
Uppgift 1 - Definitionsuppgift: 
	
1) generaladvokat 
 
 
 
 
2) rätten till effektiva rättsmedel 
 
 
 
 
3) privilegierade sökanden 
 
 
 
 
4) förhandsavgörande  
 
 
 
 
5) acte clair-läran 
 
 
 
6) acte eclairé-läran  
 
 
 
7) överträdelsetalan  
 
 
 
 
8) passivitetstalan 
 
 
 
 
9) ex officio 
 
 
 
 
10) tribunalen	 	



Uppgift 1 – Facit  
 
1) Generaladvokater hör till EU-domstolens organisation där de fungerar som oberoende 
sakkunniga. Generaladvokaternas uppgift är att förbereda icke-bindande förslag till 
avgörande. 
 
2) Rätten till effektiva rättsmedel betyder att individer ska ha möjligheten att överklaga 
beslut och andra administrativa åtgärder till en oavhängig domstol. Den innebär även att 
enskilda ska ha rätt att föra talan i sin egen sak och annars också ges möjligheten till 
effektivt rättsskydd. 
 
3) Privilegierade sökanden är medlemsländer, rådet, kommissionen och Europaparlamentet. 
Inga särskilda villkor gäller för att de ska kunna väcka ogiltighetstalan.  
 
4) Förhandsavgörandet (preliminary ruling) handlar om en process där en domstol i ett 
medlemsland ber om hjälp av EU-domstolen angående tolkning av fördragen samt 
giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutas av unionens institutioner, organ och 
byråer. 
 
5) Enligt acte clair-läran behöver en domstol mot vars avgöranden det inte finns rättsmedel 
inte be om förhandsavgörande ifall det inte finns något rimligt tvivel om hur tolkningsfrågan 
ska avgöras. 
 
6) Enligt Acte eclairé-läran har den nationella domstolen inte skyldighet att begära 
förhandsavgörande om det redan finns klart prejudikat från EU-domstolen som kan tillämpas 
i fallet. 
 
7) Överträdelsetalan eller fördragsbrottstalan är en talan mot ett medlemsland om 
fördragsbrott. Talan kan väckas av kommissionen eller av ett annat medlemsland. 
 
8) Passivitetstalan förs för att förplikta EU-institutionerna och -organen att vidta åtgärder. 
Passivitetstalan kan endast föras mot rena underlåtenheter, och kan därmed inte föras mot 
negativa beslut. 
 
9) Ex efficio innebär att domstolen kan döma/avgöra utan att den andra parten yrkar på det.  
 
10) Tribunalen är en av Europeiska unionens två rättsinstanser och behandlar som första 
instans främst talan om ogiltigförklaring och passivitetstalan mot EU-institutionerna. Till 
tribunalens allmänna behörighet hör speciellt talan som väcks av enskilda fysiska och 
juridiska personer.  
  



Uppgift 2 - Domstolen  
 
 
1) Då domstolen sammanträder i plenum består sammansättningen av ___ domare, 
eftersom sammansättningen alltid bör bestå av ett ojämnt antal domare enligt 
domstolens stadga (artikel 17).  
 
Problemet som vållats av att domstolens domarkår idag består av jämnt antal 
domare har lösts så att den äldsta domaren inte sitter i plenum.  
 
Sant/Falskt  
 
2) Enligt domstolens stadga (artikel 21) väcks talan vid domstolen genom en 
skriftlig/muntlig ansökan som är ställd till ____________________. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
3) Domarnas avvikande åsikter offentliggörs.   
 
Sant/Falskt 
 
4) Domarna utses av medlemsstaternas regeringar för en period av ____ år. 
  
Mandatet kan förnyas.  
 
Sant/Falskt  
 
5) Domstolen handlägger: 
 
1. 
2. 
3.  



Uppgift 2 – Facit  
 
 
1) 27, Falskt (yngsta domaren sitter inte i plenum) 
 
2) skriftlig, justitiesekreteraren 
 

1. sökandens namn 
2. (sökandens) hemvist 
3. (sökandes) ställning 
4. motparternas namn 
5. tvisteföremålet 
6. yrkanden 
7. grunderna för talan 

 
3) Falskt (domstolen uppträder enhälligt utåt och avvikande åsikter offentliggörs  
inte) 
 
4) 6, Sant 
 
5) 

1. Både talan mot EU och talan mot medlemsstater 
2. Begäran om förhandsavgörande 
3. Överklaganden över tribunalens domar gällande rättsfrågor 

  



Uppgift 3 - Förhandsavgöranden 
	
 
1) Vem har en skyldighet att be om förhandsavgörande?  
 
2) Vem har rätt att be om förhandsavgörande? 
 
3) Vilka är förutsättningarna för att kunna begära förhandsavgörande enligt Vaassen-
kriterierna? 
 
	 	



Uppgift 3 – Facit  
	
 
1) De högsta instanserna (sådana instanser vilkas avgöranden inte kan överklagas) 
har en skyldighet att be om förhandsavgörande i ett fall där unionsrättens mening 
inte är klar. 
 
Alla domstolar är alltid skyldiga att begära förhandsavgörande i situationer som 
gäller giltigheten av en EU-rättsakt. (Obs. Medlemsstaternas domstolar får aldrig 
förklara en EU-rättsakt ogiltig på egen hand.) 
 
2) De lägre instanserna får be om förhandsavgörande i ett fall där unionsrättens 
mening inte är klar. 
 
3) Domstolen bör vara 

1. ett organ som är 
2. grundad på laglig bas 
3. permanent och oberoende, som 
4. har som uppgift att skilja generellt definierade meningsskiljaktigheter och 
5. är bundet till regler som gäller inter partes som liknar regler som gäller i 

vanliga domstolar, och som 
6. fungerar som egentlig rättsinstans för ifrågavarande fall och ger bindande 

beslut, samt 
7. är bundet till att följa lagen.  

	


