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1 Inledning  
Den 1 januari 1995 blev Sverige en del av den Europeiska Unionen (EU). Grunden till 

unionen lades dock redan 1951, då Europa var hårt sargat efter två världskrig och de politiska 

ledarna ville förhindra ytterligare stridigheter på kontinenten. Sex stycken länder beslutade sig 

därför att gå ihop och skapa en sammanslutning vars främsta syfte var att förhindra ett nytt 

världskrig. Unionen kallades för den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och 

omfattade framför allt en överstatlig kontroll av kol- och stålproduktionen, de två ämnen som 

krävdes för att kunna rusta inför ett nytt krig (Tallberg 2013, 20). Detta ursprungliga 

samarbete har utvecklats enormt över tid i takt med att flera nya fördrag antagits och fler 

länder blivit medlemmar. Genom Romfördraget, som trädde i kraft 1958 bildades den 

Europeiska Gemenskapen (EG) och medlemsstaterna slog fast att det skulle skapas en 

gemensam ekonomisk marknad. I och med Maastrichtfördraget, som trädde i kraft 1993 

fördjupades EG-samarbetet ytterligare och den Europeiska Unionen etablerades (Tallberg 

2013, 22, 27). Det som från början var menat att vara ett strikt ekonomiskt samarbete har idag 

växt till en union som omfattar 28 stycken europeiska länder och sträcker sig över en mängd 

politikområden.  

 

EU innefattar en rad institutioner som sköter unionens dagliga arbete. En av dessa är den 

Europeiska Unionens domstol (EU-domstolen), som varit en del av EU sedan bildandet av 

EKSG. EU-domstolens huvudsakliga uppgift är att övervaka att medlemsländerna följer de 

lagar och regler som EU vilar på. EU-domstolen anses ha varit pådrivande i EU:s fördjupade 

integration och ha utmanat medlemsstaternas suveränitet, främst genom att EU-domstolen 

placerades ovanför medlemsländerna i den rättsliga hierarkin (Conant 2007, 45). I och med 

medlemskap i EU har nationella domstolar utvecklat ett förhållande till EU-domstolen, främst 

genom den s.k. förhandsavgörandeproceduren, som innebär att nationella domstolar kan 

rådfråga EU-domstolen om hur EU-rätten bör tolkas i relation till ett specifikt rättsfall. EU-

domstolen levererar genom ett domslut sin tolkning av EU-rätten, vilken är bindande för den 

nationella domstolen. Hur det specifika rättsfallet ska dömas är dock upp till den nationella 

domstolen att besluta med EU-domstolen utlåtande av tolkningen av EU-rätten i åtanke (Hix 

& Høyland 2011, 82f).  
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1.1 Syfte och Frågeställning  
Uppsatsens syfte är att bidra till en bättre förståelse för hur domstolar kan ses som politiska 

aktörer genom att studera hur nationella domstolar agerar gentemot den Europeiska unionen, 

främst inom ramen för förhandsavgörandeproceduren. Uppsatsen fokuserar på det första 

skedet av förhandsavgörandeproceduren, då nationella domstolar väljer att hänskjuta rättsfall 

till EU-domstolen för att få hjälp att tolka EU-rätten. Mer specifikt ämnar uppsatsen 

undersöka hur de nationella domstolarna utformar sin begäran om förhandsavgörande och 

framför allt huruvida de väljer att uttrycka en åsikt om hur de anser att EU-domstolen bör 

döma i det specifika fallet eller inte. Uppsatsens mål är att hitta förklaringar till varför 

nationella domstolar i vissa fall väljer att bifoga en åsikt och i vissa fall avstår från att göra 

det. Genom att fokusera på denna aspekt av förhandsavgörandeproceduren skapas 

möjligheten att kartlägga nationella domstolars roll i EU-samarbetet. Detta kan i sin tur säga 

någonting om ifall nationella domstolar genom att uttrycka åsikter påverkar EU:s politiska 

utformning och därför bör ses som politiska aktörer. Uppsatsen tar sig an ett kvantitativt 

forskningsupplägg och ämnar genom regressionsanalys kartlägga de faktorer som påverkar 

förekomsten av åsikter i begärda förhandsbesked. Tidigare forskning om 

förhandsavgörandeproceduren har till stor utsträckning fokuserat på varför EU:s 

medlemsländer skiljer sig åt i antalet begärda förhandsbesked. Denna uppsats bidrar därför till 

ett relativt outforskat forskningsfält, som kan säga mycket om nationella domstolars roll i EU 

och deras agerande gentemot EU-domstolen.   

 

Uppsatsen ämnar besvara följande forskningsfråga: Hur kan nationella domstolars agerande i 

förhandsavgörandeproceduren, med fokus på huruvida de bifogar åsikter, förklaras?  

1.2 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen inleds med en redogörelse för EU-domstolen och dess roll inom unionen. Därefter 

följer ett avsnitt som mer ingående presenterar förhandsavgörandeproceduren och hur den 

används av nationella domstolar. Vidare introduceras de hypoteser som ligger till grund för 

uppsatsens analys. Därmed är den teoretiska delen av uppsatsen avklarad och ett metodavsnitt 

följer. Först presenteras regressionsanalys vilket är den metod analysen grundas på och sedan 

följer en redogörelse för analysens resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring 

analysens resultat och de slutsatser som kan dras.   
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2 Teori och tidigare forskning  
 

2.1 EU-domstolen 
I och med bildande av Europiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) inrättades en europeisk 

domstol med uppgift att lösa konflikter mellan olika organ inblandade i samarbetet (Tallberg 

2013, 21). Denna domstol har funnits med genom utvecklingen av EKSG, till EG-domstolen 

och det EU-samarbete vi har idag.  Till en början var domstolen en relativt svag aktör med 

små möjligheter att påverka politikens utformning och regeringar som konfronterades av 

domstolen för bristfällighet i efterlevnad av fördragen använde ofta politiska kanaler för att 

undkomma rättsliga påföljder. Över tid har EU-domstolen dock fått en betydligt större roll i 

EU och anses idag vara en av unionssamarbetets mest inflytelserika institutioner (Alter 2009, 

92).   

 

Förklaringen till att EU-domstolen lyckats skapa en mäktig position i EU är till stor del tack 

vare doktrinerna om direkt effekt och principiellt företräde. Tillsammans skapar dessa två 

doktriner en rättslig grund som aktörer inom unionen kan åberopa för att utmana sina 

regeringar vid situationer där nationell lagstiftning anses stå i konflikt med EU-rätten. Alter 

(2009, 93) understryker vikten av dessa två doktriner när hon säger att ”The importance of the 

Court’s revolutionary legal doctrines in fundamentally transforming the EC legal system 

cannot be underestimated”.  

 

De två doktrinerna uppkom genom två rättsfall på 1960-talet. Doktrinen om direkt effekt 

innebär att lagar som stiftas i EU gäller direkt i alla medlemsländer och att individer i EU kan 

åberopa lagen direkt efter den antagits. Doktrinen slogs fast i rättsfallet Van Gend en Loos v. 

Nederlandse Administratie der Belastingen [1963], då en privat aktör ville åberopa EU-rätten 

mot den nederländska tullen. Eftersom den nationella domstolen inte var säker på hur de 

borde döma i fallet valde den att hänskjuta rättsfallet till EU-domstolen, som i sitt utlåtande 

slog fast att individer ska ha kunna hänvisa till EU-rätten eftersom EU-samarbetet skapat en 

ny rättslig ordning som utöver medlemsländerna även gäller för deras medborgare. Följden av 

detta blev att direkt effekt nu gäller för alla politikområden som behandlas av 

unionssamarbetet (Hix & Høyland 2011, 84).  

 

Doktrinen om principiellt företräde slogs fast i rättsfallet Costa v. ENEL, [1964], som 

handlade om hur den nationella domstolen bör ställa sig när det råder en konflikt mellan 
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nationell och europeisk lagstiftning. EU-domstolens åsikt var att medlemsländerna, genom att 

ingå ett samarbete där den egna statssuveräniteten begränsats, accepterat att EU-rätten ska 

gälla över nationell lagstiftning. Till en början påverkades endast en del politikområden men i 

och med att samarbetet i EU har utvecklats och idag omfattar en mängd politikområden gäller 

denna doktrin idag för i stort sett all lagstiftning (Hix & Høyland 2011, 85).   

 

Genom de två doktrinerna om direkt effekt och principiellt företräde, har EU-domstolen 

lyckats utöka sin rättsliga auktoritet och i stor utsträckning påverkat EU-politikens utformning 

och implementering i medlemsländerna. I och med att de nationella domstolarna i sin tur 

accepterat doktrinerna har de blivit rättsligt bindande i unionens alla medlemsländer (Alter 

2009, 94f). Detta har lett till att EU-domstolen fått en stark roll och stor möjlighet att påverka 

utformningen av EU:s politik.  

2.2 Förhandsavgörandeproceduren   
EU-domstolens viktigaste verktyg för att utöka sitt inflytande ytterligare är 

förhandsavgörandeproceduren. Systemet med förhandsavgöranden ger EU-domstolen tillgång 

till rättsfall på nationell nivå och när EU-domstolen uttalar sig om dessa skapas praxis för hur 

EU-rätten ska förstås (Alter 2009, 34). Förhandsavgörandeproceduren slås fast i artikel 267 i 

fördraget om EU:s funktionssätt (FUF): 

Artikel 267 

(f.d. artikel 234 FEG) 

  Europeiska unionens domstol ska vara behörig att meddela förhandsavgöranden angående 

a) tolkningen av fördragen, 

b) giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutas av unionens institutioner, organ eller 

byråer. 

När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen, om den 

anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att domstolen meddelar 

ett förhandsavgörande. 

När en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot vars 

avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, ska den nationella 

domstolen föra frågan vidare till domstolen. 

Om en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat i fråga om en 

frihetsberövad person, ska domstolen meddela sitt avgörande så snart som möjligt. 

(Artikel 267 EUF).  

Systemet med förhandsavgörandeproceduren innebär alltså att nationella domstolar kan välja 

att hänskjuta ett rättsfall till EU-domstolen om de är osäkra på hur EU-rätten ska tolkas i det 
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aktuella fallet. Nationella domstolar från alla domstolsnivåer har möjligheten att använda sig 

av förhandsavgörandeproceduren men domstolar ”mot vars avgöranden det inte finns något 

rättsmedel enligt nationell lagstiftning, ska […] föra frågan vidare till domstolen” (Artikel 

267 EUF). Detta innebär att högsta domstolsnivåer, från vilken ett beslut inte kan överklagas 

till ytterligare instans, har en skyldighet att begära förhandsbesked från EU-domstolen om 

rättsfallet involverar EU-rätten. Huruvida ett rättsfall ska hänskjutas till EU-domstolen eller 

inte är upp till den nationella domstolen och kan inte krävas av rättsfallets parter (Wind 2010, 

1042).  

 

När EU-domstolen levererar sitt utlåtande gör den detta genom ett domslut. Marlene Wind 

(2010, 1043) menar att detta tydligt visar på den tvingande naturen i EU-domstolens arbete. 

Eftersom EU-domstolens slutgiltiga dom måste följas av alla nationella domstolar inom 

unionen har förhandsavgörandeproceduren i praktiken skapat en konstitutionell domstol på 

europeisk nivå. Förhandsavgörandeproceduren har kommit att bli grundstommen i EU:s 

rättsliga system och placerat EU-domstolen högst upp i den rättsliga hierarkin (Hix & 

Høyland 2011, 83). 

 

Förhandsavgörandeprocessen i sin helhet ser ut ungefär som följande. Ett rättsfall tas upp till 

förhandling i en lokal nationell domstol, t.ex. en svensk tingsrätt. Eftersom fallet berör EU-

rätten och domaren är osäker på tolkningen av EU-rätten i förhållande till rättsfallet väljer 

domaren att förklara fallet vilande och rådfråga EU-domstolen om tolkningen. En begäran om 

förhandsavgörande utformas där domarens tolkningsfrågor tydligt framgår. Domaren kan i det 

här skedet välja att i formuleringen av begäran om förhandsbesked bifoga en åsikt om hur 

denna anser att EU-domstolen bör döma i det aktuella fallet. EU-domstolen tar emot 

domstolens begäran och skickar samtidigt ut den till alla medlemsstaters regeringar. 

Regeringarna får möjligheten att uttrycka sin åsikt i fallet genom att skicka in skriftliga 

yttranden, som tas i beaktande av EU-domstolen när vid bedömningen av fallet. En 

generaladvokat inom EU-domstolen tilldelas rättsfallet och gör en förberedande utredning, 

som ibland, utöver muntligen under förhandlingarna, även presenteras skriftligt. EU-

domstolen levererar ett utlåtande om hur de anser att EU-rätten ska tolkas i det specifika fallet 

i form av ett domslut. Denna tolkning är bindande och gäller från och med dess att den 

presenterats som rättspraxis i alla EU:s medlemsländer. Den lokala nationella domstolen tar 

del av EU-domstolens förhandsavgörande och dömer avgör sedan rättsfallet, med EU-

domstolens tolkning av EU-rätten i beaktande.  
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De nationella domstolarna har haft en viktig roll för EU-domstolens utökade inflytande i EU 

eftersom de genom att hänskjuta rättsfall aktiverar EU-domstolen och ger den möjlighet att 

påverka politikens utformning. Oavsett om den nationella domstolen vill utöka sitt samarbete 

med EU-domstolen eller är skeptiskt inställd och mån om den egna suveräniteten bidrar den 

till att EU:s lagstiftning får större utrymme i det nationella rättsliga systemet när de använder 

förhandsavgörandeproceduren (Ladrech 2010, 126). Om nationella domstolar däremot 

vägrade skicka rättsfall till EU-domstolen skulle det kraftigt begränsa EU-domstolens 

möjlighet att påverka tolkningen och implementeringen av EU:s lagstiftning på nationell nivå 

(Alter 1997, 228). EU:s rättsliga system är därför helt beroende av att nationella domstolar 

självmant väljer att hänskjuta rättsfall till EU-domstolen (Wind 2010, 1040). 

 

Eftersom systemet med förhandsavgöranden bygger på en frivillighet från nationella 

domstolars sida att aktivt blanda in EU-domstolen är det viktigt för EU-domstolen att hålla sig 

väl med de nationella domstolarna. Skapas det konflikter mellan dessa två parter finns en risk 

att de nationella domstolarna väljer att sluta använda sig av förhandsavgörandeproceduren 

vilket i sin tur kraftigt skulle hämma EU-domstolens möjlighet att påverka utformningen av 

EU:s politik. Det finns därför ett behov från EU-domstolens sida att hålla sig väl med de 

nationella domstolarna, samtidigt som EU-domstolen är en självständig institution, som inte 

alltid kan anpassa sig till de nationella domstolarnas åsikter (Nyikos 2006, 531).  

 

Nationella domstolar kan välja att inte använda sig av förhandsavgörandeproceduren, trots att 

de egentligen borde, för att uttrycka missnöje gentemot EU-domstolen (Ladrech 2010, 119). 

Genom att inte rådfråga EU-domstolen om tolkningen av EU-rätten undviker den nationella 

domstolen att ge EU-domstolen tillgång till rättsfall som den kan använda för att påverka 

implementering av EU:s lagstiftning, vilket lämnar EU-domstolen utanför den nationella 

rättsliga debatten. Även om det finns krav på nationella domstolar att hänskjuta rättsfall när 

de är osäkra på hur EU-rätten ska tolkas är det upp till den nationella domstolen att avgöra om 

det råder en sådan osäkerhet kring tolkningen eller inte. Om det inte föreligger några 

tveksamheter kring tolkningen får den nationella domstolen avgöra fallet helt på egen hand, 

något som går under den s.k. acte clair doktrinen (Wind 2010, 1042). Genom att använda sig 

av acte clair doktrinen kan nationella domstolar själva döma i rättsfall, som involverar EU-

rätten, utan att bryta mot EU:s fördrag. Doktrinen specificeras i fall C-283/81 Srl CILFIT di 

Gavardo SpA v Ministry of health [1982]:  
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Slutligen kan den gemensamma tillämpningen av gemenskapsrätten vara så uppenbar att 

det inte finns utrymme för något rimligt tvivel om hur frågan skall avgöras. Innan den 

nationella domstolen drar 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 till EG-domstolen och i stället avgöra den på eget ansvar (C-283/81 1982, 

520). 

 

Möjligheten för nationella domstolar att med gott samvete åberopa acte clair doktrinen är 

alltså begränsad. Wind visar dock i en studie om danska domares förhållande till 

förhandsavgörandeproceduren att 57 procent av domarna som deltog i studien hänvisade till 

acte clair doktrinen som en möjlighet att slippa hänskjuta rättsfall till EU-domstolen. Det 

verkar finnas en tendens att doktrinen i större utsträckning används som ett medel för 

nationella domstolar att komma undan att hänskjuta rättsfall till EU-domstolen (Wind 2010, 

1055f).  

 

Användningen av förhandsavgörandeproceduren har ökat kraftigt över tid sedan systemet 

infördes på 1960-talet. På 60-talet behandlade EU-domstolen endast ett par hänskjutna 

rättsfall årligen medan det under 2000-talets början var cirka 200. År 2014 begärde EU:s 

medlemsländer tillsammans 428 stycken förhandsbesked av EU-domstolen (Europeiska 

unionens domstol 2015, 113f). Variationen i antal begärda förhandsbesked mellan EU:s 

medlemsländer är dock stor. Medan Tyskland hänskjuter fler än 60 stycken rättsfall årligen, är 

siffran för Storbritannien ungefär 20 stycken och för Sverige färre än 10. 1  Justerat till 

befolkningsmängd blir utfallet något annorlunda men variationen mellan EU:s medlemsländer 

kvarstår. Luxemburg utmärker sig med att hänskjuta flest rättsfall till EU-domstolen sett till 

befolkningsmängd (Broberg & Fenger 2014, 35, 38). Sverige är ett av de länder som varit 

mest avvaktande gentemot systemet med förhandsavgöranden. 2004 fick Sverige till och med 

kritik från Kommissionen som ansåg att svenska domstolar begärde alldeles för få 

förhandsbesked från EU-domstolen (Bernitz 2010, 31). Detta ledde 2006 till att en ny lag 

antogs, som tvingar svenska domstolar att offentligt redogöra för anledningen till att ett 

rättsfall inte hänskjutits till EU-domstolen även om rättsfallets parter begärt att detta ska ske 

(Wind 2010, 1054).  

                                                 
1 Siffrorna som ligger till grund för beräkningen bygger på mätningar under en 10-årsperiod från 1 januari 2003 

till 31 december 2012.  
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2.3 Tidigare forskning kring nationella domstolars beteende i 

förhandsavgörandeproceduren  
En stor del av den tidigare forskning som finns kring förhandsavgörandeproceduren, och 

förhållandet mellan EU:s medlemsländer och EU-domstolen med avseende på denna, har 

försökt förklara varför medlemsländerna skiljer sig åt när det gäller antalet begärda 

förhandsavgöranden. Ett antal olika förklaringsmodeller har uppkommit från olika studier på 

området.  

 

Stone Sweet & Brunell var först ut att sammanställa en databas över begärda förhandsbesked 

av EU-domstolen. Deras datamaterial bestod av alla rättsfall som hänskjutits till EU-

domstolen från nationella domstolar genom förhandsavgörandeproceduren mellan åren 1961 

och 1995 (Stone Sweet & Brunell 1998, 67). Den huvudsakliga förklaringen till variationen 

mellan länder var enligt författarna medlemsländernas handelsnivåer med andra europeiska 

länder. Handel mellan EU:s medlemsländer resulterar enligt Stone Sweet & Brunell i 

konflikter vilka ställer krav på EU att skapa en politik som sänker kostnaderna för denna 

inom-europeiska handel. Detta leder i sin tur till ännu högre handelsnivåer. Konflikterna 

resulterar i förlängningen till att fler rättsfall hänskjuts till EU-domstolen från nationella 

domstolar när de är osäkra på hur EU-rätten ska tolkas i relation till dessa konflikter. Det 

skapas således en slags självförsörjande kedja, där högre nivåer av inom-europeisk handel 

leder till fler begärda förhandsavgöranden (Stone Sweet & Brunell 1998, 72). Variationen 

mellan länder beror enligt författarna på att vissa länder har högre nivåer av handel med andra 

europeiska länder vilket gör att de oftare hamnar i konflikt över hur EU-rätten ska tolkas, 

något som leder att fler rättsfall hänskjuts till EU-domstolen.  

 

Stone Sweet & Brunells teori har fått en del kritik och senare studier, som också testat 

handelsnivå som förklaringsvariabel men på ett annat datamaterial, har inte hittat stöd för att 

det finns en samvariation mellan nivå av inom-europeisk handel och antal begärda 

förhandsbesked.  Wind et. al menar istället att ett lands demokratimodell är förklaringen till 

varför vissa länder begär färre förhandsbesked än andra. Genom att använda sig av 

regressionsanalys kombinerat med fallstudier visar de att länder som har en tradition av 

majoritär demokratimodell är mer skeptiskt inställda gentemot EU-domstolen och 

förhandsavgörandeproceduren, vilket är anledningen till att de hänskjuter färre rättsfall än 

länder med en tradition av konstitutionell demokratimodell (Wind et. al 2009, 70f).  
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Majoritära demokratier grundas på en tanke om folksuveränitet och att parlamentet ska ha ett 

stort inflytande. Eftersom parlamentet representerar majoriteten av folket, och majoriteten bör 

styra, ska parlamentets makt inte ifrågasättas. Domstolarnas makt är därför begränsad och det 

finns ingen stark tradition av domstolsprövning eftersom det är oförenligt med tanken om 

parlamentets suveränitet. I länder med en tradition av majoritär demokratimodell finns en 

skepsis mot domstolsprövning och EU-domstolens roll som en överstatlig lagprövande makt 

är både främmande och oförenlig med uppfattningen av vad demokrati på nationell nivå 

innebär. I konstitutionella demokratier är däremot domstolsprövning ett naturligt inslag, som 

anses vara en grundläggande del av ett demokratiskt samhälle. Parlamentets suveränitet är 

inte lika högt värderad som i majoritära demokratier och i konstitutionella länder finns en 

skepsis mot att majoriteten alltid ska styra. Eftersom det redan finns en tradition av 

domstolsprövning på nationell nivå anses inte EU-domstolen vara ett hot mot de demokratiska 

traditionerna utan snarare en naturlig utvidgning av det nationella systemet (Wind et. al 2009, 

73f).  

 

Slutsatsen i Wind et. als undersökning är att det finns ett negativt samband mellan majoritär 

demokratimodell och antal begärda förhandsbesked. Det innebär att länder som tillhör 

majoritära demokratier begär färre förhandsbesked än konstitutionella demokratier. Den 

huvudsakliga förklaringen ligger i att majoritära demokratier saknar en tradition av 

domstolsprövning och därför är skeptiska till att ge EU-domstolen makt att lägga sig i 

bedömningen av rättsfall på nationell nivå. Domstolsprövning anses vara icke-demokratiskt 

och därför är domstolarna i dessa länder mer avvaktande i sin användning av 

förhandsavgörandeproceduren (Wind 2010, 1057f).  

 

 

Istället för att undersöka variation mellan medlemsländer när det gäller antal begärda 

förhandsbesked har Karen Alter studerat hur domstolar från olika nivåer i nationella rättsliga 

system använder sig av förhandsavgörandeproceduren. Hennes slutsats är att lägre 

domstolsnivåer hänskjuter fler rättsfall än högsta nivåer vilket förklaras genom teorin om 

inom-rättslig konkurrens. Teorin innebär att lägre domstolsnivåer ser 

förhandsavgörandeproceduren som ett medel att kringgå högre nivåer och få mer inflytande i 

det nationella rättsliga systemet. Innan EU-domstolens inträde hade högsta nivåer alltid sista 

ordet i rättstvister men nu är det EU-domstolens som har denna makt. För lägre 
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domstolsnivåer innebär det att om de får stöd i en tolkning av EU-domstolen måste även 

högre instanser förhålla sig till tolkningen (Alter 2009, 98ff).  

2.4 Bifogade åsikter i begäran av förhandsavgörande  
Att endast undersöka variation i antal begärda förhandsbesked säger dock inte så mycket om 

hur domstolar kan, och bör, förstås som strategiska politiska aktörer inom EU. För att få en 

förståelse för detta fokuserar den här studien på hur domstolar väljer att formulera sig när de 

begär förhandsbesked och mer specifikt huruvida de väljer att aktivt uttrycka en åsikt om hur 

de anser att EU-domstolen bör döma i tolkningen av rättsfallet eller inte.  

 

Endast en tidigare publicerad studie har undersökt vilka faktorer som kan förklara varför 

nationella domstolar i vissa fall väljer att bifoga åsikter när de begär förhandsbesked och i 

andra fall väljer att inte göra det. Denna studie genomfördes av Stacy Nyikos (2006) och i sin 

kvantitativa studie försöker hon genom regressionsanalys uttala sig om vilka faktorer som kan 

förklara förekomsten av åsikter i förhandsavgöranden. Nyikos utgångspunkt är att alla 

domstolar är rationella aktörer som vill maximera sitt rättsliga inflytande. Att bifoga en åsikt 

kan ses som ett verktyg för att uttrycka sin egen vilja och maximera chanserna att påverka 

EU-domstolens tolkning och utfallet i domen. Utan en bifogad åsikt lämnas EU-domstolen att 

på helt egen hand tolka rättsfallet. Att bifoga en åsikt kan däremot ge den nationella 

domstolen möjligheten att påverka utgångspunkten för den rättsliga debatten och EU-

domstolen slutgiltiga tolkningar (Nyikos 2006, 530f).  Eftersom alla domstolar är rationella 

aktörer menar Nyikos att de kommer välja att bifoga åsikter när kostnaderna för att göra det är 

lägre, samtidigt som chanserna att EU-domstolen kommer ta hänsyn till åsikten större. Denna 

avvägning baseras på den nationella domstolens egen uppfattning (Nyikos 2006, 532).  

 

I sin studie utgår Nyikos från förhandsavgöranden inom tre politikområden, som valts ut för 

att mäta olika nivå av acceptans (hög, medel och låg) för EU:s inblandning i politikens 

utformning. De tre länder som haft högst antal begärda förhandsbesked inom varje 

politikområde har valts ut att ingå i datamaterialet. Rättsfallen, som kommer från perioden 

mellan 1961 och 1995, omfattar fem medlemsländer (Nyikos 2006, 537).2  I analysen visar 

Nyikos att åsikter förekommer i drygt 40 procent av de begärda förhandsbeskeden och att 

antalet bifogade åsikter ökat över tid (i takt med att antalet förhandsavgöranden ökat) (Nyikos 

2006, 539). Ett antal variabler verkar kunna förklara förekomsten av åsikter i begärda 

                                                 
2 De länder som ingår i datamaterialet är Belgien, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.  
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förhandsbesked. Störst förklaringskraft får variabeln för huruvida ett land har konkret 

domstolsprövning eller inte, dvs. att lagprövning sker i relation till ett specifikt rättsfall, 

(länder med konkret domstolsprövning bifogar åsikter i större utsträckning) samt variabeln för 

nationella domstolars erfarenhet (domstolar som har begärt ett större antal förhandsbesked 

bifogar fler åsikter). Även nivå av acceptans för EU:s inblandning uppvisar signifikanta 

resultat (lägre acceptans innebar bifogade åsikter i större utsträckning) likväl som hur många 

tolkningsfrågor som den nationella domstolen bifogar (ju fler tolkningsfrågor desto troligare 

att en åsikt bifogas). Nyikos finner även ett svagt stöd för att lägre domstolsnivåer tenderar att 

bifoga åsikter i större utsträckning. Några variabler avfärdas som möjliga förklaringar till 

bifogandet av åsikter i begärda förhandsbesked, exempelvis huruvida den nationella 

regeringen är part i det mål som hänskjuts till EU-domstolen (Nyikos 2006, 540). Genom sin 

undersökning slås Nyikos fast att bifogandet av åsikter kan ses som ett strategiskt verktyg för 

den nationella domstolen att försöka påverka EU-domstolens tolkning av det rättsfall som 

hänskjuts (Nyikos 2006, 544).  

 

Karlsson och Leijon undersöker hur svenska domstolar agerar i förhandsavgörandeproceduren 

för att försöka ta reda på om det finns en skillnad i vilken slags rättsfall som genererar 

bifogade åsikter. De visar i sin analys att svenska domstolar uttrycker åsikter oftare i politiskt 

känsliga fall än i rent tekniska fall. De finner även ett samband mellan typ av åsikt (för 

nationell lagstiftning eller EU-rätten) och typ av rättsfall och visar att domstolar är mer 

benägna att uttryckta en åsikt som stödjer nationell rätt om rättsfallet klassas politiskt känsligt. 

I tekniska fall saknas i de flesta fall bifogade åsikter och om det finns är den till stöd för EU-

rätten (Leijon och Karlsson 2013, 28). Författarna menar att detta tyder på att de svenska 

domstolarna är strategiska aktörer, som försöker uppfylla krav från både EU- och nationell 

nivå. Samtidigt som de svenska domstolarna hänskjuter rättsfall till EU, för att följa de 

åtaganden som ingår i fördragen, uttrycker de i politiskt känsliga fall en åsikt till stöd för 

nationell rätt – ett sätt att värna om det nationella och gå den egna regeringen till mötes 

(Leijon & Karlsson 2013, 29).  

 

Utifrån tidigare forskning verkar det alltså som att nationella domstolar är strategiska aktörer 

när de använder sig av förhandsavgörandeproceduren. Huruvida åsikter bifogas eller inte 

beror inte enbart på slumpen utan kan förklaras av olika faktorer. I dagsläget finns endast en 

tidigare studie, som försökt uttala sig om vilka faktorer som påverkar förekomsten av åsikter 

inom förhandsavgörandeproceduren och för att dra säkra slutsatser krävs ytterligare studier på 
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området. Genom att undersöka samma fenomen utifrån ett annorlunda datamaterial kan ett 

större stöd för vilka faktorer som verkar kunna förklara förekomsten av åsikter skapas. 

Eftersom EU förändras otroligt mycket över tid, inte minst under de senaste åren med start i 

Maastrichtfördragets införande på 90-talet, är det viktigt att undersöka detta fenomen med ett 

nyare datamaterial. Nyikos använder dessutom ett begränsat antal medlemsländer och 

politikområden i sitt datamaterial. Förhoppningen med denna undersökning är att bidra till en 

bättre förståelse av förekomsten av åsikter i förhandsbesked. Förutom att testa några av 

Nyikos variabler igen prövas även ytterligare förklaringsvariabler i denna analys för att 

undersöka om Nyikos kan ha missat viktiga aspekter i sin analys. På så vis bidrar denna studie 

till det aktuella forskningsläget.  

3 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 
Uppsatsens syfte är att bidra till förståelsen för varför nationella domstolar ibland väljer att 

bifoga åsikter när de hänskjuter rättsfall till EU-domstolen inom ramen för 

förhandsavgörandeproceduren och ibland väljer att inte göra det. För att förklara förekomsten 

av åsikter presenteras nedan ett antal hypoteser som antas vara möjliga förklaringsfaktorer. 

Dessa ligger till grund för analysen. Hypoteserna bygger på tidigare forskning kring 

nationella domstolars roll inom EU och förhandsavgörandeproceduren.  

3.1 Presentation av den beroende variabeln 
Uppsatsens mål är att förklara variationen i den beroende variabeln: förekomst av åsikt i 

begäran av förhandsbesked, genom att fastställa vilka faktorer som kan förklara om den 

nationella domstolen bifogar en åsikt eller inte. Den beroende variabeln är dikotom och kodad 

0 för avsaknad av åsikt och 1 om åsikt finns. Variabeln har inte kodats specifikt för denna 

analys utan ingick redan i det datamaterial som ligger till grund för uppsatsens analys (för mer 

information, se uppsatsens materialavsnitt).   

 

Åsikterna hittas genom att söka efter vissa kodord i domarna från EU-domstolen och sedan 

formuleringar som kan anses uttrycka en åsikt för hur den nationella domstol som hänskjutit 

fallet anser att EU-domstolen bör göra sin bedömning. För att få en förståelse för hur en sådan 

tolkningsprocess kan se ut följer nedan några exempel på rättsfall där en åsikt uttrycks av den 

nationella domstolen, dvs. kodade som 1.  
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I fall C-261/01 Belgische Staat v Eugène van Calster and Felix Cleeren [2003] väckte 

boskapshandlarna Eugene van Calster och Felix Cleeren talan mot den Belgiska staten då de 

ansåg att avgifter den belgiska staten tagit ut för djur, varav några hade exporterats från 

Belgien, var oförenliga med vissa artiklar i EG-fördraget och de krävde därför återbetalning. 

Boskapshandlarna fick i ett första skede bifall men den belgiska staten överklagade domarna 

till Hof Van Beroep te Antwerpen (appellationsdomstol), som valde att hänskjuta rättsfallet till 

EU-domstolen. I sin begäran uttrycker den hänskjutande domstolen ett stöd för den nationella 

uppfattningen, exempelvis genom lydelsen: ”Vidare anser den hänskjutande domstolen att de 

exportavgifter som är i fråga i målen vid den nationella domstolen inte omfattas av 

tillämpningsområdet för artikel 95 i EG-fördraget (nu artikel 90 EG i ändrad lydelse), 

eftersom nämnda artikel endast förbjuder diskriminerande skatter eller avgifter till nackdel för 

importerade produkter” (§22).   

 

I fallet C-72/95 Annemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. v Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland [1997] behandlas ett myndighetsbeslut att förstärka vallarna i ett område i 

Nederländerna och direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 

privata projekt. Kraaijeveld bestred en plan som fastställts av regionstyrelsen för provinsen 

Zuid-Holland eftersom planen innebar att Kraaijeveld inte längre skulle ha förbindelse till 

farbara vattenvägar vilket skulle skada företaget. Konflikten handlade huvudsakligen om 

huruvida anläggningen av en vall längs med ett vattendrag ska omfattas av begreppet 

”anläggningar för reglering av vattenflöden”, som omnämns i direktivet. Myndigheten anser 

att det inte ska göra det medan Kraaijevald hävdar att det bör göra det. Den nationella 

domstolens åsikt är tydlig: ”Den nationella domstolen har i beslut om hänskjutande redogjort 

för sin uppfattning, enligt vilken uttrycket ’anläggningar för reglering av vattenflöden’ skall 

omfatta samtliga arbeten som syftar till att bibehålla vattendrag i en viss bana […]” (§30). 

Domstolen uttrycker alltså en åsikt som ger stöd för EU-rätten.  

 

I fall C-63/09 Axel Walz v Clickair SA [2010] har Axel Waltz väckt åtal mot bolaget Clickair 

då hans resväska försvunnit i samband med en flygning med bolaget. Axel Waltz krävde en 

ersättning på total 3200 euro varav 2700 euro för värdet på bagaget som försvunnit och 500 

euro för den ideella skada som orsakats. Bolaget ansåg dock att beloppet överskred den 

ansvarsbegränsning som uttrycks i Montrealkonventionen. Huvudfrågan gällde alltså om den 

ansvarsbegränsning som anges i Montrealkonventionen ska gälla både ekonomisk och ideell 

skada vid förlust av bagage. I domen framgår att den nationella domstolen hänvisat till praxis 
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från ett annat rättsfall 2008 där domstolen ansåg att ansvarsbegränsningen inte ska gälla den 

sammantagna ekonomiska och ideella skadan utan att de ska ses separat. Däremot uttrycks att 

”Den hänskjutande domstolen delade emellertid inte denna uppfattning och beslutade 

därför att vilandeförklara målet […]” (§16). Den hänskjutande domstolen uttrycker alltså en 

åsikt som går emot vad en annan nationell domstol tidigare har beslutat och ger stöd för 

flygbolaget, mot resenärer som förlorat sitt bagage. Det är ett tydligt ställningstagande, även 

om det är svårt att definiera som stöd för antingen nationell lagstiftning eller EU-rätten.  

  

Förutom att rättsfallen i datamaterialet kodats för om en åsikt uttrycks eller inte finns även en 

kodning i datamaterialet för om åsikten är till stöd för nationell lagstiftning, EU-rätten eller 

inte går att placera i någon av dessa kategorier.  I denna undersökning kommer dock inte 

variabeln för vilken slags åsikt som uttrycks användas utan endast huruvida det uttrycks en 

åsikt eller inte. Mot denna huvudvariabel ställs sju stycken oberoende variabler som anses 

kunna förklara förekomsten av åsikter i begäran om förhandsbesked. Dessa oberoende 

variabler, och de hypoteser som ligger till grund för dem, presenteras nedan.  

3.2 Presentation av de oberoende variablerna  

3.2.1 Demokratimodell  
Tidigare forskning om variationen mellan EU:s medlemsländer i antal begärda 

förhandsbesked har visat att ett lands demokratimodell har betydelse för hur många 

förhandsbesked ett land begär. Wind et. al (2009) visade i sin undersökning att länder med en 

tradition av majoritär demokratimodell begär färre förhandsbesked än länder med 

konstitutionell demokrati. Som redan beskrivits i uppsatsen avsnitt om tidigare forskning 

bygger majoritära demokratier på en tanke om folksuveränitet och att majoritetens vilja bör 

styra. Eftersom parlamenten representerar folket bör deras makt inte ifrågasättas och 

domstolarnas inflytande är därför begränsad. I konstitutionella demokratier anses majoritetens 

makt inte lika viktig och domstolarna har en mer framträdande roll, exempelvis genom 

domstolsprövning. I majoritära länder finns en skepsis mot EU-domstolens roll som 

överstatlig lagprövande makt medan detta för konstitutionella demokratier är en naturlig 

förlängning av det nationella juridiska systemet. De nordiska länderna anses höra till 

majoritära demokratier medan övriga länder klassificeras som konstitutionella (Wind et. al 

2009, 72ff).  
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Wind et. al finner ett negativt samband mellan majoritär demokratimodell och antal begärda 

förhandsbesked. Länder med en tradition av majoritär demokrati begär alltså färre 

förhandsbesked än konstitutionella demokratier vilket förklaras av den skepsis som finns 

gentemot EU-domstolens makt att bedöma rättsfall på nationell nivå i majoritära länder (Wind 

2010, 1057f).  

 

Eftersom demokratimodell verkar påverka variationen i antal förhandsavgöranden är det 

också möjligt att det kan påverka en annan typ av beteende, nämligen hur nationella 

domstolar beter sig när de formulerar sina förhandsavgöranden och huruvida de väljer att 

uttrycka en åsikt eller inte. Eftersom ett lands demokratimodell ligger till grund för, och 

genomsyrar, den politiska och juridiska uppbyggnaden är det möjligt att det också kan ha en 

effekt på domarnas beteende. Då denna variabel inte tidigare undersökts som 

förklaringsvariabel för förekomst av åsikt kommer den att ingå i analysen.  

 

Då det saknas tidigare forskning på denna aspekt och det inte är självklart vilken 

orsaksriktning en eventuell samvariation skulle ha utifrån det teoretiska underlag som finns 

kommer två hypoteser att presenteras. Anledningen till detta är att den teoretiska bakgrunden 

ger skäl att tro att effekten kan gå åt två, motsatta håll.  

 

Den första hypotesen bygger på tanken att eftersom majoritära är mindre benägna att 

hänskjuta rättsfall till EU-domstolen kan de tänkas vara mer måna att påverka EU-domstolens 

utlåtande i så stor utsträckning som möjligt när de väl väljer att göra det. Då de nationella 

domstolarna antas vara skeptiskt inställda till EU-domstolen kommer de använda sig av alla 

tillgängliga möjligheter för att få igenom sin vilja och upprätthålla sitt självbestämmande. Att 

bifoga åsikter är en möjlighet att uttrycka sin uppfattning om hur EU-domstolen bör tolka EU-

rätten i det specifika fallet. Förväntningen är därför att länder med majoritär demokratimodell 

kommer att bifoga åsikter i större utsträckning (hypotes 1a). 

 

Effekten skulle dock kunna vara den motsatta: att majoritära länder är mindre benägna att 

bifoga åsikter än övriga länder. Att majoritära länder är mer skeptiskt inställda gentemot EU-

domstolen och förhandsavgörandeproceduren kan ses som ett tecken på att de inte anser det 

vara deras uppgift att ta sig an en politisk roll och bidra till utformningen av EU:s politik. 

Eftersom de inte vill beblanda sig med EU-domstolen bedömer de kanske inte 

förhandsavgöranden som lika viktiga. Istället för att aktivt begära förhandsbesked uppfattas 



 16 

det som en nödvändig uppgift för att undvika åtal från kommissionen. Domstolar från 

konstitutionella demokratier är vana att ta sig an en politisk roll och påverka politiska beslut 

och dess implementering. Majoritära demokratier saknar dock en sådan tradition eftersom de 

traditionellt undanhållits från politiken. Eftersom tanken att ikläda sig en politisk roll är 

skrämmande för domstolar i majoritära demokratier kommer de inte heller vara lika 

engagerade i EU-domstolens arbete och förhandsavgörandeproceduren. Förväntningen är 

därför att länder med majoritär demokratimodell kommer att bifoga åsikter i mindre 

utsträckning (hypotes 1b). 

 

I analysen har rättsfallen kodats antingen 0 för konstitutionella demokratier eller 1 för 

majoritära demokratier. Kodningen är därför baserad på vilket land som hänskjutit rättsfallet 

till EU-domstolen. Uppdelningen av länderna baseras på Wind et. als uppdelning, de nordiska 

länderna samt Storbritannien ingår därför i gruppen majoritär demokrati medan övriga länder 

kodats 0 för konstitutionell demokrati.  

3.2.2 Domstolsnivå  
Tidigare forskning har undersökt i vilken utsträckning domstolar från olika nivåer i det 

nationella rättsliga systemet skiljer sig åt i antal begärda förhandsavgöranden och visat att 

lägre domstolsnivåer hänskjuter fler rättsfall än slutinstanser (Alter 2009, 98ff). Domstolar 

från alla rättsliga nivåer är välkomna att hänskjuta rättsfall till EU medan slutinstanser är 

skyldiga att göra det om fallet involverar EU-rätten (Fördraget om EU:s funktionssätt, 164).  

 

Karen Alter har utvecklat en teori om varför lägre domstolar begär förhandsbesked i större 

utsträckning än högsta domstolar. Införandet av EU-domstolen skapade en ny juridisk instans, 

som placerades högst upp i den rättsliga hierarkin. Före EU-domstolens införande hade högsta 

domstolar nationellt alltid det sista ordet i rättstvister. Högsta domstolar hade således mer att 

förlora på EU-domstolens utökade makt och har därför varit skeptiskt inställda till den. För 

lägre domstolar har förhandsavgörandeproceduren istället blivit ett verktyg för att utöka sin 

egen rättsliga legitimitet och kringgå de högre nivåerna. Om EU-domstolen ställer sig bakom 

ett domslut kan detta inte ifrågasättas. Eftersom EU:s lagstiftning står över nationell 

lagstiftning måste alla nationella domstolar förhålla sig till EU-domstolens tolkning, som blir 

ett prejudikat för hur EU-rätten ska tolkas. Detta gäller alltså även högsta domstolar (Alter 

2009 98ff).  
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Alter uttrycker det som att de lägre nivåerna i och med EU-domstolen fick en ny förälder att 

vända sig till när den inte håller med om vad den första föräldern (den högsta domstolen i det 

nationella rättsliga systemet) tycker:  

”When the lower court did not like what they thought one parent (the higher 

national court) would say, or did not agree with what the parent said, it would go 

ask the other parent (the ECJ). Having the other parent’s approval decreased the 

likelihood that they would be sanctioned for challenging legal precedence or 

government policy. If the lower court, however, did not think that it would like 

what the other parent might say, it would follow the ’don’t ask and the ECJ can’t 

tell’ policy and not make a referral” (Alter 2009, 100) 

 

Ett exempel på att en domstol från en lägre nivå kringgått en högre domstol och tvingat denna 

att förhålla sig till deras domslut går att hitta i Sverige. Haparanda tingsrätt skulle döma i ett 

fall som rörde dubbelbestraffning i skattebrottsmål. Dubbelbestraffning hade fram till detta 

tillåtits av högsta domstolen (HD) trots att det, enligt många, gick emot EU:s lagstiftning. 

Tingsrätten i Haparanda, som inte ansåg att HDs tolkning var korrekt valde att förklara 

rättsfallet vilande och hänskjuta det till EU-domstolen. I sin tolkning ställde sig EU-

domstolen på tingsrättens sida och klargjorde att dubbelbestraffning var oförenligt med EU-

rätten. Detta tvingade HD att rätta sig efter EU-domstolens tolkning och ändra sin egen praxis 

(Lisinski 2013). 

 

Det kan tänkas att högsta instanser är måna att få igenom sin tolkning av ett rättsfall som 

skickats till EU-domstolen. Utifrån Alters teori är det nödvändigtvis inte så att lägre 

domstolsnivåer tycker det är viktigt att få igenom just sin tolkning av EU-rätten. Oavsett EU-

domstolens tolkning kommer den lägre domstolen att kringgå de högre domstolarna eftersom 

de tvingas rätta sig efter beslutet. Högsta domstolar som är skeptiskt inställda till EU-

domstolen kan tänkas vilja påverka tolkningen i större utsträckning eftersom det ger en 

legitimitet till deras arbete. Högsta domstolar har dessutom mer resurser, både ekonomiska 

och kompetensnivå, än lägre domstolsnivåer. Eftersom Högsta domstolen är den sista 

anhalten i det nationella rättsliga systemet är det viktigt för dem att säkerställa att allting går 

rätt till och de är dessutom vana att få igenom sin åsikt. Genom att bifoga åsikter när de begär 

förhandsbesked kan högsta domstolar uttrycka en del av den skepsis de känner inför EU-

domstolen. De kan också vara mer villiga att uttrycka åsikter som går emot EU-rätten och 

stödjer den nationella rätten för att skydda sin, och medlemsstatens, suveränitet. Oavsett 
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vilken slags åsikt som uttrycks är förväntningen att högsta domstolsnivåer bifogar åsikter i 

större utsträckning (hypotes 2).  

 
I kodningen har rättsfall hänskjutna av den högsta domstolsnivån i det nationella rättsliga 

systemet kodats som 1 och lägre nivåer som 0. Eftersom den intressanta distinktionen är den 

mellan slutinstans och övriga har det inte gjorts någon åtskillnad mellan olika lägre nivåer, 

t.ex. första och andra instans, utan de har placerats i samma grupp.  

3.2.3 Inlärningstid  

Flera tidigare studier som sökt förklaringar till hur EU:s medlemsstater förhåller sig till 

förhandsavgörandeproceduren har funnit en tendens att länder begär fler förhandsbesked över 

tid. Länder som varit medlemmar i EU under en längre tid begär fler förhandsavgöranden från 

EU-domstolen. Detta tyder på att det finns en slags inlärningskurva där länder som varit med i 

EU längre hunnit lära sig förhandsavgörandeproceduren och använder den i större 

utsträckning (Hix & Høyland 2011, 91). Att medlemsländer hänskjuter fler rättsfall till EU-

domstolen inom ramen för förhandsavgörandeproceduren framgår även av EU-domstolens 

årliga rapport (EU-domstolens årliga rapport 2014, 144f). En anledning till denna utveckling 

kan vara att medlemsländerna, och deras rättsliga institutioner, tar efter och lär av varandra. 

Att institutioner blir mer lika varandra över medlemsstatsgränserna kallas europeisering. 

Forskningen kring europeisering tog fart på 1990-talet då fokus skiftade från att förklara EU-

samarbetet på en överstatlig nivå till medlemsländerna och hur politiska aktörer, institutioner 

och politikens utformning påverkas av EU-samarbetet (Ladrech 2010, 1f).  

 

Juridiska institutioner på nationell nivå har påverkats mycket av EU-samarbetet, speciellt 

genom införandet av en europeisk domstol vilken skapat en stark koppling mellan nationella 

domstolar och EU (Ladrech 2010, 114). Den rättsliga utvecklingen över tid har dessutom 

skapat en situation där EU-domstolen fått en position som hierarkiskt ligger ovanför de 

nationella domstolarna. Samtidigt är nationella domstolar fortfarande suveräna när det gäller 

rättsfall nationellt. Så fort de självmant väljer att tolka EU-rätten utsätts de dock för 

europeisering och en påverkan dels direkt från EU och EU-domstolen men även domstolar i 

andra medlemsländer (Ladrech 2010, 116). 

 

Europeisering handlar om att medlemsländerna stegvis förändrar sig, i ett försök att anpassa 

sig till den ordning som råder inom EU (Ladrech 2010, 208). Samtidigt anpassar sig även 

medlemsländer till varandra. När en domstol i ett medlemsland accepterar ett beslut utfärdat 
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av EU-domstolen kan det därför skapa ett slags grupptryck för andra domstolar att också göra 

det. Detta gäller såväl för domstolar innanför som utanför de egna landsgränserna (Alter 

1997, 250).  

”Increasingly there are exchanges between high courts of democratic 

countries, and the process of integration, as well as the computer and 

information revolution, is making it easier to learn about the jurisprudence 

of courts in other countries on certain legal issues” (Alter 1997, 250). 

 

Detta tyder på att domstolar påverkar och påverkas av varandra. Länder som varit medlemmar 

i EU under en längre tid har haft större tid på sig att lära av andra. Effekten av inlärning bör 

därför gå att iaktta på landnivå och längden på medlemskapet i EU kan ha en påverkan på 

domstolarnas beteende i förhandsavgörandeproceduren. Eftersom det verkar som att det tar tid 

för nationella domstolar att lära sig systemet med förhandsavgörandeproceduren kan det 

också tänkas att det tar tid att lära sig hur denna procedur kan användas strategiskt. Nationella 

domstolar som haft längre tid på sig att lära sig systemet med förhandsavgöranden bör därför 

även lärt sig påverka EU-domstolens tolkning genom att bifoga åsikter i sin begäran. 

Förväntningen är därför att ju längre ett land varit medlem i EU, desto troligare är det att den 

nationella domstolen bifogar åsikter (hypotes 3). 

 

För att mäta effekten av inlärning skapas ett unikt mått för varje rättsfall, genom att ange det 

antal år som landet domstolen tillhör varit medlem i EU vid tiden då beslut att hänskjuta 

rättsfallet till EU-domstolen tagits.  

3.2.4 Yttranden från medlemsstaternas regeringar  
När en nationell domstol begär ett förhandsbesked aktiveras alla EU:s medlemsländers 

regeringar som ges möjligheten att uttrycka sin åsikt i det aktuella fallet. Detta görs genom att 

skicka in s.k. skriftliga yttranden (written observations). Denna möjlighet ges till alla 

medlemsländer, oavsett om det påverkas direkt av rättsfallets konsekvenser eller inte (Broberg 

& Fenger 2015, 346, 349). Vissa menar att EU-domstolen i stor utsträckning anpassar sig 

efter medlemsstaternas vilja. Hot från dessa att inte följa EU:s lagstiftning eller försök att 

minska EU-domstolens inflytande kan leda till att EU-domstolen går de motsättande 

regeringarna till mötes för att undvika konflikter (Carrubba et. al 2008, 438).  
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Om många regeringar väljer att uttala sig i ett rättsfall som hänskjutits till EU-domstolen kan 

det ses som en indikation på att fallet anses politiskt känsligt. Leijon och Karlsson (2013) 

undersöker hur svenska domstolar agerar i förhandsavgörandeproceduren. En slutsats från 

undersökningen är att det är vanligare att domstolen väljer att bifoga en åsikt om rättsfallet 

som hänskjuts till EU-domstolen anses politiskt känsligt snarare än rent tekniskt (Leijon och 

Karlsson 2013, 28).  

 

Antalet medlemsstater som väljer att uttala sig i ett rättsfall kan fånga politisk känslighet på 

två sätt. Dels genom att det säger någonting om hur politiskt känsligt själva rättsfallet är. Om 

många vill tycka till om ett fall är det antagligen mer politiskt känsligt än ett fall där ingen 

medlemsstat tycker något speciellt. Dels kan det säga något om politisk känslighet från EU-

domstolens perspektiv. EU-domstolen är mån om att behålla sin maktposition i EU och måste 

därför ha medlemsländerna på sin sida för att undvika en begränsning av sitt inflytande 

exempelvis genom beslut i ministerrådet att inskränka EU-domstolens makt. Om många 

regeringar väljer att skicka in skriftliga yttranden indikerar det flera starka viljor inom 

unionen som EU-domstolen måste ta hänsyn till. Från den nationella domstolens perspektiv 

kan även bifogade åsikter säga någonting om politisk känslighet. Är rättsfall politiskt känsligt 

står mer på spel för domstolen eftersom utfallet kan leda till stora politiska konsekvenser i 

landet. Förväntningen av denna aspekt är därför att ju fler medlemsstaters regeringar som 

yttrar sig i ett rättsfall, desto troligare är det att den nationella domstolen bifogar åsikt 

(hypotes 4). 

 

Eftersom medlemsstaternas skriftliga yttranden inkommer först efter den nationella domstolen 

hänskjutit fallet till EU och redan tagit beslutet att uttrycka en åsikt eller inte är 

orsaksriktningen för denna variabel problematiskt. Förhoppningen med denna variabel är 

dock att fånga politisk känslighet. Om den nationella domstolen anser fallet vara politiskt 

känsligt bör de bifoga en åsikt när de begär förhandsbesked vilket sedan kommer speglas i att 

många regeringar väljer att skicka skriftliga yttranden.  

 

Variabeln kodas genom att räkna hur många regeringar som uttalat sig i varje rättsfall, vilket 

framgår i EU-domstolens domslut. Det skapas således ett unikt mått för varje observation.  

3.2.5 Den nationella regeringen som part i rättsfallet  
Ett alternativt mått för politisk känslighet kan vara att undersöka huruvida den nationella 

regeringen är part i rättsfallet. Är den egna regeringen part i målet kan det innebära att 
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rättsfallet upplevs politiskt känsligt av den nationella domstolen, som trots allt agerar inom 

det politiska och rättsliga system som delvis skapas av regeringen.  

 

I en fallstudie av Danmark och de danska domstolarnas inställning till 

förhandsavgörandeproceduren visar Wind att regeringen har stort inflytande över 

domstolarna. Dels har staten, genom riksåklagaren, ett stort inflytande över vilka rättsfall som 

hänskjuts till EU-domstolen. Trots att de danska domstolarna borde se sig som bevakare av 

medborgarnas intressen och därmed granska den danska statens implementering av EU:s 

lagstiftning verkar deras lojalitet snarare ligga hos justitiedepartementet. Det visar sig också i 

studien att de danska domstolarna hänskjuter färre offentliga rättsfall, där staten är en av 

parterna, än privata rättsfall. Det framkommer även en stor överrepresentation av strikt 

tekniska fall. Att regeringen är part i målet kan innebära att fallet upplevs mer politiskt 

känsligt eftersom mer står på spel – utfallet kan innebära stora förändringar inom ett politiskt 

område. De danska domstolarnas beteende visar att det anses säkrare, politiskt, att hänskjuta 

tekniska rättsfall än fall där staten är part i målet (Wind 2010, 1051ff).  

 

Nyikos undersöker i sin studie om bifogande av åsikter i begärda förhandsbesked denna 

aspekt och menar att högre kostnader är relaterade till rättsfall där staten är part. Precis som 

Wind påpekar kan EU-domstolens utlåtande i dessa fall medföra stora förändringar av den 

nationella politiken. Om mycket står på spel kan nationella domstolar se en möjlighet att 

påverka EU-domstolens dom genom att uttrycka hur de anser att EU-rätten bör tolkas i det 

aktuella fallet. Exempelvis kan nationella domstolar uttrycka hur stora förändringar 

medlemslandet är redo att acceptera, vilket kan påverka EU-domstolens beslut (Nyikos 2006, 

535). Om den nationella regeringen är part i målet kan fallet upplevas mer politiskt känsligt 

och den nationella domstolen är därför mån om att uttrycka sin åsikt om tolkningen av EU-

rätten. Förväntningen är därför att om den nationella regeringen är part i målet är det mer 

troligt att åsikt bifogas (hypotes 5).    

 

Nyikos mäter huruvida staten är part i målet ur ett brett perspektiv och inkluderar alla 

aspekter av statlig inblandning, exempelvis statliga myndigheter, företag och geografiska 

regioner (Nyikos 2006, 535). I denna undersökning kommer endast regeringen ingå eftersom 

det anses vara en mer precis tolkning av statligt inflytande. Regeringen är landets högsta 

verkställande organ och har en makt som inte anses likställd med den makt en region eller ett 

företag har. En ytterligare anledning att avgränsa till regeringen är att säkra reliabiliteten. I 
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domslutet från EU-domstolen presenteras rättsfallets parter på det nationella språket och det 

är enklare att bedöma om någon av parterna tillhör regeringen än ett statligt ägt företag. En 

sådan bedömning kräver både större kunskap och mer tid, vilket inte ryms inom ramen för 

denna uppsats. I analysen har observationer där regeringen är part i målet kodats 1 och fall där 

regeringen inte är part 0.  

3.2.6 Komplexitet  

Nyikos menar att rättsfallets komplexitet påverkar förekomsten av åsikt från den nationella 

regeringen då den begär förhandsbesked. Anledningen är att ett rättsfall som har en större 

komplexitet lämnar ett större tolkningsutrymme till EU-domstolen eftersom fallet är svårare 

att avgöra. En nationell domstol som vill driva sin egen agenda kan se ett större värde i att 

bifoga åsikter i krångligare fall eftersom möjligheten att påverka EU-domstolens utlåtande är 

godare då tolkningsutrymmet är större (Nyikos 2006, 534).   

 

Att ett rättsfall innehåller fler tolkningsfrågor behöver dock inte innebära att det är mer 

komplext. Även ett fall som är rent tekniskt, och enklare att tolka, kan innehålla en mängd 

precisa tolkningsfrågor. Trots att variabeln kan ifrågasättas kommer den ingå i denna analys 

eftersom antal tolkningsfrågor kan ses som ett mått på det tolkningsutrymme som uppkommer 

hos EU-domstolen, vilket ger den hänskjutande domstolen större möjlighet att påverka såväl 

utgångspunkten i diskussionen som EU-domstolens dom. Det finns även en poäng att använda 

variabeln för att testa om Nyikos tes håller på ett annorlunda datamaterial och om variabeln 

har en verklig effekt. Förväntningen är att ju fler tolkningsfrågor som skickas med ett rättsfall, 

desto mer troligt är det att åsikt bifoga (hypotes 6). 

 

Antalet tolkningsfrågor framgår i EU-domstolens domslut och är oftast numrerade. Ibland 

ingår flera underfrågor i en huvudfråga. Det framgår inte i Nyikos undersökning hur hon valt 

att räkna antalet frågor men i denna undersökning räknas även underfrågor till det totala 

antalet tolkningsfrågor eftersom det anses ge ett mer precist mått på komplexitet. Att endast 

ange att ett begärt förhandsavgörande innehåller en fråga om denna i själva verket har fyra 

underfrågor (fråga 1a – d) anses missvisande. Nedan följer ett exempel på hur frågeräkningen 

gått till.  

 
I fallet C-441/12 [2013] Almer Beheer BV e.a. mot Van den Dungen Vastgoed BV e.a ställer 

den hänskjutande domstolen två tolkningsfrågor, varav fråga 2 innehåller två stycken 

delfrågor; a och b: 
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1. Ska artikel 3.1 i prospektdirektivet (1) tolkas så att den prospektplikt som där 

föreskrivs i princip (det vill säga om man bortser från de fall då dispens eller 

undantag gäller enligt direktivet) också är tillämplig på en exekutiv försäljning av 

värdepapper? 

2.  a) Om fråga 1 ska besvaras jakande, ska då ”det sammanlagda vederlaget för 

erbjudandet” i den mening som avses i artikel 1.2 h i prospektdirektivet sålunda 

tolkas så, att fastställandet av detta vid en exekutiv försäljning av värdepapper ska 

ske på grundval av den intäkt som, med beaktande av den exekutiva 

försäljningens särskilda karaktär, rimligen kan förväntas, även om den intäkt som 

rimligen kan förväntas är avsevärt mycket lägre än det verkliga värdet? 

b) Om fråga 1 ska besvaras jakande, men fråga 2 a) ska besvaras nekande, hur ska 

då ”det sammanlagda vederlaget för erbjudandet”, i den mening som avses i 

artikel 1.2 h i prospektdirektivet, tolkas, särskilt vid en exekutiv försäljning av 

värdepapper? 

 

Rättsfallet har kodats med tre stycken tolkningsfrågor för att ge ett korrekt mått på 

komplexitet (för ytterligare exempel på frågeräkning, se appendix A). Validiteten i variabeln 

kan ifrågasättas då det inte är givet att antalet tolkningsfrågor verkligen uttalar sig om fallets 

komplexitet. Ett icke-komplext rättsfall kan innehålla ett stort antal tolkningsfrågor samtidigt 

som ett politiskt känsligt, och svårtolkad rättsfall kanske endast innehåller en tolkningsfråga. 

Det finns därför en risk att det inte är komplexitet som mäts med denna variabel, utan 

någonting annat. Det finns även en risk för bristande reliabilitet med denna variabel då det 

inte är säkert att alla räknar antalet tolkningsfrågor på samma sätt. Genom att vara transparent 

och tydlig i hur mätningen har gått till i studien anses dock reliabiliteten vara hög. 

3.2.7 Skriftligt underlag från generaladvokat  

I EU-domstolen arbetar förutom domare även ett antal generaladvokater vars huvudsakliga 

uppgift är att assistera domarna i sitt arbete. Alla rättsfall som hänskjuts till EU-domstolen 

inom förhandsavgörandeproceduren tilldelas en specifik generaladvokat. Dennes uppgift är att 

gå igenom allt material kopplat till rättsfallet och formulera svar på de tolkningsfrågor den 

nationella domstolen ställt. Domarna, som sedan dömer i fallet, är inte involverade i denna 

process utan tar del av generaladvokatens underlag när fallet förhandlas. Underlaget ligger till 

grund för domarnas överläggningar (Carrubba & Gabel 2014, 90).  

 

I vissa fall får generaladvokaten i uppgift att ta fram ett skriftligt underlag medan de i andra 

fall endast presenterar det muntligen. Att generaladvokaten ombeds att göra ett skriftligt 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1453149837847&uri=CELEX:62012CN0441#ntr1-C_2013009SV.01002901-E0001
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underlag kan ses som ett alternativt sätt att mäta komplexitet. I enlighet med resonemanget 

kring antal tolkningsfrågor lämnar komplexitet ett större utrymme för tolkning hos EU-

domstolen vilket innebär att chansen för den nationella domstolen att påverka utgångsläget för 

diskussionerna och domslutet är större. Förekomsten av skriftligt underlag mäter komplexitet 

ur ett juridiskt perspektiv eftersom det innefattar en bedömning kring rättsfallets komplexitet 

av juridiska experter. Om rättsfallet är krångligt ombeds generaladvokaten ta fram ett 

skriftligt underlag till förhandlingarna. Förväntningen är därför att finns ett skriftligt underlag 

från generaladvokat är det mer sannolikt att åsikt bifogats (Hypotes 7).  

 

Även denna variabel kan anses problematisk ur ett tidsordningsperspektiv eftersom 

generaladvokaten ombeds förbereda skriftligt underlag efter den nationella domstolen 

hänskjutit fallet och redan utformat sin begäran av förhandsbesked. Variabeln kan dock ses 

som ett alternativt sätt att mäta politisk känslighet, som är svårt att studera direkt. 

 

Om det finns ett skriftligt underlag eller inte framgår av EU-domstolens domslut. Om 

skriftligt underlag finns står det i domen att ”[…] och efter att den … ha hört 

generaladvokatens förslag till avgörande”. Rättsfall där det finns skriftligt underlag har i 

analysen kodats 1 och rättsfall som saknar underlag 0.  

3.3 Sammanfattning av de oberoende variablerna  
Dessa sju hypoteser ligger till grund för den följande analysen. Förhoppningen är att 

hypoteserna ska fånga aspekter som antas påverka den beroende variabeln: förekomst av åsikt 

i begärda förhandsbesked. Demokratimodell förväntas fånga upp politiska och juridiska 

förutsättningar i samhället där domstolen agerar. Domstolsnivå säger någonting om den 

rättsliga konkurrens och hierarki som existerar det nationella rättsliga systemet. Inlärning 

mäter europeiseringens effekter på de nationella domstolarnas beteende.  Antal skriftliga 

yttranden som skickas in av medlemsstaters regeringar samt om regeringen är part i målet 

förväntas fånga upp fallets politiska känslighet. Slutligen uttalar sig antal tolkningsfrågor och 

förekomsten av skriftligt underlag från generaladvokat om rättsfallets komplexitet. I tabell 1 

nedan presenteras en sammanfattning av hypoteserna, den effekt de förväntas ha på den 

beroende variabeln, samt hur variabeln kodats i datamaterialet.  
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Tabell 1: Översikt av hypoteserna  
Hypotes Förväntning Kodning 

1. Demokratimodell Länder med majoritär demokratimodell 

kommer bifoga åsikter i 

a. större utsträckning  

b. mindre utsträckning 

Konstitutionell: 0  

Majoritär: 1 

2. Domstolsnivå Högsta domstolsnivåer bifogar åsikter i 

större utsträckning. 

Första och andra instans: 0 

Högsta instans: 1   

3. Inlärning Ju längre ett land varit medlem i EU, desto 

troligare är det att den nationella domstolen 

bifogar åsikter. 

Antal år landet varit medlem i 

EU när förhandsavgörande 

begärs. 

4. Skriftliga yttranden från 

andra medlemsstaters 

regeringar. 

 

Ju fler medlemsstaters regeringar som yttrar 

sig i ett rättsfall, desto troligare är det att den 

nationella domstolen bifogar åsikt. 

Antalet regeringar som yttrat sig 

i rättsfallet. 

 

5. Regeringen som part i 

målet 

Om den nationella regeringen är part i målet 

är det mer troligt att åsikt bifogas. 

Regeringen är inte part i målet: 

0 

Regeringen är part i målet: 1 

6. Komplexitet  Ju fler tolkningsfrågor som skickas med ett 

rättsfall, desto mer troligt är det att åsikt 

bifoga. 

Det totala antalet 

tolkningsfrågor som bifogats av 

den nationella domstolen 

7. Skriftligt underlag från 

generaladvokat 

Om det finns skriftligt underlag från 

generaladvokat är det mer troligt att åsikt 

bifogas.  

Skriftligt underlag saknas: 0 

Skriftligt underlag finns: 1 

   

4 Metod och material  
För att besvara uppsatsens forskningsfråga: hur nationella domstolars agerande i 

förhandsavgörandeproceduren med fokus på bifogande av åsikter kan förklaras, används 

kvantitativ metod och regressionsanalys. Eftersom frågan har en förklarande ambition och 

syftet är att hitta orsakssamband, som kan förklara förekomsten av åsikter i begärda 

förhandsbesked, är kvantitativ metod lämplig. Denna typ av studie saknas även i 

forskningsfältet. Regressionsanalys är en bra metod för att belägga samvariation och isolera 

för andra variabler, vilket är målet med denna studie.  

 

Vid regressionsanalys då den beroende variabeln endast kan inneha två värden, t.ex. 0 för 

avsaknad av en faktor och 1 för förekomst av samma faktor, måste y-variabeln tolkas som en 

probabilitet, som är begränsad till att variera mellan noll och ett. Den siffra som uppkommer i 

analysen tolkas sedan i procent. Att b-värdet är 0.4 innebär att observationen har 40 procents 

chans att nå värdet 1 (förekomsten av en faktor) och 60 procents nå värdet 0 (frånvaro av 

samma faktor). En linjär regression som har beroende variabel som varierar mellan 0 och 1 
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kallas linjär probabilitetsmodell eftersom den tar fram sannolikheten för att den beroende 

variabeln ska inträffa (Williams 2015, 2).  

4.1 Material 
Det ursprungliga datamaterial som ligger till grund för analysen är en sammanställning inom 

ramen för ett forskarprojekt vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala Universitet. 3 

Detta material består av 469 rättsfall som hänskjutits till EU-domstolen genom 

förhandsavgörandeproceduren. Från det ursprungliga datasetet används två variabler i 

uppsatsens analys, den beroende variabeln förekomst av åsikt, samt variabeln domstolsnivå. 

Övriga variabler i analysen har sammanställts och kodats specifikt för denna uppsats.  

 

Det ursprungliga datamaterialet sorterades i en slumpmässig ordning och de första 100 

rättsfallen valdes ut som analysenheter. Det slutgiltiga datamaterialet består av 100 

observationer. 4  Anledningen till att just 100 rättsfall valdes ut är att det ansågs vara en 

lämplig mängd observationer för en kvantitativ undersökning av denna omfattning. Samtidigt 

som det är ett tillräckligt stort antal observationer för att få statistiskt hållbara analyser är det 

dessutom en lämplig avgränsning för en kandidatuppsats. Just 100 observationer anses även 

vara en bra tumregel för antal observationer när en uppfattning om fördelningen i 

populationen saknas (Teorell & Svensson 2007, 132). De rättsfall som ingår i analysen har 

hänskjutits till EU-domstolen mellan åren 1991 och 2012 och 14 av EU:s medlemsländer 

finns representerade i urvalet.5  

 

Eftersom urvalet är slumpmässigt kan resultaten generaliseras till en större population, som i 

detta fall är alla förhandsbesked som begärs av nationella domstolar. Då urvalet är relativt 

litet och alla EU:s medlemsländer inte finns representerade, samt att observationerna kommer 

från en begränsad tidsperiod, finns en risk att datamaterialet inte är representativt för hela 

populationen och resultaten bör därför generaliseras med försiktighet. Vissa länder kan även 

upplevas överrepresenterade i urvalet, exempelvis Tyskland som står för cirka en fjärdedel av 

observationerna. Även om det låter mycket är dock Tysklands totala andel av alla begärda 

förhandsbesked under perioden 1991 till 2012 (den period datamaterialet omfattar) 22.3 

                                                 
3 Sammanställt av Karin Leijon. Finns tillgängligt vid förfrågan av karin.leijon@statsvet.uu.se.  
4 Datamaterialet finns tillgängligt vid förfrågan av idawesterborn@hotmail.com.  
5 Dessa länder är: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.  

mailto:karin.leijon@statsvet.uu.se
mailto:idawesterborn@hotmail.com
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procent, vilket innebär att detta i sig inte behöver vara problematiskt (EU-domstolens årliga 

rapport 2014, 116).  

5 Analys och resultat   
I detta avsnitt presenteras analysen och dess resultat. Först visas en översikt av de variabler 

som ingår i analysen, sedan följer en beskrivning av resultaten i regressionsanalyserna.  

5.1 Översikt av variablerna  
Analysen visar att åsikter förekommer i 52 procent av de begärda förhandsavgörandena, 

vilket är något fler än de 41 procent som Nyikos redovisar i sin studie (Nyikos 2006, 539) (Se 

tabell 2). Skillnaden kan bero på flera faktorer och är inte problematisk i sig. Det kan betyda 

att antalet begärda förhandsbesked, som innehåller åsikter har ökat över tid, eftersom denna 

studies material är från en senare tidsperiod än Nyikos material. Skillnaden kan också bero på 

att datamaterialet i denna studie skiljer sig från det datamaterial Nyikos använder, t.ex. antal 

länder som omfattas, avgränsning baserat på politikområden och tidsperioden. 

 

Tabell 2: Fördelning i den beroende variabeln  

Beroende variabel Kodning Fördelning 

Förekomst av åsikt Åsikt saknas: 0 

Åsikt finns: 1  

0: 48 %  
1: 52 % 

   

 

Innan regressionsanalys påbörjas kontrolleras alla variabler var för sig. Relevanta 

spridningsmått noteras för att få en uppfattning om variationen inom varje variabel. Detta är 

också bra för att säkerställa att variablerna kodats rätt och att inga extremvärden påverkar det 

slutgiltiga resultatet. Fördelningen i respektive variabel presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: Fördelning i de oberoende variablerna 

Oberoende variabel Kodning Fördelning 

1. Demokratimodell Konstitutionell: 0  

Majoritär: 1 

0: Konstitutionell 

demokratimodell: 88 % 

1: Majoritär 

demokratimodell: 12 %   

2. Domstolsnivå  Första och andra instans: 0 

Högsta instans: 1   

0: Lägre domstolsnivå: 68 

% 

1: Högsta domstolsnivå: 32 

%  

3. Inlärning  Antal år landet varit medlem i EU när 

förhandsavgörande begärs. 

Varierar mellan 1 och 54 år.  

Medelvärde: 35 år.  
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4. Skriftliga yttranden från andra 

medlemsstaters regeringar. 

 

Antalet regeringar som yttrat sig i 

rättsfallet. 

 

Varierar mellan 0 och 13 

stycken.  

Medelvärde: 2.3 stycken 

yttranden.  

5. Regeringen som part i målet Regeringen är inte part i målet: 0 

Regeringen är part i målet: 1 

0: Regeringen ej part: 76 %  

1: Regeringen part: 24 %  

6. Komplexitet   Det totala antalet tolkningsfrågor som 

bifogats av den nationella domstolen 

Varierar mellan 1 och 21 

stycken frågor.  

Medelvärde: 3.0 stycken.  

7. Skriftligt underlag från 

generaladvokat  

Skriftligt underlag saknas: 0 

Skriftligt underlag finns: 1 

 

0: Skriftligt underlag 

saknas: 23 % 

1: Skriftligt underlag finns: 

77 %  

   

 
Fyra av de oberoende variablerna är dikotomier, som endast kan anta två värden: 0 och 1. De 

resterande tre variablerna har en intervallskala eftersom det går att uppskatta avstånden 

mellan variabelvärdena (Teorell & Svensson 2007, 108). Några saker kan noteras för dessa.  

 

Gällande inlärning är medelvärdet cirka 35 år. Detta visar att det finns en övervikt av rättsfall 

som hänskjutits av länder som varit medlemmar i EU under en längre tid. Kanske är det inte 

märkligt eftersom datamaterialet analysen baseras på är relativt nytt, vilket innebär att många 

länder som finns med i urvalet varit medlemmar i EU under en lång tid. För att få en ännu mer 

rättvis bild kan det vara önskvärt att ha ett större datamaterial som täcker in en bredare 

tidsperiod. För variabeln antal skriftliga yttranden från andra medlemsstaters regeringar 

finns en stor övervikt av att antingen ingen, eller endast en, regering valt att uttala sig. Detta 

gäller för hälften av observationerna. Resultatet kan ses som en indikator på att de flesta 

rättsfallen saknar stor politisk vikt och att det endast är den egna regeringen som väljer att 

tycka till om hur EU-domstolen bör döma i fallet. I endast tre observationer valde 10 eller fler 

regeringar att skicka skriftliga yttranden. För rättsfallens komplexitet, dvs. hur många 

tolkningsfrågor den nationella domstolen uttryckt att de vill ha svar på, var det vanligaste 

förekommande utfallet en tolkningsfråga. Detta gäller för en tredjedel av observationerna. 

Endast två observationer hade fler än nio tolkningsfrågor: 19 respektive 21 tolkningsfrågor 

vardera.  

 

Variablerna för skriftliga yttranden samt tolkningsfrågor uppvisar en skev spridning och 

logaritmeras därför för att ge ett mer rättvisande mått i analyserna.  I regressionsanalyser är 

det viktigt att variablerna är normalfördelade kring medelvärdet och snedfördelade variabler 

är därför problematiska. Genom att logaritmera variabeln förändras den teoretiska betydelsen 
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av den. Högre värden trycks ihop vilket gör att förändringen mellan lägre värden betyder mer 

än förändringen mellan högre värden. Variabeln blir därför mer normalt fördelad kring ett 

medelvärde (Sundell 2010). 

5.2 Regressionsanalys  
För att undersöka om hypoteserna får stöd i analysen och hitta de faktorer som förklarar 

förekomsten av åsikter i förhandsbesked genomförs regressionsanalys. I ett första skede 

genomförs bivariata regressionsanalyser för vardera oberoende variabel. För att säkerställa 

vilka faktorer som har en faktisk påverkan och möjliggöra för isolering av andra variabler 

görs även multivariat regressionsanalys där alla oberoende variabler ingår. Även de variabler 

som inte får stöd i de bivariata analyserna kan ha en effekt på övriga variabler och påverka det 

slutgiltiga resultatet. Förhoppningen är att hitta de faktorer som har en effekt på förekomsten 

av åsikt i förhandsbesked och därför är det viktigt att isolera från variabler som inte har någon 

effekt. Det är således viktigt att alla oberoende variabler ingår i den slutgiltiga 

regressionsanalysen.  

 

I tabell 4 nedan presenteras resultaten från regressionsanalyserna. Kolumn 1-7 visar resultaten 

i de bivariata regressionsanalyserna för var och en av de oberoende variablerna. Kolumn 8 

visar resultatet i den multivariata regressionsanalysen där alla sju oberoende variabler ingår.  

 

I de bivariata analyserna uppvisar de oberoende variablerna demokratimodell, domstolsnivå 

och inlärning statistiskt signifikanta resultat, vilket betyder att de anses ha en statistiskt 

säkerställd effekt på den beroende variabeln. Variabeln demokratimodell är statistiskt 

signifikant på 99 procents säkerhetsnivå och uppvisar därmed den högsta signifikansnivån för 

samtliga variabler. B-koefficienten -.402 betyder att länder med en majoritär demokratimodell 

är 40 procent mindre sannolika än konstitutionella demokratier att bifoga åsikter när de begär 

förhandsbesked. Hypotesen för denna variabel var tvådelad då det inte utifrån det teoretiska 

underlaget gick att med säkerhet uttala sig om orsaksriktningen. Resultatet ger stöd till 

hypotes 1b som säger att majoritära länder bifogar åsikter i mindre utsträckning då de är 

skeptiskt inställda gentemot EU-domstolens och de nationella domstolarna i dessa länder inte 

ser det som sin uppgift att uttala sig om politikens utformning.  
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Tabell 4: Regressionsanalys av förekomst av bifogad åsikt  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Demokratimodell 

1 = majoritär 

-.402*** 

(-2.678) 

      -.293* 

(-1.808) 

Domstolsnivå 

1 = slutinstans 

 .200* 

(1.885) 

     .173 

(1.573) 

Inlärning 

1 = ett års ökning 

  .006* 

(1.928) 

    .007** 

(1.976) 

Skriftliga yttranden  

1= ett ytterligare yttrande 

   .063 

(.789) 

   .049 

(.573) 

Regeringen som part i målet 

1 = regering part i målet 

    -.136 

(-1.158) 

  -.114 

(-.960) 

Komplexitet  

1 = en ytterligare 

tolkningsfråga 

     -.048 

(-.682) 

 -.023 

(-.333) 

Generaladvokat 

1 = skriftligt underlag finns 

      .111 

(.927) 

.122 

(.988) 

Konstant .568*** 

(10.941) 

.456*** 

(7.583) 

.299** 

(2.400) 

.459*** 

(4.946) 

.553*** 

(9.611) 

.558*** 

(7.431) 

.435*** 

(4.150) 

.166 

(.911) 

n 100 100 100 100 100 100 100 100 

R
2
/(Justerat R

2
) 

.068 

(.059) 

.035 

(.025) 

.037 

(.027) 

.006 

(-.004) 

.014 

(.003) 

.005 

(-.005) 

.009 

(-.001) 

.147 

(.083) 

Regressionsstandardfel .487 .496 .495 .503 .501 .503 .502 .481 

T-värden i parenteser. *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01 
 

Variabeln domstolsnivå är signifikant på 90 procents säkerhetsnivå och uppvisar i den 

bivariata analysen en positiv samvariation där högsta domstolsnivåer är 20 procent mer troliga 

att bifoga åsikter än lägre nivåer. Detta stämmer överens med hypotesen som säger att högsta 

domstolar, som är mer skeptiskt inställda gentemot EU-domstolen men har större resurser än 

lägre nivåer, kommer vara mer benägna att påverka EU-domstolens tolkning av rättsfall och 

därför bifoga åsikter i större utsträckning.  

 

Variabeln för inlärning visar ett signifikant samband på 90 procents säkerhetsnivå. B-

koefficienten .006 innebär att för varje extra år ett land varit medlem i EU vid tidpunkten för 

hänskjutandet av ett rättsfall ökar troligheten att den nationella domstolen väljer att bifoga en 

åsikt med 0.6 procent. Detta ger stöd till hypotesen att det sker en europeisering och 

socialisering på europeisk nivå där även nationella domstolar tar efter, och lär sig av, 

varandra.  
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Ingen av de resterande fyra oberoende variablerna uppvisar statistiskt säkerställda resultat och 

verkar därför inte ha någon förklaringskraft på den beroende variabeln. Dessa resultat gäller 

dock bara i de bivariata analyserna. För att med säkerhet uttala sig om vilka faktorer som 

faktiskt påverkar förekomsten av åsikt måste alla variabler inkluderas i samma analys. 

Resultatet från den multivariata analysen syns i kolumn 8.  

 

I den multivariata analysen uppvisar inlärning högst signifikansnivå. Styrkan i 

samvariationen ökar lite i jämförelse med den bivariata analysen, från 0.6 till 0.7 procent. För 

varje extra år ett land varit medlem i EU vid tidpunkten för hänskjutandet ökar sannolikheten 

att den nationella domstolen kommer bifoga åsikt i förhandsbesked med 0.7 procent, ett 

resultat som är statistiskt säkerställt på 95 procents säkerhetsnivå. Hypotesen att länder som 

varit medlemmar i unionen en längre tid är mer benägna att bifoga åsikter i förhandsbesked 

får alltså stöd i analysen, även vid kontroll för andra variabler. Huruvida denna effekt är stor 

eller liten är svårt att säga då det saknas tidigare studier att jämföra resultatet med. Även om 

det framstår som en liten effekt blir skillnaden mellan äldre och nyare medlemsländer stor då 

variabeln varierar mellan 1 och 54.  

 

Huruvida ett lands demokratimodell har en effekt på förekomsten av åsikt är fortsatt 

signifikant vid kontroll för övriga variabler. Styrkan i samvariationen minskar däremot något, 

från -40.2 till -29.3 procent. Samvariationen, som innebär att ett land med majoritär 

demokratimodell är 29.3 procent mindre trolig att bifoga åsikter är statistiskt säkerställd på 90 

procents säkerhetsnivå. Hypotes 1b, majoritära länder är mindre benägna att bifoga åsikter, 

får alltså stöd även i den multivariata analysen. Detta ger stöd åt hypotesen att domstolar i 

länder med majoritär demokratimodell beter sig annorlunda än domstolar i konstitutionella 

demokratier. Det verkar alltså finnas en skepsis hos majoritära länder som påverkar 

domstolarnas beteende i förhandsavgörandeproceduren.  

 

Variabeln domstolsnivå är inte fortsatt signifikant i den multivariata analysen. T-värdet för 

variabeln i den multivariata analysen, 1.57 är dock inte långt ifrån gränsen för signifikans på 

90 procents säkerhetsnivå, 1.65. Även om domstolsnivå inte uppvisar tillräckligt hög 

signifikansnivå för att anses ha en säkerställd effekt på den beroende variabeln är det inte 

långt ifrån och det ger en tydlig indikation över åt vilket håll orsaksriktningen går. Analysen 

visar att högsta domstolsnivåer är 17.3 procent mer troliga än lägre nivåer att bifoga åsikter 

när de begär förhandsbesked från EU-domstolen vilket går i linje med hypotesen. För att slå 
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fast den verkliga effekten av domstolsnivå krävs dock ytterligare studier då resultatet från 

denna analys kan bero på att urvalet är litet.  

 

Ingen av de resterande variablerna uppvisar samvariationer som är i närheten av att vara 

signifikanta. Hypoteserna kring att skriftliga yttranden från regeringar, regeringen som part i 

målet, komplexitet och skriftligt underlag från generaladvokat har en inverkan på de 

nationella domstolarnas benägenhet att bifoga åsikter får därmed inte stöd i denna analys och 

kan därför avföras som förklaringsmekanismer.  

5.3 Jämförelse med tidigare forskning  
Eftersom det finns en tidigare studie som undersökt förklaringsfaktorer till förekomsten av 

åsikter i begärda förhandsbesked är det relevant att jämföra resultaten och se om dessa 

märkbart skiljer sig åt. Analysen i denna uppsats innefattar tre variabler som även Nyikos 

använt sig av i sin analys: domstolsnivå, komplexitet och om regeringen är part i målet. Det 

visar sig att de resultat studierna funnit skiljer sig åt på vissa punkter.  

 

Gällande domstolsnivåns effekt visar Nyikos att lägre domstolar är mer troliga att bifoga 

åsikter än högsta nivåer (Nyikos 2006, 542). Detta är ett motsatt resultat än det som redovisas 

i denna undersökning, där analysen finner att högsta domstolar är mer troliga att bifoga 

åsikter än lägre nivåer. Även om samvariationen i den multivariata analysen inte är statistiskt 

signifikant är det tydligt att orsakssambandet är tvärtemot den Nyikos finner. Skillnaden kan 

bero på slumpen men för att säkerställa den faktiska effekten av domstolsnivå behövs fler 

studier på området. Gällande rättsfallets komplexitet, som operationaliseras genom att se till 

antal tolkningsfrågor finner Nyikos att det finns en samvariation mellan antal tolkningsfrågor 

och förekomsten av åsikter. För varje ytterligare tolkningsfråga ökar sannolikheten att åsikt 

bifogas med 8 procent, vilket är statistiskt säkerställt på 90 procents nivå (Nyikos 2006, 541). 

I denna analys har variabeln använts på samma sätt som i Nyikos studie men analysen 

uppvisar ej ett signifikant resultat. Den tredje variabeln som förekommer i båda studierna är 

huruvida regeringen är part i målet eller inte. I detta fall råder ingen konflikt mellan studierna 

eftersom ingen uppvisat statistiskt signifikanta resultat gällande denna variabel.  

 

Sammanfattningsvis visar jämförelsen mellan studierna att resultaten i viss utsträckning 

skiljer sig från varandra. Då båda studierna vill uttala sig om samma sak är detta 

problematiskt. Skillnaden kan bero på att de observationer och länder som ingår i studierna 
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skiljer sig åt. I Nyikos studie ingår endast fem medlemsländer, i denna studie ingår 14. För att 

verkligen uttala sig om vilka faktorer som påverkar nationella domstolars beteende i 

förhandsavgörandeproceduren, när det gäller huruvida frågor bifogas eller inte, krävs 

ytterligare studier.  

6 Diskussion och slutsatser  
Denna studie har försökt hitta förklaringar till nationella domstolars beteende inom ramen för 

förhandsavgörandeproceduren, med fokus på bifogandet av åsikter när förhandsavgöranden 

begärs. Syftet med studien var att skapa en bättre förståelse för hur nationella domstolar kan 

förstås som politiska aktörer inom EU. Genom att fokusera på domstolarnas agerande, främst 

inom ramen för förhandsavgörandeproceduren och huruvida de väljer att bifoga åsikter eller 

inte när de begär förhandsbesked från EU-domstolen är det möjligt att ta reda på hur 

domstolar påverkar politikens utformning inom EU. Genom regressionsanalys, baserad på sju 

stycken oberoende variabler, vardera sammankopplad med en hypotes kring variabelns effekt, 

framkom att tre faktorer verkar ha en effekt på den beroende variabeln. De största 

förklaringsfaktorerna till de nationella domstolarnas agerande inom 

förhandsavgörandeproceduren går att finna i landets demokratimodell och hur länge det varit 

medlem i EU. Även vilken domstolsnivå som begär förhandsbesked verkar ha betydelse, även 

om resultatet inte riktigt når statistiskt säkerställt resultat. 

 

Demokratimodell speglar de politiska och juridiska grundförutsättningarna i samhället. Ett 

lands tradition av demokratimodell är djupt rotad och förändras inte lättvindigt. Detta 

indikerar att vissa av EU:s medlemsländer är bättre anpassade till den rättsliga ordning som 

gäller inom EU och därför använder sig av de system som finns i större utsträckning. Tidigare 

forskning har slagit fast att majoritära länder begär färre förhandsbesked än konstitutionella 

länder och denna analys visar även att domstolar i majoritära länder är mindre benägna att 

försöka påverka EU-domstolen genom att bifoga åsikter när de begär förhandsbesked. 

Slutsatsen blir att konstitutionella länder dels använder sig av förhandsavgörandeproceduren i 

större utsträckning och dels är mer strategiska när det gör så. I förlängningen kan detta leda 

till en snedfördelning i unionen där vissa medborgare, som bor i konstitutionella länder, får 

sina rättigheter skyddade i större utsträckning än medborgare i majoritära länder, som hålls 

utanför. Genom att bifoga åsikter när de begär förhandsbesked påverkar de nationella 

domstolarna EU-domstolens slutgiltiga tolkning. Om domstolar från vissa länder aldrig 

uttrycker åsikter kommer EU-domstolen inte heller att förstå hur rättssystemet och den 
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politiska utformningen fungerar dessa länder. Därför förstår EU-domstolen kanske inte heller 

vilka effekter ett beslut får. Det kan påverka rättssäkerheten för medborgare som bor i EU, 

vilket är problematiskt då unionen bygger på att hela EU:s befolkning ska ha tillgång till 

samma rättigheter och skydd.  

 

Vad gäller inlärning tyder resultatet på att det sker en europeisering i EU, som fördjupar och 

driver på integrationen i unionen och leder till att medlemsländerna blir mer lika varandra 

över tid. Europeiseringen påverkar alla aspekter i samhället och analysen visar att detta inte 

minst innefattar nationella domstolar. En nationell domstol som varit medlem i EU under en 

längre tid är mer benägen att bifoga åsikter, en effekt som gäller oavsett demokratitradition. 

 

Demokratimodell ligger tidsmässigt före inlärning, eftersom ett lands tradition av demokrati 

går längre tillbaka i historien än medlemskap i EU. På ett sätt kan det tänkas att 

demokratimodell påverkar inlärning eftersom alla de länder som varit medlemmar i EU sedan 

bildandet av EKSG tillhör gruppen konstitutionell demokrati. Båda variablerna är dock 

signifikanta i den multivariata analysen. Effekten av demokratimodell minskar vid kontroll 

för inlärning och effekten av inlärning ökar vid kontroll för demokratimodell. Kanske kan det 

betyda att ett lands demokratitradition minskar benägenheten att bifoga åsikter men att denna 

effekt avtar över tid, i och med att domstolarna lär sig mer om EU:s rättsliga system.  

 

Passningsmåtten i den multivariata analysen är relativt låga, vilket indikerar att det kan finnas 

ytterligare tänkbara förklaringsvariabler till den beroende variabeln, som inte fångas upp av 

analysen. Justerat R
2 

säger hur stor andel av variationen i observationerna som kan förklaras 

av analysmodellen. I den multivariata modellen är det justerade R
2 

-värdet 0.083 vilket 

betyder att modellen kan förklara cirka 8 procent av variationen i populationen. Eftersom det 

inte finns någon tidigare studie att jämföra värdet med är det svårt att säga om det är 

problematiskt lågt. Samhällsvetenskapliga studier tenderar dessutom att ha låga R
2
-värden. 

För att nå ett högre värde behöver fler variabler inkluderas i analysen. Framtida forskning på 

området bör därför sträva efter att undersöka ytterligare variabler för att avgöra om dessa har 

en effekt på förekomsten av åsikter i förhandsbesked. Möjliga ytterligare variabler kan 

exempelvis inkludera välfärdsmodell, eftersom det är något grundläggande i samhället som 

påverkar mycket annat, eller domstolarnas budget, eftersom den styr hur mycket tid domarna 

har att spendera på att utforma förhandsbesked.  
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Genom analysen har denna undersökning bidragit till en bättre förståelse för hur nationella 

domstolar agerar som strategiska politiska aktörer inom EU. Analysen har även lett till en 

större kunskap om vilka faktorer som kan förklara förekomsten av åsikter när nationella 

domstolar begär förhandsbesked från EU-domstolen. Vidare studier bör sträva efter att i ännu 

större utsträckning förklara hur nationella domstolar kan ses som politiska aktörer i EU. För 

att med säkerhet uttala sig om vilka faktorer som påverkar de nationella domstolarnas 

benägenhet att bifoga åsikter krävs ytterligare studier, gärna med ett ännu mer omfattande 

datamaterial. Framtida studier bör fokusera på ett annat urval, som t.ex. även innefattar 

mindre länder, som begär färre förhandsbesked.  Framtida studier borde även, förutom att 

utveckla resonemangen kring samvariation och isolering, försöka hitta belägg för tidsordning 

och mekanismen genom fallstudier.  

 

Denna studie har visat att nationella domstolars agerande inom ramen för 

förhandsavgörandeproceduren verkar vara strategiskt. Detta stämmer överens med vad 

tidigare forskning på området hävdat. Demokratimodell har en signifikant effekt på 

benägenheten att bifoga åsikter. Givet att detta beror på det resonemang som Wind 

presenterar, att majoritära länder inte har en vana av att domstolarna tar sig an en politisk roll, 

tyder det på att nationella domstolar agerar strategiskt och domstolar i konstitutionella länder 

utnyttjar möjligheten att påverka den europeiska politikens utformning. Även inlärning har en 

signifikant effekt vilket visar att domstolarna är beroende av information och kunskap, som de 

lär sig av andra domstolar i unionen över tid, för att utnyttja förhandsavgörandeproceduren till 

sin egen fördel. Även om effekten av domstolsnivå inte var signifikant i den multivariata 

analysen tyder det ändå på att det verkar finnas en effekt, som också den stödjer idén om 

strategiskt agerande, där högsta domstolsnivåer vill skydda det nationella juridiska och 

politiska systemet mot påverkan från EU-domstolen genom att uttrycka åsikter och påverka 

EU-domstolens slutgiltiga tolkningar av EU-rätten.  

 

På ett teoretiskt plan har studien bidragit genom att utveckla ett flertal hypoteser, grundade i 

tidigare forskning, kring nationella domstolars beteende. Många av dessa har aldrig tidigare 

prövats i relation till nationella domstolars benägenhet att bifoga åsikter utan kommer från en 

mer generell tanke kring domstolars beteenden. Genom regressionsanalys framkom att två av 

dessa hypoteser fick stöd, vilket har bidragit till helt ny kunskap inom forskningsfältet. 

Empiriskt gör studien ett bidrag genom att studera ett nytt datamaterial som både är mer 
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omfattande än den tidigare studie av Nyikos som finns kring bifogandet av åsikter i 

förhandsavgörandeproceduren. Datamaterialet är mer omfattande då det inkluderar fler länder 

och politikområde än det material Nyikos använt sig av. Dessutom är materialet från en 

senare tidsperiod och således mer aktuellt. Analysen visar även att Nyikos resultat inte håller 

och att det, oavsett om skillnaden mellan studierna beror på datamaterialen, behövs ytterligare 

studier för att med säkerhet uttala sig om vilka faktorer som verkligen påverkar domstolarnas 

beteende i förhandsavgörandeproceduren.  
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Appendix A 

Ytterligare exempel på frågeräkning för mätning av komplexitet.  

 
I mål C-483/12, Pelckmans Turnhout NV mot Walter Van Gastel Balen NV m.fl.. [2014] 

presenterar den nationella domstolen fyra stycken punkter: 

”Ska likhetsprincipen i artikel 6.3 [FEU] och i artiklarna 20 och 21 i … stadgan …, 

jämförd med artiklarna 15 och 16 i nämnda stadga och artiklarna 34 FEUF–36 FEUF, 56 

FEUF och 57 FEUF tolkas så, att nämnda princip utgör hinder för sådana bestämmelser 

som de som föreskrivs i artiklarna 8, 9, 16 och 17 i lagen … om öppettider …, genom att 

den skyldighet att hålla stängt en dag i veckan som föreskrivs i dessa artiklar  

–        inte ska tillämpas på näringsidkare som bedriver verksamhet på järnvägsstationer 

eller på kollektivtrafikföretags försäljningsställen, och inte heller på försäljning på 

flygplatser och i hamnområden som är öppna för internationell trafik eller på försäljning 

på bensinstationer eller försäljningsställen vid motorvägar, men däremot på näringsidkare 

som bedriver verksamhet på andra platser,  

–        inte ska tillämpas på näringsidkare som saluför sådana varor som tidningar, 

tidskrifter, tobak och tobaksvaror, telefonkort och National Loterijs produkter, 

lagringsmedier för audiovisuella verk och videospel samt glass, men däremot på 

näringsidkare som saluför andra varor,  

–        enbart ska tillämpas på detaljhandel, det vill säga företag som är inriktade på 

försäljning till konsument, men däremot inte ska tillämpas på andra näringsidkare,  

–        i vart fall medför en betydligt större begränsning för näringsidkare som bedriver sin 

verksamhet från ett fysiskt försäljningsställe och som har direkt kontakt med 

konsumenten, än för näringsidkare som bedriver sin verksamhet via en internetbutik eller 

eventuellt via andra distansförsäljningskanaler?”  

 

Även om dessa punkter tillsammans bildar en fråga, som avslutas med ett frågetecken, anses 

påståendena vara likvärdiga separata underfrågor och har därför räknats som egna frågor. 

Observationen har därför kodats för fyra stycken tolkningsfrågor. 

 

I mål C-127/11 [2013], Aldegonda van den Booren mot Rijksdienst voor Pensioenen, valde 

den belgiska nationella domstolen att hänskjuta följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:  

 
19      Arbeidshof te Antwerpen beslutade under dessa omständigheter att vilandeförklara 

målet och att ställa följande två frågor till domstolen:  
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”1)      Är artikel 52.1 i den kungliga förordningen av den 21 december 1967 …, enligt 

vilken en efterlevandepension sänks till följd av en höjning av den ålderspension som 

betalas ut med stöd av [AOW], till följd av genomförandet av likabehandling av kvinnor 

och män enligt lagen av den 28 mars 1985, förenlig med [union]srätten, särskilt 

artikel 46a i förordning (EEG) nr 1408/71 … ?  

2)      Är artikel 52.1 i den kungliga förordningen av den 21 december 1967 … förenlig 

med [union]srätten, och närmare bestämt med artiklarna 10 EG och 39–42 EG, om denna 

nationella bestämmelse tolkas så, att ålderspension som betalas ut med stöd av [AOW] ska 

anses utgöra en sådan ålderspension eller motsvarande förmån som avses i den 

bestämmelsen? Om så inte är fallet, är då den nationella domstolen skyldig att inte 

tillämpa artikel 52.1 i den kungliga förordningen av den 21 december 1967?”  

 

Eftersom fråga två i själva verket innehåller två separata frågor har rättsfallet kodats som tre 

frågor.  
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