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Jag vill tacka mina nära och kära för deras stöd under mina studieår!  



 
 

Sammanfattning 
EU-domstolen har i sin rättspraxis fastslagit att EU-rätten syftar till att tillgodose enskildas EU-
rättsliga rättigheter. För att enskilda ska kunna åberopa sina EU-rättsliga rättigheter etablerade 
domstolen principen om direkt effekt. Direkt effekt innebär att enskilda kan åberopa sina 
EU-rättsliga rättigheter inför medlemsstaternas domstolar.  
 
Direkt effekt säkerställer att enskilda får de rättigheter som EU-rättsliga rättskällor tillerkänner 
dem tillgodosedda. Mål Francovich utvisade dock att direkt effekt är ineffektiv under vissa 
omständigheter. EU-domstolen betonade i målet vikten av att enskilda kan tillerkännas 
skadestånd för sådana skador som uppkommer till följd av att medlemsstaten inte tillerkänner 
dem rättigheterna och då direkt effekt inte kan tillämpas. I sådana situationer bedöms 
medlemsstaten ha begått en EU-rättslig överträdelse som kan föranleda skadeståndsskyldighet. 
EU-domstolens syfte med introduceringen av rätten till statsskadestånd är att säkerställa ett 
effektivt skydd för enskildas EU-rättsliga rättigheter.  
 
Möjligheten till ett sådant skadestånd är begränsad till tre kumulativa rekvisit där det andra 
rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” är det svåraste rekvisitet för den enskilde att 
uppfylla. Denna svårighet har satt frågan om statsskadeståndets effektivitet på sin spets. Rätten 
till statsskadestånd aktualiseras vid olika typer av medlemsstaters överträdelser av EU-rätten 
såsom icke-implementering av EU-direktiv inom rätt tid, felaktig implementering av EU-
direktiv och EU-rättsliga överträdelser av nationella domstolar som dömer i sista instans. Vid 
förstnämnda typer av överträdelser kan konstateras att det inte föreligger några svårigheter för 
enskilda att uppfylla ovanstående rekvisit och således erhålla statsskadestånd för sina skador. 
Vad gäller de två sistnämnda överträdelserna ter sig enskildas åtkomst till statskadestånd vara 
mer begränsad då det är betydligt svårare att uppnå samma rekvisit. Att statsskadestånd innebär 
ersättning i form av monetära medel är, i situationer då den aktuella skadan är av ekonomisk 
karaktär, både adekvat och effektiv. Däremot är samma ersättning varken adekvat eller effektiv 
i situationer då enskilda inte har fått rättigheter av annan karaktär, exempelvis rätt till 
utbildning, tillgodosedda.  
 
Vidare har statsskadeståndet en preventiv funktion då den avskräcker medlemsstaterna från att 
begå EU-rättsliga överträdelser. Den preventiva funktionen, som har resulterat i fler 
implementerade EU-direktiv, bidrar till statsskadeståndet effektivitet. Den tröskel som EU-
domstolen uppställer för rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” kan dock förminska 
statsskadeståndets preventiva funktion och därmed dess effektivitet i det fall EU-domstolen 
uppställer tröskeln högt.   
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I slutet av 1940-talet, efter andra världskrigets upphörande, växte en rörelse fram i Europa med 
målsättningen att skapa ett fredligt samarbete mellan de europeiska länderna. Syftet med detta 
initiativ var att undanröja risken för ett nytt världskrig. Respekten för demokrati, mänskliga 
rättigheter och handelsförbindelser skulle utgöra grunderna för det nya europeiska samarbetet. 
De diskussioner och samtal som ägde rum inom ramen för rörelsen utmynnade, under 1950-
talets början, i den europeiska kol- och stålgemenskapen som sedermera utvecklades till dagens 
europeiska union (EU), vars syfte är att bl.a. främja fred, demokrati, mänskliga rättigheter och 
ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna, vilka består av unionens medlemmar.1  
 
För att unionen ska kunna uppnå ovanstående syften och andra gemensamma politiska mål har 
medlemsstaterna delvis överfört sin beslutanderätt till EU.2  EU har även ett tvingade regelverk 
för medlemsstaterna. Detta regelverk är nödvändigt eftersom unionens medlemmar är stater 
vars intressen, kultur och historia skiljer sig åt. Mot bakgrund av detta uppstår situationer då 
enhällighet bland medlemsstaterna inte alltid kan uppnås. Regelverket tvingar dock minoriteten 
att efterfölja viljan hos majoriteten. EU-domstolen har vidare utvecklat ett rättsmedel benämnt 
statsskadestånd som möjliggör för enskilda att ställa medlemsstater inför rätta vid överträdelser 
av EU-rättsliga regler och begära ersättning för skador. Statsskadestånd säkerställer således att 
minoriteten följer EU:s tvingande regelverk.  
 
Statsskadestånd är emellertid ett komplext rättsmedel. Flera juridiska rekvisit som måste vara 
uppfyllda för att EU-domstolen ska bifalla en talan om statsskadestånd. I denna uppsats utreds 
dessa rekvisit och frågorna om statsskadeståndets effektivitet och ändamålsenlighet analyseras. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att utreda statsskadeståndets uppbyggnad. I detta sammanhang är det 
relevant att behandla frågorna om skadeståndets syfte, dess funktion i det EU-rättsliga systemet 
samt de rekvisit som avgör rättsmedlets tillämplighet. Vidare ämnar även denna uppsats till att 
analysera och diskutera statsskadeståndets ändamålsenlighet och effektivitet.  
 
Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är följande: 

• Utgör statsskadestånd ett effektivt rättsmedel för enskilda inom EU? 
 
För att besvara ovanstående frågeställning behandlas även dessa delfrågor: 

• Vilka krav ställer EU-rätten på medlemsstaterna i fråga om nationella rättsmedel? 
• Vad innebär statsskadestånd och varför skapades rättsmedlet?  
• Vad krävs för att kunna utdöma statsskadestånd? 
• Vilka situationer kan ge upphov till statsskadestånd? 

                                                        
1 Angående detta stycke, se artiklarna 2 och 3 fördraget om Europeiska unionen (FEU). Se även Bernitz & 
Kjellgren, s. 24 ff. 
2 Artikel 1 FEU. 
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1.3 Metod  
I denna uppsats används den rättsanalytiska metoden som inbegriper dels fastställande av 
gällande rätt och dels analys av rätten. Fastställande av gällande rätt, som även beskrivs som 
rättsdogmatik, ingår därmed som ett led i uppsatsen. I uppsatsen tillämpas den rättsanalytiska 
metoden eftersom uppsatsens syfte och huvudsakliga frågeställning fokuserar på att analysera 
statsskadeståndets effektivitet och ändamålsenlighet, vilket kräver en bredare metod än den 
rättsdogmatiska.3  
 
För att fastställa gällande rätt krävs att rättskälleläran tillämpas. Begreppet rättskälleläran 
omfattar följande delar: (i) kännedom om rättskällorna, (ii) rättskällehierarkin, (iii) 
rättskällornas inbördes relation och (iv) principer för rättskällornas tolkning såsom analogier 
och motsatsslut.4  
 
EU:s rättskällelära utgör grunden för uppsatsens metod. EU:s rättskällelära, vilken skiljer sig 
från den svenska i väsentlig mån, utgörs av en uppdelning mellan primärrätt och sekundärrätt. 
Primärrätten omfattar (i) unions- och funktionsfördraget (FEU/FEUF), (ii) rättighetsstadgan 
och (iii) allmänna rättsprinciper. FEU utgör den yttre ramen för EU då fördraget stipulerar bl.a. 
unionens gemensamma mål och syften samt medlemsstaternas och EU:s befogenheter. FEUF 
reglerar EU:s verksamhet mer ingående genom rättsregler för dels lagstiftningsprocessen och 
dels för den materiella rätten inom olika rättsområden. Rättighetsstadgan innehåller de 
rättigheter som gäller för medlemsstaternas medborgare inom EU. Allmänna rättsprinciper 
utgör rättsprinciper som tillämpas i merparten av medlemsstaternas rättsordningar, exempelvis 
proportionalitetsprincipen.5 Rättskällorna inom primärrätten är bindande för samtliga aktörer 
inom EU.6 
 
Bestämmelserna i primärrätten, främst fördragen, delegerar befogenhet till EU:s olika aktörer 
att stifta rättsregler, även kallat rättsakter, för att uppnå de mål som framgår av 
delegeringsbeslutet. De rättsakter som antas på grundval av primärrätten klassificeras som 
sekundärrätt. 7  Sekundärrätten omfattar både bindande och icke-bindande rättsakter. De 
bindande rättsakterna är förordningar, EU-direktiv och beslut. De icke-bindande rättsakterna 
består av rekommendationer och yttranden.8 Utöver de icke-bindande rättsakterna finns även 
andra icke-bindande rättskällor inom sekundärrätten som endast är vägledande, bl.a. 
generaladvokatens förslag till avgörande, förarbeten och EU-rättslig doktrin.9 Samtliga aktörer 
inom EU är skyldiga att tillförsäkra att rättsakterna överensstämmer med primärrätten under 
lagstiftningsprocessen.10 
 

                                                        
3 Angående detta stycke, se Sandgren s. 48-52. 
4 Angående detta stycke se a.a., s. 45. 
5 Se Hettne & Eriksson, s. 62 f. 
6 A.a., s. 40. 
7 A.a., s. 42. 
8 Artikel 288 FEUF. 
9 Hettne & Eriksson, s. 40. 
10 Se Bernitz & Kjellgren, s. 56. 



3 
 

Vid sidan av primär- och sekundärrätt utgör EU-domstolens rättspraxis en viktig rättskälla. 
Primärrätten stadgar att EU-domstolen ska säkerställa att lag och rätt följs vid tillämpning och 
tolkning av fördraget.11 Detta omfattar bl.a. uppgiften att avgöra EU-rättsliga tvister samt 
granska lagligheten av de sekundärrättsliga rättsakter som har utfärdats av Europaparlamentet, 
ministerrådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och Europeiska rådet. Detta innebär 
att EU-domstolen prövar frågan om sekundärrätten har antagits med stöd av primärrätten.12 EU-
domstolen har även en framträdande roll som en rättsskapande institution.13 EU-domstolen har 
genom åren varit drivande och vidareutvecklat EU-rätten i stor utsträckning, bl.a. genom 
skapandet av direkt effekt, företrädesprincipen och rätten till statsskadestånd.14  
 
Vad gäller ordningen av dessa rättskällor konstateras att primärrätten återfinns högst upp i EU:s 
rättskällehierarki eftersom den har företräde framför sekundärrätten vid en normkonflikt.15 
Primärrättens överordnande karaktär förklaras även av faktumet att medlemsstaternas folkvalda 
regeringar har skapat primärrätten och att den därför präglas av demokratisk legitimitet. Ingen 
aktör inom EU har någon möjlighet att åsidosätta primärrättens bestämmelser.16 EU-domstolen 
har även explicit förklarat sig själva obehöriga att pröva giltigheten av primärrätten.17 
 
Längre ner i EU:s rättskällehierarki hittas sekundärrätten. Placeringen av sekundärrättens 
bindande rättsakter, dvs. förordningar, EU-direktiv och beslut, beror på att rättsakterna har sin 
grund i de primärrättsliga fördragen.18 Vidare kan sekundrättsliga rättsakter ogiltigförklaras, till 
skillnad från primärrättsliga källor, vilket visar på primärrättens företräde framför 
sekundärrätten.19 Vidare cementeras sekundärrättens placering i EU:s rättskällehierarki genom 
EU-domstolens skyldighet att, vid fall där en sekundärrättslig regel kan medföra olika 
tolkningar, ge företräde för den tolkning som överensstämmer med primärrätten.20  
 
Inom sekundärrätten finns det rättsakter som är av bindande karaktär och sådana som inte har 
en sådan verkan. De bindande sekundärrättsliga akterna är av högre juridisk dignitet än de icke-
bindande sekundärrättsliga rättsakterna. Detta medför emellertid inte att de bindande 
rättsakterna innehar en högre ställning i EU:s rättskällehierarki jämfört med de icke-bindande 
akterna. Skälet till detta är att artikel 288 FEUF, vars innehåll stadgar de olika sekundärrättsliga 
rättsakter, inte ger uttryck för en inbördes normhierarki mellan dessa.21  

                                                        
11 Artikel 19.1 FEU. 
12 Artikel 19.3 FEU och artikel 263 FEUF. 
13 Hettne & Eriksson, s. 49. 
14 Bernitz & Kjellgren, s. 188. 
15 Jfr mål T-51/89 Tetra Pak Rausing SA mot Europeiska gemenskapernas kommission REG, 1990 s. II-00309, 
punkterna 15-31. 
16 Se Hettne & Eriksson, s. 42. 
17 Se förenade målen 31/86 och 35/86 Levantina Agrícola Industrial SA och CPC España SA mot rådet REG, 
1988 s. I-02313, punkterna 6-18. 
18 Se Bernitz & Kjellgren, s. 56 f. 
19 Se artiklarna 263 och 264 FEUF. 
20 Se mål 218/82 Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska gemenskapernas råd REG, 1983 s. I-
04063, punkt 15, mål C-135/93 Konungariket Spanien mot Europeiska gemenskapernas kommission REG, 1995 
s. I-01651, punkt 37 samt mål C-305/05 Ordre des barreaux francophones et germanophone m.fl. mot Conseil 
des ministres REG, 2007 s. I-05305, punkt 28. 
21 Hettne & Eriksson, s. 45 f. 
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Slutligen hittas de icke-bindande rättsakterna längst ned i EU:s rättskällehierarki. Trots att dessa 
rättsakter är icke-bindande kan de vara relevanta för rättstillämpningen. Som icke-bindande 
sekundärrättsliga källor ingår även kommissionens riktlinjer, tillkännagivanden, vägledningar 
och annat.22 Dessa icke-bindande rättskällor härrör från både primär- och sekundärrätt. Dessa 
rättskällor får därför inte stå i strid med de överordnande rättskällorna.23 I mål Louwage hade 
kommissionen utfärdat egna riktlinjer gällande utbetalning av sina anställdas förmåner. Trots 
riktlinjernas icke-bindande karaktär konstaterade EU-domstolen att kommissionen var skyldig 
att efterfölja innehållet i riktlinjerna.24 Detta visar på betydelsen av icke-bindande rättsakter vid 
rättstillämpningen, oaktat deras låga placering i EU:s rättskällehierarki. 
 
1.4 Material 
Mot bakgrund av att uppsatsens metod innefattar tillämpning av den rättsanalytiska metoden, 
vilket bl.a. inbegriper hantering av rättskälleläran, har urvalet av material baserats på 
rättskällelärans uppställning. Detta innebär att material från primärrättsliga källor ges företräde 
framför sekundärrättsliga källor i denna uppsats. Vid avsaknad av primärrättsliga källor 
används de sekundrättsliga. 
 
Rättsmedlet statsskadestånd finns inte reglerat i någon av de primärrättsliga rättskällorna. 
Därför är de primärrättliga källorna av mindre relevans vid redogörelse för uppsatsens syfte och 
kärnfrågor. Detsamma gäller för sekundärrätten som inte reglerar statsskadestånd 
överhuvudtaget.  
 
Den rättskälla som är mest väsentlig för uppsatsens syfte och huvudsakliga frågeställning är 
EU-domstolens rättspraxis, i synnerhet mål Francovich25. Skälet till rättskällans betydelse är 
faktumet att EU-domstolen introducerade rättsmedlet statsskadestånd i sin praxisbildning. Mot 
bakgrund av detta utgör EU-domstolens rättspraxis en väsentlig del av materialet i denna 
uppsats. Utöver mål Francovich aktualiseras även senare rättsfall där EU-domstolen har 
vidareutvecklat rättsmedlet statsskadestånd. Dessa rättsfall redogörs för och analyseras 
genomgående i denna uppsats. Därtill tillkommer generaladvokaternas förslag till avgöranden 
som EU-domstolen vid tillfällen ansluter sig till eller beaktar i sitt dömande.  
 
Trots EU-domstolens centrala betydelse i frågan om statsskadestånd föreligger situationer där 
rättskällan når sin gräns, dvs. att EU-domstolen ännu inte har behandlat en del frågeställningar 
som har anknytning till statsskadestånd. Beträffande dessa frågor kompletteras EU-domstolens 
rättspraxis med andra rättskällor som är av relevans för uppsatsens syfte och huvudsakliga 
frågeställning. En sådan rättskälla är den EU-rättsliga doktrinen. Denna rättskälla är viktig trots 
dess icke-bindande karaktär eftersom rättsvetenskapsmännen arbetar för att vidareutveckla EU-
rätten genom att diskutera och analysera aspekter beträffande statsskadestånd som inte har 

                                                        
22 Bernitz & Kjellgren, s. 187. 
23 Jfr mål C-110/03 Konungariket Belgien mot Europeiska gemenskapernas kommission REG, 2005 s. I-02801, 
punkt 33. 
24 Se mål 148/73 Raymond Louwage och Marie-Thérèse Moriame mot Europeiska gemenskapens kommission 
REG, 1974 s. I-00081, punkterna 1-12. 
25 Förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien REG, 1991 s. I-05357. 
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behandlats i EU-domstolens rättspraxis. Därtill presenterar olika juridiska författare deras 
reflektioner och argument i frågor om den praktiska betydelsen av EU-domstolens avgöranden. 
Med hjälp av den EU-rättsliga doktrinen möjliggörs en vidare analys och diskussion av 
statsskadeståndets effektivitet som rättsmedel. Den EU-rättsliga doktrinen i denna uppsats är 
emellertid föremål för en genomgående källkritisk granskning där faktorer som påverkar 
källans trovärdighet, relevans och tillförlitlighet beaktas.  
 
1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar endast skadeståndsskyldighet som uppstår när medlemsstater vidtar 
åtgärder som står i strid mot EU-rätten. Unionens skadeståndsskyldighet för samma 
överträdelser utesluts i denna uppsats. Vidare lämnas även frågor som berör den svenska 
skadeståndsrätten utanför denna uppsats.  
 
Statsskadeståndet i denna uppsats behandlas enbart ur ett EU-rättsligt perspektiv, vilket innebär 
att de nationella domstolarnas bedömning av statsskadeståndets rekvisit och tillämplighet inte 
aktualiseras. Det som faller inom ramen för denna uppsats är endast EU-domstolens 
praxisbildning och de övergripande frågorna om statsskadestånd som berör samtliga 
medlemsstater. Detta får till följd att statistisk information om exempelvis antalet avgöranden 
från svenska domstolar där enskilda har tillerkänts statsskadestånd utelämnas.  
 
Uppsatsens analys avgränsas på så vis att ett av statsskadeståndets rekvisit diskuteras närmare 
medan de övriga rekvisiten berörs mer översiktligt. Skälet till detta är att det aktuella rekvisitet 
som analysen fokuserar på utgör det rekvisit som ger skäl till att ifrågasätta rättsmedlets 
effektivitet. De övriga rekvisiten gör sig inte gällande på samma sätt.  
 
Vidare behandlar denna uppsats endast ett urval av de EU-rättsliga principer som begrundar 
EU-rättens genomslag i medlemsstaternas nationella rätt. Avgränsningen görs till att endast 
omfatta direkt effekt och kravet på nationella rättsmedel eftersom EU-domstolen har beaktat 
dessa i sitt skapande av rättsmedlet statsskadestånd. Övriga EU-rättsliga principer och 
rättsmedel såsom företrädesprincipen och fördragsbrottstalan behandlas inte inom ramen för 
denna uppsats.    
 
1.6 Disposition 
Kapitel två inleds med en redogörelse för direkt effekt och kravet på nationella rättsmedel. 
Skälet till att inkludera en redogörelse för dessa är att statsskadestånd utgör ett rättsmedel som 
beror på medlemsstaters nationella processregler. Läsaren måste ha kännedom om de krav som 
EU-rätten uppställer på medlemsstaterna vad gäller EU-rättens genomslag och nationella 
rättsmedel för förståelse av rättsmedlet statsskadestånd. 
 
Kapitel tre inleds med en presentation av statsskadeståndets bakgrund med hänvisning till mål 
Francovich. Vidare redovisas senare tillkommen rättspraxis där EU-domstolen har utvecklat 
rättsmedlet statsskadestånd och fastställt dess kriterier. Olika situationer där statsskadestånd 
kan aktualiseras redovisas därtill.  
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Uppsatsens fjärde kapitel fokuserar på den huvudsakliga frågeställningen om 
statsskadeståndets effektivitet. Kapitlet innehåller en analys om (i) enskildas åtkomst till 
statsskadestånd, (ii) statsskadeståndets rättsföljd och (iii) statsskadeståndets preventiva 
funktion. Den första delen av analysen fokuserar på statsskadeståndets rekvisit och deras 
tillämplighet vid olika typer av EU-rättsliga överträdelser. En mer ingående analys görs av ett 
av dessa rekvisit och frågan om effektivitet utvecklas närmare. I den andra delen av analysen 
diskuteras huruvida den ersättning i form av monetära medel som följer av statsskadestånd gör 
rättsmedlet effektivt. Analysens tredje del består av diskussion om statsskadeståndet avskräcker 
medlemsstater från att begå EU-rättsliga överträdelser. 
 
Uppsatsen avslutas med kapitel fem som innehåller en sammanfattande analys av uppsatsens 
frågor och de aspekter som berörs i arbetet. Vidare presenteras relevanta slutsatser som besvarar 
uppsatsens huvudsakliga frågeställning. 
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2. EU-rättens genomslag i en medlemsstats nationella rätt 
Statsskadestånd, som innehåller flera kumulativa rekvisit, syftar till att få medlemsstater att 
följa EU-rättsliga regler. För att förstå statsskadeståndets fullständiga syfte och uppbyggnad 
måste EU-rätten få genomslag i medlemsstatens nationella rätt, vilket det får genom det av EU-
domstolens utvecklade principen om direkt effekt samt kravet på nationella rättsmedel. 
Eftersom dessa sistnämnda aspekter sammanhänger med statsskadestånd tillkommer även en 
översiktlig redogörelse för dessa i detta kapitel. 
 
2.1 Direkt effekt  
Direkt effekt innebär att fysiska och juridiska personer får möjlighet att åberopa sina rättigheter 
från EU-rätten inför nationella domstolar och myndigheter. Principen syftar därför till att göra 
enskildas rättigheter effektiva.26 
 
Principen om direkt effekt introducerades av EU-domstolen i mål Van Gend en Loos. Van Gend 
en Loos var enligt nederländsk lag skyldig att betala en hög tullavgift på importerade produkter. 
Bolaget ifrågasatte den höga avgiften och menade att detta stred mot artikel 30 FEUF som, i 
dess nuvarande lydelse, förbjuder restriktioner för export och import av varor mellan 
medlemsstaterna. Den nederländska domstolen begärde att EU-domstolen skulle meddela ett 
förhandsavgörande. EU-domstolen tillfrågades om enskilda kan åberopa artikel 30 FEUF i dess 
nuvarande lydelse inför nationell domstol. EU-domstolen konstaterade att EU utgör en ny 
rättsordning som är gällande för både medlemsstaterna och dess medborgare. EU-rätten medför 
därmed skyldigheter och rättigheter för medlemsstaterna och enskilda inom EU.27  
 
2.2 Kravet på effektiva nationella rättsmedel 
Den enskilde kan endast få tillgång till sina EU-rättsliga rättigheter genom användning av 
rättsmedel, såsom rätten att överklaga eller möjligheten att väcka talan. EU-rätten har dock inga 
processrättsliga regler. Det åligger därför medlemsstaterna att tillämpa sina nationella 
processrättsliga regler vid prövning av talan grundade på EU-rätt. 28  Detta innebär att 
medlemsstaterna innehar en s.k. nationell processuell autonomi gentemot unionen. 29 
Primärrätten stadgar en skyldighet för medlemsstaterna att tillgodose enskilda med nationella 
rättsmedel som kan användas i syfte att erhålla EU-rättsliga rättigheter.30 EU-domstolen har 
också bekräftat denna skyldighet för medlemsstaterna i sin rättspraxis.31 Medlemsstaterna får 
inte försvåra EU-rättens genomslag genom att inte tillhandahålla sådana nationella rättsmedel.32  
 
Den nationella processuella autonomin innebär att unionen saknar kompetens inom 
processrätten. Medlemsstaterna får därför stifta sina egna processrättsliga regler utan inverkan 
av unionen. EU-domstolen har dock fastställt att medlemsstaternas processrättsliga regler måste 

                                                        
26 Se Bernitz & Kjellgren, s. 115. Se Elspeth, Homewood & Bogusz, s. 110 ff. 
27 Angående detta stycke, se mål 26/62 N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos 
mot Nederländska skatteförvaltningen REG, 1963 s. I-00161. 
28 Se NJA 2016 s. 320, punkt 12. 
29 Bernitz & Kjellgren, s. 136 f. 
30 Artikel 19.1 2 st. FEU och artikel 47 rättighetsstadgan. 
31 Mål C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food m.fl. REG, 2008 s. I-02483, punkterna 37-55. 
32 Se Bernitz & Kjellgren, s. 136 f. 
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ge enskilda både effektiva och icke-diskriminerade möjligheter att, inför nationell domstol, 
åberopa sina EU-rättsliga rättigheter. Dessa krav kommer i uttryck genom de av EU-domstolen 
skapade likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen. 33  Dessa principer härrör från 
lojalitetsprincipen som innebär att medlemsstaterna måste efterfölja EU-rättsliga 
förpliktelser.34 
 
2.2.1 Likvärdighetsprincipen 
Denna princip innebär att medlemsstatens processregler inte får missgynna eller diskriminera 
EU-rättsliga talan till skillnad från talan grundade på nationell rätt.35 Rättstillämpningen ska 
ske på ett likvärdigt sätt även om nationell domstol tillämpar EU-rätt istället för nationell rätt. 
Principen kräver därmed att liknande situationer behandlas på liknande sätt.36  
 
Ett exempel på likvärdighetsprincipens krav på icke-diskriminering är mål i-21 Tyskland & 
Arcor mot Tyskland. I målet aktualiserades frågan om den av tysk processrätt stadgade 
möjligheten att återkalla ett lagakraftvunnet domstolsbeslut pga. stridighet med den tyska rätten 
även skulle gälla lagakraftvunna domstolsbeslut som stred mot EU-rätten. Efter beslut från tysk 
förvaltningsdomstol om att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande uttalade EU-
domstolen att likvärdighetsprincipen generellt kräver att de nationella processrättsliga reglerna 
ska tillämpas lika oavsett om talan grundas på nationell rätt eller EU-rätt. I målet accepterade 
EU-domstolen den av tysk rätt stadgade tröskeln för prövning av lagakraftvunna domar men 
krävde samtidigt att denna tröskel även skulle tillämpas vid prövning av lagakraftvunna domar 
grundade på EU-rätt, dvs. krav på att nationell rätt inte får diskriminera EU-rättsliga talan.37 
 
Ett annat rättsfall där likvärdighetsprincipen aktualiserades var mål Edis. Käranden väckte talan 
om att en offentligrättslig avgift stod i strid mot EU-rätten. Kärandens talan ogillades av den 
italienska domstolen eftersom den inte väcktes inom den treårsperiod som gällde för krav på 
återbetalning enligt italiensk rätt. Käranden anförde att tioårsperioden som gällde för talan 
mellan privaträttsliga subjekt enligt italiensk rätt även skulle tillämpas för den EU-rättsliga 
grundade talan som han förde. Käranden ansåg att treårsperioden var diskriminerande mot en 
talan som grundades på EU-rätt. EU-domstolen fastställde att den begränsade tiden om tre år 
inte stred mot EU-rätten och får därför tillämpas på EU-rättsliga talan så länge den begränsade 
tidsperioden även gäller för liknande talan grundade på italiensk rätt.38 
 
 

                                                        
33 Mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG mot Landwirtschaftskammer für das Saarland REG, 
1976 s. I-01989, punkt 5 samt mål 45/76 Comet BV mot Produktschap voor Siergewassen REG, 1976 s. I-
02043, punkterna 13-16. Se även Schütze, s. 403 ff. 
34 Artikel 4.3 FEU. Se NJA 2015 s. 438, punkt 21 med däri gjord hänvisning. 
35 Mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG mot Landwirtschaftskammer für das Saarland REG, 
1976 s. I-01989, punkt 5. 
36 Schütze, s. 408. 
37 Angående detta stycke, se förenade målen C-392/04 och C-422/04, i-21 Germany GmbH & Arcor AG & Co. 
KG mot Förbundsrepubliken Tyskland REG, 2006 s. I-08559, punkterna 43-72. 
38 Angående detta stycke, se mål C-231/96 Edilizia Industriale Siderurgcia Srl (Edis) mot Ministero delle 
Finanze REG, 1998 s. I-04951, punkterna 27-39. 
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2.2.2 Effektivitetsprincipen 
Effektivitetsprincipen innebär att nationell rätt inte får göra det omöjligt eller orimligt svårt att 
åberopa EU-rättsliga rättigheter i praktiken. 39  Principen har en pragmatisk inriktning och 
fokuserar på rättigheternas effektivitet i rättstillämpningen.40  
 
Mål Von Colson illustrerar effektivitetsprincipen på ett tydligt sätt. Två kvinnor sökte arbete på 
ett fängelse med manliga intagna. De anställdes inte pga. könsdiskriminering. Därmed 
åsidosattes deras rätt till likabehandling enligt EU-direktivet om likabehandling av kvinnor och 
män i fråga om tillgång till anställning. Den rättsfråga som aktualiserades var fråga om hur 
kvinnorna skulle kompenseras med anledning av könsdiskrimineringen. Den tyska rätten 
stadgade rätt till ekonomisk kompensation för endast utgifter i samband med ansökan om 
anställning. EU-domstolen fann att den rätt till kompensation som den tyska rätten medgav 
enskilda inte var tillräcklig för att möjliggöra för enskilda att erhålla den rätt till likabehandling 
som EU-direktivet föreskriver. EU-domstolen ansåg att den kompensation som den tyska rätten 
tillhandahöll inte garanterade ett effektivt domstolsskydd för enskilda och därför inte utgjorde 
ett effektivt rättsmedel.41  
 
Effektivitetsprincipen aktualiseras även vid tillämpning av tidsfrister som medlemsstaternas 
processrättsliga regler föreskriver. I mål Emmott aktualiserades denna fråga. Irland 
misslyckades att implementera ett EU-direktiv om bidrag för handikappade människor inom 
implementeringstiden som var två år efter slutdatumet av implementeringsperioden. På grund 
av Irlands underlåtenhet att implementera väckte Emmott talan om ekonomisk kompensation 
för de två år som hon inte kunde åtnjuta sin rätt till bidrag enligt EU-direktivet. De irländska 
myndigheterna ansåg dock att hennes talan inte hade väckts inom den tremånadersperiod som 
den irländska rätten stadgade. Den irländska domstolen begärde att EU-domstolen skulle 
meddela ett förhandsavgörande i fråga om tremånadersperioden ska påbörjas efter 
implementering av EU-direktivet. Eftersom tremånadersfristen började löpa under 
implementeringstiden bedömde EU-domstolen att fristen åsidosatte effektivitetsprincipen. EU-
domstolen ansåg därför att den irländska domstolens ogillande var felaktig.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
39 Mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG mot Landwirtschaftskammer für das Saarland REG, 
1976 s. I-01989, punkt 5. 
40 Se Bernitz & Kjellgren, s. 137 ff. 
41 Angående detta stycke, se mål 14/83 Sabine Von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-
Westfalen REG, 1984 s. I-01891, punkterna 8-28. 
42 Angående detta stycke, se mål C-208/90 Theresa Emmott mot Minister for Social Welfare and Attorney 
General REG, 1991 s. I-4269, punkterna 1-25. 
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3. Rätten till statskadestånd 
EU-domstolen har genom mål Francovich skapat rättsmedlet statsskadestånd. EU-domstolen 
har genom sin praxisbildning avsevärt inverkat i dessa frågor genom att bl.a. uppställa rekvisit 
för åtkomst till rättsmedlet samt vidareutvecklat dessa. I detta kapitel presenteras dessa rekvisit 
och hur dessa förhåller sig vid olika typer av EU-rättsliga överträdelser från medlemsstater. 
 
3.1 Statsskadeståndets ursprung  
Statsskadestånd är ett rättsmedel som möjliggör för enskilda att utkräva skadeståndsskyldighet 
från medlemsstater på grund av deras åsidosättande av enskildas EU-rättsliga rättigheter. 
Statsskadestånd kan således beskrivas som ett skyddsnät för enskilda.43 
 
Rätten till statsskadestånd vid medlemsstaters överträdelser av EU-rätten introducerades av 
EU-domstolen i mål Francovich. Francovich hade en lönefordran mot sin arbetsgivare, ett 
företag som försattes i konkurs. I detta fall tillhandahöll inte den italienska rätten något 
rättsmedel som kunde kompensera Francovich för förlusten av sin lön. Det fanns dock ett EU-
direktiv som ålade varje medlemsstat att skapa ett system som skulle garantera arbetstagares 
lön efter att arbetsgivaren har försatts i konkurs. Den italienska staten underlät att implementera 
EU-direktiv, trots skyldigheten för Italien som medlemsstat att implementera sådana EU-
direktiv inom rätt tid.44 Den underlåtna implementeringen skapade problem med de italienska 
arbetstagarna då dessa inte kunde åberopa sin rättighet enligt EU-direktivets bestämmelser. 
Efter att talan hade väckts mot den italienska staten i denna sak begärde den italienska 
domstolen att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande. EU-domstolen utredde 
inledningsvis frågan om EU-direktivet hade direkt effekt 45 . EU-domstolen fastslog att 
rekvisiten för direkt effekt inte var uppfyllda, varför Francovich inte kunde åberopa sina 
rättigheter från EU-direktivet. I denna situation identifierade EU-domstolen en lucka som 
dittills förelåg inom EU-rätten, nämligen då en enskild enligt en rättsakt innehar en viss rättighet 
men är förhindrad att åberopa den. EU-domstolen fann denna situation som problematisk då 
den äventyrar enskildas skydd för sina rättigheter. Med stöd av detta resonemang fastställde 
EU-domstolen att en medlemsstat som åsidosätter sin skyldighet att implementera ett EU-
direktiv inom implementeringsfristen kan bli skadeståndsskyldig för de skador som 
medlemsstaten har åsamkat den enskilde.46 
 
EU-domstolens argument för etablerandet av rätten till statsskadestånd i mål Francovich 
grundar sig på syftet med EU:s rättssystem, nämligen att tillerkänna enskilda rättigheter samt 
ålägga medlemsstaternas domstolar att tillämpa EU-rätt för att säkerställa en effektiv 
tillämpning av EU-rättsliga regler. EU-domstolen betonar att detta syfte skulle äventyras om 
enskilda inte får upprättelse vid kränkningar av deras rättigheter på grund av en medlemsstats 
överträdelse av EU-rätten. Principen om att en medlemsstat ska hållas skadeståndsskyldig för 
den skada som staten åsamkat den enskilde vid sådana kränkningar är fundamental för 

                                                        
43 Se Ross, s. 60 och Marson, s. 114. 
44 Artiklarna 288, 291 och 297 FEUF.  
45 Se avsnitt 2.1.  
46 Angående detta stycke, se förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien REG, 1991 
s. I-05357, punkterna 1-7 och 31-37. 
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fördragets system. EU-domstolen ansåg även att denna princip härrör från lojalitetsprincipen47, 
som bl.a. ålägger medlemsstater att vidta åtgärder för att säkerställa att de fullgör sina 
förpliktelser enligt fördragen. Därutöver ålägger principen medlemsstaterna att upphöra med 
överträdelser av EU-rätten och de följder som har uppkommit därtill.48 
 
3.2 Kriterierna för statsskadestånd  
Utöver det ovanstående utvecklade EU-domstolen rekvisiten för statsskadestånd i mål 
Francovich. EU-domstolen inledde sin redogörelse att rätten till statsskadestånd beror på 
karaktären av medlemsstatens överträdelse av EU-rätten. I det aktuella målet var det fråga om 
en medlemsstats underlåtenhet att implementera ett EU-direktiv inom den implementerings-
period som följer av artikel 288 FEUF. För att bedöma rätten till statsskadestånd utvecklade 
EU-domstolen följande rekvisit: (i) resultatet av ett EU-direktiv ska medföra att enskilda får 
rättigheter, (ii) rättigheterna ska kunna utläsas av EU-direktivet och (iii) det måste föreligga ett 
orsakssamband mellan medlemsstatens åsidosättande och den skada som har drabbat den 
enskilde.49 Efter mål Francovich förelåg ovisshet om en medlemsstat kan ådra sig skadestånds-
skyldighet för andra typer av överträdelser av EU-rätten än den som aktualiserades i målet, dvs. 
underlåtenhet att implementera ett EU-direktiv inom rätt tid.50  
 
EU-domstolen klargjorde denna ovisshet ett antal år efter mål Francovich. Domstolens 
ställningstagande författades i mål Brasserie du Pêcheur.51 Mål Brasserie du Pêcheur berörde 
två olika skadeståndstalan från olika parter. Den första skadeståndstalan väcktes av ett antal 
spanska fiskare mot den brittiska regeringen. De spanska fiskarna menade att den brittiska 
lagstiftningen stod i strid mot artikel 49 FEUF i dess nuvarande lydelse. Artikeln stadgar rätten 
för medborgare inom EU att etablera sig i en annan medlemsstat. EU-domstolen fastslog att 
den brittiska lagstiftningen hindrade de spanska fiskarna från att fiska i brittiskt vatten och att 
den därför inte var förenlig med artikel 49 FEUF i dess nuvarande lydelse. 52  Den andra 
skadeståndstalan väcktes av det franska bryggeriet Brasserie du Pêcheur mot den tyska 
regeringen. Bryggeriet påstod att det tyska förbudet på export och import av varor stred mot 
förbudet mot export- och importrestriktioner stadgade artiklarna 34 och 35 FEUF i deras 
nuvarande lydelser. Rättsfrågan som aktualiseras i båda skadeståndstalan var huruvida en 
medlemsstat kan bli skadeståndsskyldig för de skador som har uppkommit till följd av att 
nationell lagstiftning stått i strid mot EU-rätten. EU-domstolen fastställde att principen om 
rätten till statsskadestånd gäller vid alla typer av överträdelser av EU-rätten. EU-domstolen 

                                                        
47 Artikel 4.3 FEU. 
48 Angående detta stycke, se förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien REG, 1991 
s. I-05357, punkterna 31-37.  
49 Se förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien REG, 1991 s. I-05357, punkterna 
40-41. 
50 Se Elspeth, Homewood & Bogusz, s. 186 f. 
51 Förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen 
mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029. 
52 Se mål C-221/89 The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1991 s. 
I-03905, punkterna 19-33. 
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betonade att rätten till statsskadestånd inte är begränsad till en situation då en medlemsstat 
åsidosätter sin skyldighet enligt fördragen att implementera EU-direktiv inom rätt tid.53 
 
EU-domstolen har i mål Brasserie du Pêcheur utvecklat tre nya rekvisit som ersätter de tre 
gamla rekvisiten framtagna i mål Francovich. De tre nya rekvisiten är följande: (i) den rättsregel 
som har överträtts ska syfta till att ge enskilda rättigheter, (ii) överträdelsen ska vara tillräckligt 
klar och (iii) det ska föreligga ett orsakssamband mellan åsidosättandet av medlemsstaternas 
skyldighet och den skada som den enskilde har åsamkats. Då EU-domstolen har fastslagit att 
principen om rätten till statsskadestånd gäller vid alla typer av överträdelser av EU-rätten 
innebär att de tre nya rekvisiten tillämpas vid alla typer av överträdelser.54 
 
3.2.1 Den överträdda EU-rättsliga regeln ska syfta till att ge enskilda rättigheter 
Det första rekvisitet för statsskadestånd innefattar ett krav om att den EU-rättsliga regeln som 
en medlemsstat har åsidosatt ska ge enskilda rättigheter. Vidare ska rättigheterna, enligt EU-
domstolen, vara för privaträttsliga subjekt och ha antingen direkt eller indirekt karaktär. Med 
indirekt karaktär avses exempelvis rättigheter som kommer från tredje parts skyldigheter.55  
 
Det är relativt sällan som EU-domstolen behöver göra en utförlig utredning om rekvisitet är 
uppfyllt i det enskilda fallet eftersom rekvisitet i fråga sällan vållar tillämpningsproblem.56 
Trots detta är innebörden av rekvisitet tämligen oklar. Detta beror på att EU-domstolen inte 
funnit behov av att resonera i detalj kring rekvisitets betydelse, varför rättspraxis i denna fråga 
är sparsam. Den EU-rättsliga doktrinen har därför behandlat rekvisitet och dess betydelse.57 
Rättsvetenskapsmän menar att en EU-rättslig rättighet ska tolkas i ljuset av unionsrätten och 
inte med beaktande av nationell rätt. Detta innebär att nationella domstolar ska, vid bedömning 
om den för statsskadestånd grundläggande förutsättning om åsidosatt rättighet föreligger, tolka 
rättigheten på detta sätt. I detta avseende har medlemsstaterna ingen handlingsfrihet.58 
 
I mål Hedley Lomas konstaterade EU-domstolen att Storbritanniens vägran att bevilja 
exportlicens till Hedley Lomas utgjorde en kvantitativ exportrestriktion för varor, som artikel 
34 FEUF förbjuder. Förutom förbud mot exportrestriktioner för varor stadgar även artikel 34 
FEUF en rättighet för enskilda som nationella domstolar måste skydda.59  
 

                                                        
53 Se förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The 
Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkterna 3-7 
och 16-36.  
54 Se a.a., punkterna 31-32 och 51.  
55 Se a.a., punkt 54. 
56 Se Derlén, Ingmanson & Lindblom, s. 121. 
57 Se Vaitkevičiūtė, s. 55. Jfr mål C-140/97 Walter Rechberger och Renate Gerindl, Hermann Hofmeister m.fl. 
mot Republiken Österrike REG, 1999 s. I-03499, punkterna 22-23. Jfr även mål C-224/01 Gerhard Köbler mot 
Republiken Österrike REG, 2003 s. I-10239, punkterna 102-103. 
58 Jans, s. 288. 
59 Mål C-5/94 The Queen mot Ministry of Agriculture, Fishieries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) 
Ltd REG, 1996 s. I-02553, punkt 27. Se mål 83/78 Pigs Marketing Board mot Raymond Redmond REG, 1978 s. 
I-02348, punkterna 66-67.  
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3.2.2 Överträdelsen ska vara tillräckligt klar 
Rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” medför svårigheter för den skadelidande att 
bevisa att överträdelsen är tillräckligt klar.60 Detta har bekräftats i praktiken då majoriteten av 
talan om statsskadestånd i både Tyskland och Storbritannien har ogillats på grund av att 
rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” inte hade uppnåtts.61 Innebörden av det högt 
ställda rekvisitet har inte diskuterats i vidare omfattning i EU-domstolens rättspraxis.62 EU-
domstolen har dock framhållit att en tillräckligt klar överträdelse föreligger när en medlemsstat 
uppenbart och allvarligt har överskridit gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning. 
Exempel på överträdelser som anses vara tillräckligt klara är en medlemsstats underlåtenhet att 
implementera EU-direktiv inom rätt tid eller då en medlemsstat fortsätter att åsidosätta EU-
rättsliga regler trots att EU-domstolen fastslagit att medlemsstatens handlande står i strid mot 
EU-rätten.63  
 
I andra mer oklara fall av överträdelser har EU-domstolen utvecklat ett antal faktorer som ska 
beaktas vid bedömning av huruvida en sådan överträdelse är tillräckligt klar. Dessa faktorer är 
följande: (i) klarheten av den överträdda rättsregeln, (ii) omfattningen av den handlingsfrihet 
som lämnats till medlemsstaten, (iii) avsiktlig eller oavsiktlig överträdelse, (iv) försvarbar eller 
icke-försvarbar överträdelse, (v) huruvida ett ställningstagande från en institution inom EU 
föranlett överträdelsen från medlemsstaten eller (vi) om medlemsstatens lagstiftning eller 
rättspraxis står i strid mot EU-rätten. 64  Dessa faktorer är dock inte uttömmande eller 
kumulativa. Frågan om en överträdelse är tillräckligt klar kan besvaras utan att samtliga faktorer 
i det enskilda fallet existerar. Ett antal faktorer kan vara tillräckliga för att fastslå att en 
överträdelse är tillräckligt klar.65 
 
Omfattningen av medlemsstatens handlingsfrihet utgjorde under lång tid den viktigaste faktorn 
i bedömningen om medlemsstatens överträdelse är tillräckligt klar. 66  En medlemsstat kan 
antingen ha en omfattande eller begränsad handlingsfrihet eller ingen överhuvudtaget.67 EU-
domstolen har fastslagit att gränserna för medlemsstaternas handlingsfrihet ska bestämmas av 

                                                        
60 Se Vaitkevičiūtė, s. 57 och se Derlén, Ingmansson & Lindblom, s. 122. 
61 Se Lock, s. 1675 -1685. 
62 Se Schütze, s. 426. 
63 Förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen 
mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkterna 55-57 och 
förenade målen C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 och C-190/94 Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, 
Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner Ursula och Trosten Knor mot Bundesrepublik Deutschland REG, 
1996 s. I-04845, punkt 29. Se även mål C-140/97 Walter Rechberger och Renate Gerindl, Hermann Hofmeister 
m.fl. mot Republiken Österrike REG, 1999 s. I-03499, punkterna 49-53. 
64 Förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen 
mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkt 56. 
65 Jfr mål C-173/03 Traghetti del Mediterraneo SpA mot Repubblica italiana REG, 2006 s. I-05177, punkt 43. Jfr 
mål C-452/06 The Queen, på begäran av Synthon BV, mot Licensing Authority of the Department of Health 
REG, 2008 s. I-07681, punkterna 37–39. 
66 Hettne & Eriksson, s. 212. Se även generaladvokat Tesauros förslag till avgörande levererad den 28 november 
1995 i förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The 
Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkt 78. 
67 Se mål C-278/05 Carol Marilyn Robins m.fl. mot Secretary of State for Work and Pensions REG, 2007 s. I-
01053, punkterna 70-75. 
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EU-rätt och inte av nationell rätt.68 Vid fall där medlemsstaten har en stor handlingsfrihet, dvs. 
ökade möjligheter att vidta lagstiftningsåtgärder utan att åsidosätta EU-rätten, är det viktigt att 
beakta de övriga faktorerna.69  
 
Rättsvetenskapsmän menar att ju större handlingsfrihet för medlemsstaten, desto svårare för 
den enskilde att bevisa att överträdelsen är tillräckligt klar. Av detta följer även slutsatsen att ju 
snävare handlingsfrihet för medlemsstaten, desto enklare att bevisa att en överträdelse är 
tillräcklig klar.70 Om en medlemsstat inte har någon handlingsfrihet eller en begränsad sådan 
kan även en mindre överträdelse av EU-rätten betraktas som tillräckligt klar.71 
 
Medlemsstatens handlingsfrihet är emellertid inte den avgörande faktorn vid bedömningen om 
en överträdelse är tillräcklig klar. Istället tillämpar EU-domstolen i sin rättspraxis faktorn 
beträffande klarheten i den överträdda rättsregeln i stor utsträckning vid fastställande av 
bedömningen.72 I mål Synthon fastställde EU-domstolen att medlemsstatens överträdelse av 
EU-direktivet var tillräckligt klar eftersom bestämmelserna i EU-direktivet var tydliga och 
precisa.73 Detta innebär att ju tydligare och precisare den överträdda EU-rättsliga rättsregeln är, 
desto enklare blir det att fastställa att en överträdelse är tillräckligt klar. Om den EU-rättsliga 
rättsregeln är mer komplex och svårtolkad ökar möjligheterna för medlemsstaten att rättfärdiga 
sin överträdelse av EU-rätten.74 
 
Ett ytterligare exempel som belyser tillämpningen av rekvisitet ”överträdelsen ska vara 
tillräckligt klar” är det svenska målet Lindöpark. Bolaget Lindöpark bedrev en golfanläggning. 
Före den 1 januari 1997 föreskrev 3 kap. 2 § andra stycket mervärdeskattelagen att sådana 
verksamheter undantas från mervärdeskatt. Detta innebar att Lindöpark inte kunde göra avdrag 
för ingående skatt för tjänster och varor som användes i golfanläggningen. Efter 1 januari 1997 
trädde en lagändring i kraft som medförde att Lindöpark blev mervärdesskattepliktig. Med 
anledning av lagändringen väckte Lindöpark talan om statsskadestånd mot den svenska staten 
eftersom mervärdesskattelagen inte var förenlig med artikel 13 i EU:s sjätte mervärdesskatte-
direktiv. Tingsrätten biföll Lindöparks talan och fastställde att svenska staten är skyldig att utge 

                                                        
68 Mål C-424/97 Salomone Haim mot Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordhrein REG, 2000 s. I-05123, punkt 
40. 
69 Se Vaitkevičiūtė, s. 58. Jfr mål C-319/96 Brinkmann Tabakfabriken GmbH mot Skatteministeriet REG, 1998 
s. I-05255, punkterna 30-33.  
70 Se Prechal, s. 308, Gasparon, s. 616 och Tridimas, s. 311. 
71 Mål C-5/94 The Queen mot Ministry of Agriculture, Fishieries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) 
Ltd REG, 1996 s. I-02553, punkt 28 och mål C-352/98 P Laboratories pharmaceutiques Bergaderm SA och 
Jean-Jacques Goupil mot Europeiska gemenskapernas kommission REG, 2000 s. I-05291, punkt 44. Se även mål 
C-424/97 Salomone Haim mot Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordhrein REG, 2000 s. I-05123, punkterna 
38-42. Jfr mål C-127/95 Norbrook Laboratories Limited mot Ministry of Agriculture, Fisheries and Food REG, 
1998 s. I-01531, punkt 109 och mål C-452/06 The Queen, på begäran av Synthon BV, mot Licensing Authority 
of the Department of Health REG, 2008 s. I-07681, punkt 38. 
72 Se Vaitkevičiūtė, s. 59. Se mål C-392/93 The Queen mot H. M. Treasury, ex parte: British Telecomminications 
plc REG, 1996 s. I-01631, punkterna 42-46, mål C-118/00 Gervais Larsy mot Institut national d’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) REG, 2001 s. I-05063, punkterna 46–55 och mål C-278/05 Carol 
Marilyn Robins m.fl. mot Secretary of State for Work and Pensions REG, 2007 s. I-01053, punkterna 73-80. 
73 Se mål C-452/06 The Queen, på begäran av Synthon BV, mot Licensing Authority of the Department of 
Health REG, 2008 s. I-07681, punkterna 41-44. 
74 Se Vaitkevičiūtė, s. 60. 
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skadestånd till Lindöpark. Domen överklagades till hovrätten som begärde att EU-domstolen 
skulle meddela ett förhandsavgörande. EU-domstolen framförde att Lindöparks golf-
verksamhet var mervärdesskattepliktig. Domstolen konstaterade även att mervärdesskattelagen 
i dess lydelse före 1 januari 1997 stod i strid mot EU-direktivet eftersom den svenska 
lagstiftaren hade infört ett undantag utan stöd i det sjätte mervärdesskattedirektivet. EU-
domstolen framhöll vidare att innehållet i EU-direktivet var mycket tydlig, vilket medförde ett 
begränsat handlingsutrymme för den svenska lagstiftaren. Det faktum att Sverige som 
medlemsstat vidtog egna lagstiftningsåtgärder trots att EU-direktivet inte gav något utrymme 
för sådana åtgärder utgjorde i sig enligt EU-domstolen en tillräckligt klar överträdelse.75 
 
3.2.3 Orsakssamband mellan en medlemsstats åsidosättande av EU-rätten och den 
enskildes skada 
I likhet med det första rekvisitet medför sällan detta rekvisit något problem vid 
rättstillämpningen.76 Rekvisitet innebär att den enskilde måste bevisa att det föreligger ett 
orsakssamband mellan medlemsstatens överträdelse av EU-rätten och den skada som 
överträdelsen har orsakat den enskilde.77 Det råder dock oklarheter såvitt gäller kravet på 
orsakssamband.78 EU-domstolen har framfört att det är medlemsstaternas nationella domstolar 
som ska avgöra om det föreligger ett orsakssamband mellan en medlemsstats åsidosättande av 
EU-rätten och den enskildes skada. 79  EU-domstolen har i rättsfallen Brinkmann och 
Rechberger gett vägledning för bedömningen av kravet på orsakssamband. 
 
I mål Brinkmann yrkade Brinkmann skadestånd av den danska staten. Grunden för yrkandet 
var att den danska staten hade misslyckats med att implementera det andra 
mervärdesskattedirektivet inom rätt tid i den danska lagstiftningen. EU-domstolen konstaterade 
att Danmarks underlåtenhet att implementera EU-direktivet inte åsamkade någon skada för 
Brinkmann eftersom den danska skattemyndigheten direkt tillämpade bestämmelserna i EU-
direktivet i sin myndighetsutövning. EU-direktivet fick därigenom genomslag i praktiken. 
Avsaknad av lagstiftning medförde ingen skada för Brinkmann. EU-domstolen fastställde 
således att det inte förelåg ett orsakssamband mellan Danmarks överträdelse och Brinkmanns 
skada.80 
 
I motsats till mål Brinkmann konstaterade EU-domstolen i mål Rechberger att det förelåg ett 
orsakssamband mellan Österrikes felaktiga implementering av ett EU-direktiv, som tillerkände 

                                                        
75 Angående detta stycke, se mål C-150/99 Svenska staten mot Stockholm Lindöpark AB och Stockholm 
Lindöpark AB mot Svenska staten REG, 2001 s. I-00493, punkterna 11-16 och 34-42. 
76 Se Derlén, Ingmansson & Lindblom, s. 121 f. 
77 Se förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The 
Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkt 51. 
78 Jans, s. 289 f. 
79 Se förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The 
Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkt 65, mål 
C-5/94 The Queen mot Ministry of Agriculture, Fishieries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) Ltd REG, 
1996 s. I-02553, punkt 30 och mål C-127/95 Norbrook Laboratories Limited mot Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food REG, 1998 s. I-01531, punkt 110. 
80Angående detta stycke, se mål C-319/96 Brinkmann Tabakfabriken GmbH mot Skatteministeriet REG, 1998 s. 
I-05255, punkterna 8-14 och 23-33. 
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enskilda skydd vid konkurs av researrangörer, och den enskildes skada som denne ådrog sig 
vid en sådan konkurs. Skälet bakom domstolens konstaterande är att varken researrangörens 
vårdslösa handlande eller oförutsebara händelser kan utesluta existensen av orsakssambandet 
mellan Österrikes felaktiga implementering av EU-direktivet och den enskildes skada. Därför 
fastställde EU-domstolen att Österrike var skadeståndsskyldig för sin felaktiga implementering 
av EU-direktivet.81 
 
3.3 Situationer som ger upphov till statsskadestånd 
Efter mål Francovich82 var det oklart om en medlemsstat kunde bli skadeståndsskyldig för 
andra överträdelser av EU-rätten än underlåtenhet att implementera EU-direktiv inom rätt tid. 
EU-domstolen konstaterade ett antal år efter mål Francovich att rätten till statsskadestånd gäller 
vid alla typer av överträdelser av EU-rätten, oaktat vilket organ som begår överträdelsen.83 
 
3.3.1 Statsskadestånd och EU-direktiv 
Vad gäller EU-direktiv aktualiseras enskildas rätt till statsskadestånd vid två situationer, dels 
vid medlemsstaters underlåtenhet att implementera EU-direktiv inom rätt tid och dels vid 
medlemsstaters felaktiga implementering av EU-direktiv.  
 
3.3.1.1 Icke-implementering av EU-direktiv  
Varje medlemsstat är skyldig att implementera ett EU-direktiv inom rätt tid.84  Underlåter 
medlemsstater att implementera ett EU-direktiv kan det medföra skadeståndsskyldighet. Detta 
framgår av mål Dillenkofer. 
 
Dillenkofer köpte paketresor av två företag som sedermera försattes i konkurs. På grund av 
konkursen kunde Dillenkofer inte resa till sina destinationer. Somliga var tvungna att återvända 
från sina resmål på egen bekostnad utan att få återbetalning eller ersättning för dessa kostnader. 
Med anledning av detta valde Dillenkofer att väcka en skadeståndstalan mot den tyska staten. 
Grunden för talan var att Tyskland inte hade implementerat ett EU-direktiv om paketresor inom 
rätt tid, vilket fick till följd att Dillenkofer inte var skyddad vid konkurs av företag som 
tillhandahöll sådana paketresor. Den tyska domstolen begärde att EU-domstolen skulle 
meddela ett förhandsavgörande. EU-domstolen tillfrågades bland annat om underlåtenheten att 
implementera ett EU-direktiv inom implementeringsperioden kan ge upphov till stats-
skadestånd. EU-domstolen konstaterade att underlåtenhet att implementera ett EU-direktiv 
inom rätt tid presumeras utgöra en tillräckligt klar överträdelse.85 
 

                                                        
81 Angående detta stycke, se mål C-140/97 Walter Rechberger och Renate Gerindl, Hermann Hofmeister m.fl. 
mot Republiken Österrike REG, 1999 s. I-03499, punkterna 67-77. 
82 Se avsnitt 3.1. 
83 Förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen 
mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkterna 31-32 och 
mål C-302/97 Klaus Konle mot Republiken Österrike REG, 1999 s. I-03099, punkt 62. 
84 Artiklarna 288, 291 och 297 FEUF. 
85 Angående detta stycke, se förenade målen C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 och C-190/94 Erich 
Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner Ursula och Trosten Knor mot 
Bundesrepublik Deutschland REG, 1996 s. I-04845, punkterna 1-29. 
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3.3.1.2 Felaktig implementering av EU-direktiv 
EU-domstolen har vidare i mål BT berört frågan om en medlemsstat som i och för sig har 
implementerat ett EU-direktiv inom rätt tid men felaktigt kan ådra sig skadeståndsskyldighet.  
 
BT väckte en skadeståndstalan mot den brittiska regeringen eftersom de ansåg att regeringen 
hade implementerat ett EU-direktiv beträffande upphandling av enheter inom 
telekommunikationssektorn på ett felaktigt sätt. Den felaktiga implementeringen av EU-
direktivet hade medfört skada för BT genom inkomstförlust och andra ekonomiska olägenheter. 
Den brittiska domstolen begärde att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande. EU-
domstolen tillfrågades om en felaktig implementering av ett EU-direktiv kan ge upphov till 
statsskadestånd. EU-domstolen konstaterade att rätten till statsskadestånd kan uppkomma vid 
en felaktig implementering av ett EU-direktiv under förutsättning att rekvisiten för 
statsskadestånd är uppfyllda. I fallet BT bedömde EU-domstolen att bestämmelserna i EU-
direktivet var oklara och att det därför var förståeligt att den brittiska regeringen tolkade 
bestämmelserna i EU-direktivet felaktigt. Därmed förelåg inte förutsättningarna för att hålla 
den brittiska regeringen skadeståndsskyldig för deras felaktig implementering av EU-
direktivet.86 
 
3.3.2 Nationell lagstiftning som strider mot EU-rätten 
Mål Brasserie du Pêcheur bidrog som tidigare har nämnts till utvecklingen av rekvisiten för 
statsskadestånd. Utöver detta berörde rättsfallet en viktig rättsfråga, nämligen frågan om 
statsskadestånd kan utges för skador som uppkommit till följd av nationell lagstiftning som står 
i strid mot EU-rätten. I rättsfallet aktualiserades två självständiga skadeståndstalan från spanska 
fiskare respektive ett franskt bryggeri mot den brittiska regeringen respektive den tyska 
regeringen. Både de spanska fiskarna och det franska bryggeriet hävdade att den nationella 
lagstiftningen stod i strid mot rättsreglerna i fördragen. EU-domstolen konstaterade att nationell 
lagstiftning som står i strid mot EU-rätten kan ge upphov till statsskadestånd under förutsättning 
att de tre rekvisiten för statsskadestånd är uppfyllda.87 
 
3.3.3 Överträdelser av EU-rätten från nationella myndigheter 
Innebörden av mål Brasserie du Pêcheur är att medlemsstaternas lagstiftande makt står under 
tillsyn av EU-domstolen och kan därmed riskera att bli skadeståndsskyldig vid stiftande av lag 
som inte är förenlig med EU-rätten. EU-domstolen har vidare i mål Hedley Lomas behandlat 
frågan om överträdelser av medlemsstaternas verkställande makt, dvs. myndigheterna kan ge 
upphov till statsskadestånd.  
 
Målet handlade om att en myndighet i Storbritannien vägrade utfärda licenser för export av 
levande slaktboskap till Spanien eftersom djuren i Spaniens slakterier behandlades i strid mot 
ett EU-direktiv. Hedley Lomas, en exportör av får, ansökte om en licens för att få exportera ett 

                                                        
86 Angående detta stycke, se mål C-392/93 The Queen mot H. M. Treasury, ex parte: British Telecomminications 
plc REG, 1996 s. I-01631, punkterna 11-17 och 37-46. 
87 Se förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The 
Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkterna 37-
74. 
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antal får till ett slakteri i Spanien. Myndigheten avslog med hänvisning till EU-direktivet. 
Hedley Lomas tillbakavisade att det spanska slakteriet åsidosatte de aktuella bestämmelserna i 
EU-direktivet och menade istället att slakteriet uppfyllde samtliga bestämmelser. Därutöver 
ansåg Hedley Lomas att den brittiska myndigheten inte hade tillräckligt med bevis för deras 
uppfattning om att det spanska slakteriet stred mot EU-direktivet. Efter att Hedleys ansökan om 
exportlicens avslogs väckte Hedley Lomas en skadeståndstalan mot den brittiska myndigheten. 
Grunden var att myndighetens avslagsbeslut stred mot artikel 35 FEUF om fri rörlighet av varor 
i dess nuvarande lydelse. 88  EU-domstolens bedömning i mål Hedley Lomas utgick från 
domstolens tidigare resonemang i mål Brasserie du Pêcheur. EU-domstolen betonade att ingen 
åtskillnad ska göras mellan den lagstiftande, den dömande och den verkställande makten i en 
medlemsstat i fråga om skadeståndsskyldighet.89 Med beaktande av detta konstaterade EU-
domstolen att rekvisiten för statsskadestånd även gäller för den överträdelse som begåtts av den 
brittiska myndigheten. EU-domstolen fastslog att samtliga rekvisit var uppfyllda, vilket 
medförde en skyldighet för den brittiska staten att utge skadestånd till Hedley Lomas för den 
skada som företaget hade åsamkats pga. den brittiska myndighetens överträdelse.90 
 
3.3.4 Överträdelser av EU-rätten från nationella domstolar 
EU-domstolen vidareutvecklade sitt resonemang om vilka organ i en medlemsstat som kan bli 
föremål för skadeståndsskyldighet i det senare målet Köbler. Det var i detta mål som EU-
domstolen för första gången behandlade frågan om en medlemsstats nationella domstol som 
dömer i sista instans kan bli skadeståndsskyldig vid överträdelse av EU-rätten. 
 
Målet handlade om Gerhard Köbler som arbetade som professor vid ett österrikiskt universitet. 
Han ansökte om ett särskilt tjänsteårstillägg som professorer kunde erhålla enligt österrikisk 
rätt. Förutsättningen för att få ett sådant tillägg var att sökanden hade tjänstgjort som professor 
i minst 15 år vid österrikiska universitet. Köbler kunde inte bevisa att han hade arbetat under 
en period om 15 år vid universitet i Österrike. Däremot kunde han styrka att han hade arbetat 
som professor under den tidsperioden i andra medlemsstater. Trots detta utgavs inget 
tjänsteårstillägg till Köbler. Köbler valde då att väcka talan mot den österrikiska staten hos 
Österrikes högsta förvaltningsdomstol. Grunden för talan var att det krav som den österrikiska 
rätten stadgade om 15 års tjänstgöring vid österrikiska universitet för utfående av 
tjänsteårstillägg utgjorde en indirekt diskriminering enligt EU-rätten. Högsta förvaltnings-
domstolen i Österrike, som var den sista instansen, underlät att begära att EU-domstolen skulle 
meddela ett förhandsavgörande och fastslog att kravet i den nationella rätten inte stred mot de 
EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet av arbetstagare.91 
 

                                                        
88 Se mål C-5/94 The Queen mot Ministry of Agriculture, Fishieries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) 
Ltd REG, 1996 s. I-02553, punkterna 1-12 och 23-32. 
89 Se förenade målen C-46/93 & 48/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och The 
Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m.fl. REG, 1996 s. I-01029, punkterna 32-
36. 
90 Se mål C-5/94 The Queen mot Ministry of Agriculture, Fishieries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) 
Ltd REG, 1996 s. I-02553, punkterna 23-32. 
91 Angående detta stycke, se mål C-224/01 Gerhard Köbler mot Republiken Österrike REG, 2003 s. I-10239, 
punkterna 5-13. 
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Eftersom Köbler saknade rättsmedel att överklaga det slutgiltiga domslutet från högsta 
förvaltningsdomstolen väckte han en skadeståndstalan mot Österrike för den skada som han 
hade åsamkats till följd av domslutet. Efter skadeståndstalans väckande begärde den 
österrikiska domstolen att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande i syfte att få 
svar på frågan om statsskadestånd kan uppkomma vid EU-rättsliga överträdelser begångna av 
en medlemsstats domstol i högsta instans. EU-domstolen konstaterade inledningsvis att de 
nationella domstolarna har en uppgift att skydda enskildas EU-rättsliga rättigheter. Dessa 
rättigheter skulle både försvagas och äventyras om inte enskilda kunde begära statsskadestånd 
när deras rättigheter har åsidosatts av en domstol som dömer i sista instans. EU-domstolen 
betonade särskilt att domstolar i sista instans utgör den sista möjligheten för enskilda att åberopa 
sina EU-rättsliga rättigheter. För att upprätthålla ett skydd för rättigheterna ansåg EU-
domstolen att det är nödvändigt att enskilda inte fråntas möjligheten att hålla staten 
skadeståndsskyldig.92 
 
I de yttranden som EU-domstolen begärde in inför förhandsavgörandet framgår att den 
österrikiska regeringen, liksom andra medlemsstaters regeringar, inte delade domstolens 
bedömning om tillämpningen av statsskadestånd då nationella domstolar som dömer i sista 
instans åsidosätter EU-rättsliga regler. Regeringarna argumenterade mot möjligheten väcka 
talan om statsskadestånd i sådana fall då de ansåg att det skulle strida mot principen om res 
judicata, dvs. principen om att lagakraftvunna avgöranden inte kan tas upp för en ny 
domstolsprövning när tillgängliga rättsmedel har uttömts eller tidsfristerna för rättsmedlen har 
löpt ut. Vidare skulle en sådan möjlighet, enligt regeringarnas samstämmiga uppfattning även 
inskränka domstolens självständighet. Beträffande res judicata framförde EU-domstolen att den 
slutgiltiga status som det lagakraftvunna avgörandet innehar påverkas inte av ett erkännande av 
principen att hålla medlemsstaten skadeståndsskyldig som hänför sig till ett avgörande från en 
domstol som dömer i sista instans som innebär en överträdelse av EU-rätten. En 
domstolsprövning om statsskadestånd skiljer sig från det som har prövats i det lagakraftvunna 
avgörandet. Därför utgör inte principen om res judicata ett hinder mot att hålla staten 
skadeståndsskyldig för EU-rättsliga överträdelser som uppkommit genom avgöranden av 
domstolar som dömer i sista instans. EU-domstolen uttalade vidare att domstolens oberoende 
ställning är kopplad till den enskilde domaren. Eftersom statsskadestånd endast medför 
skadeståndsskyldighet för staten och inte den enskilde domaren kan statsskadestånd på grund 
av EU-rättsstridiga avgöranden från domstolar som dömer i sista instans inte anses medföra 
någon risk för att domstolens oberoende ställning skulle äventyras.93  
 
Vad gäller de faktiska omständigheterna i rättsfallet fastslog EU-domstolen att den högsta 
förvaltningsdomstolens underlåtenhet att begära att EU-domstolen skulle meddela ett 
förhandsavgörande utgjorde en överträdelse av EU-rätten. För att en sådan överträdelse ska 
anses vara tillräckligt klar och därmed ge upphov till statsskadestånd måste den nationella 
domstolen uppenbart ha åsidosatt gällande rätt. EU-domstolen ansåg dock att överträdelsen inte 
innebar ett uppenbart åsidosättande av gällande rätt eftersom den rättsfråga som den högsta 

                                                        
92 Angående detta stycke, se a.a., punkterna 12-14 och 30-36. 
93 Angående detta stycke, se a.a., punkterna 37-45. 
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förvaltningsdomstolen i Österrike prövade inte hade behandlats i EU-domstolens rättspraxis. 
Den österrikiska högsta förvaltningsdomstolens felaktiga tolkning av EU-rätten ansågs därför 
inte utgöra en tillräcklig klar överträdelse av EU-rätten för att uppfylla rekvisitet ”överträdelsen 
ska vara tillräckligt klar” i statsskadestånd.94    
 
Ett annat rättsfall där sökanden inte fick rätt till statsskadestånd på grund av en överträdelse av 
EU-rätten från en nationell domstol som dömer i sista instans är mål Tomášová. Milena 
Tomášová ingick ett konsumentkreditavtal med Pohotovosť som beviljade Milena kredit. 
Konsumentkreditavtalet innehöll en skiljedomsklausul enligt vilken en särskild skiljedomstol 
var exklusiv behörig att avgöra tvister avseende avtalet i fråga. Villkor om dröjsmålsränta 
framgick även av avtalet. Milena kunde varken återbetala krediten eller dröjsmålsräntan varför 
Pohotovosť beviljade Milena en ny kredit. Den permanenta skiljedomstolen i Slovakien 
meddelade ett antal skiljedomar och förpliktade Milena att betala Pohotovosť de uteblivna 
krediterna. När skiljedomen vann laga kraft ansökte Pohotovosť om verkställighet av 
skiljedomarna hos distriktsdomstolen i Slovakien för att kunna driva in sina fordringar mot 
Milena i ett utsökningsförfarande. Distriktsdomstolen beviljade ansökningarna om 
verkställighet år 2008. Milena väckte skadeståndstalan mot Slovakien eftersom hon menade att 
skiljedomsklausulen stod i strid mot ett EU-direktiv. Hon gjorde därför gällande skada på grund 
av överträdelse av EU-rätten. Hon menade att distriktsdomstolen hade beviljat ansökningar om 
verkställighet av en skiljedom som meddelats med stöd av en oskälig skiljedomsklausul. 
Distriktsdomstolen avvisade Milenas skadeståndstalan eftersom hon inte hade uttömt samtliga 
tillgängliga rättsmedel samt att hon väckt talan för tidigt. Milena överklagade 
distriktsdomstolens beslut som senare upphävdes av den regionala domstolen som sedan 
återförvisade målet tillbaka till distriktsdomstolen. Med anledning av detta begärde 
distriktsdomstolen att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande i syfte att få klarhet 
om distriktsdomstolen hade begått en tillräckligt klar överträdelse av EU-rätten.95 
  
EU-domstolen erinrade om att rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” uppfylls, vad 
gäller överträdelser från nationella domstolar som dömer i sista instans, endast när den 
nationella domstolen i fråga uppenbart har åsidosatt gällande rätt. Sedan mål Pannon GSM96 
meddelades år 2009 framhöll EU-domstolen att medlemsstaternas nationella domstolar är 
skyldiga att ex officio granska huruvida avtalsvillkor som omfattas av det aktuella EU-
direktivet är oskäliga när den nationella domstolen har kännedom om omständigheterna i fallet. 
Även om distriktsdomstolen underlät sin skyldighet att ex officio granska om de avtalsvillkor 
som låg till grund för Pohotovosťs fordran var oskäliga beviljade ändå distriktsdomstolen 
ansökningarna om verkställighet av skiljedomen före mål Pannon GSM97 tillkom. Därför hade 
inte distriktsdomstolen uppenbart åsidosatt gällande rätt, varför det inte var fråga om en 

                                                        
94 Angående detta stycke, se a.a., punkterna 119-126. 
95 Angående detta stycke, se mål C-168/15 Milena Tomášová mot Slovenská republika – Ministerstvo 
spravodlivosti SR, Pohotovosť s.r.o., Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS REG, 2016 
ECLI:EU:C:2016:602, punkterna 5-15. 
96 Mål C-243/08 Pannon GSM Zrt. mot Erzsébet Sustikné Győrfi REG, 2009 s. I-04713. 
97 A.st. 
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tillräcklig klar överträdelse av EU-rätten. Mot bakgrund av detta fick inte Milena rätt till 
statsskadestånd trots distriktsdomstolens överträdelse av EU-rätten.98  
 
Mål Traghetti visar att EU-domstolens krav på ett uppenbart åsidosättande av gällande rätt inte 
innebär en omöjlighet för enskilda att uppfylla rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt 
klar. Traghetti del Mediterraneo (TDM) och Tirrenia di Navigazione (Tirrenia) var två 
sjötransportföretag som sysslade med båtresor mellan Italiens öar och dess fastland. TDM 
väckte skadeståndstalan mot Tirrenia hos den italienska domstolen för den skada som TDM 
åsamkats till följd av Tirrenias underprissättning för sina båtresor. TDM ansåg att Tirrenias 
underprissättning stod i strid mot EU-rättens regler om konkurrens. De italienska domstolarna 
i både första och andra instans avvisade TDM:s skadeståndstalan. Grunden var att Tirrenias 
underprissättning inte medförde någon konkurrensbegränsning. TDM överklagade därför till 
högsta domstolen i Italien eftersom de föregående domstolarna hade tolkat EU-rätten på ett 
felaktigt sätt samt begärde därtill att högsta domstolen skulle begära att EU-domstolen skulle 
meddela ett förhandsavgörande. Högsta domstolen i Italien avvisade TDM:s begäran om 
förhandsavgörande och ansåg att de föregående domstolarna hade tolkat och tillämpat EU-
rätten korrekt och i enlighet med EU-domstolens rättspraxis. Med anledning av detta väckte 
TDM skadeståndstalan mot den italienska staten inför italiensk domstol för sina skador 
åsamkade av högsta domstolens felaktiga tolkning av EU-rätten samt av högsta domstolens 
underlåtenhet att begära att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande. När TDM 
väckte skadeståndstalan mot Italien förelåg en möjlighet, enligt italiensk rätt, att begära 
skadestånd på grund av felaktigheter från domstolen. TDM menade dock att förutsättningarna 
för att väcka en sådan skadeståndstalan mot den italienska staten var så restriktiva att det i 
praktiken är omöjligt eller orimligt svårt för enskilda att få skadestånd för skador som vållats 
av nationella domstolar. Mot bakgrund av detta begärde den italienska domstolen att EU-
domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande för att få svar på om nationell lagstiftning kan 
utesluta skadeståndsskyldighet trots att medlemsstaten ådrar sig skadeståndsskyldighet för 
överträdelser av EU-rätten från nationella domstolar som dömer i sista instans.99  
 
EU-domstolen konstaterade att förutsättningarna för att väcka skadeståndstalan mot staten på 
grund av felaktigheter från nationella domstolar enligt italiensk rätt var alltför långtgående. 
Dessa förutsättningar skulle innebära betydande svårigheter för enskilda att erhålla skadestånd 
när nationella domstolar som dömer i sista instans uppenbart åsidosätter gällande rätt. Därför 
fastslog EU-domstolen att förutsättningarna stadgade i den italienska lagstiftningen var mer 
långtgående än de förutsättningar som EU-domstolen framförde i mål Köbler beträffande 
överträdelser av EU-rätten begångna av nationella domstolar som dömer i sista instans. EU-
rätten sätter därmed hinder för medlemsstater att anta sådana bestämmelser i nationell 
lagstiftning.100 

                                                        
98 Angående detta stycke, se mål C-168/15 Milena Tomášová mot Slovenská republika – Ministerstvo 
spravodlivosti SR, Pohotovosť s.r.o., Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS REG, 2016 
ECLI:EU:C:2016:602, punkterna 16-36. 
99 Angående detta stycke, se mål C-173/03 Traghetti del Mediterraneo SpA mot Repubblica italiana REG, 2006 
s. I-05177, punkterna 7-20. 
100 Angående detta stycke, se a.a., punkterna 24-46. 
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4. Frågan om statsskadestånd som ett effektivt rättsmedel 
De primärrättsliga rättskällorna tillerkänner enskilda inom EU en rätt till ett effektivt 
rättsmedel.101 Vad som gör ett rättsmedel effektivt är en fråga som har diskuterats flitigt i de 
EU-rättsliga rättskällorna. En faktor i detta sammanhang är de enskildas åtkomst till 
rättsmedlet. En annan bedömningsgrund är den rättsföljd som följer av användandet av 
rättsmedlet och en tredje aspekt är rättsmedlets ändamålsenlighet och preventiva funktion. I 
detta kapitel kommer rättsmedlet statsskadestånd att analyseras i ljuset av dessa perspektiv. 
 
4.1 Enskildas åtkomst till rättsmedlet statsskadestånd 
Enskilda inom EU har, genom EU-domstolens rättspraxis, åtkomst till rättsmedlet 
statsskadestånd. Denna åtkomst är dock begränsad till tre kumulativa rekvisit som måste vara 
uppfyllda.102 Trösklarna till dessa rekvisit avgör i praktiken enskildas åtkomst till rättsmedlet. 
Om rekvisiten är alltför högt ställda begränsas enskildas möjligheter till statsskadestånd medan 
lågt ställda rekvisit ökar möjligheterna. Statsskadeståndets effektivitet beror således i huvudsak 
på rekvisitens trösklar.  
 
Av de tre rekvisit som EU-domstolen skapat är rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt 
klar” av särskilt intresse eftersom detta rekvisit anses vara det svåraste rekvisitet att uppfylla 
beträffande statsskadestånd.103 Med hänsyn till detta kan frågan om rekvisitet hindrar enskildas 
möjligheter att erhålla statsskadestånd diskuteras.  
 
4.1.1 Rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” - ett rimligt eller ett orimligt 
krav? 
EU-domstolen fastslog att en medlemsstat måste uppenbart och allvarligt ha överskridit 
gränserna för sin skönsmässiga bedömning för att rekvisitet ska uppfyllas.104 Vid en första 
tolkning av domstolens uttalande torde tröskeln för att uppfylla rekvisitet vara tämligen hög. 
Detta beror på att medlemsstatens felaktiga agerande måste ha inslag av både allvarlighet och 
uppenbarhet. Med andra ord innebär detta att medlemsstaten avsiktligen måste ha handlat klart 
i strid mot gränserna för sin skönsmässiga bedömning, dvs. friheten att tolka EU-rättsliga regler 
efter egna premisser. EU-domstolen har gett viss vägledning för när rekvisitet kan anses vara 
uppfyllt.  
 
Som tidigare har nämnts har EU-domstolen i sin rättspraxis fastslagit situationer där 
medlemsstaters överträdelser av EU-rätten presumeras vara tillräckligt klara. Sådana situationer 
utgörs av medlemsstaters underlåtenhet att implementera EU-direktiv inom rätt tid eller när 
medlemsstater fortsätter att handla trots att EU-domstolen i sin rättspraxis har fastställt att 
medlemsstaternas handlanden innebär överträdelser av EU-rätten.105  
 

                                                        
101 Artikel 19.1 2 st. FEU och artikel 47 rättighetsstadgan. 
102 Se avsnitt 3.2 till 3.2.3. 
103 Se Vaitkevičiūtė, s. 57. 
104 Se fotnot 63. 
105 Se fotnot 63. 
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Domstolens uttalande om att medlemsstater måste uppenbart och allvarligt ha handlat utanför 
gränserna för sin handlingsfrihet för att uppfylla rekvisitet ger inte särskild god vägledning för 
de enskilda som åberopar statsskadestånd. Det är därför positivt för enskilda inom EU att EU-
domstolen har fastslagit de uppenbara situationer då medlemsstaters överträdelser anses vara 
tillräckligt klara. Detta bidrar till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet för både medlemsstaterna 
och enskilda inom EU. Det blir därmed enklare för enskilda att kunna uppfylla det svåra 
rekvisitet vid sådana typer av överträdelser. Samtidigt blir medlemsstaterna medvetna om vilka 
typer av överträdelser som skulle uppfylla rekvisitet och sålunda medföra skadestånds-
skyldighet. Rimligtvis leder detta till en preventiv effekt i bemärkelsen att medlemsstaterna 
avhåller sig från sådana typer av överträdelser. Med hänsyn till detta anses statsskadestånd vara 
ett effektivt rättsmedel för den enskilde, både vad gäller möjligheten att med framgång väcka 
talan om statskadestånd vid de överträdelser som EU-domstolen stadgat är tillräckligt klara 
samt vad gäller den minskade risken för överträdelser av EU-rätten och därmed ett starkare 
skydd för EU-rättsliga rättigheter.  
 
EU-domstolen har dock i mål Brinkmann problematiserat frågan om överträdelser som anses 
vara tillräckligt klara.106 Konsekvenserna av EU-domstolens dom i mål Brinkmann är ökade 
svårigheter för enskilda inom EU att kunna uppfylla det svåra rekvisitet vid medlemsstaters 
icke-implementering av EU-direktiv. Detta eftersom EU-domstolen stadgade att en myndighet 
som tillämpar ett EU-direktivs bestämmelser i praktiken trots att den inte har implementerats 
inom rätt tid befriar medlemsstaten från skadeståndsskyldighet. 107  Det faktum att EU-
domstolen på detta sätt försvårar enskildas möjligheter att uppfylla det redan svåruppfyllda 
rekvisitet om tillräckligt klara överträdelser av EU-rätten underlättar inte enskildas möjligheter 
att få åtkomst till statsskadestånd. Detta skapar en möjlighet för medlemsstaterna att rättfärdiga 
sin icke-implementering av EU-direktiv. På sådant vis kan medlemsstater undkomma ansvar 
trots att de under normala förhållanden blir skadeståndsskyldiga vid tillräckligt klara 
överträdelser av EU-rätten.  
 
EU-domstolens resonemang i mål Brinkmann står i motsats till vad EU-domstolen tidigare 
uttalat sig i mål Francovich om vikten av ett effektivt skydd för enskildas EU-rättsliga 
rättigheter. Domstolen framförde till och med att skyddet för enskildas rättigheter skulle 
försvagas om inte enskilda hade möjlighet att erhålla skadestånd från en medlemsstat som begår 
överträdelser av enskildas EU-rättsliga rättigheter.108 Beaktat utfallet i mål Brinkmann kan det 
konstateras att statsskadestånd inte utgör ett effektivt rättsmedel för enskilda såvitt avser skydd 
för EU-rättsliga rättigheter. Det är dock värt att notera att mål Brinkmann är det enda rättsfallet 
där medlemsstatens icke-implementering av EU-direktiv har ursäktats. EU-domstolen har ännu 
inte i sin rättspraxis ändrat sin inställning vad gäller andra tillräckligt klara överträdelser, t.ex. 
när medlemsstaten fortsätter att handla trots att EU-domstolen fastslagit i sin rättspraxis att 
medlemsstatens handlande i fråga utgör en tillräckligt klar överträdelse av EU-rätten. Det finns 
därmed inga möjligheter för medlemsstater att kunna rättfärdiga en sådan typ överträdelse, till 

                                                        
106 Se avsnitt 3.2.3. 
107 Se Marson, s. 120 f. 
108 Se förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien, REG, 1991 s. I-05357, punkterna 
31-37. 



24 
 

skillnad från icke-implementering av EU-direktiv. Statskadestånd kan därför sägas utgöra ett 
effektivt rättsmedel vid överträdelser av EU-rätten som presumeras vara tillräckligt klara. 
 
Till skillnad från icke-implementering av EU-direktiv, som under normala förhållanden 
presumeras uppfylla rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”, förhåller sig tolkningen 
av det ifrågavarande rekvisitet annorlunda vid felaktig implementering av EU-direktiv. I både 
mål BT och Lindöpark framförde inte EU-domstolen att felaktig implementering av EU-direktiv 
presumeras utgöra en tillräcklig klar överträdelse. Istället behövde EU-domstolen genomföra 
rättsliga bedömningar av medlemsstaternas felaktiga implementering och beakta de faktorer 
som tagits fram i mål Brasserie du Pêcheur.109  
 
Gemensamt för båda rättsfallen var att EU-domstolen utgick från klarheten av den överträdda 
rättsregeln i sin bedömning om medlemsstaternas överträdelser var tillräckligt klara. Denna 
faktor hade avgörande betydelse för EU-domstolens tolkning av rekvisitet ”överträdelsen ska 
vara tillräckligt klar” vad gäller felaktig implementering av EU-direktiv. 
 
Vid en jämförelse mellan icke-implementering och felaktig implementering av EU-direktiv 
torde det vara svårare för enskilda att erhålla statsskadestånd vid den sistnämnda typen av 
överträdelse än vid den förstnämnda. Detta följer av att EU-domstolen, som nämnts ovan, har 
fastslagit att icke-implementering av EU-direktiv presumeras uppfylla rekvisitet ”överträdelsen 
ska vara tillräckligt klar” bortsett från det speciella målet Brinkmann. Något liknande uttalande 
har inte EU-domstolen gjort avseende felaktig implementering av EU-direktiv. Beträffande 
felaktig implementering av EU-direktiv har klarheten av den överträdda rättsregeln en stor 
betydelse vid bedömningen av om felaktig implementering av EU-direktiv utgör en tillräcklig 
klar överträdelse.  
 
Både mål BT och Lindöpark visar att tröskeln för enskilda att uppfylla det svåra rekvisitet och 
därmed få åtkomst till statsskadestånd är högre vid felaktig implementering av EU-direktiv än 
vid icke-implementering av EU-direktiv eftersom EU-domstolen behövde göra en utförlig 
bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, vilket inte behöver göras vid icke-
implementering. Beträffande felaktig implementering av EU-direktiv torde statsskadestånd 
därför inte utgöra ett effektivt rättsmedel för enskilda.  
 
Vad gäller överträdelser begångna av nationella domstolar som dömer i sista instans har EU-
domstolen i mål Köbler110 försvårat för enskilda att få åtkomst till statsskadestånd. Detta beror 
på att EU-domstolen kräver att den nationella domstolen som dömer i sista instans uppenbart 
åsidosätter gällande rätt för att uppfylla rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”. Det 

                                                        
109 Se mål C-392/93 The Queen mot H. M. Treasury, ex parte: British Telecomminications plc REG, 1996 s. I-
01631, punkterna 37-46 och mål C-150/99 Svenska staten mot Stockholm Lindöpark AB och Stockholm 
Lindöpark AB mot Svenska staten REG, 2001 s. I-00493, punkterna 34-42. Omständigheterna för respektive mål 
återfinns i avsnitt 3.3.1.2 och 3.2.2. 
110 Se avsnitt 3.3.4 för de faktiska omständigheterna av mål C-224/01 Gerhard Köbler mot Republiken Österrike 
REG, 2003 s. I-10239. 
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är inte tillräckligt att domstolen i fråga har begått en överträdelse av EU-rätten.111 Nationella 
domstolar som dömer i sista instans är skyldiga att begära att EU-domstolen ska meddela ett 
förhandsavgörande såvida inte det är fråga om acte clair, dvs. när ett avgörande av ett rättsfall 
kan göras utan tvivelaktigheter. Dock råder restriktiv tillämpning av acte clair eftersom EU-
domstolen vill undvika att nationella domstolar som dömer i sista instans missbrukar acte clair 
för att undkomma sin skyldighet att begära att EU-domstolen ska meddela ett 
förhandsavgörande.112  
 
Både mål Köbler och Tomášová illustrerar svårigheten för enskilda att uppfylla rekvisitet 
”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” vid överträdelser från nationella domstolar som dömer 
i sista instans då rekvisitet endast kan, enligt EU-domstolens mening, uppfyllas vid 
undantagsfall. Även om de nationella domstolarna i båda rättsfallen de facto begick 
överträdelser av EU-rätten ansågs inte dessa vara tillräckligt uppenbara för att utgöra tillräckligt 
klara överträdelser. 113  Det är inte enbart dessa två rättsfall som illustrerar svårigheten 
beträffande rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”. Antalet talan avseende 
statsskadestånd på grund av överträdelser begångna av nationella domstolar som dömer i sista 
instans bland medlemsstater är fåtaliga. Rättsvetenskapsmän menar att det låga antalet beror 
bl.a. på det högt ställda krav på uppenbart åsidosättande av gällande rätt som EU-domstolen 
stadgar i sin rättspraxis.114   
 
Att EU-domstolen kräver att den nationella domstolens överträdelse måste utgöra ett uppenbart 
åsidosättande av gällande rätt för att överträdelsen ska vara tillräckligt klar innebär en striktare 
tolkning av rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” i jämförelse med EU-domstolens 
tolkning av rekvisitet vid icke-implementering eller felaktig implementering av EU-direktiv. 
Detta innebär att det råder en ännu högre tröskel för att enskilda ska kunna få rätt till 
statsskadestånd för överträdelser från nationella domstolar som dömer i sista instans. Vad som 
är viktigt att betona är att statsskadestånd utgör det enda rättsmedlet som enskilda kan utnyttja 
vid överträdelser av EU-rätten från nationella domstolar som dömer i sista instans. I detta 
avseende torde det medföra en ökad risk för att enskilda, vars rättigheter kränkts till följd av 
överträdelser av nationella domstolar, inte kommer att tillgodoses ett effektivt skydd för deras 
rättigheter och därmed förlora sin möjlighet till upprättelse vid kränkningar.115 Den tänkbara 
negativa konsekvensen av den högt ställda tröskeln för statsskadestånd vid överträdelser av EU-
rätten från nationella domstolar innebär en kontradiktion till EU-domstolens syfte med 
introduceringen av rätten till statsskadestånd. Syftet med rätten till statsskadestånd var, som 
EU-domstolen framförde i mål Francovich, att säkerställa en effektiv tillämpning av EU-rätten 

                                                        
111 Se mål C-224/01 Gerhard Köbler mot Republiken Österrike REG, 2003 s. I-10239, punkt 53. Notera att 
rekvisitet i fråga endast kan uppfyllas, som EU-domstolen utrycker sig, i undantagsfall. Följande krav har även 
bekräftats i mål C-173/03 Traghetti del Mediterraneo SpA mot Repubblica italiana REG, 2006 s. I-05177, 
punkterna 32 och 42. 
112 Artikel 267 3 st. FEUF. Se mål 283/81 Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministry of Health 
REG, 1982 s. I-03415, punkterna 1-21. Se Lenaerts, Maselis, Gutman & Nowak, s. 100 och Schütze, s. 394 ff. 
113 Mål C-224/01 Gerhard Köbler mot Republiken Österrike REG, 2003 s. I-10239, punkterna 120-126 och mål 
C-168/15 Milena Tomášová mot Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s.r.o., 
Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS REG, 2016 ECLI:EU:C:2016:602, punkterna 16-36. 
114 Se Varga, s. 58 f. Se Beutler, s. 792.  
115 Se a.a., s. 51 ff. Se a.a., s. 774 ff.  



26 
 

samt att tillförsäkra enskildas EU-rättsliga rättigheter genom att tillhandahålla dem möjligheten 
till statsskadestånd.116 
 
Mål Traghetti medförde att det krav på ett uppenbart åsidosättande av gällande rätt som EU-
domstolen stadgade i mål Köbler blev gränsen för när den nationella domstolens överträdelse 
av EU-rätten uppfyller rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”. Trots svårigheten att 
uppnå rekvisitet ska det varken i teorin eller i praktiken uppfattas som ett oöverkomligt hinder. 
Om så vore fallet skulle det vara i princip omöjligt för enskilda att erhålla statsskadestånd för 
överträdelser av EU-rätten begångna av nationella domstolar som dömer i sista instans.117 Detta 
skulle, som EU-domstolen framförde, göra principen om statsskadestånd för överträdelser av 
nationella domstolar som dömer i sista instans framtagen i mål Köbler, meningslös.118 Det finns 
en tydlig vilja från EU-domstolens sida att inte ytterligare försvåra möjligheterna för enskilda 
att få statsskadestånd vid överträdelser av EU-rätten från nationella domstolar som dömer i sista 
instans.119  
 
I de situationer som har berörts i målen Köbler, Tomášová och Traghetti hade de nationella 
domstolar som dömde i sista instans en möjlighet att åberopa acte clair för att rättfärdiga sin 
underlåtenhet att begära att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande. Detta gjorde 
domstolarna dock inte och skälet till deras underlåtenhet framgår inte heller i målen. 
Möjligheten att åberopa acte clair eller annan ursäktande omständighet föreligger inte vid 
exempelvis icke-implementering av EU-direktiv inom rätt tid eftersom skyldigheten att 
implementera ett EU-direktiv inom rätt tid är absolut till sin karaktär.120 Med anledning av 
möjligheten till acte clair är nationella domstolars underlåtenhet att begära att EU-domstolen 
ska meddela ett förhandsavgörande inte av samma absoluta karaktär och sålunda inte alltid är 
en tillräckligt klar överträdelse för att uppfylla rekvisitet därom. En sådan underlåtenhet 
presumeras således inte ge upphov till statsskadestånd för enskilda.121 Vid underlåtenhet att 
begära att EU-domstolen ska meddela ett förhandsavgörande behöver EU-domstolen göra en 
rättslig bedömning och beakta de faktorer som avgör om underlåtenheten uppfyller det svåra 
rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”. 122  I detta avseende medför acte clair 
minskade möjligheter för enskilda att kunna erhålla statsskadestånd för nationella domstolars 
underlåtenhet i detta avseende. 
 
I de fall EU-domstolen inte hade skapat acte clair hade de nationella domstolarna som dömer i 
sista instans alltid varit skyldiga att begära att EU-domstolen ska meddela ett 
förhandsavgörande vid frågor som rör tolkning av EU-rättens rättskällor.123 Denna skyldighet 

                                                        
116 Se förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien, REG, 1991, s. I-05357, punkterna 
31-37. 
117 Se Beutler, s. 784-787. 
118 Se mål C-173/03 Traghetti del Mediterraneo SpA mot Repubblica italiana REG, 2006 s. I-05177, punkterna 
36 och 40. 
119 Se a.a., punkterna 30-46. 
120 Artiklarna 288, 291 och 297 FEUF. 
121 Se Kornezov, s. 1331 ff. 
122 Se mål C-224/01 Gerhard Köbler mot Republiken Österrike, REG 2003, s. I-10290, punkterna 53-55. 
123 Se artikel 267 3 st. FEUF. 
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hade således varit absolut till sin karaktär på ett sätt som liknar den som råder för 
medlemsstaternas skyldighet att implementera EU-direktiv inom rätt tid.124 Det kan konstateras 
att en avsaknad av acte clair skulle medföra att varje underlåtenhet från varje nationell domstol 
som dömer i sista instans att begära att EU-domstolen ska meddela ett förhandsavgörande vid 
frågor som rör tolkning av EU-rättens rättskällor alltid skulle uppfylla rekvisitet ”överträdelsen 
ska vara tillräckligt klar”. De enskildas möjligheter att få statskadestånd hade, i avsaknad av 
acte clair, ökat markant. EU-domstolen hade i sådana fall inte behövt göra en utförlig 
bedömning för att fastställa att underlåtenheten utgör en tillräckligt klar överträdelse. 
 
4.2 Monetära medel som rättsmedel 
Skadestånd i allmänhet syftar till att försätta den skadelidande i en situation där den 
ifrågavarande skadan inte hade inträffat. Detta realiseras genom att tillhandahålla den 
skadelidande monetära medel som ska reparera dennes skada. Detta ger uttryck för en reparativ 
funktion.125 Statsskadestånd inom EU-rätten fyller samma funktion, dvs. att reperara den skada 
som den enskilde har drabbats av till följd av en medlemsstats överträdelse och åsidosättande 
av dennes rättigheter enligt EU-rätten.126  
 
Statskadestånd innebär att den skadelidande får monetära medel som ska reparera den skada 
som har uppstått vid medlemsstatens EU-rättsliga överträdelse. Frågan är om monetära medel 
utgör den korrekta typen av kompensation för att uppnå statskadeståndets syfte och därmed 
göra rättsmedlet effektivt.  
 
Marson konstaterar inledningsvis att statsskadestånd anses utgöra ett effektivt rättsmedel i ett 
fall men inte i ett annat.127 Ett exempel på en situation där statsskadestånd utgör ett effektivt 
rättsmedel är när den enskilde har lidit av en ekonomisk skada till följd av medlemsstatens 
överträdelse av EU-rätten. I mål Francovich utgjorde statsskadestånd ett effektivt rättsmedel 
eftersom Francovich, pga. icke-implementering av ett EU-direktiv om lönegaranti vid 
arbetsgivarens konkurs, drabbades av en ekonomisk skada i form av inkomstförlust. De 
monetära medel som Francovich erhöll från den italienska staten med anledning av denna 
överträdelse reparerade de facto Francovichs skada. Statsskadeståndet innebar därför att 
Francovich fick den rättighet som följer av EU-direktivet tillgodosedd genom monetära medel. 
Beaktat att Francovichs rättighet var av ekonomisk karaktär får statskadeståndet anses ha 
utgjort ett effektivt rättsmedel i detta fall. 
 
I andra situationer än den som uppstod i mål Francovich är det inte helt säkert att 
statsskadestånd utgör ett effektivt rättsmedel. Prechal menar att ett rättsmedel som består av 
monetära medel kan anses vara ineffektiv och inadekvat i vissa situationer. Exempel på sådana 
situationer är när det är väldigt svårt att kunna uppskatta skadans storlek eller när skadan inte 

                                                        
124 Jfr a.a. Se artiklarna 288, 291 och 297 FEUF. 
125 Angående detta stycke, se Hellner & Radetzki, s. 37 f. 
126 Jfr förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien REG, 1991 s. I-05357, punkterna 
31-37. Se Marson, s. 123. 
127 Se Marson, s. 123. 



28 
 

kan repareras.128 Att den skadelidande får monetära medel innebär visserligen att den enskilde 
får upprättelse av något slag men det innebär inte nödvändigtvis att den enskildes rättighet har 
blivit tillgodosedd.129 Om den enskilde i fråga, till följd av medlemsstatens överträdelse av EU-
rätten, drabbats av en annan typ av skada som inte är av ekonomisk karaktär, såsom förlust av 
möjlighet till arbete eller utbildning, anses inte statsskadestånd reparera den enskildes skada på 
ett effektivt sätt. Den enskilde skulle förvisso få pengar men alltjämt vara utan arbete eller 
utbildning. Marson menar också att problemet med statskadestånd är att den inte tillgodoser 
den enskildes rättigheter på ett effektivt sätt. Statsskadeståndet är inte lika ändamålsenlig vid 
icke-ekonomiska skador än vid ekonomiska skador.130 Marson föreslår därför horisontell direkt 
effekt som ett alternativt rättsmedel till statsskadestånd.131 Horisontell direkt effekt innebär att 
enskilda kan åberopa EU-rättsliga bestämmelser mot fysiska eller juridiska personer.132 Vad 
beträffar EU-direktiv har EU-domstolen dock fastställt att EU-direktiv inte kan ha horisontell 
direkt effekt. Detta innebär att enskilda inte har någon möjlighet att åberopa bestämmelser i ett 
EU-direktiv mot fysiska eller juridiska personer.133  
 
I en situation då en medlemsstat har underlåtit att implementera ett EU-direktiv inom rätt tid 
och EU-direktivet i fråga saknar direkt effekt innebär detta att den enskilde i fråga inte kommer 
få sin rättighet enligt EU-direktivet tillgodosedd. Det enda rättsmedlet som finns till enskildas 
förfogande i ett sådant fall är statsskadestånd som i vart fall kan ge den enskilde ersättning för 
den skada som uppstår i ett sådant fall. Några andra rättsmedel finns inte att tillgå.  
 
Som redovisats ovan utgör emellertid statsskadestånd ett rättsmedel med brister. När den 
enskilde har lidit av en ekonomisk skada till följd av en medlemsstats överträdelse av EU-rätten 
är statsskadestånd ett effektivt rättsmedel. Enskilda kan dock lida av andra typer av skador än 
ekonomiska. I sådana fall är statsskadeståndet, i brist på annan kompensation än monetära 
medel, varken adekvat eller effektiv. Eftersom statsskadestånd är inkonsekvent vad gäller dess 
förmåga att kompensera den skadelidande på ett adekvat och effektivt sätt vid olika typer av 
skador menar Marson att horisontell direkt effekt är ett effektivare rättsmedel än 
statsskadestånd i form av monetära medel. Horisontell direkt effekt skulle innebära att enskilda 
kunde åberopa de rättigheter som EU-direktivet faktiskt tillerkänner dem och därmed få 
åtkomst till dessa istället för att erhålla monetära medel som inte alltid kan substituera en 
rättighet.134 
 
 
 
 

                                                        
128 Se Prechal EC, s. 11 f. 
129 Se Marson, s. 123 f. 
130 A.st. 
131 Se a.a., s. 124 ff. 
132 Se Bernitz & Kjellgren, s. 117. 
133 Se mål C-152/84 M. H. Marshall mot Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
(Teaching) REG, 1986 s. I-00723, punkt 48 och mål C-91/92 Paola Faccini Dori mot Recreb Srl. REG, 1994 s. I-
03325. punkterna 19-30. 
134 Angående detta stycke, se Marson, s. 123 ff. 
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4.3 Statsskadeståndets preventiva funktion 
Som nämnts ovan syftar statsskadestånd till att reparera den skada som den enskilde har 
åsamkats till följd av medlemsstatens överträdelse av EU-rätten. Bortsett från det reparativa 
syftet kan rättsmedlet också ha en preventiv funktion då den kan förhindra uppkomsten av 
skador och kränkningar genom att avskräcka medlemsstater från att begå EU-rättsliga 
överträdelser. Frågan är dock om denna preventiva funktion föreligger och om den är effektiv 
i den meningen att den de facto avskräcker medlemsstaterna från sådana handlingar. 
 
Ur ett statistiskt perspektiv har antalet EU-direktiv som har implementerats inom rätt tid ökat 
sedan EU-domstolen introducerade rätten till statsskadestånd genom mål Francovich år 
1991.135 Det kan således konstateras att statsskadeståndet har haft en preventiv funktion och att 
denna funktion ligger i linje med EU-domstolens syfte till introduceringen av statsskadeståndet, 
nämligen att uppnå en effektiv tillämpning av EU-rätten och ett effektivt domstolsskydd för 
enskildas EU-rättsliga rättigheter.136 Genom att implementera EU-direktiv inom rätt tid får de 
enskilda möjlighet att åberopa de rättigheter som EU-direktiv stadgar. I sådant fall föreligger 
inget behov från den enskildes sida att utnyttja statsskadestånd eftersom deras EU-rättsliga 
rättigheter blir tillgodosedda. Beaktat det statistiska underlaget utgör statsskadestånd ett 
effektivt rättsmedel eftersom fler EU-direktiv har implementerats inom rätt tid.  
 
Ovanstående utveckling innebär dock inte att rättsmedlets preventiva funktion är given. 
Problemet med den preventiva funktionen är att den är beroende av EU-domstolens tolkning av 
rekvisiten för statsskadestånd. Om EU-domstolen tolkar rekvisiten så restriktivt att det medför 
betydande svårigheter för enskilda att uppnå dessa och därigenom erhålla statsskadestånd 
urholkas statsskadeståndets preventiva funktion att hindra medlemsstater från att begå EU-
rättsliga överträdelser. EU-domstolens restriktiva syn kan medföra att medlemsstaterna 
bedömer risken att ådra sig skadeståndsskyldighet vid EU-rättsliga överträdelser som låg och 
därigenom inte bli avskräckta av statsskadeståndets rättsföljd. Om EU-domstolens tolkning av 
rekvisiten istället skulle präglas av en mer generös syn skulle statsskadestånd få större 
genomslag. Medlemsstaterna skulle i ett sådant fall bedöma risken att bli skadeståndsskyldiga 
som hög och därför avhålla sig från att begå EU-rättsliga överträdelser. Som diskuterats ovan 
har EU-domstolen tolkat rekvisiten för statsskadestånd annorlunda beroende på vilken typ av 
EU-rättsstridig överträdelse som har aktualiserats. Det är exempelvis enklare för enskilda att 
uppfylla rekvisitet om ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar” vid icke-implementering av EU-
direktiv till skillnad från överträdelser av EU-rätten begångna av nationella domstolar som 
dömer i sista instans.137 Det torde vara skälet till att antalet implementerade EU-direktiv har 
ökat till följd av EU-domstolens introducering av statsskadestånd. Det kan således konstateras 
att effekten av statsskadeståndets preventiva funktion varierar beroende på hur pass restriktiv 
eller generös EU-domstolen är i sin tolkning av rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt 
klar”.  

                                                        
135 Se Yu, s. 69 ff. 
136 Se förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich m.fl. mot Italien REG, 1991 s. I-05357, punkterna 
31-37. 
137 Se avsnitt 3.2.2 och vidare. 
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5. Sammanfattande analys och slutsatser 
Beträffande enskildas åtkomst till statsskadestånd kan det konstateras att frågan om 
statsskadestånd utgör ett effektivt rättsmedel avgörs av EU-domstolens tolkning av det högt 
ställda rekvisitet ”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”. Som diskuteras ovan förhåller det 
sig tydligt att EU-domstolen har tolkat och tillämpat det ovannämnda rekvisitet på ett 
inkonsekvent sätt. Å ena sidan anser EU-domstolen att medlemsstaters icke-implementering av 
EU-direktiv presumeras utgöra en tillräcklig klar överträdelse av EU-rätten. Å andra sidan 
presumeras inte felaktig implementering av EU-direktiv utgöra en tillräcklig klar överträdelse. 
Av denna jämförelse kan det konstateras att det är svårare för enskilda att uppfylla rekvisitet 
och därmed få statsskadestånd vid felaktig implementering av EU-direktiv än vid icke-
implementering av EU-direktiv. Ännu svårare för enskilda att erhålla statsskadestånd gäller vid 
överträdelser av EU-rätten begångna av nationella domstolar som dömer i sista instans som 
diskuterats ovan. Svårigheten för enskilda att erhålla statsskadestånd påverkar bedömningen av 
rättsmedlets effektivitet. Som svar på uppsatsens huvudsakliga frågeställning är statsskadestånd 
ett effektivt rättsmedel vid medlemsstaters icke-implementering av EU-direktiv medan 
statsskadestånd förhåller sig vara ineffektiv vid både felaktig implementering av EU-direktiv 
och nationella domstolars överträdelser av EU-rätten. 
 
Statsskadestånd innebär som tidigare nämnts att den enskilde i fråga erhåller kompensation i 
form av monetära medel, dvs. pengar. I detta avseende beror frågan om statskadeståndets 
effektivitet på vilken typ av skada som den enskilde i fråga har åsamkats till följd av 
medlemsstatens överträdelse av EU-rätten. Det kan konstateras att statsskadestånd utgör ett 
effektivt rättsmedel om den enskilde har lidit av en ekonomisk skada som uppkommit på grund 
av medlemsstatens överträdelse av EU-rätten. Däremot är statsskadestånd ineffektiv när den 
enskilde har drabbats av en annan typ av skada som inte är av ekonomisk karaktär såsom förlust 
av sin rätt till utbildning eller arbete. I en sådan situation skulle ett erhållande av statsskadestånd 
visserligen uppfattas som en upprättelse från den enskildes sida men den enskilde kommer 
fortfarande att bli utan sin rätt till utbildning eller arbete. Statsskadeståndet tillgodoser i detta 
avseende inte den enskildes rättigheter på ett effektivt sätt.  
 
EU-domstolens introducering av statsskadestånd i mål Francovich har medfört en ökning av 
antalet implementerade EU-direktiv hos medlemsstaterna. När medlemsstater efterföljer sin 
skyldighet att implementera EU-direktiv inom rätt tid innebär detta att enskilda kommer kunna 
åtnjuta sina rättigheter föreskrivna i EU-direktiven. Mot bakgrund av detta föreligger därför 
inget behov från den enskildes sida att åberopa statsskadestånd mot medlemsstaten eftersom 
den enskilde har redan blivit tillgodosedd sina rättigheter då EU-direktivets bestämmelser ingår 
i medlemsstatens nationella lagstiftning. Även om rätten till statsskadestånd inte skulle 
åberopas i stor utsträckning är ändå statsskadestånd ett effektivt rättsmedel. Detta beror på att 
existensen av statsskadestånd har skapat incitament för medlemsstaterna att inte underlåta att 
implementera EU-direktiv inom rätt tid och istället följa sina skyldigheter från EU-rätten. 
Statsskadeståndet innehar därför en preventiv funktion som skyddar enskildas rättigheter på ett 
effektivt sätt. Dock är inte statsskadeståndets preventiva funktion alltid påtaglig på det sätt som 
nämns ovan. Problemet med den preventiva funktionen är att den beror på hur restriktivt eller 
generös EU-domstolen tolkar rekvisiten för statsskadestånd, i synnerhet det svåra rekvisitet 
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”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”. EU-domstolen tolkar rekvisitet ”överträdelsen ska 
vara tillräckligt klar” mer restriktivt vid överträdelser begångna av nationella domstolar som 
dömer i sista instans jämfört vid medlemsstaters underlåtenhet att implementera EU-direktiv. 
Då det är svårare för enskilda att uppfylla rekvisitet vid den förstnämnda typen av överträdelse 
än den sistnämnda innebär detta en högre risk för att medlemsstater begår överträdelser av EU-
rätten och därmed undkommer ansvar. I detta sammanhang förhåller sig statsskadeståndets 
preventiva funktion inte vara tillräckligt effektiv för att skydda enskildas EU-rättsliga 
rättigheter. Mot bakgrund av detta beror statsskadeståndets preventiva funktion på EU-
domstolens tolkning av rekvisiten för statsskadestånd, särskilt det svåruppfyllda rekvisitet 
”överträdelsen ska vara tillräckligt klar”. 
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