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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är nu strax över fem år sedan reformen En modernare rättegång (EMR) trädde i kraft. 

Genomförandet innebar en rad ändringar av reglerna för hovrätten (HovR), däribland 

reglerna om prövningstillstånd (pt). Reglerna om pt styr huruvida ett mål kommer att 

kunna prövas av en högre instans än tingsrätt (TR) och har därför en stor praktisk 

betydelse. Regleringen omfattar både vilka typer av mål som kräver pt och vilka 

förutsättningar som krävs för att pt ska beviljas. Förändringarna genom reformen innebar 

bland annat att antalet mål som omfattades av pt utvidgades. Följden av att antalet mål som 

omfattas av pt-regler utvidgas är att färre mål direkt kan tas upp av HovR. I propositionen 

till EMR-reformen uttrycktes det att en sådan ändring kan medföra ett ökat antal felaktiga 

avgöranden. Därför ansågs det att tillståndsgrunderna borde ”utformas på ett generösare 

sätt än det som nuvarande regler kommit att tillämpas på.”1 Idag finns det fyra 

tillståndsgrunder, eller dispensgrunder som de också kallas, i HovR och dessa återfinns i 49 

kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740, RB). Den centrala dispensgrunden för detta arbete är 

den s.k. prejudikatdispensen. Enligt denna ska pt meddelas om det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.  

Sedan pt-reglerna trädde i kraft den 1 november 2008 har Högsta domstolen (HD) 

lagt anmärkningsvärt mycket resurser på att uttala sig om dessa regler. Med ändring av 

HovRs beslut om att neka pt har HD meddelat pt i HovR i mer än 150 mål. Att HD har 

ändrat HovRs beslut att neka pt i så många mål vittnar om att den generösare 

tillämpningen av pt-reglerna inte har uppnåtts.2 Antalet mål från HD angående HovRs pt-

regler sjönk 2013 i en jämförelse med de två tidigare åren. Bland HD-avgörandena från 

2013 är dock beslut där pt har meddelats i HovR på grund av prejudikatdispens 

överrepresenterade. 

Pt-reglerna i HovR gör ingen skillnad mellan rättsregler som härleds från nationell 

lagstiftning och sådana som härleds från EU. Huruvida EU-rättsliga regler på något sätt ska 

särbehandlas i prövningen av om pt ska meddelas kan inte sägas ha varit föremål för någon 

vidare diskussion i doktrinen. EU-rättens inverkan på pt-regler har dock berörts av HD i 

NJA 2004 s. 735. Avgörandet kan sägas ha kommit lägligt i tiden, två månader efter att 

kommissionen hade riktat ett motiverat yttrande till Sverige. Det motiverade yttrandet 

                                                
1 Prop. 2004/2005:131 s. 179. 
2 Se SOU 2012:93 s. 222 där det också framförs åsikten att HDs praxis är en indikation på att målet med 

reformen inte har uppnåtts, samt SOU 2013:17 s. 610. 
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innehöll kritik mot HDs hantering av inhämtanden av förhandsavgöranden från det som 

nu heter Europeiska unionens domstol (EUD). Förhandsavgörandereglerna har genom 

EUDs dom i målet CILFIT betydande likheter med reglerna om prejudikatdispens. Båda 

utpekar nämligen vilka frågor en domstol med uppgift att leda rättstillämpningen ska ta upp 

till prövning. HD uttalade i NJA 2004 s. 735 att reglerna om P-dispens i HD (54 kap. 10 § 

RB) ska läsas tillsammans med reglerna om förhandsavgörande. Vad HDs uttalande 

närmare innebär utvecklas dock inte i någon betydande omfattning. Inte heller framgår det 

vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå av en sådan ordning. Slutligen, men kanske 

viktigast för denna framställning, framgår det inte av domen huruvida HovRs regler om 

prejudikatdispens också ska läsas med tillsammans de EU-rättsliga bestämmelserna.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att närmare förklara vilken påverkan förhandsavgörandereglerna 

kan ha på reglerna om pt i HovR med utgångspunkt i de uttalanden som HD gjorde i NJA 

2004 s. 735. Mer konkret utgår uppsatsen från följande frågeställningar: Ska 

förhandsavgörandereglerna läsas tillsammans med HovRs regler om prejudikatdispens? 

Om så är fallet, vad innebär det för konsekvenser för tillämpningen av HovRs regler om 

prejudikatdispens på EU-rättsliga frågor? Genom att behandla dessa frågor kommer arbetet 

också att belysa svårigheterna med att tillämpa prejudikatdispensen. Arbetet kan med fördel 

därför även läsas både som en studie av prejudikatdispensens tillämpningsramar och som 

en studie om varför prejudikatdispensen är svårtillämpad. 

Arbetet har avgränsats till att avse just förhandsavgörandereglernas inverkan på 

HovRs prejudikatdispensregler. I detta ligger, som kommer att visas, att även 

förhandsavgörandereglernas inverkan på HDs prejudikatdispensregler måste studeras. Vad 

som gäller för kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen har utelämnats från denna 

uppsats. Det finns dock skäl att anta att slutsatserna i denna uppsats i viss mån går att 

överföra till kammarrätts och Högsta förvaltningsdomstolens pt-regler. Pt-reglerna för 

allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar är nämligen i stort sett identiskt utformade.  
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1.3 Metod 

För att besvara ovanstående frågeställningar har jag använt mig av den rättsdogmatiska 

metoden. Eftersom begreppet rättsdogmatisk metod i sig är föremål för skilda tolkningar 

finns det anledning att närmare beskriva hur jag ser på den.3 De frågeställningar som är 

föremål för denna uppsats har studerats genom att kategoriskt prövas mot de rättskällor 

som finns tillgängliga för att i största möjliga mån spegla gällande rätt. Det har i uppsatsen 

varit en ambition att konsekvent ta utgångspunkt i gällande lagtext. I den mån lagtexten 

behöver tolkas, vilket den oftast behöver, har jag för svenska rättsregler konsulterat 

förarbetena samt undersökt hur rättsregeln har utvecklats i praxis. Huvudfrågorna för 

denna uppsats har endast sparsamt uppmärksammats i doktrinen. I den omfattning 

frågorna har diskuterats har jag också valt att återge denna diskussion. Vad gäller tolkning 

av EU-rätten, där det inte finns samma möjlighet att konsultera förarbeten, har 

utgångspunkten efter att ha studerat lagtext varit att analysera EUDs praxis samt, som stöd 

för denna analys, diskussionen i doktrinen.  

Tyngdpunkten i uppsatsen har legat på att analysera den praxis som finns tillgänglig. 

Anledningen till detta är att det för både relevant svensk rätt och EU-rätt främst är i praxis 

som gällande rätt har utvecklats. Vad beträffar svensk rätt har jag i uppsatsen ofta hänvisat 

till opublicerade avgöranden från HD. Detta på grund av att bland den stora mängd mål 

som kommit från HD gällande pt i HovR är det många som inte har publicerats i Nytt 

juridiskt arkiv (NJA). Skulle de opublicerade fallen inte beaktas försvinner en stor del av det 

material i vilket den högsta instansen i Sverige har uttalat sig om pt-reglerna i HovR. I viss 

mån kan det ifrågasättas vilket prejudikatvärde sådana opublicerade avgöranden har. Men 

skalan för hur pass högt prejudikatvärde ett rättsfall har måste anses vara glidande.4 Att mål 

som inte har publicerats kan ha ett prejudikatvärde är enligt min mening pt-reglerna ett 

utmärkt exempel på. I många av målen framgår nyanser, eller annars befästanden av den 

publicerade praxis som finns. Det vore i sammanhanget därför en förlust att inte beakta 

detta material.  

Slutligen kan sägas att under avsnitt 4.3 görs vissa komparativa jämförelser mellan 

definitionen av vad som är en prejudikatfråga i svensk rätt och i EU-rätt. Jag har i det 

aktuella avsnittet redogjort för de omständigheter som jag anser försvårar, eller i alla fall 

bör beaktas i, en sådan jämförelse.  

                                                
3 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i: Korling, Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21. 
4 Se Hedfeldt, Något om prejudikat och referat, SvJT 1976 s. 493 samt jfr med Bylander, Tre år med EMR: 

HD om pt i hovrätt, tillgänglig på www.infotorg.se. 
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1.4 Disposition 

Jag utgår från att den genomsnittlige läsaren inte har mer än övergripande kunskaper om 

HovRs pt-prövning och hur reglerna om förhandsavgörande är uppbyggda och utvecklade 

i EUDs praxis. För att min analys inte ska bli för svårtillgänglig har jag därför valt att under 

avsnitt 2 uppmärksamma den inte helt självklara frågan om hur pt-prövningen ska gå till. 

Däri diskuteras frågor om HovRs funktion samt de pt-grunder som finns i HovR. Fokus 

riktas därefter på reglerna om förhandsavgöranden i avsnitt 3, med särskild inriktning på 

hur dessa EU-rättsligt påverkar HovR. Efter dessa fundamentala förutsättningar för 

förståelsen av frågan kommer sedan NJA 2004 s. 735 att analyseras i avsnitt 4. I 4.1 

diskuteras det hur rättsfallet ska tolkas. Avsnitt 4.2 är ägnat åt frågan huruvida uttalandet 

om prejudikatdispensreglerna i NJA 2004 s. 735 också bör gälla för HovR. Diskussionen 

övergår sedan i avsnitt 4.3 till en jämförelse mellan HovRs pt-regler och de s.k. CILFIT-

kriterierna för att se i vilken omfattning dessa regler stämmer överens med varandra. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion i avsnitt 5 angående de fördelar och nackdelar som 

kan tänkas uppkomma av vad som framkommit om förhållandet mellan 

förhandsavgörandereglerna och prejudikatdispensreglerna i HovR. Det innefattar 

möjligheten att använda CILFIT-kriterierna som ett hjälpmedel för att avgöra vilka EU-

rättsliga frågor som är av prejudikatvärde, potentiella friktioner med EU-rätten samt 

huruvida någon lagändring borde ske. 

 



 11 

2. Hovrätternas pt-prövning 

2.1  Hovrätternas funktion och pt-reglerna 

Det heter enligt 2 kap. 1 § RB att hovrätt är överrätt i mål som fullföljas från allmän 

underrätt och att den äger tillsyn över de domstolar som höra under hovrätten. Paragrafen 

är oförändrad sedan RB trädde i kraft 1948 och den är, om än en nödvändig del, inte längre 

en fullt tillräcklig beskrivning av den svenska mellaninstansen. I motiven till EMR-

reformen framgår att många av de förändringar som reformen innebar, syftade till att 

reglerna om hovrättens funktion skulle bli mer ändamålsenligt utformade.5 Detta avsnitts 

syfte är att förklara vad HovR har för funktion idag. För att ändamålsenligt beskriva detta 

bör HovRs funktion också ses i ljuset av funktionsfördelningen mellan alla tre instanser, 

TR, HovR och HD. I förarbetena till reformen anfördes att en renodling av instansernas 

arbetsuppgifter var viktig för att kunna uppnå följande funktionsfördelning:  

Tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans, dvs. inom det allmänna 

domstolsområdet på tingsrätterna. […] Tingsrätten har till uppgift att kunna slutligt 

avgöra alla tvistemål, brottmål och ärenden oavsett storlek och svårighetsgrad och 

detta på ett sätt som inte lämnar utrymme för tvivel angående domstolens kompetens. 

Den viktigaste uppgiften för en hovrätt som andrainstans är att kontrollera de 

tingsrättsavgöranden som överklagas och att rätta till eventuella felaktigheter. […] 

Hovrätten måste vidare, och detta även på eget initiativ, vaka över att rättegången i 

tingsrätten genomförts i överensstämmelse med gällande processuella regler. […] Till 

allt detta kommer att hovrätten måste ha ett visst ansvar för rättsbildningen i 

samhället. Den högsta instansen, Högsta domstolen, skall främst kunna ägna sig åt 

prejudikatbildning.6 

Vad som kan utläsas av detta citat är att den prövning som görs i TR alltid ska vara fullgod 

för att avgöra målet slutligt. HovR ska inte vara en instans där samma prövning sker igen 

utan anledning.7 En sådan ordning är både kostsam, arbetsbelastande, tidskrävande, och 

många gånger onödig.8 HovR ska istället vaka över tingsrättsrättegången och reagera på 

både formella och materiella tveksamheter genom att ta upp målet till förnyad prövning. 

För HDs vidkommande ska tyngdpunkten vara att leda rättstillämpningen, även om HovR 

också har ett visst sådant ansvar.  
                                                
5 Prop. 2004/05:131 s. 171 f. 
6 Ds 2001:36 s. 68 f. Jfr prop. 2004/05:131 s. 171, där det anges att regeringen delar denna uppfattning. 
7 Det finns dock måltyper som inte täcks av pt-reglerna, se nedan.  

8 Jfr SOU 2013:17 s. 600 f. Se även prop. 1915:4 s. 24; liknande tankegångar fanns redan för 100 år sedan. 
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Denna funktionsfördelning har styrt utformningen av reglerna om pt i HovR så som 

de uttrycks i 49 kap. 14 § 1-4 RB.9 Genom pt-reglerna sållas mål bort som inte ligger inom 

ramen för HovRs funktion. Funktionsfördelningen och pt-reglerna är i den bemärkelsen 

nära förknippade. För att tolka pt-reglerna kan därför funktionsfördelningen utgöra en god 

grund. I praxis har det visat sig att även de andra instansernas funktion kan användas för 

att tolka reglerna om pt.10 För den fortsatta framställningen är det därför viktigt att komma 

ihåg HovRs funktion som en grundförutsättning för HovRs arbete. 

För att ett mål ska prövas i HovR krävs alltså i många fall pt. I dagsläget gäller det för 

alla tvistemål och ärenden, se 49 kap. 12 § RB och 39 § lag (1996:242) om 

domstolsärenden. För brottmål krävs pt om den tilltalade som enda påföljd dömts till 

böter, eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än 

fängelse i sex månader, se 49 kap. 13 § RB. Pt kan ges på fyra olika grunder, så kallade 

dispensgrunder eller tillståndsgrunder, som återfinns i 49 kap. 14 § 1-4 RB.  

Enligt 49 kap. 14 § 1-2 RB ska pt meddelas om det finns anledning att betvivla 

riktigheten av TRs slut (ändringsdispens, i fortsättningen Ä-dispens) eller om det inte utan 

att målet tas upp går att bedöma riktigheten av det slut som TR har kommit till 

(granskningsdispens, i fortsättningen G-dispens). Ä-dispensen och G-dispensen innebär att 

HovR kan fylla sin funktion att kontrollera tingsrättsavgörandena och reagera på eventuella 

tveksamheter, både vad gäller den rättsliga bedömningen, främst Ä-dispens, och 

motiveringen av avgörandet, G-dispens. Även om reglerna delvis överlappar varandra 

skiljer sig tillämpningen på det viset att Ä-dispens främst ska användas då det finns en 

särskild eller konkret anledning att betvivla riktigheten av TRs slut. G-dispensen tillämpas 

då det inte finns en sådan konkret anledning, vilket främst uppstår då det av domskälen 

inte kan utläsas huruvida TR har gjort en riktig bedömning, eftersom TR exempelvis inte 

tillräckligt har berört en fråga.11 HD har inte samma funktion vilket förklarar varför dessa 

tillståndsgrunder inte finns i HDs dispensregler.12 

Enligt 49 kap. 14 § 4 RB ska pt meddelas om det annars finns synnerliga skäl att 

pröva överklagandet, s.k. extraordinär dispens (E-dispens). Först och främst innefattas i E-

dispensen det som återfinns i 54 kap. 10 § 2 RB, nämligen att domvilla förekommit (se 59 

kap. RB) eller att det finns grund för resning (se 58 kap. RB). E-dispensregleringen i HovR 
                                                
9 Jfr prop. 2004/05:131 s. 178 f. 

10 Se NJA 2011 s. 843 p. 9, där HD slog fast att kravet för att meddela dispens enligt 49 kap. 14 § 3 är lägre än 

i HD, bland annat för att HD ska kunna fullgöra sin prejudikatbildningsuppgift.  
11 Se NJA 2009 s. 738 och prop. 2004/05:131 s. 186. 

12 Se 54 kap. 10 § RB samt därtill prop. 1971:45 s. 82 f. 
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är nämligen utformad med motsvarande regler i HD som förebild.13 I NJA 2010 s. 342 I-II 

uttalade dock HD att utrymmet att meddela pt på grund av synnerliga skäl i HovR inte är 

lika begränsat som i HD. Detta bör kunna ha betydelse för exempelvis hur allvarligt ett 

rättegångsfel behöver vara för att synnerliga skäl ska föreligga. Även om det inte har 

förekommit ett rättegångsfel kan det innebära att HovR ska meddela pt på grund av 

synnerliga skäl.14 E-dispensen kan således betraktas som en säkerhetsventil, för att inte 

omöjliggöra pt om det finns synnerliga skäl till att målet ska tas upp.15 

 

2.2 Reglerna om prejudikatdispens 

Den sista ännu inte presenterade dispensgrunden är prejudikatdispens (P-dispens) som är 

den centrala dispensgrunden för denna uppsats. Dispensgrunden finns placerad i 49 kap. 

14 § 3 RB och enligt denna ska pt meddelas om det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Vikt för ledning av rättstillämpningen 

är ett vagt begrepp och paragrafen innehåller inget förtydligande om vad det kan avse. 

Under detta avsnitt ska det studeras vad som egentligen avses med detta. 

Bestämmelserna om pt i HovR infördes först i lag (1974:8) om rättegången i 

tvistemål om mindre värden. Det ansågs att en obegränsad fullföljdsrätt skulle motverka 

syftet med ett förenklat förfarande varför det behövdes vissa begränsningar av rätten till 

fullföljd.16 Ett av skälen till att fullföljd dock skulle få ske var enligt 22 § att det var av vikt 

för ledning av rättstillämpningen att talan prövades av högre rätt. P-dispensen i HovR var 

således född. Angående denna sades det i propositionen att: ”Prejudikatdispensen är 

avsedd att möjliggöra fullföljd till HD av mål med prejudikatintresse”.17 P-dispensen i 

HovR kan alltså ses som ett slags sluss för att se till att mål av prejudikatintresse ska kunna 

tas upp av HD. Utformningen av P-dispensen skedde också med HDs regler om P-dispens 

                                                
13 Prop. 1986/87:89 s. 241. 

14 Se exempelvis NJA 2011 s. 24, där en femtonåring hade blivit dömd till böter för grov misshandel. Då 

endast böter utgått krävs pt enligt 49 kap. 13 § RB. Målet rörde allvarligare brottslighet och vid påföljdsvalet 

finns för grov misshandel en presumtion för fängelse. En vuxen person som dömts och överklagat hade inte 

behövt pt. HD ansåg att åldern på den åtalade inte borde vara avgörande för om ett sådant mål ska kunnas 

tas upp till förnyad prövning varför HovR borde ha meddelat pt. Målet är ett exempel på att inte bara 

rättegångsfel av olika slag kan föranleda E-dispens. 

15 Jfr Gregow, Några synpunkter på mål och ärenden i Högsta domstolen, SvJT 1997 s. 808. Artikeln gällde 

dispensreglerna i HD, men som sagt är HovRs regler utformade enligt förebild av HDs reglering. 
16 Prop. 1973:87 s. 166. 

17 Prop. 1973:87 s. 196. 
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som förebild.18 När det gäller den närmare tillämpningen av regeln angavs i 

specialmotiveringen endast några få hållpunkter. Det sades 1) att även om P-dispensen är 

avsedd att möjliggöra fullföljd till HD är det fullt tillräckligt att det från prejudikatsynpunkt 

finns anledning att pröva målet i HovR, 2) att regeln främst ska tillämpas när det saknas ett 

prejudikat och att en underinstans felaktiga avgörande i sig inte är grund för P-dispens och 

3) att regeln kan tillämpas för att ändra ett befintligt prejudikat.19 För den mängd variation 

av fall som kan föranleda att det är av vikt för ledning för rättstillämpningen hjälper dock 

inte uttalandena oss särskilt mycket när det kommer till att avgöra regelns närmare 

innebörd. 

Lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden inarbetades sedermera i RB. I 

samband med detta ändrades ordalydelsen av P-dispensen, men någon ändring av 

tillämpningen var inte avsedd.20 Före EMR-reformen har också bestämmelsen redaktionellt 

ändrats vid ett tillfälle.21 En av de viktigaste förändringarna som skedde genom EMR-

reformen för pt-reglerna får anses vara att antalet måltyper som täcks av pt-regler ökade 

väsentligt.22 I förarbetena framgår dock att P-dispensreglerna likväl skulle förbli 

oförändrade.23 Förarbetena till EMR-reformen vad avser P-dispensgrunden i HovR ger 

därför inte särskilt mycket underlag för att avgöra vad som kan vara av vikt för ledning av 

rättstillämpningen.  

Som ovan nämnts bildades P-dispensen i HovR genom förebild av HDs regler, 

varför det också är nödvändigt att i viss mån konsultera förarbetena till HDs regler om P-

dispens. Den senaste förändringen av HDs P-dispensregler i sak, och som alltjämt är den 

gällande, skedde genom proposition 1971:45. Innan dess krävdes det att det var av synnerlig 

vikt för enhetlig tolkning eller rättstillämpning för att dispensgrunden skulle kunna 

tillämpas.24 Kravet på synnerlig vikt borttogs i lagändringen som följde ovan nämnda 

proposition för att tydligare understryka HDs roll som prejudikatinstans och, som 

departementschefen får förstås, öppna upp för att fler mål skulle kunna ges dispens på 

grund av målets prejudikatvärde.25 Det framgår av propositionen att regeln skulle kunna 

                                                
18 Prop. 1973:87 s. 196. 

19 Prop. 1973:87 s. 196; jämför med prop. 1971:45 s. 88, som troligen är inspirationen till detta uttalande. 
20 Prop. 1986/87:89 s. 240 f.  
21 Se prop. 1993/94:190 s. 126.  

22 Se Bylander, EMR-uppföljningen SOU 2012:93 och pt i hovrätt, tillgänglig på www.infotorg.se. 
23 Prop. 2004/05:131 s. 187. 
24 Jfr prop. 1942:5 s. 438 f. samt prop. 1915:4 s. 56. 

25 Prop. 1971:45 s. 88. 



 15 

tillämpas då a) det saknas ett tidigare prejudikat, särskilt då det gäller frågor som ofta 

kommer under domstols prövning, b) då det krävs för att stärka ett tidigare prejudikat och 

c) då HD vill ändra tidigare praxis.26 Dessa uttalanden liknar det som framkom om HovRs 

P-dispens i proposition 1973:87 och ger ingen vidare vägledning för hur HovR närmare ska 

tillämpa P-dispensbestämmelsen. 

Utformningen av lagtexten gällande P-dispens i HD är samstämmig med HovRs, 

förutom på en punkt. I 54 kap. 10 § RB stadgas att pt får ges, medan det i 49 kap. 14 § RB 

heter att pt ska ges. Att regeln är fakultativ i HD inbegriper redan det ett mått av fritt skön, 

HD kan välja huruvida den ska ta upp målet eller inte. Detta kan möjligtvis förklara varför 

HDs P-dispensregler gavs en något vag utformning, och varför utformningen inte har 

kartlagts särskilt utförligt därefter. För HDs vidkommande har det kanske inte funnits ett 

direkt behov av det, eftersom HD som högsta instans i viss mån själv kan avgöra vilka 

frågor som är av prejudikatvärde. Dessutom motiverar HD inte sina beslut om att meddela 

pt, varför det är mycket svårt att uttala sig om hur de tolkar sina regler om P-dispens.27 

Samma regler har dock överförts till HovR utan någon utförlig förklaring av reglernas 

närmare tillämpning och reglerna har dessutom givits en obligatorisk utformning. 

Föreligger P-dispens, så ska pt meddelas.28 Om det inte klart kan utläsas när denna 

skyldighet föreligger, är det svårt att veta hur denna obligatoriska bestämmelse ska 

tillämpas. Det innebär givetvis en fara för att reglerna kommer att tillämpas på olika sätt 

inte bara i HD och i HovR, utan även mellan de olika hovrätterna. 

Med hänsyn till det ovan sagda är det egentligen inte så konstigt att det har funnits ett 

stort behov av uttalanden från HD om vad som kan anses vara av vikt för ledning av 

rättstillämpningen enligt HovRs P-dispensregler. Sedan 1 november 2008 har HD också 

gjort sådana uttalanden i cirka 80 mål. Av denna praxis, som i uppsatsen särskilt diskuteras i 

avsnitt 4.3.1 – 4.3.3, framgår att även om HovRs regler om P-dispens bildades med HDs 

regler som förebild är det numera klart att de inte ska tillämpas likadant. I rättsfallet NJA 

2011 s. 843, som är det mest centrala rättsfallet på området, uttalade HD att kraven för P-

dispens är lägre i HovR än i HD. De skäl som åberopades för en sådan ordning var för det 

första att HovR har ett eget ansvar för rättsutvecklingen. P-dispensen kräver därför, enligt 

HD, att pt meddelas inte bara i de fall då svaret på rättsfrågan ger ett omedelbart och 

                                                
26 Prop. 1971:45 s. 88. 
27 Se Bylander, Ej bygga upp men riva neder? – Om doktrinens betydelse för HD-beslut att i prejudikatfall 

meddela prövningstillstånd i hovrätt, De lege 2013 s. 34. 

28 Se NJA 2011 s. 843 p. 6. 
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entydigt bidrag till rättsutvecklingen. HovRs praxis ska istället kunna utvecklas genom ett 

mönster av ett större antal avgöranden. Häri ligger alltså en egen prejudikatbildningsuppgift 

för HovR. För det andra åberopades det att kraven är lägre i HovR för att HD ska kunna få 

ett tillräckligt urval av fall för att kunna utföra sin prejudikatbildningsuppgift. Ett annat sätt 

att beskriva skillnaden mellan HDs och HovRs regler om P-dispens är att kravet för hur 

pass mycket prejudikatintresse ett mål behöver ha skiljer sig åt. Ett mål som inte har 

tillräckligt mycket prejudikatintresse för att prövas av HD, kan samtidigt ha tillräckligt 

mycket prejudikatintresse för att prövas av HovR. HovR åläggs då en egen skyldighet att 

pröva mål som exempelvis ligger nära, om det inte vore för vissa omständigheter, ett av 

HD redan meddelat prejudikat. Sammantaget innebär detta att alla mål som ska kunna ges 

P-dispens i HD också ska kunna ges P-dispens i HovR. Eftersom reglerna är mer generösa 

i HovR innebär det också att alla fall som kan ges pt i HovR inte kommer kunna ges pt i 

HD. Hur pass låg gränsen är, alltså hur pass mycket prejudikatintresse det måste finnas för 

att HovR ska meddela P-dispens, kommer diskuteras mer utförligt under avsnitt 4.3.1 – 

4.3.3. Slutligen bör nämnas att reglerna om P-dispens, i likhet med de andra 

dispensgrunderna inte på något sätt särbehandlar EU-rättslig lagstiftning. I förarbetena kan 

inget uttalande återfinnas som speciellt behandlar den frågan, utan det får antas att reglerna 

är tänkta att vara lika tillämpliga på EU-rättsliga frågor som på andra frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden illustrerar förhållandet mellan de två P-dispensgrunderna. Alla frågor som skulle kunna ges P-

dispens i HD kan också ges P-dispens i HovR, dock inte tvärtom. 

 

     P-dispens i HovR 
 
 
      P-dispens i HD 
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2.3 Tillståndsprövningen 

Lagtexten beträffande reglerna om pt-prövningen är, som nedan kommer framgå, 

knapphändig. Av förarbetena och HDs praxis kan utläsas något mer om vad som förväntas 

av en HovR. Dessa handlingsinstruktioner kan delas upp i två avdelningar, dels vilket 

resultat tillståndsprövningen ska uppnå, dels vilka medel HovR bör använda för att uppnå 

det resultatet. Nedan kommer dessa två delar därför behandlas var för sig.  

 

2.3.1 Pt-prövningens mål 

Enligt 50 kap. 7a § och 51 kap. 7a § RB ska, om ett överklagande inte avvisas, HovR 

besluta om pt ska meddelas för målet. Förfarandet att fatta detta beslut är vad som utgör en 

pt-prövning. I förarbetena heter det att ”[t]illståndsprövningen är avsedd att utgöra en 

överprövning av tingsrättens avgörande, låt vara en mindre omfattande än den som görs i 

en fullständig hovrättsprocess.”29 En sådan prövning syftar till att fastställa huruvida någon 

av förutsättningarna i 49 kap. 14 § RB är uppfylld eftersom det är denna paragraf som styr 

när pt ska meddelas. Det är alltså inte tal om en fullständig prövning, där HovR bildar sig 

en bestämd uppfattning om målets utgång, utan prövningen ska koncentreras på 

dispensgrundernas rekvisit. Dispensgrunderna medför i sig olika typer av prövningar. Ä- 

och G-dispens är orienterade kring riktigheten av TRs avgörande. För Ä-dispens heter det i 

förarbetena att det inte är tänkt att HovR inom pt-förfarandet ska göra en 

förhandsbedömning av hur den kommer att döma i målet, utan syftet är att pröva om det 

finns anledning att rikta invändningar mot det överklagade avgörandet.30 Heuman, som jag 

förstår honom, är av uppfattningen att detta inte går att förena med den prövning som 

faktiskt måste företas.31 Ä-dispens kräver en förhandsbedömning för hur utfallet i målet ska 

bli, eftersom den riktar sig till att bedöma huruvida TRs slut är riktigt.32 I viss mån delar jag 

denna uppfattning. Det stadgas i 49 kap. 14 § 1 RB att pt ska meddelas om det finns 

anledning att betvivla riktigheten av TRs slut, och det är detta som HovR har att fastställa, inte 

huruvida det kan sägas att TR faktiskt har kommit till fel slut. I motiven uttalas att alla 

avgöranden som bedöms som tveksamma skall tas upp till fullständig prövning.33 

                                                
29 Prop. 2004/05:131 s. 186. 
30 Prop. 2004/05:131 s. 185. 

31 Heuman, Kravet på prövningstillstånd för att hovrätten skall bedöma ett tvistemål, JT 2007/08 s. 592 ff. 
32 Se NJA 2009 s. 738, där HD upprätthåller denna bokstavstrogna tolkning, alltså att Ä-dispens blir tillämplig 

om det finns anledning att betvivla riktigheten av domslutet. 

33 Prop. 2004/05:131 s. 185.  
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Förhandsbedömningen ska troligen därför inte sträcka sig längre än till att avgöra om 

beslutet är tveksamt. Det kan således sägas att även om HovR inte ska ta ställning till om 

slutet är felaktigt så ska det göras en form av förhandsbedömning för att avgöra om slutet 

är tveksamt. 

För att G-dispensen ska bli tillämplig handlar det istället om att riktigheten av slutet 

av någon anledning inte kan fastställas inom pt-prövningen. Så kan vara fallet om någon 

fråga inte har blivit tillräckligt motiverad av TR i domskälen, och det därför inte kan sägas 

huruvida TRs slut var riktigt. Denna prövning kan illustreras av NJA 2009 s. 590. Här hade 

TR endast redovisat sin bedömning för ett av de två rekvisiten som krävs för att det ska 

föreligga likgiltighetsuppsåt. Detta kunde fastställas, och bör ofta kunna fastställas också i 

andra fall, genom att enbart studera domskälen. Bristen i domskälen innebar att HovR 

skulle ha meddelat pt.    

P-dispens och E-dispens är inte inriktade på huruvida TR gjort en materiellt riktig 

bedömning. Istället ska det prövas huruvida det finns någon principiellt viktig fråga som 

högre rätt borde uttala sig om för att vägleda underinstanserna, respektive huruvida det har 

förekommit något formellt fel i TRs hantering av målet eller om det av någon annan 

anledning finns synnerliga skäl till en prövning i HovR.34 Dessa prövningar liknar därför än 

mindre en förhandsbedömning av målet.  

Sammantaget innebär det att den prövning som HovR ska göra är relativt 

omfattande. Regeln att meddela pt är obligatorisk; är någon av förutsättningarna uppfyllda 

så ska HovR meddela pt.35 HovR har också en skyldighet att på egen hand utreda huruvida 

någon av dispensgrunderna är tillämplig.36 Det innebär att alla steg som redovisats i detta 

avsnitt bör företas inom ramen för pt-prövningen. I sammanhanget bör det också 

understrykas att om HovR finner att någon pt-grund är tillämplig behöver HovR inte 

fastställa huruvida någon ytterligare pt-grund är tillämplig, eftersom ingen pt-grund är 

överordnad någon annan.37 Meddelas pt omfattar det målet i sin helhet. Alltså kommer 

                                                
34 För E-dispens är dock vad som sagts en sanning med modifikation, då det i vissa fall om ett rättegångsfel 

har begåtts krävs att rättegångsfelet har inverkat på målets utgång, se NJA 2011 s. 712. 
35 Det följer direkt av 49 kap. 14 §; se dock även NJA 2011 s. 843 p. 6 där det har fastslagits i praxis. 
36 Se NJA 2011 s. 843 p. 6. 

37 Se till exempel NJA 2009 s. 590. Det sagda bör dock inte gälla för det fall att HovR först finner grund för 

att det finns anledning att bevilja partiellt pt enligt 49 kap. 14a § RB. Under sådana förutsättningar borde 

HovR fortfarande vara skyldig att klarlägga huruvida det enligt annan grund finns förutsättningar att meddela 

pt för målet i sin helhet. 
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även andra väckta frågor att aktualiseras innanför ramen för den fullständiga prövningen av 

målet i enlighet med vad som föreskrivs i 49 kap. 14a § 2 st. RB. 

 

2.3.2 Medel för pt-prövningen 

I SOU 2012:93 framkommer det att organisationen för själva pt-prövningen skiljer sig åt 

mellan de olika hovrätterna.38 Det finns alltså inte en enhetlig metod för hur frågor avgörs, 

vilket troligen förklaras av den knapphändiga ledning som ges av lag och förarbeten på 

området. RB i allmänhet och 50 kap. 7a § samt 51 kap. 7a § RB i synnerhet ger föga 

vägledning för vilka medel HovR ska använda för att uppnå målet med prövningen. Enligt 

första styckena i dessa paragrafer får skriftväxling ske om det behövs. Denna regel är alltså 

fakultativ. Enligt andra stycket i båda bestämmelserna får ett sammanträde hållas om det 

finns särskilda skäl till detta. Lagtexten ger intryck av att lagstiftaren haft intentionen att 

dessa två moment alltså inte ska vara en del av det normala pt-förfarandet. Även 

förarbetena förmedlar bilden av pt-prövning som ett skriftligt förfarande utan skriftväxling 

som huvudregel.39 Utan sammanträde och skriftväxling ankommer det alltså på HovR att ta 

ställning till om det finns skäl att meddela pt utifrån det överklagande avgörandet, 

överklagandeskriften samt övriga inlagor. Prövningen kan dock inte stanna vid vad 

klaganden har yrkat i överklagandet eftersom HovR också har en skyldighet att själv 

uppmärksamma om det föreligger skäl för pt.  

Som ovan nämnts ska tyngdpunkten i rättskipningen ligga hos TR. Stora krav ska 

därför kunna ställas på TRs avgörande. Detta kan förklara inställningen i förarbetena 

angående frågan om tillgång till förhörsutsagor. I förarbetena sägs att utgångspunkten bör 

vara att avgörandet med inlagor ska vara ett tillräckligt material för att HovR ska kunna 

besluta om pt, men i vissa fall kan det dock krävas att HovR tar del av inspelade 

förhörsutsagor.40 Det förutsätts alltså i viss utsträckning att TR har redogjort riktigt för de 

förhör som hållits, vilket kan vara något alarmerande, särskilt om klaganden inte har gjort 

gällande att denne motsätter sig TRs redogörelse av förhören. Ett felaktigt redovisat förhör 

som legat till grund för avgörandet kan under sådana omständigheter innebära att HovR 

felaktigt skulle neka pt eftersom det inte upptäcks.  Det är därför viktigt att klaganden själv 

åberopar om något skulle vara fel med förhörsredogörelserna, eftersom det knappast kan 

förväntas att HovR inom ramen för pt-prövningen i alla mål går igenom alla förhör igen.  

                                                
38 SOU 2012:93 s. 203 ff. 
39 Prop. 2004/05:131 s. 190 f.  

40 Prop. 2004/05:131 s. 192 f.  
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2.4 Sammanfattning 

Hovrättens roll är att vaka över tingsrättsprocessen, både vad avser materiella och formella 

tveksamheter, samt ansvara för viss vägledning av rättstillämpningen. För att fullgöra denna 

uppgift har hovrätterna utrustats med pt-regler. Pt-reglerna ska garantera att hovrätterna 

endast behöver ta upp mål som ligger inom ramen för deras funktion. Behöver pt-reglernas 

innebörd tolkas är HovRs funktion en god grund för tolkning. När en pt-prövning sker 

innebär det inte en fullständig prövning av målet utan en prövning av om någon av 

dispensgrunderna i 49 kap. 14 § RB är uppfylld. HovRs beslut sker i regel utan 

sammanträde och skriftväxling och som utgångspunkt ligger endast det överklagande 

avgörandet med inlagor till grund för HovRs bedömning. Domstolen har dock en 

skyldighet att ex officio bedöma huruvida någon dispensgrund är uppfylld.  EU-rätten 

särbehandlas inte på något sätt av lagtexten eller dess förarbeten. Det finns ingen speciell 

dispensgrund för EU-rättsliga frågor, utan det får antas att tanken är att alla grunder ska 

vara lika tillämpliga på EU-rättsliga som på andra frågor.  
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3.  Den EU-rättsliga regleringen om förhandsavgöranden 

 

Efter att nu ha sett den svenska regleringen är det dags att vända sig till den EU-rättsliga 

regleringen, som möjligen kan ha en inverkan på HovRs P-dispensregler. Enligt artikel 19 i 

Fördraget om den Europeiska unionen (FEU) ska EUD säkerställa att lag och rätt följs vid 

tolkning och tillämpning av fördragen. För att kunna utöva denna uppgift har EUD 

utrustats med en rad olika verktyg. För det första, möjligheten att döma i mål om 

fördragsbrottstalan, som regleras i artikel 258-259 Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). Enligt dessa artiklar kan EUD förklara att en medlemsstat har 

underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen. För det andra kan EUD enligt artikel 

263 FEUF pröva lagenligheten av lagstiftningsakter. Om det första riktar sig till 

medlemsstatens skyldighet gentemot unionen att följa EU-rätten kan detta andra verktyg 

sägas rikta sig mot unionens skyldighet mot medlemsstaterna att inte gå utanför sin 

lagstiftningskompetens. Det tredje verktyget är vad denna uppsats närmast behandlar, 

nämligen möjligheten att meddela förhandsavgöranden.  

Begreppet förhandsavgörande är något missvisande. Det ger intryck av att institutet 

innebär ett hänskjutande för en bedömning av hur målet ska avgöras, men så är inte fallet. 

Förhandsavgörandereglerna återfinns i artikel 267 FEUF. Av artikeln framgår att EUD är 

behörig att meddela förhandsavgöranden avseende a) tolkningen av fördragen och b) 

giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av unionens institutioner, organ och 

byråer. Förhandsavgöranden som EUD ger avser således tolkning av EU-rätt.41 Den 

tolkning som EUD gör genom ett förhandsavgörande utmynnar inte i ett avgörande av det 

nationella målet.42 Det är upp till medlemsstatens domstol att tillämpa EUDs tolkning av 

EU-rätten.43 

Då det talas om ett beslut att begära ett förhandsavgörande avses den nationella 

domstolens beslut att hänskjuta en oklar fråga i enlighet med artikel 267 FEUF till EUD 

med intentionen att just denna fråga ska klargöras så att den nationella domstolen sedan 

kan avgöra målet. Skulle det inte finnas en sådan möjlighet, och ibland skyldighet, skulle det 

                                                
41 Med undantag för de fall då EUD ogiltigförklarar en EU-rättsakt i ett förhandsavgörande vilka kan sägas 

innehålla något mer konkret än tolkning. 

42 Se exempelvis Europeiska unionens domstols informationsmeddelande ”Begäran om förhandsavgörande 

från nationella domstolar” [2009] OJ C297/01, p. 7. 
43 Förenade målen 28-30/62 Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV och Hoescht-Holland mot 

Nederlandse Belastingadministratie. 
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innebära en risk för att medlemsstaternas högsta domstolar skapar en inhemsk praxis 

vilken kan komma att skilja sig åt från medlemsstat till medlemsstat. En sådan ordning 

förfelar tanken med en enhetlig tillämpning av EU-rätten i hela unionen. Således brukar 

syftet med artikel 267 FEUF i EUDs domar anges vara att säkerställa en enhetlig tolkning 

och tillämpning av EU-rätten i alla medlemsstater genom att förhindra att det i någon 

medlemsstat uppstår en inhemsk rättspraxis som inte står i överensstämmelse med EU-

rätten.44 På samma sätt som HD och Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige vägleder 

rättstillämpningen av svensk rätt kan det därför sägas att EUD är behörig att vägleda 

rättstillämpningen av EU-rätt.  

Reglerna om förhandsavgörande är inte en form av talan för parterna, utan ett 

instrument för den hänskjutande domstolen. Det är enbart den nationella domstolen som 

kan besluta att ett förhandsavgörande ska inhämtas. Beslutet kan fattas även utan att 

parterna har åberopat den underliggande rättsfrågan.45  

I vissa fall finns inte enbart, som ovan nämnts, en möjlighet att begära 

förhandsavgörande utan en skyldighet att begära detsamma. Svaret på frågan när ett 

förhandsavgörande måste begäras kan delas upp i två delar. Dels för vilken domstol 

skyldigheten att begära ett förhandsavgörande tillkommer, dels för vilka frågor ett 

förhandsavgörande måste begäras. En av fördelarna med att dela upp frågan på detta vis är 

att det samtidigt som det förklaras vilka som har en sådan skyldighet framgår e contrario 

vilka som inte har en sådan skyldighet. Delarna behandlas nedan var för sig. Efter detta 

kommer det diskuteras vad som händer när en domstol inte har den skyldigheten. Har 

domstolen då fritt skön att tolka rättsfrågan?  

 

3.1 Domstol skyldig att begära förhandsavgörande 

För att kunna utpeka vilken påverkan reglerna om förhandsavgörande har på HovRs P-

dispensregler är det viktigt att undersöka om förhandsavgörandereglerna ställer några krav 

på HovR. Det framgår av artikel 267 st. 2 FEUF att alla domstolar46 i en medlemsstat får 

begära ett förhandsavgörande om det är nödvändigt för att döma i sak enligt de 

                                                
44 Se exempelvis mål 107/76 Hoffman La Roche mot Centrafarm, p. 5. 
45 Mål 283/81 CILFIT mot Ministero della sanità, p. 9. 
46 Värt att notera är att domstol är ett autonomt begrepp i EU-rätten, vilket innebär att medlemsstaternas 

egen tolkning inte är avgörande. Frågan kommer inte närmare behandlas inom ramen för denna uppsats, men 

det kan sägas att HovR otvetydigt uppfyller den EU-rättsliga definitionen av vad som är en domstol. För 

vidare läsning se Matz, Bergeppet domstol i EU-rätten – En studie av domstolsbegreppet i bestämmelserna 

om förhandsavgörande. 
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förutsättningar som anges i artikeln. Tredje stycket föreskriver dock att en nationell 

domstol mot vars avgöranden det enligt nationell lagstiftning inte finns något rättsmedel 

ska begära ett förhandsavgörande. Det är alltså det tredje stycket som reglerar skyldigheten 

för vissa domstolar att inhämta ett förhandsavgörande. För att närmare kunna förstå vilka 

domstolar detta rör måste uttrycket ”mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel 

enligt nationell lagstiftning” studeras. Som redan nämnts innebär svenska pt-regler att inte 

alla mål kvalificerar sig för att prövas av Sveriges högsta instans, HD. Alla mål som saknar 

prejudikatvärde och i vilka det inte heller föreligger synnerliga skäl att pröva målet kommer 

alltså inte kunna ges pt i HD, se 54 kap. 10 § RB. Det väcker frågan om det åtminstone i 

sådana mål innebär att HovR är den instans mot vars avgöranden det inte finns något 

rättsmedel enligt nationell lagstiftning. Målet Lyckeskog47 gällde just frågan huruvida det 

faktum att HD har pt-regler innebär att HovR är att betrakta som sista instans. Här 

fastslogs att den frågan skulle besvaras nekande. Kan en fråga överklagas till en högsta 

domstolsinstans innebär det att det finns ett sådant rättsmedel som avses i artikel 267 st. 3 

FEUF, oavsett om det i högsta instansen krävs pt.48 Såvitt jag kan utläsa av målet tog EUD 

ingen hänsyn till att pt-reglerna för HD i 54 kap. 10 § RB är fakultativa. Troligen ska fallet 

läsas så att det inte påverkar bedömningen. HovRs avgörande kan ju fortfarande överklagas 

och således finns det ett ordinärt rättsmedel att tillgå. Lyckeskog innebär alltså att HovR inte 

är en sådan instans som avses i artikel 267 st. 3, när dess avgörande kan överklagas till HD. 

Med andra ord är HovR inte skyldig att begära förhandsavgöranden då avgörandet kan 

överklagas till HD.  

Vidare sägs i Lyckeskog att en högsta domstolsinstans kan välja om den vill begära ett 

förhandsavgörande antingen inom ramen för dess pt-prövning eller efter pt har beviljats 

och målet tagits upp för fullständig prövning. Varför väljer EUD att uttala detta? Det kan 

tyckas vara konstigt att redan inom ramen för pt-prövningen begära ett förhandsavgörande, 

innan HD har klarlagt omständigheterna i målet och på vilket sätt den anser att EU-rätten 

behöver tolkas i ljuset av fakta. För att domstolen ska kunna formulera frågan korrekt är 

det en nödvändighet att domstolen i tillräcklig mån kan beskriva målets juridiska och 

faktiska kontext.49 Möjligen finns det ändå en förklaring till detta ställningstagande från 

EUD.  Uttalandet kan förstås så att pt inte hämmar möjligheten till överklagande eftersom 

                                                
47 Mål C-99/00 Lyckeskog. 
48 Lyckeskog (n. 47), p. 16. 
49 Se exempelvis mål C-567/07 Minister voor Wonoen, Wijken en Integratie mot Woningstichting Sint 

Servatius, p. 50-52. 
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redan det faktum att en pt-prövning genomförs innebär en prövning av överklagandet.50 I 

detta ligger att rekvisitet ”mot vars avgörande det inte finns något rättsmedel” måste 

förstås så att det i fall med pt i högsta instans faktiskt kan göras en bedömning av om 

förhandsavgörande ska inhämtas inom ramen för pt-förfarandet. Det innebär att även om 

HD inte meddelar pt för målet, kan HD pröva frågan om ett förhandsavgörande ska 

inhämtas. 

 

3.2 När domstol trots sin skyldighet ändå inte behöver begära 

ett förhandsavgörande 

Det är alltså den domstol som har meddelat ett avgörande som inte kan överklagas som 

omfattas av artikel 267 st. 3 FEUF. Regeln är dock inte villkorslös. Eftersom artikel 267 st. 

3 är tillämplig när ”en sådan fråga uppkommer”, alltså en sådan fråga som beskrivs i artikel 

267 st. 1, behöver sista instansen inte inhämta ett förhandsavgörande om inte ”en sådan 

fråga” uppkommer i målet. Vad är då en sådan fråga? Att det rör sig om fall där tolkning av 

fördragen och andra rättsakter samt giltigheten av andra rättsakter förekommer går direkt 

att utläsa ur artikeln. Utöver det lämnas dock ett stort utrymme för tolkning. Vilka frågor 

som måste hänskjutas till EUD har, som i så många andra fall, förklarats genom EUDs 

praxis. Det mest centrala fallet är CILFIT51, i vilket det slogs fast ett antal kriterier för när 

en domstol, trots att den är skyldig att inhämta ett förhandsavgörande, inte behöver 

hänskjuta frågan. Dessa kriterier brukar kallas för CILFIT-kriterierna. Det finns tre stycken 

kriterier som nedan behandlas var för sig. 

 

3.2.1 Det första CILFIT-kriteriet – frågan är irrelevant 

Först och främst kan utläsas av artikel 267 st. 2 FEUF att en fråga får hänskjutas till EUD 

om den nationella domstolen ”anser att ett beslut i frågan är nödvändig för att döma i 

saken”. Något liknande återfinns inte i artikel 267 st. 3 och gjorde det inte heller i någon av 

föregångarna av artikeln i de äldre fördragen. En legitim fråga är därför om samma sak 

gäller för st. 3, alltså de fall där domstolen är skyldig att begära ett förhandsavgörande. 

CILFIT klargjorde denna fråga. Enligt EUD ”framgår det av förhållandet mellan andra och 

                                                
50 Detta är ett synsätt som delas av Europarådet, se Explanatory Report to ECHR Protocol 7,  p. 19. För mer 

angående detta se också prop. 2004/05:131 s. 175 f. Notera att det i propositionen hänvisas till fel punkt i 

rapporten. 
51 CILFIT (n. 45). Det som nedan följer om domen upprätthölls så sent som den 18 juli 2013 i mål C-136/12 

Consiglio nazionale dei geologi mot Autorità garante della concorrenza e del mercato, se p. 27. 
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tredje stycket i [artikel 267] att de domstolar som avses i tredje stycket har samma utrymme 

[…] när det gäller att avgöra om ett beslut i en gemenskapsrättslig fråga är nödvändigt för 

att göra det möjligt för dem att döma i saken. Dessa domstolar är därför inte skyldiga att till 

[EUD] hänskjuta en vid dem väckt fråga om tolkning av gemenskapsrätten, om den frågan 

inte är relevant, dvs. om svaret på frågan inte under några omständigheter kan inverka på 

utgången av målet.”52 Det är inte helt enkelt att förstå hur detta skulle framgå av 

förhållandet mellan artiklarna. Möjligen har EUD resonerat så att tredje stycket endast är 

en specialform av det andra stycket. Alltså att tredje stycket ska läsas: utöver vad som gäller 

i det andra stycket ska också domstolar mot vars avgörande det inte finns något rättsmedel 

vara skyldiga att inhämta ett förhandsavgörande. Slutsatsen som sedan dras av detta, att 

högstainstansen inte behöver hänskjuta frågan om frågan inte är relevant i den bemärkelsen 

att den inte under några omständigheter kan inverka på utgången av målet, är däremot fullt 

rimlig. Har domstolen inte anledning att beakta tolkningen av en fråga inom ramen för en 

process, finns egentligen ingen anledning att hänskjuta frågan. Att frågan inte behöver 

hänskjutas om frågan är irrelevant är således det första CILFIT-kriteriet.  

 

3.2.2 Det andra CILFIT-kriteriet – EUD-praxis finns redan 

Det andra CILFIT-kriteriet rör frågan hur domstolen ska agera om EUD redan har dömt i 

en viss fråga, den s.k. acte éclairé-doktrinen.53 Redan innan CILFIT-domen kom hade EUD 

uttalat i Da Costa att om en dom av EUD i en liknande fråga redan lämnats i ett liknande 

mål bortfaller skyldigheten att inhämta ett förhandsavgörande.54 CILFIT vidareutvecklade 

denna doktrin. I målet uttalades att den nationella domstolen inte behöver hänskjuta en 

fråga om ”det redan föreligger en rättspraxis hos [EUD] varigenom den ifrågavarande 

rättsfrågan har avgjorts, oavsett karaktären hos de förfaranden som lett fram till denna 

rättspraxis och även om de tvistiga frågorna inte är helt identiska.”55 Skyldigheten att 

inhämta ett förhandsavgörande bortfaller således även om det inte finns ett identiskt fall 

innan. Hur pass lika fallen måste vara är svårt att säga. Det måste nog avgöras från fall till 

fall och utifrån i vilken grad det tidigare prejudikatet kan överföras på fallet som är framför 

den nationella domstolen.  

                                                
52 CILFIT (n. 45), p. 10. 
53 Ej att förväxla med acte clair-doktrinen, se 3.2.3. 
54 Da Costa (n. 43). 

55 CILFIT (n. 45), p. 14. 
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EU har dock fler än ett domstolsorgan som är behörigt att döma i en rad olika 

frågor. Man kan fråga sig om samma sak gäller för alla EU:s dömande organ. En 

bokstavstrogen tolkning av domen skulle inte vara förenlig med ett sådant synsätt. Ett 

praktiskt synsätt talar dock för en sådan ordning. Enligt artikel 19 FEU utgör tribunalen en 

del av EUD, och dess domar borde därför sannolikt kunna beaktas.56 Mindre klart är det 

med OHIMs Boards of Appeal som i vissa hänseenden besvarar samma frågor som EUD. 

 

3.2.3 Det tredje CILFIT-kriteriet – svaret på frågan är uppenbart 

Det tredje och sista CILFIT-kriteriet är det som brukar benämnas acte clair-doktrinen. 

Kriteriet gör sig gällande om EUD inte redan har meddelat en prejudicerande dom och 

svarar på frågan om det i ett sådant fall alltid måste inhämtas ett förhandsavgörande om 

EU-rättsliga frågor ska avgöras. Enligt detta kriterium behöver ett förhandsavgörande inte 

inhämtas om den korrekta tillämpningen av EU-rätten är ”så uppenbar att det inte finns 

utrymme för något rimligt tvivel om hur frågan skall avgöras.”57 Lämnar frågans svar inte 

utrymme för rimligt tvivel behöver alltså inte ett förhandsavgörande inhämtas. Kriteriet 

konkretiseras vidare i domen på följande vis: 

 

I. Den nationella domstolen måste vara övertygad om att saken är lika uppenbar för 

domstolarna i de övriga medlemsstaterna och för EUD.58 

II. Med beaktande av att gemenskapsrättens bestämmelser är avfattade på flera språk 

och att de olika språkversionerna är lika giltiga. En tolkning av en 

gemenskapsrättslig bestämmelse kräver följaktligen en jämförelse av de olika 

språkversionerna.59 

III. Med beaktande av att gemenskapsrätten använder en egen, särskild terminologi 

samt att de rättsliga begreppen inte nödvändigtvis har samma innehåll i 

gemenskapsrätten och i de olika nationella rättsordningarna.60 

                                                
56 Jfr Mål C-465/93 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH mot Bundesamt für Ernährung, p. 46 som 

indikerar att så kan vara fallet. Se även Broberg, Fenger, Preliminary References to the European Court of 

Justice, s. 234, där det föreslås att tribunalens domar också kan ha den effekten, även om tribunalens domar 

inte har samma vikt. 

57 CILFIT (n. 45), p. 16. 
58 CILFIT (n. 45), p. 16. 
59 CILFIT (n. 45), p. 18. 

60 CILFIT (n. 45), p. 19. 
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IV. Varje gemenskapsrättslig bestämmelse måste sättas in i sitt sammanhang och tolkas 

mot bakgrund av gemenskapsrätten som helhet, med hänsyn tagen till 

gemenskapsrättens syften och dess utvecklingsstadium vid den tidpunkt då den 

ifrågavarande bestämmelsen ska tillämpas.61 

 

Det tredje CILFIT-kriteriet är inte så generöst när konkretiseringarna läses till. Det ställs 

alltså stora krav på den nationella domstolen att, även när det gäller en fråga som synes vara 

enkel, efterforska inte bara den för EU autonoma terminologin, utan även de andra 

språkversionerna. Man kan fråga sig hur många av språkversionerna som måste 

överensstämma för att tolkningen ska vara uppenbar. Även om den frågan inte så enkelt 

låter sig besvaras här kan det dock sägas att skillnader i ordval mellan de olika 

språkversionerna är ett reellt förekommande problem. Jämför exempelvis den svenska 

versionen ”möjligheter till överklagande” i artikeln 19 FEU som i den brittiska versionen 

heter ”remedies”, den franska ”les voies de recours” och i den danska ”adgang til 

domstolsprøvelse”. Möjligheter till överklagande inryms i alla ovanstående begrepp, men de 

begrepp som använts i de andra språkversionerna är vidare än den svenska versionen. För 

svenskt vidkommande skulle det, då det gäller tolkning av en artikel som denna, inte räcka 

att endast studera den svenska versionen.  

 

3.3 Hur domstol som inte är skyldig att begära ett 

förhandsavgörande ska förhålla sig till oklar fråga 

Ovan har diskuterats under vilka omständigheter en nationell domstol är skyldig att begära 

ett förhandsavgörande. Frågan hur en domstol som inte är skyldig att begära ett 

förhandsavgörande ska förhålla sig till en oklar fråga är dock fortfarande öppen och inte 

reglerad EU-rättsligt.62 HovR är en sådan instans, när dess avgöranden kan överklagas till 

HD, varför det kan vara lämpligt att innan den fortsatta framställningen kommentera 

denna fråga. Bör en nationell domstol som inte är skyldig att inhämta ett 

förhandsavgörande ändå hänskjuta frågan om frågan inte är undantagen enligt CILFIT-

domen? Frågans svar kan sägas vara beroende av om skyldigheten att inhämta ett 

förhandsavgörande korresponderar med den nationella domstolens behov av att få 

                                                
61 CILFIT (n. 45), p. 20. 
62 Det finns dock ett undantag från denna regel. Enligt mål 314/85 Foto-Frost mot Hauptzollamt Lübeck-

Ost kan ingen nationell domstol EU-rättsligt ogiltigförklara en EU-rättsakt. Vill den nationella domstolen 

fastställa att en EU-rättsakt är ogiltig måste således ett förhandsavgörande inhämtas. 
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vägledning av EUD. Förutsätts det att CILFIT-kriterierna är avfattade efter det behov som 

en nationell domstol har att få hjälp med tolkningen innebär det en fara för att 

unionsrättens tolkning i många fall kan komma att skilja sig åt mellan de olika 

medlemsstaterna om frågan inte hänskjuts, eftersom de flesta mål avgörs utan att nå till 

sista instans. När det rör svåra tolkningsfrågor finns det ofta fler än en möjlig tolkning och 

att olika domstolar kommer till olika slutsatser är därför närmast väntat. Förutsätts det 

istället att CILFIT-kriterierna är strängare än det egentliga behovet som finns för att få 

vägledning av EUD innebär det att det i många fall är rationellt att en icke-skyldig domstol 

inte inhämtar ett förhandsavgörande, eftersom det innebär att målets tidsutdräkt blir 

onödigt lång, eller processen onödigt kostsam. Som ett belysande exempel kan nämnas 

HovR över Västra Sveriges uttalande i Lyckeskog. HovR ansåg sig kunna avgöra målet i sak, 

eftersom det inte förelåg några svårigheter att tolka de tillämpliga gemenskapsrättsliga 

bestämmelserna. Men, eftersom HovR ansåg sig vara domstol i sista instans och således 

tvungen att hänskjuta frågan så gjorde den det.63 Frågorna formulerades dessutom på ett 

sådant vis att om HovR inte var skyldig att begära ett förhandsavgörande ansåg den sig inte 

behöva ha ett svar på tolkningsfrågan i målet.64 Åtminstone talar detta förhållande för att 

skyldigheten att begära ett förhandsavgörande kan sträcka sig längre än behovet av att 

begära ett förhandsavgörande. Min egen uppfattning i frågan lutar åt tolkningen att 

skyldigheten sträcker sig längre än behovet. Hur många gånger kan en jurist betrakta lagtext 

och utifrån den läsningen framhålla att lagtextens tolkning är så uppenbar att den inte 

lämnar utrymme för något rimligt tvivel? Som Wattel också träffsäkert beskriver det: ”For 

which Finnish judge is it ’obvious’ what his Portuguese or Greek colleague would consider 

’obvious’, or vice versa?”.65 En domstol som inte är skyldig att begära ett 

förhandsavgörande bör därför först fråga sig om den kan tolka EU-rätten, och i den 

bedömningen möjligen inte fästa alltför stor vikt vid det tredje CILFIT-kriteriet, med 

undantag för att den givetvis bör uppmärksamma EU-rättens autonoma terminologi och i 

någon mån göra en jämförelse mellan de olika språkversionerna. Det kan mycket väl tänkas 

att domstolen anser sig rätteligen kunna tolka EU-rätten, dessutom på ett sätt som de flesta 

andra domstolarna i unionen också skulle tolka den, utan att svaret är uppenbart i enlighet 

med det tredje CILFIT-kriteriet. Kan den nationella domstolen inte tolka frågan så kan den 

välja om den ska begära ett förhandsavgörande, eller försöka tolka EU-rätten ändå. 

                                                
63 Lyckeskog (n. 47), p. 8. 
64 Lyckeskog (n. 47), p. 9. 

65 Jfr Wattel, Köbler, CILFIT and Welthgrove: We Can’t go on Meeting like this, CMLR 41 2004 s. 179.  



 29 

Domstolen har i denna del i enlighet med EU-rätten fritt skön att själv välja huruvida den 

ska inhämta ett förhandsavgörande eller inte och de skäl som gör sig gällande vid vägskälet 

är av lämplighetskaraktär. 

Det faktum att EU-rätten inte reglerat frågan hindrar inte att det nationellt kan ställas 

upp riktlinjer för sådana frågor. I brittisk domstol har det exempelvis uttryckts ett antal 

riktlinjer till hur domstol som ej är skyldig att begära, bör hantera en eventuell begäran av 

förhandsavgörande. Hänsyn bör tas till målets tidsutdräkt, kostnad, hur pass viktig och svår 

frågan är, och att EUD inte ska bli överbelastad.66 På detta sätt finns en grund för hur 

bedömningen bör gå till, som i dagsläget saknas i svensk rätt.  

 

3.4 Ett begreppsmässigt klargörande inför fortsatt framställning 

Ovan har fastslagits att en domstol mot vars avgörande det inte finns något rättsmedel inte 

alltid är skyldig att begära ett förhandsavgörande. CILFIT-kriterierna styr vilka frågor som 

måste hänskjutas till EUD. Ett annat sätt att beskriva dessa kriterier är att de utpekar vilka 

frågor som är av prejudikatvärde i den bemärkelse att de anger vilka frågor EUD ska tolka 

genom ett förhandsavgörande för att bidra till en enhetlig rättstillämpning. I fortsättningen 

när jag talar om den EU-rättsliga definitionen av en fråga av prejudikatvärde, avses således de 

frågor som inte medges ett undantag av CILFIT-kriterierna och därför är av den 

beskaffenheten att den högsta instansen är skyldig att inhämta ett förhandsavgörande för 

dessa. Ibland kommer jag också att hänvisa till detta enbart som den EU-rättsliga definitionen. 

Enligt den EU-rättsliga definitionen är alltså en EU-rättslig fråga av prejudikatvärde för 

handen om samtliga följande frågor ska besvaras nekande:  

a) Är frågan irrelevant i enlighet med första CILFIT-kriteriet? 

b) Finns det vägledande praxis från EU i enlighet med det andra CILFIT-kriteriet? 

c) Är svaret på frågan uppenbar på det sätt att den inte lämnar utrymme för rimligt 

tvivel i enlighet med det tredje CILFIT-kriteriet? 

Ska dock någon av ovanstående frågor besvaras jakande så är inte den EU-rättsliga 

definitionen uppfylld. 

 

                                                
66 Lord Denning i HP Bulmer Ltd & Anor v. J. Bollinger SA & Ors [1974] EWCA Civ 14 (22 Maj 1974). 
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4. EU-rättslig inverkan på HovRs regler om P-dispens 

 

Från vad som ovan framkommit kan alltså sägas att det varken finns någon speciell 

reglering för EU-rättsliga frågor i nationell rätt vad gäller pt i HovR, eller någon EU-rättslig 

skyldighet för HovR att inhämta förhandsavgöranden. Det har också framkommit att 

HovR kan meddela pt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen, alltså om en 

fråga har ett visst prejudikatvärde samtidigt som EU-rätten kan sägas ha en egen definition 

av vad som är en fråga av prejudikatvärde. Denna definition härleds ur CILFIT-kriterierna 

som avgör om det är en fråga för vilken det måste inhämtas ett förhandsavgörande. Frågan 

är då om HovR måste förhålla sig till dessa kriterier, trots att det inte finns någon speciell 

lagreglering om detta och trots att HovR inte är skyldiga att inhämta förhandsavgöranden, 

när de i sin pt-prövning har att överväga om P-dispens ska meddelas för en EU-rättslig 

fråga. Utgångspunkten för denna frågeställning är NJA 2004 s. 735.  

Målet kom i en tid då det blåste unionsrättsliga stormar runt HD. Den 19 oktober 

2004 hade kommissionen sänt ett motiverat yttrande riktat till Sverige. I detta motiverade 

yttrande framförde kommissionen åsikten att HD vid för få tillfällen begärt 

förhandsavgöranden när en sådan skyldighet förelåg. Kommissionen ansåg att problemet 

med den inhemska rättspraxis som utvecklats grundade sig i två olika element. Dels hade 

HD aldrig inom sin pt-prövning begärt ett förhandsavgörande, dels saknades en 

motiveringsskyldighet då HD valde att inte meddela pt.67 Som stöd för sitt 

ställningstagande hänvisade kommissionen bland annat till HDs beslut att neka pt och inte 

begära ett förhandsavgörande i mål nr T 2137-01. Nära i tiden för mottagandet av det 

motiverade yttrandet inkom en klagan över domvilla och ansökan om resning av 

Luftfartsverket, som var klaganden i T 2137-01. HDs beslut i målet resulterade i NJA 2004 

s. 735, som meddelades den 9 december 2004, alltså drygt två månader efter det att Sverige 

mottagit det motiverade yttrandet. Luftfartsverkets talan grundade sig i att ett grovt 

rättegångsfel hade förekommit i HD på grund av att ett förhandsavgörande i målet inte 

hade inhämtats, trots att en sådan skyldighet förelåg. HD ogillade talan, men passade på att 

obiter dicta göra ett par principiella uttalanden angående relationen mellan HDs pt-regler 

och begäran om förhandsavgöranden. Om detta uttalade HD följande:  

Eftersom artikel 234 [numera artikel 267 FEUF] gäller som svensk rätt skall nu 

nämnda regler om prövningstillstånd [54 kap. 10 § RB] läsas tillsammans med 

                                                
67 Kommissionens ärende nr 2003/2161, C(2004) 3899, 13 oktober 2004. 
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innehållet i artikeln. I de fall skyldighet föreligger för HD att i ett mål begära 

förhandsavgörande av EG-domstolen bör det regelmässigt vara av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av domstolen (jfr punkt 17 i Lyckeskog-

domen). Även om det någon gång skulle kunna förekomma att 54 kap. 10 § RB inte 

direkt ger stöd för att meddela prövningstillstånd i ett mål där en EG-rättslig 

tolkningsfråga nödvändigtvis måste besvaras för att saken skall kunna avgöras skall 

HD ändå iaktta den skyldighet som följer av tredje stycket i artikel 234. I ett sådant fall 

kan HD begära förhandsavgörande innan frågan om prövningstillstånd avgörs.  

Citatet visar, som Bernitz också riktigt påpekar, att EU-rättsliga frågor omfattas av HDs P-

dispensregler.68 Vad som är än mer intressant är att det alltså finns ett samband mellan 

HDs regler om P-dispens och artikel 267 FEUF på det sättet att HDs regler om P-dispens 

regelmässigt är tillämpliga i sådana fall där en skyldighet finns att inhämta 

förhandsavgöranden. Slutsatsen kommer HD till utan att gå in närmare på sina regler om 

P-dispens. Det görs heller inget uttalande om huruvida detta uttalande också ska gälla för 

HovRs P-dispensregler, vilket det inom ramen för målet i och för sig inte fanns anledning 

att uttala sig om. Det motiverande yttrandet som kommissionen riktat till Sverige 

föranledde att Sverige införde lag (2005:502) med vissa bestämmelser om 

förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol. Både i den bakomliggande 

promemorian och i propositionen uppmärksammas NJA 2004 s. 735. Citatet ovan 

nämndes enbart utan någon direkt analys av vad det faktiskt innebar.69 Varken i 

propositionen eller i promemorian gjordes det dock något förbehåll för att uttalandenas 

prejudikatvärde skulle vara begränsat på grund av att uttalandena gjordes obiter dicta. Men 

eftersom HDs budskap i uttalandena är klart, reglerna om P-dispens och artikel 267 FEUF 

”skall” läsas tillsammans, är det inte särskilt anmärkningsvärt att både propositionen och 

Bernitz verkar erkänna uttalandena som gällande rätt.70 I den fortsatta framställningen 

kommer även jag att betrakta HDs uttalanden i NJA 2004 s. 735 som gällande rätt. Den 

närmare innebörden av uttalandena kommer att diskuteras nedan. 

 

 

 

                                                
68 Bernitz, Europarättens genomslag, s. 101. 
69 Ds 2005:25 s. 29 och prop. 2005/06:157 s. 14 f.  

70 Se Bernitz, Europarättens genomslag s. 101 samt prop. 2005/06:156 s. 14 f. 
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4.1 En tolkning av NJA 2004 s. 735 

Som citatet ovan visar väljer HD att inte gå in på sina egna P-dispensreglers räckvidd för 

att undersöka om reglerna faktiskt täcker de fall då förhandsavgöranden måste inhämtas. 

HD konstaterar istället att reglerna ska läsas tillsammans med artikel 267 FEUF. Här ska 

dock understrykas att artikel 267 FEUF inte ställer något uttryckligt krav på pt-reglerna i 

HD. Inte heller i Lyckeskog p. 17, som det hänvisas till i citatet, framgår ett sådant krav. 

EUD konstaterar där endast att HD kan meddela pt om det finns osäkerheter i hur gällande 

rätt ska tolkas. Att EUD också poängterar att det är fullt tillräckligt att ett 

förhandsavgörande inhämtas inom ramen för pt-prövningen talar för att det inte finns 

någon generell EU-rättslig skyldighet att meddela pt för fall då den högsta instansen måste 

inhämta ett förhandsavgörande. 

Genom att hänvisa till att reglerna ska läsas tillsammans verkar det som att HD i 

NJA 2004 s. 735 gör en fördragskonform tolkning av HDs pt-regler.71 Att se 54 kap. 10 § 

RB i ljuset av vad som framgår i artikel 267 innebär att HD kan ge 54 kap. 10 § den 

innebörd som bäst stämmer överens med EU-rätten. Att det är en fördragskonform 

tolkning som görs stöds också av vad som framkommer längre ner i samma stycke av 

citatet ovan i NJA 2004 s. 735. Där skrivs att för det fall 54 kap. 10 § RB inte ger direkt 

stöd för det, alltså att ordalydelsen inte medger en sådan tolkning, så ska skyldigheten att 

inhämta ändå iakttas genom att förhandsavgörandet begärs inom pt-prövningen. P-

dispensreglerna ska med andra ord läsas tillsammans med artikel 267 FEUF så länge det är 

möjligt att tolka 54 kap 10 § RB på det viset. Att den fördragskonforma tolkningens gräns 

sträcker sig till det fall då det helt enkelt inte är möjligt att göra en sådan tolkning av 

ordalydelsen är också hur EU-domstolen uppfattat att en sådan tolkning ska göras.72 P-

dispensbestämmelsen i HD är vid (det ska vara av vikt för vägledning av 

rättstillämpningen) kan det tyckas att det inte borde utgöra några större problem att i de 

flesta fall låta 54 kap. 10 § RB sammanfalla med CILFIT-kriterierna. HD verkar dock inte 

dela denna uppfattning, som nedan kommer framgå. 

                                                
71 Jag använder här och i fortsättningen termen fördragskonform tolkning. Möjligen skulle tolkningsmetoden 

också eller istället kunna kallas för en EU-konform tolkning eftersom termen fördragskonform tolkning ofta 

används vid andra internationella konventsionsåtaganden, se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 76. 

Eftersom tolkningen dock som nedan framgår möjligtvis inte är ”framtvingad” av det företräde som EU-

rätten har framför nationell rätt anser jag dock att fördragskonform tolkning i sammanhanget är ett lämpligt 

begrepp. 

72 Mål C-334/92 Wagner Miret mot Fondo de Garantía Salarial, p. 22. Målet gällde tolkningen av ett direktiv. 
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Man kan fråga sig huruvida det förelåg en skyldighet för HD att göra en 

fördragskonform tolkning. I målet Murphy uttalade EUD: ”Det ankommer på den 

nationella domstolen att med utnyttjande av det utrymme för skönsmässig bedömning som 

den har enligt nationell rätt, tolka och tillämpa den interna lagstiftningen på ett sätt som 

står i överensstämmelse med gemenskapsrätten”.73 Målet gällde tolkningen av en direkt 

tillämplig fördragsartikel och bör möjligen läsas i det sammanhanget. Vad gäller artikel 267 

FEUF kan sägas att den har direkt effekt74 och är av tvingande karaktär i den bemärkelsen 

att nationella hinder inte får ställas upp för domstolens behörighet att inhämta ett 

förhandsavgörande.75 Men den bindande verkan av artikel 267 FEUF gäller, som jag har 

förstått det, just endast möjligheten och skyldigheten att inhämta ett förhandsavgörande.76 

Varken möjligheten eller skyldigheten är begränsad av att HD inte kan meddela P-dispens 

eftersom HD kan begära ett förhandsavgörande inom sin pt-prövning. Finns det då en 

vidare skyldighet att tolka nationell rätt i överensstämmelse med EU-rätt? Bernitz och 

Kjellgren verkar tolka EUDs domar angående s.k. indirekt effekt som att domstolar är 

”skyldiga att tolka nationell lagstiftning med hänsyn tagen till relevanta bestämmelser i EU-

rätten oberoende av om dessa har direkt effekt eller ej.”77 Som jag förstår Bernitz och 

Kjellgren är denna skyldighet inte enbart begränsad till tolkningen av nationell rätt i ljuset 

av ett direktiv. Om så är fallet EU-rättsligt, kan HDs tolkning möjligtvis ses mot bakgrund 

av detta. Det kan också sägas att medlemsstaterna enligt artikel 4.3 st. 2 FEU ska vidta alla 

lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs 

som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter. Detta brukar kallas för 

lojalitetsplikten.78 Artikeln hade sin föregångare i artikel 10 EG-fördraget som gällde vid 

meddelandet av NJA 2004 s. 735. Det kan också ha varit med denna lojalitetsplikt i åtanke 

som HD valde att ge 54 kap. 10 den tolkning som bäst stämmer överens med artikel 267 

FEUF.  

                                                
73 Mål 157/86 Murphy mot Bord Telecom Eireann, p. 11. 
74 Broberg, Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, s. 3. 

75 Mål 166/73 Rheinmühlen Düsseldorf, p. 3-4. 
76 Se till exempel mål C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, p. 93 och jfr med p. 98. Enligt ungerska 

processuella regler kunde ett beslut av den nationella domstolen om inhämtande av ett förhandsavgörande 

överklagas till en överinstans. EUD ansåg att det inte fanns något hinder med en sådan reglering så länge 

utgången av överklagandet inte hindrade domstolens möjlighet att inhämta ett förhandsavgörande. 
77 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 94. 

78 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 94. 
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Vad mer konkret är det då som HD tar fasta på i artikel 267 när det sägs att 54 kap. 

10 § RB ska läsas tillsammans med artikeln? Artikel 267 FEUF genom CILFIT-domen har 

gemensamt med 54 kap. 10 § RB att de definierar vilka fall som kräver vägledning av 

respektive prejudikatdomstol. Rättsfallet borde innebära att då det ska bedömas om en EU-

rättslig fråga ska ges pt så ska utgångspunkten vara CILFIT-kriterierna, alltså den EU-

rättsliga definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde. Detta stöds av citatets 

andra mening som lyder: ”I de fall skyldighet föreligger för HD att i ett mål begära 

förhandsavgörande av EG-domstolen bör det regelmässigt vara av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av domstolen.”79 I ”de fall” hänvisar till då 

skyldigheten att inhämta ett förhandsavgörande föreligger, vilket är då den EU-rättsliga 

definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde är uppfylld. Ett annat sätt att skriva 

den meningen skulle vara: Föreligger ett sådant fall där den EU-rättsliga definitionen av vad 

som är en prejudikatfråga är uppfylld bör det regelmässigt vara av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av domstolen. Det kan alltså sägas vara den 

EU-rättsliga definitionen av vad som är en prejudikatfråga som HD tar fasta på, och 

uttalandet ska läsas som att när det kommer till EU-rättsliga frågor ska det vid pt-

prövningen övervägas hur dessa förhåller sig till CILFIT-kriterierna. Om den EU-rättsliga 

frågan inte är undantagen enligt CILFIT-kriterierna, så bör P-dispensen regelmässigt vara 

tillämplig. 

När HD är skyldiga att inhämta ett förhandsavgörande bör det alltså regelmässigt 

anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas. Det är intressant att 

ledningen i ett sådant fall möjligtvis inte ska anses vara HDs utan EUDs. 54 kap. 10 § RB 

var förstås tänkt att reglera de fall då det var av vikt för ledning av rättsillämpningen att 

HD prövade en fråga.80 Nu verkar det som att det även kan vara av vikt att EUD prövar en 

fråga. Det ska dock understrykas att det efter ett förhandsavgörande har inhämtats är upp 

till HD att applicera tolkningen. Det kan därför också sägas vara av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att HD uttalar sig om hur EUDs tolkning av EU-rätten ska tillämpas på 

svensk rätt. 

Att ordet regelmässigt används i meningen ”I de fall skyldighet föreligger för HD att i 

ett mål begära förhandsavgörande av EG-domstolen bör det regelmässigt vara av vikt för 

ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av domstolen” antyder att 

huvudregeln i uttalandet i NJA 2004 s. 735 är begränsad. Att det rör sig om en begränsning 

                                                
79 Med min kursivering. 

80 Prop. 1971:45 s. 88. 
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stöds också av följande mening där HD uttryckligen anger en handlingsnorm för hur HD 

bör agera när reglerna inte kan läsas tillsammans. Bernitz har kort kommenterat detta fall 

och sagt att ”det vore klargörande om lagtexten ändrades så att det tydligt framgick att 

behov av förhandsavgörande från EU-domstolen är en självständig grund för meddelande 

av prövningstillstånd.”81 Det verkar som att Bernitz inte har uppfattat begränsningen som 

HD har gjort vid uttalandet om att reglerna ska läsas tillsammans. Som ovan nämnts är jag 

av uppfattningen att ordet ”regelmässigt” är en begräsning och att den troligen har 

uppkommit av att HD använt sig av en fördragskonform tolkning. Används en 

fördragskonform tolkning så kan den endast tillämpas i den mån ordalydelsen av den 

nationella rättsregeln tillåter det. Så länge den EU-rättsliga definitionen av vad som är en 

prejudikatfråga inryms under ordalydelsen ”vikt för ledning av rättstillämpningen” kan 

reglerna läsas tillsammans. I den mån den EU-rättsliga definitionen inte inryms innanför 

ordalydelsen bör reglerna inte kunna läsas tillsammans. Begränsningen får också den 

följden att för det fall en EU-rättslig fråga uppkommer i ett mål så räcker det inte med att 

pröva frågan mot CILFIT-kriterierna för att avgöra om pt ska meddelas. Det måste också 

prövas huruvida läsningen tillåts enligt 54 kap. 10 § RB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden illustrerar förhållandet mellan CILFIT-kriterierna och HDs P-dispens. Enligt vad som sägs i 

NJA 2004 s. 735 kan P-dispens inte alltid meddelas även om CILFIT-kriterierna är uppfyllda. Skulle 

CILFIT-kriterierna tillämpas som regler för när P-dispens ska ges, skulle alltså dessa vara mer generösa 

än HDs P-dispens. 

 

 

 

                                                
81 Bernitz, Europarättens genomslag, s. 101. 
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4.2 Ska samma sak gälla för HovR? 

Rättsfallet NJA 2004 s. 735 gällde HDs pt-regler. En central frågeställning för detta arbete 

är om samma sak ska antas gälla även för HovRs pt-regler. HovR är förvisso inte skyldig 

att inhämta förhandsavgöranden, vilket skulle kunna tala emot en sådan ordning. Men HDs 

fördragskonforma tolkning knöts till reglerna om P-dispens, och bör förstås som att det är 

den EU-rättsliga definitionen av vad som är en prejudikatfråga som ska styra bedömningen 

av om P-dispens ska ges för en EU-rättslig fråga. En annan möjlighet för HD hade varit att 

uttala att E-dispens ska meddelas på grund av det synnerliga skälet att HD är skyldiga att 

inhämta ett förhandsavgörande. I ett sådant fall hade det funnits mera tvivel för om 

reglerna också borde gälla i HovR. Men så var inte fallet. 

Den tänkta konsekvensen av HDs uttalanden borde vara att den typ av EU-rättsliga 

frågor som uppfyller definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde ska kunna ges 

P-dispens i HD, just i egenskap av att vara en prejudikatfråga. Att en sådan fråga 

regelmässigt ska kunna ges P-dispens i HD på den meriten förutsätter dock att den också 

först har kunnat få dispens i HovR på samma merit. Annars riskerar mål av det slaget att 

sållas bort innan de når HD. Det finns alltså en inbyggd pragmatik med att reglerna 

korresponderar med varandra eller är vidare i HovR.  När regler om pt först infördes för 

HovR uttalades det i propositionen angående P-dispens: ”Prejudikatdispensen är avsedd att 

möjliggöra fullföljd till HD av mål med prejudikatintresse”.82 Själva syftet med 

bestämmelsen, fast HovR också har en egen roll att fylla i prejudikatbildningen, var alltså 

att se till att HD kunde fullgöra sin roll som prejudikatinstans. Om inte minst samma nivå 

gäller för HovR kan HD hindras i sin prejudikatbildande funktion som enligt NJA 2004 s. 

735 alltså regelmässigt omfattar de fall där den EU-rättsliga definitionen av en 

prejudikatfråga är uppfylld. Här kan nämnas att både HD och utredningen med uppdrag att 

följa upp EMR-reformen kommit till slutsatsen att EMR-reformen har lett till ett lägre 

tillflöde och urval av frågor av prejudikatintresse i HD. Utredningen antyder att en av 

anledningarna till detta är att HovR inte i tillräckligt stor utsträckning har bevakat att 

prejudikatfrågor ges P-dispens i HovR.83 Att reglerna inte skulle korrespondera, eller 

tillämpas mer generöst i HovR, kan alltså ha ett reellt kausalt samband med att HD får 

problem med sin prejudikatbildande roll. I NJA 2004 s. 735 beskrivs alltså en typ av mål 

som HD anser vara av prejudikatvärde. Eftersom HovRs P-dispensregler ska fungera som 

ett slags sluss för att HD ska kunna pröva de frågor som anses vara av prejudikatvärde 

                                                
82 Prop. 1973:87 s. 196. 

83 SOU 2012:93 s. 228. 
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måste reglerna om P-dispens korrespondera. Detta bör gälla lika mycket för uttalandena i 

NJA 2004 s. 735 som för alla andra frågor som HD anser vara av prejudikatvärde. Det 

finns därför övertygande skäl för att detta även ska gälla för HovR. HovR bör därför 

tillämpa den EU-rättsliga definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde när HovR 

ska bedöma om en EU-rättslig fråga ska ges P-dispens. 

Det är nu över 9 år sedan NJA 2004 s. 735 meddelades och HD har fortfarande inte 

uttalat att detta ska gälla även för HovR. Att ett sådant uttalande inte gjordes vid den tiden 

kan kanske förklaras av att pt-reglerna i HovR endast omfattade ett fåtal måltyper. Sedan 

EMR-reformen omfattas dock ett stort antal måltyper vilket innebär HovRs regler om pt 

har fått en helt annan tyngd. Det ska också sägas att det inte beror på att möjligheten att 

göra ett sådant uttalande inte har funnits. NJA 2008 s. 92 rörde pt i HovR och innehöll 

EU-rättsliga frågor. HD meddelade pt i HovR, och i HovRs senare prövning begärdes det 

också ett förhandsavgörande. HD nämnde inte NJA 2004 s. 735 i domskälen och det kan 

av målet inte heller utläsas om det var den EU-rättsliga definitionen som användes för att 

avgöra om P-dispens skulle ges eller inte. Här hade alltså HD chansen att uttala att samma 

regler ska gälla i HovR, men gjorde det inte. Varför HD har valt att inte uttala detta i målet 

kan ha en mängd olika anledningar. Kanske är det för att HD inte har ansett det vara 

behövligt eftersom reglerna om P-dispens i HovR redan är mer generösa än den EU-

rättsliga definitionen. Med det menas att om CILFIT-kriterierna skulle tillämpas som 

kriterier för när pt ska ges skulle HovRs P-dispensreglering i en jämförelse med dessa 

kriterier innebära att fler fall skulle ges pt. Om det verkligen är så att reglerna är mer 

generösa ska diskuteras närmare under nästa avsnitt. 

 

4.3 Den fördragskonforma tolkningens inverkan på HovRs P-

dispensregler 

Ovan har fastslagits att HDs uttalande i NJA 2004 s. 735 ska kunna tillämpas även på 

HovRs P-dispensregler. Det innebär att när HovR ska avgöra om en EU-rättslig fråga är av 

prejudikatvärde, så ska det studeras om det är en sådan fråga som högsta instansen enligt 

CILFIT-domen hade varit skyldig att begära ett förhandsavgörande för. Men HDs 

uttalande i NJA 2004 s. 735 innehåller även en begränsning som troligen innebär att 

reglerna inte ska läsas tillsammans längre än vad 54 kap. 10 § RB medger. Frågan är då hur 

väl P-dispensreglerna i HovR och den EU-rättsliga definitionen av vad som är en 

prejudikatfråga stämmer överens med varandra. Genom att besvara denna fråga kan det 

avgöras om även HovR behöver företa en prövning mot CILFIT-kriterierna med något 
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förbehåll.  Behöver prövningen inte företas med några förbehåll innebär det att HovR fullt 

ut kan använda sig av CILFIT-kriterierna för att avgöra om en EU-rättslig fråga ska ges P-

dispens. 

Innan en sådan jämförelse görs mellan den EU-rättsliga definitionen och P-

dispensreglerna i HovR bör det uppmärksammas att HD inte har möjlighet att tillämpa Ä- 

och G-dispens eftersom de pt-reglerna inte existerar i 54 kap. 10 §. E-dispensen har också 

en lägre tröskel i HovR än i HD. För att denna studie ska bli så rättvisande som möjligt bör 

därför något sägas om det möjligtvis kan gå att tillämpa dessa grunder för att uppnå ett 

resultat som medför att det kan ges dispens mer än ”regelmässigt”.  

Som anförts i avsnitt 3 med underrubriker grundar sig skyldigheten att begära ett 

förhandsavgörande i en bakomliggande tolkningsfråga: en EU-rättslig fråga som i alla delar 

inte är klar. Möjligheten att begära ett förhandsavgörande kräver att frågan är relevant för 

målets utgång, men det finns inget krav på att förhandsavgörandet ska göras för att ändra 

en annan instans avgörande. Hur förhandsavgörandet påverkar målets utgång i ljuset av hur 

tidigare instanser dömt är därför ovidkommande. Ä-dispensen, som riktar sig mot TRs 

domslut, är beroende av att det kan riktas invändningar mot underinstansens slutliga 

bedömning. Den dispensgrunden förutsätter alltså en sorts misstanke om ett felaktigt slut, 

vilket innebär att den inte är en tillräcklig grund för att täcka alla fall där högsta instansen 

skulle behöva begära ett förhandsavgörande. Även fall då TR har kommit till rätt slut måste 

kunna ges pt för att dispensgrunden ska vara en tillräcklig grund.  

G-dispensen skulle möjligtvis kunna tillämpas just på grund av att målet innehåller en 

svår tolkningsfråga. Denna dispensgrund ska enligt förarbetena kunna tillämpas när det är 

svårt att bedöma om målet är rätt avgjort på grund av att målet är omfattande eller på annat 

sätt komplicerat.84 Jag håller det för sannolikt att komplicerat även kan avse rättsfrågor, en fråga 

som är så pass komplicerad att det i stort skulle krävas en fullständig prövning för att 

utreda hur den ska besvaras. I ett sådant fall är det enligt min mening rationellt att meddela 

pt, istället för att lägga resurser på en granskning, som sedan kommer behöver göras igen, 

eventuellt med en ny sammansättning av domare.85 I NJA 2011 s. 782 uttalade HD, med 

min kursivering: ”Granskningsdispensen är tänkt som ett slags ’säkerhetsventil’. I detta 

ligger självfallet att också MÖD ska ge granskningsdispens när så behövs för att det 

tillräckligt tillförlitligt ska kunna bedömas om ett mål är rätt avgjort eller inte. Redan den 

bedömning som görs vid tillståndsprövningen ska ta sikte på såväl rättsliga som mer tekniska och 

                                                
84 Prop. 2004/2005:131 s. 261. 

85 Jfr Léven, Wersäll, En modernare rättegång – hur har det gått?, SvJT 2011 s. 27 samt SOU 2013:17 s. 610. 
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ekonomiska frågor i ett överklagat mål.” HD verkar också vara av uppfattningen att G-

dispensen kan vara inriktad på rättsliga frågor. I en sådan tillämpning är den bakomliggande 

rättsliga frågan en nödvändig del. Den är dock inte tillräcklig. För att G-dispensen ska 

kunna tillämpas så krävs det att rättsfrågan är så pass komplicerad att det inte går att 

bedöma hur frågan ska tolkas inom ramen för pt-prövningen. Som har diskuterats ovan i 

avsnitt 3.3 krävs det troligen inte enligt den EU-rättsliga definitionen av en prejudikatfråga 

att rättsfrågan är särskilt komplicerad. Det innebär att G-dispensen inte kommer att kunna 

användas i alla de fall där den EU-rättsliga definitionen för vad som är en prejudikatfråga är 

uppfylld. 

Varken Ä- eller G-dispensen är således tillräcklig för att täcka in de fall då 

definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde enligt EU-rätten är uppfylld. 

Tröskeln för E-dispensen är lägre i HovR än i HD och E-dispensen kan tillämpas på andra 

fall än då det föreligger grund för resning och domvilla.86 I och för sig är det tänkbart att 

reglerna om E-dispens skulle kunna tillämpas på grund av att mål som uppfyller den EU-

rättsliga definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde bör kunna tas upp av HD. 

Men studeras 49 kap. 14 § RB så stadgas att E-dispensen, som anges som sista 

dispensgrund, ska meddelas ”om det annars finns synnerliga skäl”.87 Om pt kan meddelas 

redan på grund av att förutsättningar föreligger för P-dispens så kan man fråga sig om det 

också kan utgöra ett synnerligt skäl. I HDs praxis har det visat sig att E-dispensen kan 

överlappa andra dispensgrunder. I exempelvis HDs beslut i mål nr Ö 5086-10 ansåg HD 

att HovR borde ha meddelat pt på grund av synnerliga skäl eftersom TR hade tillämpat fel 

lag, varför TRs dom också var uppenbart felaktig. I ett sådant fall föreligger också grund 

för Ä-dispens eftersom det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som TR har 

kommit till. Det skulle därför kunna argumenteras att E-dispensregeln också bör kunna 

tillämpas för att förse HD med sådana mål som inte är undantagna enligt CILFIT. 

Med det sagt övergår vi till HovRs P-dispensregler. Dessa tar liksom CILFIT-

kriterierna sikte på målets rättsfrågor. P-dispens kan tillämpas utan att underinstansens 

avgörande behöver ändras. Prövningen ska istället göras med utgångspunkt i om någon 

rättsfråga som målet innehåller behöver förklaras, eller befästas av en prejudikatbildande 

domstol. P-dispensen får därför anses vara den grund som bäst lämpar sig även i HovR för 

att läsas tillsammans med den EU-rättsliga definitionen av vad som är en prejudikatfråga.  

                                                
86 Se ovan avsnitt 2.1. 

87 Med min kursivering. 



 40 

En studie av P-dispensregleringen i jämförelse med den EU-rättsliga definitionen av 

vad som är en fråga av prejudikatvärde kan utmynna i tre resultat. De första två är att P-

dispensregleringen i HovR är mer generösa än, eller korresponderar med den EU-rättsliga 

definitionen. Det skulle i så fall innebära att ingen konflikt uppstår eftersom frågor som 

omfattas av den EU-rättsliga definitionen alltid kommer att ges pt. Det tredje alternativet är 

att den EU-rättsliga definitionen går längre, vilket i så fall innebär att P-dispensen antingen 

måste tillämpas extensivt, eller att det måste övervägas om målet ska meddelas dispens på 

grund av synnerliga skäl enligt 49 kap. 14 § 4 RB. Nedan ska P-dispensreglerna i HovR 

därför jämföras mot de kriterier som framgår ur CILFIT-domen, för att se hur väl de 

överensstämmer med varandra. 

 

4.3.1 Vilka frågor är irrelevanta 

Det första CILFIT-kriteriet, att frågan ska vara irrelevant för målet, konkretiseras på 

följande vis av EUD: ”Dessa domstolar är därför inte skyldiga att till [EUD] hänskjuta en 

vid dem väckt fråga om tolkning av gemenskapsrätten, om den frågan inte är relevant, dvs. 

om svaret på frågan inte under några omständigheter kan inverka på utgången av målet.”88 

Notera härtill att det talas om en väckt fråga, men inte vem som har väckt den. Det finns så 

att säga inte ett krav på att frågan väckts av någon av parterna.89 För P-dispens heter det i 

49 kap. 14 § 3 att pt ska meddelas om ”det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 

överklagandet prövas”. Utformningen kan ge intrycket av att det är klaganden som ska ha 

åberopat en viss fråga i sin överklagandeskrift som gör det viktigt att överklagandet prövas. 

Detta är dock inte den tolkning som HD har gjort av bestämmelsen och det talas många 

gånger istället om att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan eller målet 

prövas.90 Som tidigare nämnts anges också i NJA 2011 s. 843 att HovR har en skyldighet att 

avgöra om någon av grunderna för pt är uppfyllda oberoende av parternas argumentation. 

Det innebär att HovR på eget initiativ måste utforska om målet inrymmer en fråga av 

prejudikatvärde. I denna del stämmer alltså det första CILFIT-kriteriet överens med P-

dispensreglerna. 
                                                
88 CILFIT (n. 45), p. 10. 
89 Detta har sedermera begränsats genom förenade målen C-430-431/93 van Schijndel & van Veen mot 

Fysiotherapeuten. Domstolen behöver inte överge sin passiva roll om en sådan är föreskriven enligt lag i 

dispositiva tvistemål. 
90 Se exempelvis NJA 2012 s. 30, NJA 2012 s. 476, HDs beslut i mål nr Ö 3618-12, Ö 1885-11, och Ö 4325-

11 för fall där HD använt sig av begreppet frågan. Se exempelvis HDs beslut i mål nr Ö 4231-12, Ö 456-11 

och Ö 1353-12 för fall där HD använt sig av begreppet målet. 
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CILFIT-kriteriet definierar en irrelevant fråga, enligt citatet ovan, som en sådan som 

inte på något sätt kan påverka utgången av målet. Med andra ord, en fråga som domstolen 

inte innanför ramen för målet behöver ta hänsyn till. Vilka frågor i ett överklagande som är 

relevanta enligt 49 kap. 14 § 3 RB läst tillsammans med ovan anförda HD-fall har inte 

enligt min vetskap diskuterats i förarbetena. Enligt Welamson och Munck kan 

arbetsekonomiska faktorer lyftas in för att bedöma om det är en fråga värd att ta upp i 

HD.91 HovRs P-dispensreglering skapades med HDs P-dispensreglering som förebild, 

varför det i och för sig är nödvändigt att till viss del uppmärksamma uttalanden om HDs 

P-dispensreglering även för HovR.92 I det här fallet är dock uttalandet inte relevant att 

stödja sig på i HovR av två anledningar. För det första behöver denna bedömning inte 

göras förrän det faktiskt har fastslagits att P-dispensgrunden är tillämplig. Det svarar alltså 

inte på om det är en fråga som är relevant, utan om en fråga ska tas upp efter att det har 

fastslagits att den kan vara relevant. För det andra kan HovR inte på samma sätt göra 

arbetsekonomiska bedömningar. Föreligger P-dispens, alltså föreligger en relevant fråga, så 

ska HovR meddela pt.  

Att HD många gånger använder ”frågan” istället för ”överklagandet” bör inte anses 

öppna för att HovR kan meddela pt för vilken fråga som helst. Det bör röra en fråga som 

ett överklagande medför, även om den inte kommer till uttryck i klagandens 

överklagandeskrift. Den fråga HD talar om bör avse en fråga som aktualiseras i och med en 

förnyad prövning av målet i högre instans. Detta kan även avse en nytillkommen fråga.93 

Det bör alltså röra en fråga som är av faktisk relevans för målet; enbart genom att besvara 

den kan domstolen meddela ett fullt motiverat avgörande. Gränsdragningen mellan 

relevans och irrelevans är under sådana omständigheter inte så svår att göra teoretiskt. 

Måste domstolen ta ställning till frågan för att avgöra målet är den av relevans, måste 

domstolen inte ta ställning till frågan är den inte av relevans. I jämförelse med EUDs krav 

på att frågan inte på något sätt kan påverka utgången av målet kan det med viss övertygelse 

sägas att dessa kriterier korresponderar med varandra. Svensk lagstiftning är tillräckligt 

generös för att åtminstone på ett teoretiskt plan inrymma EUDs krav på relevans i CILFIT. 

Betraktas prejudikatdispensen i ljuset av pt-prövningen kan dock tillämpningen av 

relevanskriteriet stöta på vissa problem. EUDs krav på att frågan inte på något sätt kan 
                                                
91 Welamson, Munck, Processen i hovrätt och Högsta domstolen – Rättegång VI, s. 147. Jfr härtill Svea 

HovRs promemoria ”En Modernare rättegång – Hovrättsprocessen”, tillgänglig på 

http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/EMR-promemoria_101201.pdf, s. 48. 
92 Se prop. 1973:87 s. 196. 

93 Även nytillkomna frågor kan föranleda P-dispens, se NJA 2010 s. 384. 
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påverka utgången av målet är inte alltid så lätt att avgöra direkt. Låt säga att klaganden i 

första hand stöder sin talan om att TRs avgörande ska ändras på grund av en nationell 

processuell regel, exempelvis att motparten inte har väckt talan inom utsatt 

preskriptionstid. I andra hand åberopar klaganden att viss EU-rätt, som behöver tolkas, är 

tillämplig och bör föranleda en ändring av TRs avgörande. Inom ramen för HovRs 

ordinära prövning finns goda förutsättningar för att bilda sig en uppfattning om huruvida 

det som åberopas i första hand ska godtas. Ska det godtas så behöver domstolen inte ta 

ställning till det som klaganden anförde i andra hand. Inom ramen för pt-prövningen 

däremot ska det inte företas en bedömning av vad målets utgång ska bli.94 Vill således 

HovR neka pt måste den teoretiskt sett göra en prognos av hur det som åberopades i första 

hand ska bedömas. Endast då kan HovR vara varse om frågan är relevant för målets utgång 

eller inte. Jämför härtill HDs beslut i mål nr Ö 162-10 där HD anförde att P-dispens skulle 

meddelas eftersom ”delvis andra frågor uppkomma” i det aktuella målet i relation till tidigare 

praxis.95 Det rörde sig således om frågor som möjligtvis kunde aktualiseras i den 

fullständiga processen, och det räckte för att pt skulle ges i HovR. Troligen måste det 

finnas någon form av rimlig förväntan att frågan också kan uppkomma för att pt ska 

meddelas.   

 

4.3.2 Förhållningssätt till praxis i liknande mål 

Ett förhandsavgörande behöver alltså inte inhämtas om det redan finns ett EUD-

avgörande varigenom den ifrågavarande rättsfrågan har avgjorts, oavsett karaktären hos de 

förfaranden som lett fram till denna rättspraxis och även om de tvistiga frågorna inte är 

helt identiska.96 Denna definition ger inte ett entydigt svar på hur pass likt ett tidigare 

avgörande måste vara. Det är dessutom säkerligen så att kvaliteten av ett tidigare avgörande 

och hur pass ingående ett tidigare avgörande är kan påverka bedömningen av om ett 

förhandsavgörande måste begäras. Men uttalandet ger i alla fall en fingervisning om hur 

pass likt det tidigare prejudikatet behöver vara. Hur påverkar då ett tidigare prejudikat 

HovRs skyldighet att meddela P-dispens?  

I den uppsjö av fall som HD de senaste åren har meddelat pt i HovR hittas en rik 

flora av hänvisningar till tidigare praxis. För det första ska konstateras att avsaknaden av 

                                                
94 Prop. 2004/05:131 s. 185. 
95 Med min kursivering. 

96 CILFIT (n. 45), p. 14. 
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praxis givetvis kan medföra att pt beviljas.97 Till detta bör tilläggas att avsaknaden av praxis 

inte direkt innebär att det ska inhämtas ett förhandsavgörande enligt CILFIT-domen. 

Frågan måste också på det sätt som beskrivs enligt det tredje CILFIT-kriteriet vara oklar. 

Detta gäller säkerligen även för P-dispensreglerna i 49 kap. 14 § 3.98 

Finns det praxis på området, eller i en närliggande fråga, innebär det inte alltid att 

skyldigheten att meddela pt försvinner. En lokution som förekommer i flera fall där HD 

har meddelat pt i HovR är att rättsläget i alla delar inte är klart.99  Här kan det sägas att en 

standard eller en målsättning för hur HovR bör se på rättslägets klarhet framkommer: 

rättsläget ska bli klart.100 I andra fall talas det om att det saknas tillräcklig praxis eller att frågan 

måste belysas ytterligare, med andra ord, det finns redan praxis på området, men det krävs, i 

alla fall för HovRs vidkommande, att den utvecklas ytterligare.101 Även om det på området 

finns ett prejudikat i en likadan fråga, kan P-dispens aktualiseras. Se härtill HDs beslut i mål 

nr Ö 4993-12, där pt beviljades i HovR eftersom det saknades nyare avgöranden från HD. 

Dessa formuleringar ger alla uttryck för ett högt ställt krav av klarläggande för att 

skyldigheten att meddela pt ska bortfalla för HovR. Hur förklaras denna höga standard? 

Sannolikt ligger förklaringen i att HovR ansvarar för en del av rättsbildningen som det kan 

sägas att HD inte på samma sätt gör. Vi kan här tala om olika ansvarsområden inom 

samma funktionsfördelning. I NJA 2011 s. 843 uttalar HD angående vilka frågor som ska 

ges pt enligt HovRs prejudikatbildningsuppgift att: ”Det behöver då inte röra sig om en 

rättsfråga som genom att besvaras ger ett omedelbart och entydigt bidrag till 

rättsbildningen. Hovrätternas rättspraxis utvecklas inte sällan genom att ett antal 

avgöranden på ett visst rättsområde bildar ett mönster till ledning för rättstillämpningen.” 

Uttalandet kan tolkas som att HD poängterar en skillnad mellan HD-praxis och HovR-

praxis. HDs uppgift är att stå för de principiella uttalandena. HovRs uppgift är att 

däremellan komplettera dessa avgöranden i närliggande frågor utifrån målsättningen att 

rättsläget ska bli klarlagt. Att en fråga liknar ett prejudikat meddelat av HD kan således 

innebära att det inte finns skäl att meddela P-dispens i HD, men däremot i HovR för att 

särskilja de nyanser som finns i den senare uppkomna frågan.  

                                                
97 Se HDs beslut i mål nr Ö 275-10, Ö 1125-10, Ö 2179-11 samt NJA 2011 N 42. 
98 Jfr HDs beslut i mål nr Ö 1771-10, där det skrivs att hur frågan ska bedömas rättsligt framstår inte som 

alldeles klart, vilket föranledde pt. Se också HDs beslut i mål nr Ö 636-11 där HD meddelade pt eftersom 

rättsläget i alla delar inte var klart, samt hänvisningarna i nästa not. 
99 Se exempelvis NJA 2011 s. 843, NJA 2011 N 2 samt HDs beslut i mål nr Ö 456-11 och Ö 4231-12.  
100 Jfr Bylander, Fyra år med EMR – Prejudikat-pt i hovrätt, tillgänglig på www.infotorg.se, under rubrik 2. 

101 HDs beslut i mål nr Ö 751-11, Ö 2067-11, Ö 5038-11, Ö 850-12 samt Ö 2410-12. 
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Som exempel kan nämnas HDs beslut i mål nr Ö 4869-13, där pt meddelades 

eftersom ”[d]et finns behov av vägledande praxis beträffande den behovsprövning som ska 

göras vid anordnande av godmanskap.” Målet rörde tillämpningen av 11 kap. 4 § 

föräldrabalken (1949:381). Ett halvår innan hade HD också meddelat pt i HovR i mål nr Ö 

3618-12. Detta beslut gällde också behovsprövningen i 11 kap. 4 § föräldrabalken. 

Visserligen skulle det kunna invändas att eftersom det gått så kort tid mellan målen fanns 

det skäl att meddela pt även i det senare tillkomna målet, eftersom HD inte med säkerhet 

kunde veta om det första målet kommer nå ända till sista instans. Det var dock ingenting 

som HD kommenterade i sitt avgörande.  

Vidare kan nämnas HDs beslut i mål nr Ö 5530-13 där pt meddelades på grund av 

att vad som faller inom en samfällighets ändamål var begränsat behandlat i rättspraxis. För 

samma fråga meddelade HD också pt i HovR i mål nr Ö 2067-11. Noterbart är även att i 

det sistnämnda målet överklagades HovRs nya avgörande sedan målet kommit tillbaka för 

fullständig prövning där. HD meddelade dock inte pt. Att HD i den utsträckning som skett 

inte meddelat pt för mål som givits P-dispens vittnar om att HD faktiskt avser lägre ställda 

krav för P-dispens i HovR.  

Mot bakgrund av vad som har framkommit ovan vill jag påstå att HDs P-dispens 

troligen i större utsräckning än HovRs P-dispens liknar acte éclairé-doktrinen, vad gäller 

bedömningen av hur ett tidigare prejudikat ska påverka frågan om pt ska meddelas. Detta 

är i sig inte så konstigt med hänsyn till att EUDs ansvar för vägledning av 

rättstillämpningen liknar HDs ansvar i större utsträckning än vad det liknar HovRs. HD 

och EUD är de domstolar som har det yttersta ansvaret för vägledning i svensk rätt 

respektive EU-rätt.  

Skulle det andra CILFIT-kriteriet tillämpas för att avgöra vilka frågor som ska ges pt i 

HovR skulle skyldigheten bortfalla om det finns tidigare praxis av EUD, även om de tvistiga 

frågorna inte är helt identiska. Enligt HovRs P-dispensregler bortfaller dock inte skyldigheten 

att meddela pt om så är fallet. HovRs funktion, både vad gäller att själv ansvara för 

prejudikatbildningen och att bereda HD med ett tillräckligt underlag av frågor med 

prejudikatintresse, innebär att HovR ska fylla sådana luckor när de tvistiga frågorna inte är 

helt identiska. Således kan sägas att P-dispensreglerna ställer ett högre krav på likhet med 

befintlig praxis för att skyldigheten att meddela pt ska bortfalla än vad det andra CILFIT-

kriteriet skulle göra om det tillämpades i HovRs pt-prövning. I den bemärkelsen kan det 

alltså sägas att P-dispensereglerna är mer generösa. 
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4.3.3 Rättsfrågans oklarhetsgrad 

Under detta avsnitt ska det närmare diskuteras hur pass oklar en rättsfråga måste vara för 

att P-dispens ska meddelas i HovR och för att ett förhandsavgörande ska inhämtas enligt 

det tredje CILFIT-kriteriet. Förutsättningarna för en jämförelse mellan P-dispensreglerna 

och det tredje CILFIT-kriteriet i denna fråga är dock problematiska. Innan det undersöks 

hur mycket som egentligen kan analyseras angående klarhetskrav i CILFIT och P-

dispensregleringen ska därför något sägas om dessa förutsättningar. 

Det finns en mängd olika anledningar till att svaret på en rättsfråga kan vara oklar. 

För att illustrera detta vill jag ge exempel på tre typfall. Typfall 1 är att lagtexten i sig själv är 

oklar och ger utrymme för flera olika tolkningar. Ett sådant typfall är för handen om 

lagtextens ordalydelse kan tolkas på fler än ett sätt, eller om det rör sig om vaga 

formuleringar. Ett exempel på en sådan regel utgör 49 kap. 14 § 3 RB; vad innebär det 

egentligen att det ska vara ”av vikt för ledning av rättstillämpningen”? Normalt sett skulle 

en svensk domare konsultera förarbetena för att bedöma den korrekta innebörden. 

Svårigheterna med detta typfall kan också många gånger avhjälpas av vad som 

framkommer i lagmotiven. Typfall 2 är att målet avser en situation som inte har beaktats av 

lagstiftaren. Domstolen har då inget annat val än att göra en egen tolkning och ett sådant 

fall bör i regel anses innebära att frågan är oklar.102 Typfall 3 är att ordalydelsen av lagtexten 

är klar, men det finns annan lagstiftning vars ordalydelse innebär att det är svårt att förena 

innebörden av de båda bestämmelserna. För ett sådant typfall bör ledning kunna hämtas ur 

förarbetena i vissa fall, givet att frågan har uppmärksammats. Typfallet är vanligt 

förekommande i förhandsavgöranden där en nationell regel ställs mot en fördragsartikel. 

Svaret på vad som krävs för att en fråga ska vara uppenbar på det sätt att den inte lämnar 

utrymme för rimligt tvivel, när frågan kan hänföras till något av dessa typfall, skiljer sig 

säkerligen åt för de olika typfallen. Listan på typfall är inte tänkt att vara uttömmande utan 

enbart illustrera att det finns olika anledningar till att en lagtext är oklar. Det måste därför 

beaktas att ett uttalande om ett typfall endast med försiktighet kan analogiseras till ett annat 

typfall. 

Olika anledningar till varför en fråga är oklar existerar givetvis både i svensk 

lagstiftning och i EU-lagstiftning. Man måste dock beakta att det för EU-rättsliga frågor 

inte finns samma möjlighet att konsultera förarbeten eftersom dessa inte är en vedertagen 

rättskälla i EU-rätten.103 I svensk rätt finns samtidigt inte möjligheten att jämföra den 

                                                
102 Se exempelvis NJA 2009 N 14 då pt meddelades i ett fall som kan karaktäriseras som typfall 2.  

103 Jfr Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, s. 25. 



 46 

svenska ordalydelsen med de andra ländernas språkversioner som det gör i EU-rätten. De 

olika språkversionerna innebär ju inte enbart att tolkningen av EU-rätten försvåras, utan de 

kan också vara till hjälp för att avgöra hur en artikel ska tolkas. Det innebär att det normalt 

sett inte går att bedöma huruvida svaret på en EU-rättslig fråga är ställd utom rimligt tvivel 

på samma sätt som en svensk sådan. Med detta sagt vänder vi oss nu till själva jämförelsen 

med avstamp i de EU-rättsliga acte clair-reglerna såsom de kommer till uttryck i CILFIT. 

Ur det tredje CILFIT-kriteriet, acte clair-doktrinen, framgår huvudregeln för när en 

fråga ska anses vara klar. Frågans svar ska vara så uppenbart att det inte finns utrymme för 

något rimligt tvivel. Med hänsyn till vad som ovan sagts ska det konstateras att detta är en 

regel som ska tillämpas på alla former av oklara frågor. Även om regeln uttrycks klart är det 

på intet sätt klart hur den ska tillämpas i det enskilda fallet. Huvudregeln utvecklas med ett 

par påpekanden i CILFIT, nämligen att flera språkversioner måste studeras eftersom alla är 

lika giltiga; att EU-rätten har autonoma begrepp; att frågan ska avgöras mot bakgrund av 

unionsrätten som helhet och att domstolen måste vara övertygad om att saken är lika 

uppenbar för övriga domstolar. Till hjälp för vilken nivå av klarhet CILFIT kräver ger 

dessa oss dock ingen vidare vägledning. Påpekandena klargör inte vad det autonoma 

begreppet ”uppenbar” betyder, utan är snarare som Broberg och Fenger uttrycker det: 

”words of caution”.104 De antyder att sådana fall kan innebära att en fråga lämnar utrymme 

för rimligt tvivel. Exempelvis kan ett oklart begrepp föranleda att skyldigheten enligt artikel 

267 st. 3 FEUF uppkommer, eftersom det är upp till EUD att ge begreppet en autonom 

betydelse. Den nationella domstolen måste därför beakta att även om frågan tycks vara klar 

finns det en möjlighet att begreppet EU-rättsligt har givits en annan mening.  

I doktrinen har det framkommit tolkningar där det förespråkats en mer liberal 

läsning av det tredje CILFIT-kriteriet. Exempelvis skriver Tridimas att domstolen tveklöst 

har ett skönsmässigt utrymme att avgöra om ett förhandsavgörande ska inhämtas då det 

finns en sådan skyldighet. Som jag uppfattar Tridimas skulle därför den nationella 

domstolen kunna välja att inte inhämta ett förhandsavgörande trots skyldigheten efter en 

avvägning av hur tidskrävande och kostsamt det är samt hur pass svår den underliggande 

frågan är.105 Själv anser jag att en sådan läsning, det vill säga någon form av skönsmässigt 

                                                
104 Broberg, Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, s. 236.  
105 Tridimas, Knocking on Heaven’s door: Fragmentation, Efficiency and Defiance in the Preliminary 

Reference Procedure, CMLR 42 2003 s. 42. Jfr med Ragnemalm, EG-rätt i Regeringsrätten, Festskrift till 

Rune Lavin, s. 224: ”Det krävs inte någon större intellektuell ansträngning för att konstatera, att ingen 

slutinstans inom unionen någonsin tillämpat denna dom utan att samtidigt använda sitt sunda förnuft. 

Mekaniskt tillämpad efter ordalagen skulle domen snabbt förorsaka EG-domstolens sammanbrott”. 
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utrymme för högsta instansen, inte tillåts av CILFIT-domens ordalydelse.106 Efter att ha 

uttryckt att den korrekta tillämpningen ska vara uppenbart så tilläggs i samma stycke i 

domen: ”Innan den nationella domstolen drar den slutsatsen att så är fallet, måste den vara 

övertygad om att saken är lika uppenbar för domstolarna i de övriga medlemsstaterna och för 

EG-domstolen. Endast om dessa villkor är uppfyllda, får den nationella domstolen underlåta att 

föra frågan vidare”.107 Min första kursivering stöder tanken att ”uppenbar” är ett objektivt 

kriterium. Det måste för alla domstolar framstå som en uppenbar fråga. Användningen av 

ordet ”endast” som sedan följer i den andra kursiveringen begränsar på ett absolut sätt 

möjligheten till diskretion. En annan åsikt som framkommit är att en liberal tolkning av 

acte clair-doktrinen, alltså att skyldigheten inte ska vara så strikt som domen visar, bättre 

överensstämmer med syftet bakom artikel 267 st. 3 FEUF.108 Jag uppfattar detta dock som 

ett de lege ferenda-resonemang och att CILFIT-domen alltjämt gäller. Det har också 

framlagts att det är på detta mer liberala sätt många av de högsta nationella instanserna 

tolkar och tillämpar bestämmelsen, vilket dock givetvis inte innebär att det är en korrekt 

tolkning.109 

Det finns enligt min vetskap inte någon efterföljande praxis som konkretiserar 

klarhetsgraden som uttrycks i CILFIT.110 Uttrycket ”utrymme för rimligt tvivel” återfinns 

dock även i EUDs rättegångsregler i artikel 99. Där regleras de fall då EUD kan välja att ge 

ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat istället för ett förhandsavgörande. Enligt 

artikeln kan detta ske om begäran är identisk med en fråga som domstolen redan har 

avgjort, om svaret på en sådan fråga klart kan utläsas av rättspraxis eller om svaret på frågan 

inte lämnar utrymme för rimligt tvivel, samt viss, för den här framställningen ovidkommande, 

annan formalia. Artikel 99 är en inarbetning av CILFIT-kriterierna i domstolens 

rättegångsregler.111 Viss vägledning för vad det tredje CILFIT-kriteriet närmare innebär bör 

                                                
106 För liknande åsikt, se Johansson, Artikel 234 EG – en del av det svenska rättssystemet?, SvJT 2007 s. 220.  
107 CILFIT (n. 45), p. 16, med min kursivering. 
108 Broberg, Acte Clair Revisited: Adapting the Acte Clair Criteria to the Demands of the Time, CMLR 45 

2008 s. 1397. 
109 Broberg, Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, s. 238 med hänvsiningar. 
110 Jfr Broberg, Acte Clair Revisited: Adapting the Acte Clair Criteria to the Demands of the Time, CMLR 45 

2008 s. 1388 not 14 där det skrivs: ”The ECJ itself has been careful not to either endorse or reverse the 

criteria laid down in CILFIT ”. 
111 Jfr Vukcevic, CILFIT Criteria for the Acte clair/Acte Éclarié Doctrine in Direct Tax Cases of the CJEU, 

INTERTAX 40 nr. 12, s. 656. 
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kunna hämtas från mål där denna artikel har tillämpats. Målet CS Austria112 rörde 

tillämpningen av artikel 2.4. i direktiv 89/665/EEG, där den nationella domstolen frågade 

om det följde en skyldighet eller en rätt att ta hänsyn till, i fråga om en interimistisk åtgärd i 

ett mål om offentlig upphandling, att ett beslut om offentlig upphandling kunde undanröjas 

eftersom beslutet varit olagligt. Artikel 2.4 i nämnda direktiv föreskriver: ”Medlemsstaterna 

får bestämma att ett ansvarigt organ, som vid sin prövning överväger en interimistisk 

åtgärd, får ta hänsyn till de sannolika konsekvenserna av åtgärden för alla berörda intressen 

inklusive det allmännas intresse.” EUD ansåg att svaret på tolkningsfrågan inte lämnade 

utrymme för rimligt tvivel. Av artikeln framgår att det är upp till medlemsstaterna att 

bestämma om den nationella domstolen ska få ta hänsyn till de sannolika konsekvenserna 

av åtgärden för alla berörda intressen. Målet säger tyvärr inte så mycket om var den 

närmare gränsen går för vilken klarhet som krävs, eftersom lagtexten mer eller mindre 

uttryckligen svarade på den nationella domstolens fråga.  

Mer intressant är då Novontech-Zala113 som gällde tillämpningen av artikel 20 

förordning 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt 

betalningsföreläggande. Artikeln medger ett anstånd i tidsfristen för att bestrida en ansökan 

om betalningsförläggande om det finns exceptionella omständigheter. Frågan som den 

nationella domstolen ville ha svar på var huruvida ett juridiskt ombuds försumlighet att 

lämna in en ansökan i rätt tid, eller att denne trott att fristen var en dag senare, kunde 

utgöra en sådan exceptionell omständighet. EUD ansåg att svaret på den frågan inte 

lämnade utrymme för rimligt tvivel; det kunde inte vara en exceptionell omständighet. Som 

utgångspunkt för den bedömningen fanns enbart ett begränsat uttalande om vad som kan 

utgöra exceptionella omständigheter i skäl 25 till förordningen samt lagtextens ordalydelse. 

Målet visar att vad som kan utgöra en fråga vars svar inte lämnar utrymme för rimligt tvivel 

inte är riktigt så strikt som det kan uppfattas. Målet illustrerar också en självklarhet som i 

sammanhanget är viktig att uppmärksamma. Den nationella domstolen bör vid prövningen 

av frågan använda alla lagtolkningsinstrument tillgängliga för att avgöra om frågan är oklar 

eller inte. Skälen bör beaktas, äldre lagstiftning bör beaktas, systematiken bör beaktas et 

cetera. Det är efter att ha utgått från dessa tolkningsfaktorer som den nationella domstolen 

ska avgöra om svaret är uppenbart eller inte. Det innebär att lösningen kanske inte behöver 

framstå som enkel eller självklar inledningsvis, men att när allt har studerats så kan det 

                                                
112 Mål C-424/01 CS Austria, målet rörde de äldre rättegångsreglernas artikel 104.3. Innehållet har samma 

tillämpningsområde som nuvarande artikel 99. 

113 Mål C-324/12 Novontech-Zala kft. mot Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH.  



 49 

finnas en ensam rimlig lösning. I målet fanns det utrymme för inte helt obefogat tvivel, 

eftersom vad som ska antas vara exceptionellt inte uttryckligen framgår samt att det som 

alltid handlade om ett autonomt begrepp, som det är EUDs uppgift att närmare fastställa 

innebörden av. Helt klart är att bedömningar av likartade situationer kommer att kräva 

klargöranden av EUD. Lokutionen ”exceptionella omständigheter” är ett sådant vagt 

uttryck som faller in under ovan nämnda typfall 1. Här kan nämnas att det i svensk praxis 

återfinns fall då det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan 

prövas av HovR när det har rört ett liknande öppna begrepp såsom ”synnerliga skäl” eller 

”exceptionella skäl”.114 Detta kan med försiktighet betraktas som en fingervisning om att P-

dispensreglerna är något mer generösa i alla fall när det gäller vaga uttalanden. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att frågan vilken klarhetsgrad som krävs har inte 

utvecklas sedan CILFIT i EUDs praxis. Ordalydelsen i CILFIT talar för en strikt tolkning 

av orden så uppenbar att det inte finns utrymme för något rimligt tvivel, men vilken klarhetsgrad 

som närmare krävs är svårt att säga.115 Rättsfall om inarbetningen av det tredje CILFIT-

kriteriet i EUDs rättegångsregler finns dock, vilka antyder att den EU-rättsliga synen på 

frågans klarhet är något striktare än HovRs P-dispensregler. Det är osäkert i vilken grad 

uttalandena i denna praxis kan överföras på situationen då en nationell domstol är skyldig 

att inhämta ett förhandsavgörande. Med detta sagt övergår vi till P-dispensregleringen för 

att se om det där existerar en tydligare klarhetsgrad för prejudikatfrågor. 

Av ordalydelsen i 49 kap. 14 § 3 går det inte att utläsa vad en fråga kräver för 

klarhetsgrad för att P-dispens inte ska beviljas. Inte heller går det av förarbetena att 

fastställa en klarhetsgrad.116 Sedan EMR-reformen kom i kraft den 1 november 2008 har 

HD beviljat P-dispens i HovR i runt 80 fall. Studeras dessa fall framkommer det att HD 

aldrig explicit har uttalat en generell regel om vilken grad av osäkerhet över en frågas 

tillämpning som krävs för att P-dispens ska tillämpas.117 Det finns alltså inte en klarhetsgrad 

som gäller för samtliga mål. Av vad som har framkommit ovan kan det dock sägas vara 

både rimligt och önskvärt att så är fallet. En ensam klarhetsgrad skulle bli ett för klumpigt 

verktyg eftersom det finns olika anledningar till varför en fråga är oklar. Det närmaste vi 

kommer är uttalandena som ovan har angetts om att pt ska meddelas om rättsläget i alla delar 

                                                
114 Se NJA 2009 N 14 och HDs beslut i mål nr Ö 3059-09. 
115 Jfr Broberg, Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, s. 237, ”It is difficult to 

state in abstract terms the degree of certainty which a national court of last instance must have in order to be 

able to refrain from making a reference.” 
116 Se närmare om detta i avsnitt 2.2. 

117 Inte heller framkommer det någon sådant uttalande i praxis före EMR.  
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inte är klart.118 Dessa uttalanden sätter en hög standard för hur pass klar en fråga ska vara 

för att pt inte ska behöva meddelas och ska som sagt läsas med beaktande av HovRs 

funktion. Ovan beskrevs det hur denna standard bör uppfattas då det rör sig om 

förhållandet till tidigare praxis. När det rör frågan om hur detta uttalande bör ses mot 

rättslägets klarhet är det rimligt att i viss mån jämställa HDs praxis med lagtext. HDs 

prejudikat tolkar och fyller ut rätten i den mån detta behövs. Saknas det prejudikat måste 

det således mot lagtexten och förarbetena ställas samma fråga: Är rättsläget i alla delar 

klart? Är rättsläget inte i alla delar klart bör pt beviljas. 

Av vad som ovan framkommit kan alltså sägas att det inte kan avgöras vilken 

närmare klarhetsgrad som krävs för att P-dispens inte ska meddelas i HovR eller för att 

svaret på frågan ska anses vara uppenbart enligt CILFIT-domen. Därför kan det heller inte 

dras någon egentlig slutsats om vilken reglering som är mest generös. Men, båda ställer en 

hög, och relativt likartad, standard för frågans klarhet. Enligt CILFIT ska den korrekta 

tillämpningen av en rättsfråga vara uppenbar för att skyldigheten att inhämta ett 

förhandsavgörande ska bortfalla. Enligt HovRs regler om P-dispens ska troligen rättsläget 

vara klart för att skyldigheten att meddela pt ska bortfalla. Både uttrycket klart och uttrycket 

uppenbar antyder att det inte finns ett stort utrymme för att rättsfrågan ska kunna tolkas på 

fler än ett rimligt sätt. Finns det fler än en tolkning som är rimlig kan det ifrågasättas om 

rättsläget är klart, och om svaret på frågan är uppenbart. Det finns därför anledning att tro 

att synen på klarhetsgraden enligt P-dispensreglerna och CILFIT liknar varandra i hög 

utsräckning. Det kan också sägas att medlen för att bestämma vad som är en oklar fråga 

möjligen skiljer sig något åt. I och för sig är varken HDs praxis angående P-

dispensregleringen eller acte clair-doktrinen uttömmande gällande vad som bör beaktas, 

men i HDs praxis angående pt i HovR kan det visas att kriterier tillämpas som inte 

framkommer i CILFIT-domen. Faktorer som HD har tagit upp som indikerande på att P-

dispens ska beviljas är åldern av ett prejudikat,119 att lagstiftningen är ny,120 doktrinens 

inställning till frågan,121 huruvida frågan är vanligt förekommande,122 huruvida frågan är av 

stor praktisk betydelse,123 huruvida det är ett område där frågor sällan når allmän 

                                                
118 Se n. 99. 
119 HDs beslut i mål nr Ö 4993-12. 

120 NJA 2011 N 41. 
121 HDs beslut i mål nr Ö 5932-09. 
122 NJA 2011 s. 843. 

123 NJA 2011 N 2. 
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domstol,124 förändrade tider,125 och frågan varit föremål för skilda bedömningar i praxis.126 

Sådana omständigheter gjordes aldrig gällande i CILFIT-domen och det är osäkert i vilken 

grad dessa ska tas hänsyn till i bedömningen av om ett förhandsavgörande måste 

inhämtas.127 Detta kan möjligen förklaras av att ”vikt för ledning av rättstillämpningen” har 

en vidare tillämpning än att enbart fastsälla om rättsläget är klart. Har exempelvis en viss 

lagregels betydelse ifrågasatts i doktrinen kan det vara av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att HovR uttalar sig om lagregeln, även om det egentligen inte finns 

något utrymme för rimligt tvivel om hur den ska tillämpas. 

 

4.3.4  Sammanfattning och slutsatser av jämförelsen 

Frågor som anses vara relevanta enligt CILFIT är också relevanta enligt P-dispensreglerna. 

P-dispensreglerna i HovR är troligen något mer strikta vad gäller synen på ett tidigare 

prejudikat. Enligt CILFIT bortfaller skyldigheten att inhämta ett förhandsavgörande om 

det finns et prejudikat i en liknande fråga. Skyldigheten att meddela pt bortfaller dock inte 

för HovR under samma förutsättningar, eftersom det finns ett prejudikatvärde av att HovR 

särskiljer nyanserna i det senare tillkomna målet. Detta på grund av att reglerna om P-

dispens ska vara lågt ställda i HovR. Vad gäller överensstämmelsen med acte clair-

doktrinen får sägas att det inte är klart vare sig för P-dispensreglerna eller för det tredje 

CILFIT-kriteriet vilken närmare nivå av klarhet som krävs. Det kan dock sägas att de liknar 

varandra i hög utsträckning. Det kan därför sägas att CILFIT-kriterierna troligen omfattas av 

HovRs P-dispensregler.  

 
Bilden visar hur HDs P-dispens, CILFIT-kriterierna och HovRs P-dispens troligen förhåller sig till 

varandra. CILFIT-kriterierna är vidare än HDs P-dispens. Troligen är också HovRs P-dispensregler 

                                                
124 NJA 2011 s. 843. 
125 HDs beslut i mål nr Ö 5932-09. 
126 NJA 2011 s. 723. 

127 Se dock Broberg, Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, s. 250. 
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vidare än CILFIT-kriterierna, med reservation för att det är svårt att fastställa hur pass oklar en fråga 

måste vara enligt tredje CILFIT-kriteriet och HovRs P-dispensregler. 
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5. Den EU-rättsliga definitionen i HovR – en utvärdering 

 

Av det ovan sagda har framgått, med viss reservation angående gränsdragningen för 

frågans klarhetsgrad, att CILFIT-kriterierna troligen omfattas av HovRs P-dispensregler. 

Det innebär att det sannolikt är möjligt att tillämpa CILFIT-kriterierna för att avgöra om 

EU-rättsliga frågor ska ges pt. Detta avsnitt syftar till att ta ställning till vilka effekter som 

kan tänkas uppkomma av en sådan tillämpning, både i form av de fördelar som en sådan 

ordning för med sig, men också de problem som kan tänkas uppkomma. 

 

5.1 Prövning möjliggörs i HD 

Om HovR tillämpar den EU-rättsliga definitionen av vad som är en fråga av 

prejudikatvärde i sin pt-prövning för att avgöra om ett mål ska ges P-dispens säkerställer 

det att målet också kan tas upp till fullständig prövning i HD. HD har i NJA 2004 s. 735 

uttalat att EU-rättsliga frågor som det måste inhämtas ett förhandsavgörande för enligt 

CILFIT-domen, regelmässigt bör kunna ges P-dispens i HD. Om alla sådana frågor 

regelmässigt ska kunna ges pt i HD krävs det att sådana frågor först kan ges pt i HovR just 

på grund av att de är av prejudikatintresse. Förvisso skulle det kunna tänkas att andra 

dispensgrunder i HovR aktualiseras, men enbart genom att tillämpa P-dispensen kommer 

målet alltid av den egenskapen att det innehåller en fråga av prejudikatvärde kunna tas upp 

i HD.128 Att reglerna således korresponderar med varandra i HovR och HD, eller är mer 

generös i HovR, är en förutsättning för att HD i samtliga fall ska ha möjligheten att 

meddela pt.  

Både HD och utredningen tillsatt för att uppfölja EMR-reformen ansåg att den 

långsamma tillströmningen av fall av prejudikatintresse innebar svårigheter för HD att 

utföra sin prejudikatbildningsuppgift.129 Skulle CILFIT-kriterierna användas som 

bedömningsredskap för vilka EU-rättsliga frågor som ska ges pt i HovR skulle det innebära 

en mer generös tillämpning än i HD. HD antydde som sagt i NJA 2004 s. 735 att deras P-

dispensregler inte alltid skulle vara tillämpliga även om skyldigheten att inhämta ett 

förhandsavgörande förelåg. En sådan generösare tillämpning i HovR skulle kunna innebära 

en tillräcklig tillströmning av fall för att svårigheter inte ska uppstå för HDs 

prejudikatbildningsuppgift åtminstone för EU-rättsliga frågor.  

 
                                                
128 Med reservation för att E-dispensen möjligtvis också skulle kunna tillämpas. 

129 SOU 2012:93 s. 228. 
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5.2 Tillhandahållande av ett verktyg  

HovR ska meddela pt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen enligt 49 kap. 14 § 

RB. Lagtexten ger inte mycket till hjälp för att avgöra vilka frågor som kan vara av vikt för 

ledning av rättstillämpningen. Det finns inte heller i förarbetena eller i HDs praxis någon 

klart uttryck metod för hur HovR ska avgöra vilka frågor som är av prejudikatvärde. Att 

det förekommit svårigheter med att tillämpa P-dispensreglerna tillräckligt generöst visas 

inte minst av att det under de fem år som EMR-reformen har varit i kraft har kommit över 

80 fall i vilka HD ahr meddelat P-dispens i HovR. Det är inte omöjligt att avsaknaden av 

en metod för att avgöra vilka frågor som ska ges P-dispens är en anledning till varför P-

dispensen är svårtillämpad i HovR. Här kan dock nämnas att det inte uttrycktes några 

speciella svårigheter med tillämpningen av P-dispensregeln i Svea HovRs promemoria 

angående EMR-reformen.130 Fastän mycket har klarlagts av HDs praxis finns det 

fortfarande många frågor att besvara om hur P-dispensreglerna ska tillämpas enligt min 

mening, vilket har framgått inte minst genom jämförelsen med CILFIT-kriterierna. 

En konsekvens av att tillämpa den EU-rättsliga definitionen, även om denna effekt 

inte var avsedd av HD, är att det tillhandahålls ett hjälpmedel för att avgöra vilka frågor 

som är av prejudikatvärde. För den EU-rättsliga definitionen finns en inbyggd metod för 

hur det ska avgöras om en fråga har prejudikatvärde, vilket möjligtvis skulle kunna förenkla 

arbetet inom pt-prövningen. I nära anknytning till detta kan det också sägas att definitionen 

är anpassad för de speciella särdrag EU-rättsliga frågor har. EU-rättsliga frågor måste 

närmas på ett annorlunda sätt än nationella frågor.131 Det finns exempelvis inte samma 

möjlighet att förlita sig på förarbeten för EU-rättsliga frågor eftersom förarbeten inte är en 

vedertagen rättskälla.132 Läran om direkt effekt och EU-rättens företräde innebär att 

metoden för att lösa en konflikt mellan två regler i nationell lagstiftning jämfört med 

metoden att lösa en konflikt mellan en regel i nationell lagstiftning och en regel i EU-

fördraget också skiljer sig åt. Metoden i det här fallet rör hur det ska avgöras vad som är en 

EU-rättslig fråga av prejudikatvärde. Att tillämpa det instrument som CILFIT-kriterierna 

utgör innebär ett hjälpmedel för den svenska domaren att överbrygga den svårigheten och 

bidrar med en metod som i dagsläget saknas.  

                                                
130 Svea HovRs promemoria ”En modernare rättegång – Hovrättsprocessen” tillgänglig på 

http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/EMR-promemoria_101201.pdf, s. 47 f. 
131 Reichel, EU-rättslig metod, i: Korling, Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 137. 

132 Jfr Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, s. 25. 
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Givetvis bör man dock fråga sig hur pass effektivt instrumentet är. Som ovan visats 

är den EU-rättsliga definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde i sig oklar. Vad 

gäller exempelvis acte clair-doktrinen verkar EUD inte villig att uttala sig om vad det 

närmare innebär att frågans svar ska vara uppenbart. Används CILFIT-kriterierna för att 

avgöra vilka EU-rättsliga frågor som är av prejudikatvärde får HovR nöja sig med att pröva 

rättsfrågan mot standarden att frågans svar inte får lämna utrymme för något rimligt tvivel. 

Det kan i sammanhanget nämnas att inte heller HD har fastslagit några speciella principer 

att följa för att bedöma om CILFIT-kriterierna är uppfyllda.133 Men problemet existerar 

också för reglerna om P-dispensreglerna. Inte heller för dessa finns ett klart svar på hur 

pass oklar en fråga ska vara för att P-dispens ska meddelas. Den reella skillnaden mellan P-

dispens och den EU-rättsliga definitionen får sägas vara att det i den EU-rättsliga 

definitionen finns en uttalad regel om när frågan är klar, även om klarhetsregelns närmare 

tillämpning är svår att fastställa.  

I CILFIT-domen finns det också en uppmaning att uppmärksamma alla 

språkversioner.134 Uppmaningen bör givetvis beaktas om HovR tillämpar CILFIT-

kriterierna för att avgöra vilka EU-rättsliga frågor som är av prejudikatvärde. Men det är ett 

omfattande arbete att studera alla versioner för att se hur de stämmer överens med 

varandra. Det kräver resurser vad avser tillgänglighet av språkkunniga i EU:s officiella 

språk och det tar tid att både samordna och utföra. Härtill kan också sägas att när CILFIT-

domen meddelades den 6 oktober 1982 fanns det 8 officiella språk. Idag finns det 24. Att 

göra en sådan heltäckande studie är krävande inom ramen för ett ordinärt förfarande.135 Att 

göra det inom ramen för en pt-prövning är enligt min mening helt uteslutet. Det är nog 

överlag riktigare att uppfatta hänvisningen till de olika språkversionerna som ett hjälpmedel 

att ta till om domstolen tvekar över den korrekta tolkningen. Alltså som tidigare anförts 

”words of caution” att inte glömma bort att alla språkversioner är giltiga och att de i viss 

mån bör konsulteras.136 Att det förhåller sig på detta vis gör det än viktigare för klaganden 

                                                
133 Bernitz, Europarättens genomslag, s. 105. 

134 CILFIT (n. 45), p. 18. 

135 Enligt vissa ”no longer realistic or feasible”, Report of the working Group of the Association of the 

Councils of State and the Supreme Administrative Jurisdictions of the EU and the Network of the Presidents 

of the Supreme Judicial Courts of the EU on preliminary reference, publicerad i Newsletter of the 

Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, 

Nummer 20, s. 19. 

136 Broberg, Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, s. 236. 
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och dennes ombud att uppmärksamma HovR på sådana brister som kan finnas i de olika 

språkversionerna för att vara säker på att dess fall prövas i en instans till.  

Att enbart studera den svenska översättningen, även inom ramen för pt-prövningen, 

kan dock kanske till och med uppfattas som juridiskt ohederligt. Språkversionerna utgör ett 

viktigt tolkningsunderlag för att ta reda på vad som är gällande rätt. Ett exempel på detta 

kan utgöras av EUDs dom i BVG. Här uppstod ett problem med tolkningen av en 

förordning just eftersom språkversionerna hade vissa nyansskillnader. EUD fastslog i målet 

att bestämmelsen ska tolkas mot bakgrund av systematiken i och ändamålet med den 

lagstiftning som bestämmelsen är en del av.137 Det kan därför sägas att språkversionerna 

inte bara innebär ytterligare ”förvirring” för en domstol, utan de kan även vara ett 

hjälpmedel, vilket är viktigt att konstatera. Framgår det klart av andra språkversioner att 

exempelvis den svenska versionen inte ska tolkas på det sätt som en bokstavstolkning kan 

ge sken av, kan man fråga sig om det verkligen föreligger skäl för P-dispens. I ett sådant fall 

skulle det kunna vara riktigt att processen inte tas upp i ytterligare en instans om TR har 

kommit till rätt slut.  

Slutligen i detta avsnitt vill jag kort nämna hur metoden som CILFIT-kriterierna 

medför kan tillämpas för att avgöra om en EU-rättslig fråga ska meddelas P-dispens. HovR 

bör först fråga sig om det i målet finns en EU-rättslig fråga som kan påverka målets utgång 

(det första CILFIT-kriteriet). Finns det en sådan fråga bör HovR sedan undersöka om det 

är uppenbart hur frågan ska besvaras (det tredje CILFIT-kriteriet). Här ska HovR beakta 

att det kan röra sig om ett autonomt begrepp och att rättsfrågan måste ses mot bakgrund 

av EU-rätten som helhet. HovR bör också beakta att alla språkversioner är lika giltiga, 

vilket bör innebära en viss skyldighet att uppmärksamma de andra språkversionerna. 

Kommer HovR fram till att svaret på frågan är uppenbart och att svaret borde vara lika 

uppenbart för alla andra domstolar i medlemsstaterna behöver pt inte meddelas. Kommer 

HovR fram till att frågan inte är klar så bör EUDs tidigare praxis konsulteras (det andra 

CILFIT-kriteriet). Om det finns tidigare praxis, oavsett karaktären som lett fram till 

avgörandet och även om den tvistiga frågan inte är helt identisk med den framför HovR, 

bör pt inte meddelas. Finns det ingen tidigare praxis så bör målet ges pt.  

 

 

 
                                                
137 Mål C-144/10 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mot JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch, p. 26-

28. 
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5.3 Principen om likabehandling 

Ovan i 5.2 beskrevs hur det hur CILFIT-kriterierna skulle kunna användas som en metod 

för att avgöra om EU-rättsliga frågor ska ges P-dispens. Som beskrevs i 4.3.2 är dock P-

dispensen mer generös vad gäller inställningen till tidigare domar. Med mer generös menar 

jag att P-dispens ställer ett högre krav på likhet med befintlig praxis för att skyldigheten att 

meddela pt ska bortfalla än vad det andra CILFIT-kriteriet skulle göra om det tillämpades. 

Det innebär att det borde förekomma fall där de mer generösa P-dispensreglerna skulle 

vara tillämpliga, men den EU-rättsliga definitionen av en prejudikatfråga inte är det. Man 

kan därför fråga sig hur HovR ska ställa sig till ett sådant fall. Det skulle kunna innebära att 

P-dispensen skulle tillämpas generösare för rättsfrågor härledda ur nationell lagstiftning än 

EU-rättsliga frågor. Det kan också noteras att problemet antagligen inte uppstår i HD 

eftersom P-dispensreglerna där är strängare. 

EU-rättsligt talas det ofta om en så kallad nationell processuell autonomi. 

Medlemsstaterna själva står för de processuella reglerna i avsaknad av sådana i EU-rätten.138 

Regeln har dock blivit inskränkt genom praxis och även om de krav som ställs på 

medlemsstaterna skiljer sig åt något från fall till fall är det klart att EU-rätten kan ställa krav 

på de regler som styr processen.139 Bland de principer som kan innebära en friktion mellan 

EU-rätten och nationella processuella regler är likabehandlingsprincipen den i 

sammanhanget viktigaste. Kort kan sägas om denna att processuella regler inte får vara 

mindre förmånliga mot unionsrättigheter med direkt effekt i jämförelse med hur liknande 

nationella bestämmelser behandlas.140 Principen härleds ur nuvarande artikel 4.3 FEU, 

enligt vilken det stadgas att ”[m]edlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både 

allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av 

fördragen eller av unionens akter”.141  

Det finns därför anledning att tro att det inte räcker för HovR att i alla situationer 

enbart utgå ifrån den EU-rättsliga definitionen av vad som är en fråga av prejudikatvärde. 

De fall då en fråga skulle bli mer generöst behandlad av P-dispensregeln i HovR än den 

EU-rättsliga definitionen skulle kunna innebära en friktion med likabehandlingsprincipen. 

                                                
138 Mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe Zentral AG mot Landwirtschaftskammer für das Saarland. 
139 Craig & de Burca, EU Law, Text, Cases and materials, s. 231 ff. 
140 Se exempelvis förenade målen C-430-431/93 Van Schijndel & Van Veen mot Stichting Pensioenfonds 

voor Fysiotherapeuten, p. 17. 
141 Jfr Temple Lang, John, Developments, Issues, and New Remedies – The Duties of National Authorities 

and Courts Under Article 10 of the EC Treaty, Fordham International Law Journal 27 nr 6 2003 s. 1906, där 

det anförs att EUD inte alltid hänvisar till artikeln, även om det är från den som principen härleds. 
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Det skulle därför i sådana fall krävas att HovR också tar ställning till om P-dispens ska ges 

utifrån dessa mer generösa regler. Detta kan illustreras genom ett exempel: EUD har 

genom ett förhandsavgörande gett vägledning för vad ett vagt begrepp såsom ”särskilda 

skäl” kan tänkas utgöra i en förordning. En HovR har ett mål framför sig som skiljer sig 

något från EUDs prejudikat men är tillräckligt likt för att det enligt andra CILFIT-kriteriet 

ska anses finnas ett avgörande i en liknande fråga, vilket ju medför att skyldigheten att 

inhämta ett förhandsavgörande bortfaller. Här skulle det, i enlighet med svensk praxis, 

troligen finnas ett prejudikatvärde av att HovR uttalar sig om hur de nya omständigheterna 

påverkar målets utgång. I ett sådant fall bör alltså HovR luta sig mot den generösare 

tolkningen av P-dispensen i HovR enligt nationell rätt, än den EU-rättsliga definitionen av 

vad som är en prejudikatfråga vid bedömningen av om målet ska ges pt.  

 

5.4 Införandet av en ny dispensgrund i HovR och HD 

Den EU-rättsliga definitionen av vad som är en prejudikatfråga har mycket gemensamt 

med P-dispensen. Så mycket gemensamt att HD ansåg i NJA 2004 s. 735 att HDs regler 

om P-dispens ska läsas tillsammans med artikel 267 FEUF. Regelsystemen är också så nära 

varandra att det vid en jämförelse mellan HovRs P-dispensregler och den EU-rättsliga 

definitionen framgår att den EU-rättsliga definitionen troligen omfattas av HovRs P-

dispensregler, återigen med reservation för gränsdragningsproblemen med det tredje 

CILFIT-kriteriet. Icke desto mindre har Bernitz uttryckt att det ”vore klargörande om 

lagtexten ändrades så att det tydligt framgick att behov av förhandsavgörande från EU-

domstolen är en självständig grund för meddelande av prövningstillstånd”.142 Bernitz 

uttrycker inte att detta skulle gälla något annat än för den högsta domstolsinstansen. Det 

finns dock skäl att fråga sig om det vore önskvärt att det tillskapas en ny dispensgrund både 

vad avser HD och vad avser HovR. 

I HovR skulle införandet av en sådan regel möjligtvis inte vara av särskilt stor vikt. 

Som jag ovan har visat ligger den EU-rättsliga definitionen mycket nära reglerna om P-

dispens i HovR. En effekt av detta blir att även om HovR först prövar frågan om pt mot 

denna nya dispensgrund och inte finner skäl att meddela pt enligt den, så måste pt-frågan 

också prövas mot reglerna om P-dispens eftersom de kan vara vidare. Annars finns det en 

risk att likabehandlingsprincipen åsidosätts. Möjligen kan dock prövningen som måste 

företas liknas med den som idag gäller för relationen mellan Ä- och G-dispens. Ä-

dispensen kunde nämligen i viss utsträckning tillämpas i sådana situationer som G-

                                                
142 Bernitz, Europarättens genomslag, s. 101. 
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dispensen nu tar sikte på.143 G-dispensen kan sägas vara ett specialfall av Ä-dispensen på 

samma sätt som en ny regel om att pt ska meddelas om den EU-rättsliga definitionen av 

vad som är en fråga av prejudikatvärde är uppfylld skulle vara en specialregel av P-

dispensen. Mot detta skulle dock kunna anföras att till skillnad från vad som gäller 

förhållandet mellan Ä- och G-dispens skulle P-dispensen troligen helt inrymma den nya 

dispensregeln.  

Inryms CILFIT-kriterierna inom P-dispensens ramar skulle en ny dispensgrund inte 

påverka HovRs funktion, eftersom ingen ny grund för dispens egentligen tillkommer. 

Effekt skulle istället närmast bli ett klargörande i lagstiftningen att HovR faktiskt har att 

utgå från CILFIT-kriterierna när det ska bedömas om en EU-rättslig fråga är av 

prejudikatvärde. En effekt som i och för sig kan vara önskvärd. 

Vad avser HD skulle troligen en sådan ny regel, till skillnad från HovR, innebära en 

ny grund för att meddela dispens. Eftersom HD uttalade i NJA 2004 s. 735 att reglerna om 

P-dispens ”regelmässigt” är tillämpliga när deras skyldighet att inhämta ett 

förhandsavgörande föreligger innebär det troligen att deras P-dispensregler inte är vidare än 

den EU-rättsliga definitionen. En ny dispensgrund i enlighet med vad Bernitz föreslog 

skulle således innebära att möjligheterna att meddela pt i HD utvidgades. Att pt-reglerna 

utvidgas i denna utsträckning är enligt min mening positivt. HD har då alltid möjligheten 

att först ta upp målet till fullständig prövning innan ett förhandsavgörande inhämtas. Det 

innebär att HD kan vänta med att begära ett förhandsavgörande tills de faktiska 

omständigheterna i målet har klarlagts och rättsfrågan renodlats. Det kan heller inte sägas 

att HDs prejudikatbildande funktion i någon större utsträckning skulle skadas av detta. 

Förhandsavgöranden är givetvis också viktiga för ledning av rättstillämpningen. Dessutom 

är det HDs uppgift att applicera tolkningen i det aktuella fallet.144 Frågan hur den 

tolkningen ska göras kan också vara av vikt för vägledning av rättstillämpningen. Som pt-

reglerna nu är utformade kan alla mål som ges pt i HD också ges pt i HovR, men inte 

tvärtom. Skulle dispensgrunden införas i HD finns det enligt min mening också skäl att 

införa en korresponderande regel i HovR. Detta för att understryka att frågor som är av 

prejudikatvärde enligt den EU-rättsliga definitionen alltid ska kunna ges pt i HD just i 

egenskap av att frågorna har ett prejudikatintresse. Även om målet rent teoretiskt troligen 

inryms i HovRs regler om P-dispens förleds ingen att tro genom en läsning av lagtexten att 

                                                
143 Se NJA 2009 s. 738 där HD uttryckligen påpekar detta, och exempelvis NJA 2002 s. 133 samt NJA 2006 

N 43 där Ä-dispensen tillämpades inom ramen för dagens G-dispens. 

144 Se Da Costa (n. 43). 
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samma skäl för pt inte skulle göra sig lika gällande i HovR. Med hänsyn till vad som har 

anförts kan det sägas att det finns goda skäl som talar för att införa en sådan dispensgrund i 

både HovR och HD, och egentligen inga tungt vägande skäl som talar emot. 
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6. Avslutande sammanfattning 

 

I detta avsnitt kommer slutsatserna och kärnfrågorna av detta arbete presenteras kort. 

Föremålet för detta arbete har varit att svara på frågorna hur förhandsavgörandereglerna 

påverkar HovRs regler om P-dispens och vad det kan tänkas få för konsekvenser. Reglerna 

om pt i HovR har en viktig roll att fylla. De upprätthåller den funktion som HovR är tänkt 

att ha, och har även betydelse för att upprätthålla HDs funktion. P-dispensen i HovR kan 

sägas ha två uppgifter. För det första garanteras att mål som är av prejudikatintresse inte 

sållas bort innan de når HD. Sållas målen bort, innebär det svårigheter för HD att uppfylla 

sin roll som prejudikatinstans. För det andra garanterar också P-dispensreglerna att HovR 

kan fullgöra sin egen prejudikatbildningsuppgift.  

I NJA 2004 s. 735 uttalade HD att dess regler om P-dispens ska läsas tillsammans 

med artikel 267 FEUF. Artikel 267 FEUF reglerar de fall då en nationell domstol har en 

möjlighet eller skyldighet att inhämta ett förhandsavgörande. HD uttalade vidare att i de fall 

skyldighet föreligger att inhämta ett förhandsavgörande bör det regelmässigt föreligga skäl 

att meddela P-dispens. I de fall skyldighet föreligger syftar på de så kallade CILFIT-

kriterierna. Dessa kriterier utpekar för vilka frågor ett förhandsavgörande måste inhämtas 

av en domstol vars avgöranden inte kan överklagas. CILFIT-kriterierna kan därför sägas 

definiera vilka EU-rättsliga frågor som är av prejudikatintresse. För att definitionen ska vara 

uppfylld krävs 1) att frågan är relevant för målets utgång, 2) att det inte finns någon tidigare 

praxis av EUD i något liknande mål och 3) att svaret på frågan inte är uppenbart. 

Jag har hävdat att HD i NJA 2004 s. 735 har gjort en så kallad fördragskonform 

tolkning, i vilken HDs P-dispensregler har tolkats i ljuset av artikel 267 FEUF.  Tolkningen 

får till följd att när HD bedömer om P-dispens ska meddelas för EU-rättsliga frågor ska 

CILFIT-kriterierna vara utgångspunkten för den bedömningen. Av HDs uttalande i NJA 

2004 s. 735 finns dock anledning att anta att reglerna om P-dispens i HD inte är lika 

generösa som CILFIT-kriterierna. Detta innebär att för det fall en EU-rättslig fråga 

uppkommer i ett mål så räcker det inte med att HD prövar frågan mot CILFIT-kriterierna 

för att avgöra om pt ska meddelas. Det måste också prövas huruvida läsningen tillåts av 

ordalydelsen i 54 kap. 10 § RB. 

Jag har vidare hävdat att även HovRs regler om P-dispens ska läsas tillsammans med 

CILFIT-kriterierna. Att HovRs pt-regler inte ska sålla bort mål som på grund av sitt 

prejudikatintresse kan ges pt i HD är ett av huvudsyftena med P-dispensregleringen i 

HovR. För att garantera att de EU-rättsliga frågor som det talas om i NJA 2004 s. 735 alltid 
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ska kunna ges pt i HD krävs det att frågorna först kan få pt i HovR just på grund av att de 

är av prejudikatintresse. Det innebär att förhandsavgörandereglerna påverkar HovRs P-

dispensregler på det sättet att CILFIT-kriterierna bör styra vilka EU-rättsliga frågor som är 

av prejudikatvärde. 

Kraven för P-dispens i HovR är lägre än i HD. Vid en jämförelse mellan de kriterier 

som framkommit ur CILFIT-domen och HovRs regler om P-dispens har följande 

framkommit:  

 

• Regleringarna är i princip likalydande när det kommer till att avgöra vad som är en 

relevant fråga. 

• Synen på tidigare praxis är troligen mer generös enligt P-dispensreglerna i den 

bemärkelsen att det krävs större likhet mellan ett tidigare prejudikat och ett nytt mål 

framför HovR för att skyldigheten att meddela P-dispens ska bortfalla. 

• Båda regleringarna har en hög standard för frågans klarhet. Även om det inte går 

att dra någon reell slutsats om vilken av regleringarna som är mest generös kan de 

sägas att de liknar varandra i hög utsträckning. 

 

Det innebär att HovRs regler om P-dispens troligen omfattar CILFIT-kriterierna. En 

tillämpning av CILFIT-kriterierna på EU-rättsliga frågor medför sannolikt därför ingen 

utvidgning av P-dispensreglerna i HovR. När HovR har att bedöma om en EU-rättslig 

fråga ska ges P-dispens kan de därför utgå från CILFIT-kriterierna, i alla fall när de väljer 

att meddela pt. 

Den kanske viktigaste konsekvensen av att läsa CILFIT-kriterierna tillsammans med 

49 kap. 14 § 3 RB är att HovR ges en metod för att avgöra vilka EU-rättsliga frågor som 

kan vara av prejudikatvärde. P-dispensregleringen är vag och det finns ingen klar metod för 

att bedöma vilka frågor som är av prejudikatintresse. Detta faktum kan möjligen förklara 

varför hovrätterna fortfarande inte har lyckats anpassa sig till en generösare tillämpning av 

pt-reglerna. CILFIT-kriterierna är också anpassade efter EU-rättsliga frågors särdrag. De 

EU-rättsliga frågorna måste närmas på ett något annorlunda sätt eftersom det, i jämförelse 

med nationell rätt, finns skillnader mellan vad som betraktas som vedertagna rättskällor, 

samt vilka tolkningsinstrument som kan användas. 

 Men HovR kan inte enbart förlita sig på CILFIT-kriterierna för att bedöma om en 

EU-rättslig fråga ska nekas pt. Jag har i arbetet argumenterat för att HovRs regler i vissa fall 

är mer generösa än CILFIT-kriterierna. För att det inte ska uppstå en friktion med den EU-



 63 

rättsliga likabehandlingsprincipen måste HovR också pröva regeln enligt den ”vanliga” P-

dispensbedömningen om HovR vill neka pt. På ett sådant sätt garanteras att nationell 

lagstiftning inte ges en mer generös behandling. 

Det har även diskuteras om slutsatsen att CILFIT-kriterierna ska läsas tillsammans 

med HovRs och HDs P-dispensregler borde föranleda ny lagstiftning i form av en 

ytterligare dispensgrund. Enligt min mening finns det skäl som talar för det, och inga tungt 

vägande skäl som talar emot det. Eftersom P-dispensreglerna i HovR troligen omfattar 

CILFIT-kriterierna, skulle en sådan ny dispensgrund inte innebära någon större förändring. 

Men för HDs vidkommande skulle en sådan lagändring innebära att HDs pt-regler 

utvidgades. Om lagändringen sker för HD, vilket jag anser är önskvärt, är det också rimligt 

att den sker för HovR. Detta för att inte missleda läsaren av lagtexten till att tro att det är 

en särskild grund som gäller för HD. 
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