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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionens domstol föreslår fyra reformer som endast kan genomföras genom beslut 
av Europaparlamentet och rådet (via det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med parlamentet 
och rådet på jämställd fot), efter att de har erhållit kommissionens yttrande1.

Allmänna kommentarer: Analysen av domstolens förslag försvåras av rättsväsendets 
uppbyggnad inom Europeiska unionen, där ”Europeiska unionens domstol” omfattar 
”domstolen”, ”tribunalen” och ett möjligt antal ”specialdomstolar”2 (varav 
”Europeiska unionens personaldomstol” ännu så länge är den enda). Detta kompliceras 
ytterligare av det faktum att bestämmelserna om dessa rättsinstansers struktur och funktion 
finns spridda över fyra olika rättsakter: fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), stadgan för 
Europeiska unionens domstol (nedan kallad stadgan, som är ett protokoll till EUF-fördraget) 
och domstolens rättegångsregler, vilka alla hänvisar till och kompletterar varandra.

Domstolens förslag presenteras i fyra huvudpunkter (A till D).

Till dessa har föredraganden lagt till ytterligare ett reformförslag: införandet av en 
bestämmelse om ”skiljaktig mening” (punkt E och ändringsförslagen 1 och 3).

A. Inrätta ett vice ordförandeskap för domstolen (se artikel 1.1 och 1.2 i domstolens förslag)

Reformens syfte

Vice ordföranden ska bistå domstolens ordförande i varje mål som hänskjuts till den stora 
avdelningen, ersätta ordföranden i dennes dömande verksamhet när han har förhinder samt 
bistå eller ersätta ordföranden i dennes övriga verksamhet vid domstolen (representation, 
administration osv.).

Kommentar

Domstolens ordförande – som väljs av och bland domarna för en tid av tre år – ”leder 
domstolens dömande verksamhet samt dess förvaltning; han är ordförande vid sammanträden 
och överläggningar”3.

Som domstolen påpekar har den arbetsbörda som följer av ordförandeskapet blivit allt tyngre 
till följd av unionens successiva utvidgning, inte minst när det gäller domstolens 
representation och administration.

Föredraganden stöder denna reform.

B. Ändra sammansättningen av den stora avdelningen och utöka antalet domare som ingår i 
den från 13 till 15 (se artikel 1.2 i domstolens förslag)

                                               
1 Artikel 281 andra stycket i EUF-fördraget.
2 Artikel 19.1 i EU-fördraget.
3 Artikel 253 tredje stycket i EUF-fördraget; artikel 8 i domstolens rättegångsregler.
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Reformens syfte

Stora avdelningen får ökad kapacitet, och fler domare deltar i dess verksamhet.

Fram till nu har ordförandena för de fyra avdelningarna med fem domare varit ständiga eller 
”ex officio” medlemmar av den stora avdelningen. Domstolen föreslår att denna ordning 
avskaffas och att den stora avdelningens sammansättning utökas till 15 domare1.

Kommentar

Domstolen påpekar att domstolens ordförande och ordförandena på avdelningarna med 
fem domare i dagsläget har en mycket stor arbetsbörda, medan övriga domare relativt sällan 
deltar i de mål som hänskjuts till den stora avdelningen.

Föredraganden stöder denna reform.

C. Göra det möjligt att knyta tillförordnade domare till personaldomstolen (artiklarna 1.8 
och 2 i domstolens förslag till ändring i stadgan samt ändringsförslag 2 och 4)

Reformens syfte

Om en av personaldomstolens domare under en längre tid – uppskattningsvis mer än 
tre månader – är förhindrad att delta i handläggningen av mål av medicinska skäl ska denne 
kunna ersättas.

Kommentar

Tillförordnade domare ska väljas från en förteckning över tre före detta ledamöter av 
domstolen som utarbetats av rådet på förslag av domstolens ordförande. Den tillförordnade 
domaren ska endast inneha tjänsten så länge en domare som han eller hon ersätter inte kan 
återuppta den. Domstolen hävdar att detta är en flexibel lösning som säkerställer att berörda 
domare kan träda i tjänst så snart de har utsetts. Denna ordning skulle även gälla för andra 
specialdomstolar som inrättas i enlighet med artikel 257 i EUF-fördraget 
(Europeiska unionens personaldomstol är ännu så länge är den enda).

Föredraganden ställer sig tveksam till att detta är den rätta lösningen på detta problem (se 
ändringsförslag 4 avseende stadgan och motiveringen till detta).

D. Utöka antalet domare i tribunalen från 27 till 39 (artikel 1.7 i domstolens förslag)

Reformens syfte

Tribunalen ska ges möjlighet att reducera den digra målbalansen, en följd av det kontinuerligt 
växande antalet pågående mål, och respektera den princip om skälig tid som stadfästs i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventionen 

                                               
1 Artikel 16.2 i stadgan; artikel 11 b.1 och 11 b.2 i domstolens rättegångsregler.
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angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen).

Kommentar

”Tribunalen ska ha minst en domare per medlemsstat”1. Tribunalens domare ”ska utses av 
medlemsstaternas regeringar i samförstånd på sex år”2. Det nuvarande antalet domare 
fastställs i stadgan till 273.

Tribunalen är behörig att i första instans pröva och avgöra talan eller mål som rör 
lagenligheten av lagstiftningsakter och rättsakter som beslutas av unionens institutioner, organ 
eller byråer4 med undantag för talan i vissa fall som väcks av medlemsstaterna mot en av 
unionens institutioner eller som en institution väcker mot en annan institution5. Tribunalens 
avgöranden kan överklagas till domstolen, dock endast i rättsfrågor6. Därmed är det upp till 
tribunalen fälla avgöranden i de flesta mål, varav en del är mycket komplicerade och 
innefattar stora mängder faktauppgifter som måste beaktas, exempelvis mål som rör 
konkurrensfrågar och statligt stöd och de många aktuella målen om ansökningar om 
gemenskapsvarumärken. Domstolen pekar på det växande antalet anhängiggjorda mål, från 
787 år 2000 till 1 300 år 2010 (motsvarande en ökning på 65 procent). 

Domstolen har tittat närmare på två möjliga lösningar på problemet med tribunalens tunga 
arbetsbörda: 

Den kan antingen inrätta en specialdomstol med behörighet att pröva och avgöra talan inom 
ett visst område7 eller utöka antalet domare8. Tribunalen har själv diskuterat möjligheten att 
inrätta en specialdomstol på området för immaterialrätt9. 

Domstolen har kommit fram till att en ökning av antalet domare är att föredra framför 
inrättandet av en specialdomstol på området för immaterialrätt. Som främsta skäl anger 
domstolen den föreslagna åtgärdens effektivitet och flexibilitet och situationens brådskande 
karaktär.

Enligt detta resonemang kan den effektivitetsvinst som en specialisering syftar till i lika mån 
uppnås genom att avdelningar inrättas inom tribunalen. Det tar mindre tid att utöka antalet 
domare och att utse dessa än att inrätta en ny specialdomstol. Vad flexibilitet beträffar anser 
domstolen att en enhetlig tribunal lätt kan anpassa sina personalresurser till förändringar i 
målbalansen mellan olika områden.

                                               
1 Artikel 19.2 andra stycket i EU-fördraget.
2 Artikel 19.2 tredje stycket i EU-fördraget.
3 Artikel 254.1 i EUF-fördraget och artikel 48 i stadgan.
4 Artikel 256.1 första stycket i EUF-fördraget.
5 Artikel 51 i stadgan.
6 Artikel 256.1 andra stycket i EUF-fördraget.
7 I enlighet med artikel 257 i EUF-fördraget.
8 I enlighet med artiklarna 19.2 i EU-fördraget och 254.1 i EUF-fördraget och artikel 48 i stadgan.
9 Skrivelse av den 22 december 2009 till domstolens ordförande.
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Tribunalen motiverar sitt förslag att inrätta en specialdomstol på följande sätt: Syftet med den 
reform av rättsväsendet som infördes genom Nicefördraget och bekräftades genom 
Lissabonfördraget var att så långt det går pröva mål i första instans. Det lämpar sig mycket 
väl att överföra behörighet i immaterialrättsliga mål till en sådan specialdomstol eftersom 
ämnet är specifikt, enhetligt och klart avgränsat. Mål av denna typ utgör en betydande del –
närmare bestämt en tredjedel – av de mål som redan anhängiggjorts vid tribunalen. Domare, 
juristsekreterare och tjänstemän som valts utifrån sin expertis inom ett specifikt område är 
mer produktiva i såväl kvalitativ som kvantitativ bemärkelse. Erfarenheterna med EU:s 
personaldomstol visar att högre produktivitet går hand i hand med lägre kostnader. En 
successiv ökning av antalet domare i tribunalen ser inte ut att erbjuda en hållbar lösning på 
problemet med en ohållbar arbetsbörda ser ut att återkomma i framtiden.

I domstolens förslag behandlas inte frågan om hur de tolv ytterligare domarna ska utses. Den 
allmänna – ovan redan citerade – regeln att de ska ”utses av medlemsstaternas regeringar i 
samförstånd” skulle därför gälla. Alternativet vore att införa något slags rotationssystem.

En annan lösning för att minska tribunalens arbetsbörda vore att låta domstolen anhängiggöra 
mål av fler slag än vad som idag anges i artikel 51 i stadgan, detta mot bakgrund av att 
arbetsbördan hos domstolens inte tycks vara lika överhängande som hos tribunalen.

Till dess att kommissionen har avgett sitt yttrande avstår föredraganden från att ta slutlig 
ställning till domstolens förslag att utöka antalet domare i tribunalen.

E. Införa en bestämmelse om ”skiljaktig mening” i domstolens regelverk

Med skiljaktig mening avses möjligheten för en domare som i ett mål har en avvikande 
mening om det avgörande som en majoritet av domarna förespråkar, eller om de skäl som 
anförs för detta, att meddela sin mening i överläggningarna och se till att den offentliggörs 
tillsammans med avgörandet. Skiljaktig mening utgör med andra ord ett undantag från 
principen att vad som förekommit vid domstolens överläggningar inte ska yppas. Tanken på 
att införa möjligheten till skiljaktig mening i domstolens rättegångsregler är inte ny, men har 
under lång tid betraktats som tabu. Föredraganden menar att det finns tunga skäl att införa en 
sådan ordning. För det första ingår den i regelverket för författningsdomstolarna i flera (nio) 
medlemsstater – Danmark, Finland, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Portugal, Spanien, 
Sverige och Tyskland – utan att detta undergräver dessa domstolar, sätter deras trovärdighet 
på spel eller skapar missämja i de respektive domarkollegierna. Även domarna vid 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har denna möjlighet och utnyttjar den 
ofta.

Bestämmelser om skiljaktig mening ger domarmajoriteten i ett mål möjlighet att anföra sina 
skäl på ett tydligare, begripligare och mer övertygande sätt än i ett avgörande som är resultatet 
av en otymplig kompromiss. De kan därmed bidra till bättre domstolsbeslut. I mål som rör 
frågor där den allmänna opinionen är delad, exempelvis i diskrimineringsmål, ser skiljaktiga 
meningar till att allmänheten blir på det klara med att det finns mer än ett svar på den fråga 
som domstolen ställs inför och att andra rättsligt korrekta alternativ är möjliga. De kan på 
detta vis bidra till att mildra viktiga sociala motsättningar.

Samtidigt vore det oklokt att tillåta skiljaktiga meningar i alla slags mål som anhängiggörs vid 
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EU-domstolen. De bör begränsas till mål inför domstolen och, bland dessa, till tvister som rör 
principiella frågor där skiljaktiga meningar kan få betydelse för den framtida 
rättstillämpningen och de allmänna rättsprinciperna. Förslagsvis bör det framgå i domstolens 
rättegångsregler i vilka kategorier av ärenden skiljaktiga meningar är tillåtliga.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Utkastet från domstolen Ändringsförslag

(9a) I viktiga mål som prövas av 
domstolen, i första hand mål som reser 
grundläggande frågor om 
Europeiska unionens rättsordning, bör en 
domare under domstolens överläggningar 
ha möjlighet att förklara sin avsikt att 
avge en skiljaktig mening om avgörandet, 
eller om de skäl som anförs för detta, som 
ska offentliggöras tillsammans med 
avgörandet. Med en sådan möjlighet –
stadfäst hos författningsdomstolarna i 
flera av Europeiska unionens 
medlemsstater liksom hos 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna – säkerställs att allmänheten 
är medveten om att det finns mer än ett 
svar på den fråga som domstolen ställs 
inför och att andra rättsligt korrekta 
alternativ är möjliga och därmed kan få 
betydelse för den framtida 
rättstillämpningen. Samtidigt ger den 
domarmajoriteten i ett mål möjlighet att 
anföra sina skäl på ett klart och tydligt 
sätt. Erfarenheten visar att bestämmelser 
om skiljaktig mening inte undergräver 
trovärdigheten för de domstolar som har 
infört dem.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Utkastet från domstolen Ändringsförslag

(10) För att specialdomstolarna ska 
kunna fungera på ett tillfredsställande 
sätt vid frånvaro av en domare som under 
en längre tid är förhindrad att delta i 
handläggningen av mål, utan att 
domarens arbetsoförmåga för den skull 
har bedömts vara fullständig, bör det 
föreskrivas en möjlighet att knyta 
tillförordnade domare till dessa 
domstolar.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till förslaget till ändring av artikel 1 led 8.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)

Utkastet från domstolen Ändringsförslag

(4a) Artikel 35 ska kompletteras med 
följande stycke:
”En domare som under domstolens 
överläggningar har förklarat sig oenig 
med den dom som ska avkunnas, eller 
med de skäl som anförs för denna dom, 
har rätt att avge en skiljaktig mening. 
Denna ska offentliggöras tillsammans 
med domen. Tillämpningsföreskrifter 
beträffande tillåtligheten för skiljaktig 
meningar och det detaljerade förfarandet 
för avgivandet av sådana skiljaktiga 
meningar ska fastställas i domstolens 
rättegångsregler.”
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Or. en

Motivering

Se förslaget till ändring av skäl 9a (nytt).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8

Utkastet från domstolen Ändringsförslag

8. Artikel 62c ska kompletteras med 
följande stycke:

utgår

”Parlamentet och rådet får med stöd av 
artikel 257 FEUF besluta att till 
specialdomstolarna knyta tillförordnade 
domare för att ersätta frånvarande 
domare som under en längre tid är 
förhindrade att delta i handläggningen av 
mål, utan att deras arbetsoförmåga för 
den skull har bedömts vara fullständig. 
Parlamentet och rådet ska för det 
ändamålet fastställa reglerna för hur de 
tillförordnade domarna ska utses, de 
tillförordnade domarnas rättigheter och 
skyldigheter samt de villkor under vilka 
tjänsten som tillförordnad domare ska 
utövas och de omständigheter som medför 
att tjänsten upphör.”

Or. en

Motivering
Som framgår av artikel 3 i domstolens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol (förordning (CJCE) 
01923/2011) ska tillförordnade domare ha samma befogenheter som domarna, men enbart 
vid handläggningen mål som de blivit tilldelade. Detta innebär att de enbart ska utöva 
dömande verksamhet i strikt mening och inte får delta vare sig i personaldomstolens 
administrativa arbete eller i valet av personaldomstolens ordförande och 
avdelningsordförande. Vidare innebär den att en tillförordnad domare inte har rätt till 
bistånd av ett eget kabinett (förklarande not, sida 2 i samma handling). Denna särbehandling 
av tillförordnade domare innebär en risk för att det uppstår en klassindelning av domarkåren 
som skulle kunna vara till skada för specialdomstolens verksamhet.
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