court of Human Rights judgement of 29 April 1988, 
Application no 10328/83, Serie A no 132 
 
Langborger v. Sweden, European Court of Human Rights judgement of 22 June 1989, 
Application no 11179/84, Serie A no 155 
 
Demicoli v. Malta, European Court of Human Rights judgement of 27 August 1991, 
Application no 13057/87, Serie A no 210 
 
Schuler-Zgraggen c. Suisse, Jugement de la Cour européenne des Droits de l'Homme le 24 
juin 1993, Requête no14518/89, Série A no 263 
 



Van de Hurk v. the Netherlands, European Court of Human Rights judgement of 19 April 
1994, Application no 16034/90, Serie A no 288 
 
Schumautzer v. Austria, European Court of Human Rights judgement of 23 October 1995, 
Application no 15523/89, Serie A no 328-A 
 
Case of Bryan v. The United Kingdom, European Court of Human Rights judgement of 22 
November 1995, Application no 19178/91, Serie A no 335-A 
 
Rolf Gustafson v. Sweden, European Court of Human Rights judgement of 1 July 1997, 
Application no 23196/94, Reports 1997 no 4 
 
Werner v. Austria, European Court of Human Rights judgement of 24 November 1997, 
Application no 21835/93, Reports 1997 no 7    
 
Coëme and others v. Belgium, European Court of Human Rights judgement of 22 June 2000, 
Application nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96, Reports of Judgments 
and Decisions 2000 no 7 ? 
 
Case of Kingsley v. The United Kindgom, European Court of Human Rights judgement of 28 
May 2002, Application no 35605/97 (ej publicerat)    
 
Lavents v. Latvia, European Court of Human Rights judgement of 28 November 2002, 
Application no 58442/00 (Ej publicerat) 
 
Lavents c. Lettonie, Jugement de la Cour européenne des Droits de l'Homme le 28 novembre 
2002, Requête no 58442/00 (Ej publicerat)   
 
Posokhov v. Russia, European Court of Human Rights judgement of 04 March 2003, 
Application no 63486/00, Reports of Judgments and Decisions 2003 no 4 
 
Transado – Transportes Fluvais Do Sado, S. A. Contre le Portugal, Décision de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme le 16 novembre 2003, Requête no 35943/02, Recueil des 
arrêts et décisions 2003 no 12 
 
Skondrianos c. Grèce, Jugement de la Cour européenne des Droits de l'Homme le 18 
décembre 2003, Requêtes nos 63000/00, 74291/01, 74292/01(Ej publicerat) 
 
Miller v. Sweden, European Court of Human Rights judgement of 8 February 2005, 
Application no 55853/00 (Ej publicerat) 
 
Bosphorus v. Ireland, European Court of Human Rights judgement of 30 June 2005, 
Application no 45036/98, Reports of Judgments and Decisions 2005 no 6  
 
Kyprianou v. Cyprus, European Court of Human Rights judgement of 15 December 2005, 
Application no 73797/01, Reports of Judgments and Decisions 2005 no 13 
 
Gurov v. Moldova, European Court of Human Rights judgement of 11 July 2006, Application 
no 36455/02 (Ej publicerat) 
 



Sokurenko and Strygun v. Ukraine, European Court of Human Rights judgement of 20 July 
2006, Application nos 29458/04, 29465/04 (Ej publicerat)  
 
Sacilor Lormines v. France, European Court of Human Rights judgement of 09 November 
2006, Application no 65411/01, Reports of Judgments and Decisions 2006 no 13    
 
Argyrou et autres c. Grece, Jugement de la Cour européenne des Droits de l'Homme le 15 
janvier 2009, Requête no 10468/04 (Ej publicerat) 
 
Dauti v. Albania, European Court of Human Rights judgement of 03 February 2009, 
Application no 19206/05 ( Ej publicerat)    
 
Suda c. République Tchèque, Jugement de la Cour européenne des Droits de l'Homme le 28 
octobre 2010, Requête no 1643/06 (Ej publicerat)  
 
Mariusz Lewandowski v. Poland, European Court of Human Rights judgement of 3 July 
2012, Application no 66484/09 (Ej publicerat) 
 
Perus v. Slovenia, European Court of Human Rights judgement of 27 September 2012, 
Application no 35016/05 (Ej publicerat)    
 
Chadzitaskos and Franta v. The Czech Republic, European Court of Human Rights judgement 
of 27 September 2012, Application nos 7398/07, 31244/07, 11993/08, 3957/09 (Ej publicerat) 
 
Harabin v. Slovakia, European Court of Human Rights judgement of 20 November 2012, 
Application no 58688/11 (Ej publicerat) 
 
Golubovic v. Croatia, European Court of Human Rights judgement of 27 November 2012, 
Application no 43947/10 (Ej publicerat) 
 
Oleksandr v. Ukraine, European Court of Human Rights judgement of 9 January 2013, 
Application no 21722/11, Reports of Judgments and Decisions 2013 
 
Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna 
 
Leo ZAND v. Austria, Report of the Commission of 12 October 1978, Application no 
7360/76 (Ej publicerat)  
 
 


