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Sammanfattning 

I och med Lissabonfördraget blev den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (stadgan) rättsligt bindande. Genom stadgan har 

grundläggande fri- och rättigheter fått en tydligare position i unionsrätten. 

Frågan som står i fokus för detta examensarbete är på vilket sätt enskilda kan 

göra dessa grundläggande fri- och rättigheter skadeståndsrättsligt gällande 

gentemot unionens medlemsstater.  

 I detta examensarbete beskrivs hur de nuvarande principerna om 

medlemsstaternas skadeståndsansvar, den så kallade Francovich-doktrinen, kan 

tillämpas vid överträdelser av grundläggande rättigheter. Förutsättningarna som 

krävs för ett sådant skadestånd medför dock vissa svårigheter vad gäller några 

av stadgans bestämmelser. Dessa svårigheter kan aktualisera artikel 47.1 i 

stadgan som anger att var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och 

rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel. Artikeln ska erbjuda 

ett skydd som minst motsvarar det skydd som följer av Europadomstolens 

praxis avseende artikel 13 i Europakonventionen. Då Europadomstolen har 

konstaterat att rätten till ett effektivt rättsmedel under vissa förutsättningar kan 

medföra en rätt till skadestånd bör således motsvarande gälla för det fall 

unionens medlemsstater kränker unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter.  

 Av betydelse för frågan om skadestånd är även medlemsstaternas 

nationella rätt. Enligt likvärdighetsprincipen kan befintliga begränsningar 

gällande skadestånd komma att behöva åsidosättas om möjligheten till 

skadestånd är mer fördelaktig vid tillämpningen av nationell rätt. 

 En annan fråga som analyseras i detta examensarbete är i vilken 

utsträckning stadgans bestämmelser kan tillämpas horisontellt, det vill säga i en 

tvist mellan enskilda. EU-domstolen har inte stängt dörren för en sådan 

tillämpning utan undersökt dels om en bestämmelse för sig räcker för att ge 

enskilda en rätt som kan åberopas som sådan och dels om det krävs ett 

preciserande i unionsrätten eller nationell rätt. Rättsläget är dock långt ifrån 

klarlagt och kommer behöva förtydligas ytterligare i rättspraxis.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Den 1 december 2009 blev den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (stadgan) rättsligt bindande genom Lissabon-

fördraget. Genom stadgan har medlemsstaterna markerat att de vill ge 

grundläggande fri- och rättigheter en tydligare position i unionsrätten. För den 

enskilde fyller dock rättigheter ingen större funktion om det saknas verktyg, 

eller så kallade rättsmedel, för att göra dessa rättigheter gällande. Sammanfattat 

på latin: Ubi jus ibi remedium – Där det finns en rätt finns det ett rättsmedel. 

 Detta examensarbete kommer fokusera på en speciell typ av 

rättsmedel, nämligen skadestånd. Stadgan saknar en uttrycklig bestämmelse 

som tvingar medlemsstaterna att, för de fall de bryter mot grundläggande fri- 

och rättigheter, betala ersättning för den skada som överträdelsen har orsakat 

en enskild. Däremot finns det sedan tidigare praxis från Europeiska unionens 

domstol (EU-domstolen) som, under vissa förutsättningar, ger enskilda rätt till 

ersättning för skada som orsakats av att deras rättigheter enligt unionsrätten har 

kränkts, den så kallade Francovich-doktrinen. Denna praxis har emellertid 

främst gällt unionstypiska rättigheter såsom fri rörlighet för varor och tjänster 

och inte sådana grundläggande rättigheter som följer av stadgans artiklar.   

 Stadgan saknar dock inte helt bestämmelser om rättsmedel utan 

precis som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) innehåller stadgan en 

rätt till ett effektivt rättsmedel, artikel 47.1. Artikeln grundar sig på artikel 13 i 

Europakonventionen och enligt Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna (Europadomstolen) medför den artikeln att enskilda, i vissa 

situationer, ska kunna föra en skadeståndstalan mot en konventionsstat, främst 

vad gäller de mest grundläggande artiklarna i konventionen. 

 Som vi kommer att se har de grundläggande rättigheterna som 

följer av stadgans artiklar ett delvis begränsat tillämpningsområde i förhållande 

till medlemsstaterna. Stadgan är endast tillämplig när medlemsstaterna 

”tillämpar unionsrätten” och kan inte utöka unionens befogenheter eller i sig 

själv grunda unionsrättslig behörighet. En skadeståndstalan mot en medlems-
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stat som är grundad på stadgans bestämmelser ska därför avvisas om käranden 

inte kan visa att unionsrätten har tillämpas. Slutligen kan det vara bra att 

klargöra att skadestånd utgör en sista lösning och tillämpas normalt endast när 

andra lämpliga rättsmedel inte finns att tillgå.
1
 Detta är bra att ha i åtanke vid 

läsningen av detta examensarbete.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka unionsrättsliga möjligheter 

det finns för enskilda att hålla medlemsstater skadeståndsrättsligt ansvariga för 

överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter, främst de som följer av 

stadgans bestämmelser. Europakonventionens eventuella betydelse för frågan 

om skadestånd kommer här att belysas, tillsammans med frågan om vilka krav 

unionsrätten ställer på medlemsstaternas nationella rätt. Arbetet avser även att 

utreda om stadgans bestämmelser kan ha en horisontell direkt effekt och 

tillämpas i en tvist mellan enskilda parter.  

 

Mer specifikt försöker följande frågor att besvaras:  

 

I. Vilken möjlighet har enskilda att hålla medlemsstater skadestånds-

rättsligt ansvariga för överträdelser av unionsrättsligt garanterade 

grundläggande fri- och rättigheter, främst de som följer av stadgans 

bestämmelser?  

i. Kan de nuvarande principerna om medlemsstaternas skadestånds-

ansvar, den så kallade Francovich-doktrinen, tillämpas vid 

överträdelser av grundläggande rättigheter?  

ii. Vilken betydelse, om någon, har rätten till ett effektivt rättsmedel 

enligt artikel 47.1 i stadgan?  

iii. Vilka krav ställer unionsrätten på medlemsstaternas nationella 

rätt i förhållande till en sådan skadeståndsrättslig talan? 

II. Kan stadgans bestämmelser tillämpas horisontellt, det vill säga i en tvist 

mellan enskilda parter? 

                                                 
1
 Se Aalto, Pekka, Damages for Breach of the Charter i Peers, Steve, Hervey, Tamara, Kenner, 

Jeff & Ward, Angela (red.), The EU Charter of fundamental rights: a commentary, Hart Pub 

Ltd, Oxford, 2014, s. 1235 [cit. Peers m.fl. 2014].  
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1.3. Terminologi 

För enkelhetens skull kommer begreppet unionsrätt att användas för att 

beteckna även den gemenskapsrätt som gällde vid tiden före Lissabonfördraget. 

Av samma anledning kommer Europeiska unionens domstol genomgående att 

tituleras EU-domstolen, och inte EG-domstolen som var dess tidigare 

benämning.  

 Vad gäller det återkommande begreppet ”grundläggande 

rättigheter” finns det ingen universell definition. Inom ramen för detta 

examensarbete kommer begreppet att avse samtliga rättigheter i stadgan 

tillsammans med de rättigheter som återfinns i Europakonventionen och 

regeringsformens andra kapitel. 

1.4. Metod och material 

Utgångspunkten i detta examensarbete är det som normalt kallas för den 

rättsdogmatiska metoden. Metoden är svårdefinierad men i fokus står att 

fastställa gällande rätt genom att argumentera utifrån de allmänt accepterade 

rättskällorna, det vill säga lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin, 

och deras inbördes förhållande.
2
 Då aktuella frågeställningar rör grundläggande 

rättigheter enligt unionsrätten kommer metoden till stor del vara påverkad av 

unionsrättens särskilda karaktär.  

 Karakteristiskt för unionsrätten är att de oskrivna rättskällorna, 

domstolspraxis och allmänna rättsprinciper, är mer omfattande och 

betydelsefulla än inom många andra rättsordningar, däribland den svenska. På 

vissa områden återfinns gällande rätt till övervägande del i rättspraxis.
3
 En 

förklaring till detta är unionsrättens funktionsorienterade och inkompletta 

natur.
4
 Det unionsrättsliga samarbetet började ursprungligen som, och består 

fortfarande till stor del av, ett ekonomiskt samarbete och fördragen innehåller 

främst övergripande bestämmelser som syftar till att undanröja hinder på den 

gemensamma marknaden. I takt med att unionsrätten har expanderat har EU-

domstolen tagit på sig uppgiften att fylla ut luckorna i det unionsrättsliga 

systemet. Domstolen har bland annat utvecklat allmänna rättsprinciper utifrån 

                                                 
2
 Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), 

Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21 f. [cit. Korling & Zamboni 2013]. 
3
 Se Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2 u., omarbetad uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 41 [cit. 

Hettne & Otken Eriksson 2011]. 
4
 Se Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 44. 
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medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner vilka tillmäts 

samma rättsliga värde som själva fördragstexten.
5
  

 Fördragstexten saknar uttryckliga bestämmelser som reglerar 

frågan om medlemsstaternas skadeståndsansvar vilket gör att avgöranden från 

EU-domstolens kommer att vara av stor betydelse för detta arbete. EU-

domstolen är känd för att använda sig av en relativt fri och teleologisk 

tolkningsmetod.
6
 Vid tolkningen av en unionsrättslig bestämmelse är EU-

domstolens utgångspunkt inte endast lydelsen, utan av betydelse är även 

bestämmelsens sammanhang och syfte.
7
  

 Vad gäller stadgans tillämpning finns det dock än så länge 

begränsat med rättspraxis.
8
 För att besvara frågeställningarna kommer därför 

även vikt att läggas vid stadgans syfte, struktur och innehåll. Till stadgan finns 

det förklaringar som inte är rättsligt bindande men som kan sägas ha karaktären 

av förarbeten.
9
 Förklaringarna fyller en viktig funktion då de anger ursprunget 

till varje artikel i stadgan, vilket är av särskild betydelse i de fall där artiklarna 

motsvarar rättigheter som följer av Europakonventionen.
10

 Förklaringarna är 

inte rättsligt bindande men ska enligt artikel 6.1 i Fördraget om Europeiska 

unionen (FEU) samt artikel 52.7 i stadgan tillmätas betydelse vid tillämpningen 

av stadgan. EU-domstolen har även hänvisat till förklaringarna vid ett flertal 

tillfällen vilket ger dem ett relativt högt rättskällevärde.
11

 För de fall en konflikt 

skulle uppstå mellan förklaringarna och EU-domstolens tolkning väger dock 

EU-domstolens avgörande tyngre.
12

  

 En annan speciell källa till kunskap är generaladvokaternas (GA) 

förslag till avgöranden. Deras avgöranden är inte bindande för domstolen men 

kan, i den mån domstolen väljer att följa generaladvokatens argumentation, 

                                                 
5
 Se Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 44. 

6
 Se Reichel, Jane, EU-rättslig metod i Korling & Zamboni, 2013, s. 122, och Hettne & Otken 

Eriksson 2011, s. 49 och 158. 
7
 Se bl.a. mål C-292/82, Firma E. Merck mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas, p. 12, och mål C-

337/82, St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik mot Hauptzollamt Krefeld, p. 10.  
8
 Se Lebeck, Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter: en introduktion, 

Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 18 [cit. Lebeck 2013]. 
9
 Dessa ”Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna” finns publicerade i 

Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Se EUT C 303, 14 december 2007, s. 17–35.  
10

 Se Barnard, Catherine & Peers, Steve (red.), European Union law, Oxford University Press, 

Oxford, 2014, s. 238 [cit. Barnard & Peers 2014].  
11

 Se bl.a. mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 20.  
12

 Se Lebeck 2013, s. 55. 
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komma att få ett direkt rättskällevärde.
13

 Dessutom kan generaladvokaternas 

förslag till avgöranden ibland vara den enda rättskälla som finns att tillgå i fall 

där EU-domstolen väljer att inte besvara vissa frågeställningar. Inom ramen för 

detta arbete kommer GA:s förslag till avgörande främst användas i förhållande 

till diskussionen om stadgans eventuella horisontella effekt. Detta då EU-

domstolen har undvikit att helt besvara den frågan.   

1.5. Avgränsningar 

Detta examensarbete fokuserar på medlemsstaternas skadeståndsansvar vid 

överträdelser av unionsrättsligt garanterade grundläggande fri- och rättigheter 

samt stadgans potentiella horisontella effekt. Det kan i sammanhanget vara 

viktigt att påtala att även unionens institutioner kan hållas skadeståndsrättsligt 

ansvariga i utomobligatoriska situationer. Detta ansvar finns särskilt reglerat i 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) men kommer inte att 

diskuteras närmare.
14

 

 Vidare är det den generella möjligheten till skadestånd inom 

unionsrätten som kommer att analyseras. Vad den direkta konsekvensen blir 

för den svenska rättsordningen står inte i fokus men kommer att beröras i vissa 

avsnitt för att ge en illustration av unionsrättens interaktion med medlems-

staternas nationella rätt.   

 I samband med att frågeställningarna besvaras kommer även 

delar av detta examensarbete att behandla Europakonventionen och rättspraxis 

från Europadomstolen. I Lissabonfördraget har det uttryckligen angetts att de 

grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen och 

som de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, 

ska ingå i unionsrätten som allmänna rättsprinciper.
15

 Vad som inte framgår av 

Lissabonfördraget är hur dessa rättsprinciper och stadgan, som delvis 

överlappar varandra, förhåller sig till varandra. Tydligt är att båda kan generera 

rättigheter för enskilda och att båda är verksamma i unionsrätten. Hur den 

rättsliga relationen ser ut mellan de allmänna rättsprinciperna och stadgan samt 

eventuella konsekvenser av ett överlappande rättsskydd ryms inte inom ramen 

för detta examensarbete.  

                                                 
13

 Se Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 116 ff. 
14

 Se artiklarna 268 FEUF och 340.2 FEUF.  
15

 Se artikel 6.3 FEU. 
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 Lissabonfördraget stadgar även att unionen ska ansluta sig till 

Europakonventionen.
16

 Hur denna anslutning ska genomföras och dess 

eventuella konsekvenser kommer inte heller att belysas inom ramen för detta 

arbete.
17

   

1.6. Disposition 

Detta arbete inleds med en introduktion till stadgan där några av stadgans mer 

utmärkande artiklar kommer att klarläggas. Därefter följer en kortfattad analys 

av unionsrättens inverkan på medlemsstaternas nationella rätt. Detta görs i 

ljuset av att det är de nationella domstolarna som slutligen avgör frågan om 

medlemsstaternas utomobligatoriska skadeståndsansvar.  

 Därefter följer två kapitel som handlar mer specifikt om frågan 

om medlemsstaternas skadeståndsansvar vid överträdelser av grundläggande 

rättigheter. I kapitel 4 analyseras de nuvarande principerna om medlems-

staternas skadeståndsansvar, den så kallade Francovich-doktrinen, och dess 

tillämplighet på grundläggande rättigheter. I kapitel 5 analyseras sedan den 

eventuella betydelsen av rätten till ett effektivt rättsmedel och artikel 47.1 i 

stadgan. I kapitel 6 kommer sedan frågan om stadgans eventuella horisontella 

direkta effekt att utforskas och till sist kommer några sammanfattande 

slutsatser att presenteras i kapitel 7.  

                                                 
16

 Se artikel 6.2 FEU.  
17

 En anslutning till Europakonventionen ser dock inte ut att vara närstående. EU-domstolen 

har nyligen meddelat att det avtalsutkast som tagits fram för unionens anslutning till 

Europakonventionen inte är förenligt med unionsrätten, se Yttrande 2/13, Yttrande från 

domstolen (plenum) den 18 december 2014. 
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2. EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna  

2.1. Stadgans bakgrund och syfte 

Stadgan utformades i syfte att göra de grundläggande rättigheternas betydelse 

och relevans mer synlig för unionsmedborgarna samt för att främja 

rättssäkerhet och öka unionsrättens legitimitet.
18

 Av Europeiska rådets 

instruktioner framstår avsikten inte ha varit att skapa några nya rättigheter utan 

endast att sammanställa de befintliga rättigheterna i en och samma text.
19

 Den 

största inspirationskällan var Europakonventionen, vars rättigheter ingår i 

unionsrätten såsom allmänna rättsprinciper.
20

 I den mån den Europeiska sociala 

stadgan och Gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala 

rättigheter inte bara upprättade handlingsmål utgjorde även dessa 

inspirationskällor.
21

 Stadgan innehåller följaktligen inte enbart traditionella fri- 

och rättigheter utan även ekonomiska och sociala rättigheter. Kommissionen 

skriver att
22

   

 

“Rättigheter som tidigare varit utspridda i olika internationella och nationella 

dokument samlas i en och samma text och bildar därmed själva kärnan i de 

gemensamma europeiska reglerna för grundläggande rättigheter.” 

 

Frågan är vad denna själva kärnan i de gemensamma europeiska reglerna för 

grundläggande rättigheter betyder för den enskilde.   

2.2. Stadgans rättsliga status 

Stadgan blev rättsligt bindande i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft 

den 1 december 2009. Av artikel 6.1 FEU följer att 

 

1. Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 

december 2000, anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg, som ska ha 

samma rättsliga värde som fördragen. 

 

                                                 
18

 Se ingressen till stadgan samt Tridimas, Takis, The general principles of EU law, 2 u., 

Oxford University Press, Oxford, 2006, s. 375 [cit. Tridimas 2006].  
19

 Se Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Köln den 3–4 juni 1999. Se även 

Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 140.  
20

 Se artikel 6.3 FEU.  
21

 Se Bilaga IV till Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Köln den 3–4 juni 

1999.  
22

 Se Meddelande från kommissionen om den rättsliga statusen för Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, KOM(2000) 644 slutlig, 11 oktober 2000, p. 1 st. 2.   
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Bestämmelserna i stadgan ska inte på något sätt utöka unionens befogenheter 

så som de definieras i fördragen.  

 

Genom att stadgan har samma rättsliga värde som fördragen utgör den en del 

av primärrätten. Det faktum att stadgan är del av primärrätten medför dock inte 

att dess rättigheter per automatik blir direkt verkställbara.
23

 Stadgan innehåller 

ett antal artiklar som beskriver, och begränsar, stadgans tillämplighet. De 

rättigheter som är tydligt, ovillkorliga och möjliga att tillämpa i förhållande till 

enskilda kan dock normalt anses uppfylla kraven för direkt effekt.
24

 

2.3. Stadgans innehåll 

2.3.1. Rättigheterna 

De rättigheter som finns i stadgan ska ses mot bakgrund av en lång 

rättsutveckling inom unionen som började med att EU-domstolen slog fast att 

skydd för grundläggande rättigheter var en del av unionsrättens allmänna 

rättsprinciper.
25

 Stadgan kodifierar mycket av de allmänna rättsprinciper, 

folkrättsliga normer och konstitutionella traditioner som tidigare användes för 

att ge grundläggande rättigheter ett unionsrättsligt skydd.  

 Stadgan är uppdelad i sju avdelningar. I de sex första återfinns 

olika typer av rättigheter, friheter och principer medan den sista avdelningen 

behandlar stadgans räckvidd, tolkning och tillämpning. Stadgan skiljer sig från 

Europakonventionen och från många medlemsstaters nationella konstitutionella 

rätt genom att den skyddar mer än de traditionella rättigheterna.
26

 Till exempel 

inkluderar stadgan ett skydd för mänsklig värdighet samt ett visst skydd för 

sociala rättigheter.
27

  Det finns inget i stadgan som tyder på att den skulle sätta 

en gräns för unionsrättens rättighetsskydd.
28

 Det kan därför finnas andra 

grundläggande rättigheter som skyddas av unionsrätten, men dessa är inte i 

fokus för detta examensarbete.  

                                                 
23

 Se Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 141. 
24

 Se Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 146 [Bernitz & Kjellgren 2014]. 
25

 Se bl.a. Barnard & Peers 2014, s. 227 ff., Lebeck 2013, s. 19, Jane, Reichel, EU-rättslig 

metod i Korling & Zamboni, 2013, s. 109 f., och Groussot, Xavier & Pech, Laurent, 

Fundamental Rights Protection in European Union post Lisabon Treaty, 14 juni 2010, s. 5. 
26

 Se bl.a. Avdelning I ”Värdighet” samt Avdelning IV ”Solidaritet” i stadgan samt Lebeck 

2013, s. 18, och Tridimas 2006, s. 356 ff.  
27

 Se artikel 1 och Avdelning IV i stadgan.  
28

 Jfr Ward, Angela, Damages under the EU Charter of Fundamental Rights, ERA Forum, 

Mars 2012, vol. 12, nr. 4, s. 598 f. [cit. Ward 2012]. 
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 I stadgan görs en åtskillnad mellan rättigheter och principer. 

Rättigheter ska kunna genomdrivas självständigt på rättslig väg medan 

principer, enligt artikel 52.5 i stadgan, får sin mening genom lagstiftning och 

har betydelse för domstolarna endast i fall som rör tolkningen av och 

lagligheten hos sådan lagstiftning. Vad som utgör rättigheter respektive 

principer i stadgan framgår i första hand av bestämmelsernas formulering men 

distinktionen är inte klar och kommer att behöva tydliggöras i rättspraxis.
29

 I 

stadgans förklaringar anges att exempel på principer är artikel 25, Äldres 

rättigheter, artikel 26, Integrering av personer med funktionshinder samt artikel 

37, Miljöskydd. Det anges även att vissa bestämmelser i stadgan kan innehålla 

inslag av både rättigheter och principer och som exempel nämns bland annat 

artikel 23, Jämställdhet mellan kvinnor och män.
30

  

 En annan viktig aspekt är att rättigheterna i stadgan kan begränsas 

genom lag enligt artikel 52.1. Eventuella begränsningar ska visserligen vara 

förenliga med rättigheternas väsentliga innehåll och ske med beaktande av 

proportionalitetsprincipen men ingen rättighet framstår som absolut enligt 

stadgan.
31

 Detta är dock en sanning med modifikation då det av artikel 52.3 

framgår att i den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar de i Europa-

konventionen ska dessa ges samma innebörd och räckvidd, något som vi har 

anledning att återkomma till i senare avsnitt.
32

    

 Att det finns en generell möjlighet att begränsa rättigheterna i 

stadgan genom lag stämmer väl överens med EU-domstolens tillämpning av 

rättsfrågor som rör grundläggande rättigheter. Ett illustrativt exempel är målet 

Laval.
33

 Där hade ett svenskt fackförbund satt en arbetsplats i blockad i syfte 

att förhindra att ett lettiskt byggföretag utförde sina tjänster. I målet stod rätten 

till fackliga stridsåtgärder, vilket bl.a. följer av artikel 28 i stadgan, mot rätten 

till fri rörlighet för tjänster, som numera återfinns i artikel 56 FEUF.
34

 I målet 

fann EU-domstolen att det faktum att rätten till fackliga stridsåtgärder
 
utgör en 

                                                 
29

 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 143.  
30

 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 35. 
31

 För en fördjupad analys av denna artikel se Lenaerts, Koen, Exploring the Limits of the EU 

Charter of Fundamental Rights, European Constitutional Law Review, vol. 8, nr. 3, 2012, s. 

388 ff. [cit. Lenaerts 2012]. 
32

 Se vidare under avsnitt 2.4.  
33

 Se mål C-341/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 

Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet. 
34

 För en närmare beskrivning av målet se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 281 f. 
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grundläggande rättighet, både enligt stadgan och i svensk grundlag, inte hindrar 

att begränsningar kan gälla för utövandet av denna rättighet.
35

 Enligt Bernitz 

stämmer avgörandet väl överens med huvudlinjen i EU-domstolens praxis där 

grundläggande rättigheter erkänns men där de normalt inte ses som absoluta 

utan inordnade i det unionsrättsliga systemet. Inom ramen för det 

unionsrättsliga systemet tillämpar EU-domstolen sedan kravet på 

proportionalitet mellan mål och medel och behovet av en avvägning mellan 

andra erkända rättigheter och grundprinciper, inte minst de fyra friheterna.
36

 

2.3.2. Tillämplighet 

Stadgans materiella tillämpningsområde framgår av artikel 51.  

 

1. Bestämmelserna i denna stadga riktar sig, med beaktande av 

subsidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ och byråer samt till 

medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten. Institutionerna, 

organen, byråerna och medlemsstaterna ska därför respektera rättigheterna, 

iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet med sina 

respektive befogenheter och under iakttagande av gränserna för unionens 

befogenheter enligt fördragen. [Kursivering tillagd.] 

 

2. Denna stadga innebär inte någon utvidgning av tillämpningsområdet för 

unionsrätten utanför unionens befogenheter, medför varken någon ny 

befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de 

befogenheter och uppgifter som fastställs i fördragen. 

 

I stadgans förklaringar anges att artikeln är en uttrycklig beskrivning av vad 

som logiskt följer av subsidiaritetsprincipen och gränserna för unionens 

behörighet, unionsrätten ska tolkas mot bakgrund av stadgan, inom ramen för 

de befogenheter unionen har tilldelats.
37

  

 För medlemsstaterna aktualiseras stadgan endast när de tillämpar 

unionsrätten och den saknar således, till skillnad från Europakonventionen, 

relevans för nationella åtgärder som ligger utanför unionsrätten.
38

 Begreppet 

                                                 
35

 Se mål C-341/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 

Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, p. 91.  
36

 Se Bernitz, Ulf, EU:s nya rättighetsstadga – Hur kommer den att tillämpas?, Europarättslig 

Tidskrift, Jubileumsnummer, 2008, s. 82.  
37

 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 32. Se även EU-domstolens 

resonemang i mål C-400/10, J. McB. mot L. E, p. 51.  
38

 Se Lenaerts 2012, s. 376 ff. Se även mål C-309/96, Daniele Annibaldi mot Sindaco del 

Comune di Guidonia och Presidente Regione Lazio, p. 21-25, och mål C-256/11, Murat Dereci 

m.fl. mot Bundesministerium für Inneres, p. 71-72.   
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”tillämpar unionsrätten” har dock tolkas relativt extensivt av EU-domstolen.
39

 

Kort kan sägas att den centrala frågan är ifall den nationella rättstillämpningen 

påverkar EU-rättens funktion och intressen.
40

 Stadgan blir tillämplig varje gång 

medlemsstaterna fullgör en skyldighet som följer av unionsrätten.
41

 Den gäller 

när medlemsstater genomför eller verkställer ett direktiv, förordning eller 

beslut samt när medlemsstater begränsar rättigheter som följer av fördraget.
42

 

Stadgan har även visat sig vara tillämplig i mål som endast delvis relaterar till 

unionsrätten.  

 I det uppmärksammade svenska målet Åkerberg Fransson, som 

gällde förbudet mot dubbelbestraffning enligt artikel 50 i stadgan, utvecklade 

EU-domstolen frågan om stadgans tillämplighet.
43

 En av huvudfrågorna var om 

Sverige tillämpar unionsrätten när ett skattetillägg påförs en individ för 

underlåtenhet att deklarera momsbelagda inkomster samtidigt som individen 

åtalas för skattebrott. I målet konstaterade EU-domstolen att medlemsstaterna 

enligt direktiv 2006/112 och fördragen ”är skyldig att vidta de lagstiftnings-

åtgärder och administrativa åtgärder som krävs för att mervärdesskatt inom 

dess territorium ska kunna uppbäras i sin helhet, samt för att bekämpa 

skatteundandragande”.
44

 Då delar av den skatt som hade undandragits i det 

aktuella målet utgjorde mervärdesskatt ansåg EU-domstolen att unionsrätten 

tillämpades. Detta trots att förfarandet även gällde inkomstskatt som är en rent 

nationell angelägenhet.
45

 EU-domstolen anger i avgörandet att ”…något fall 

som sålunda omfattas av unionsrätten, utan att de grundläggande rättigheterna 

äger tillämplighet, är följaktligen inte möjligt. Är unionsrätten tillämplig 

innebär detta att de grundläggande rättigheter som garanteras i stadgan är 

tillämpliga”.
46

  

                                                 
39

 Se bl.a. Barnard & Peers 2014, s. 240 f.  
40

 Se Lebeck 2013, s. 58. Se även mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 

16-31.  
41

 Se Lenaerts 2012, s. 378.  
42

 Se Barnard & Peers 2014, s. 240.  
43

 Se mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson.  
44

 Se mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 25. 
45

 För en ingående beskrivning av målet och dess utgång se Ward, Angela, The Meaning of 

’Member States Only When They are Implementing Union Law’ under Article 51(1) i Peers 

m.fl. 2014, s. 1433 ff. 
46

 Se mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 21. Se även Sarmiento, 

Daniel, Who´s afraid of the Charter? The court of justice, national courts and the new 

framework of fundamental rights protection in Europe, Common Market Review, vol. 50, nr. 

5, 2013, s. 1274 ff [cit. Sarmiento 2013].  
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 Ett annat mål som rör frågan om stadgans tillämplighet är McB.
47

 

Målet är intressant då det rör familjerätt, ett område som normalt ligger utanför 

unionens kompetens. Omständigheterna i målet var att en pappa på Irland hade 

ansökt om vårdnad om sina tre barn men mamman hade, innan vårdnaden 

beviljades, tagit med sig barnen till England. Vårdnadsreglerna på Irland 

medförde att en ogift man måste ansöka om vårdnad av sina barn medan en 

kvinna automatiskt tilldelas densamma. Pappan ville att domstolen skulle 

fastställa att barnen olovligen förts bort enligt Haagkonventionen samt 

förordning nr 2201/2003. Den irländska domstolen ogillade dock hans talan 

med motiveringen att han vid bortförandet inte hade vårdnaden om barnen.  

 Pappan ansåg då att de irländska vårdnadsreglerna var oförenliga 

med hans rätt till respekt för privatlivet och familjelivet i artikel 7 i stadgan 

samt artikel 8 i Europakonventionen. Irlands högsta domstol begärde därför ett 

förhandsavgörande av EU-domstolen om huruvida förordningen, mot bakgrund 

av rättigheterna i stadgan, utgjorde hinder för nationella regler som ställer krav 

på att en ogift man ska erhålla vårdnaden av barn av behörig domstol. I sitt 

resonemang konstaterade EU-domstolen att stadgan enlig artikel 51.2 inte 

innebar någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten och att 

domstolen ska tolka unionsrätten mot bakgrund av stadgan, inom ramen för de 

befogenheter som unionen tilldelats.
48

 Som ett resultat av detta angav EU-

domstolen att ”stadgan beaktas endast för tolkningen av förordningen nr 

2201/2003, och någon prövning ska inte göras av den nationella rätten i sig”.
49

 

Resultatet blev dock att domstolen indirekt kunde pröva frågan, trots att 

omständigheterna i målet föll utanför unionens kompetens.
50

   

 Det finns emellertid fall där EU-domstolen har ansett att 

medlemsstaterna inte tillämpat unionsrätten. I målet Currà m.fl.
51

 ansåg 

domstolen att frågan hamnade utanför unionsrätten och att stadgan inte kunde 

tillämpas. I målet hade en medborgare i en medlemsstat begärt skadestånd från 

                                                 
47

 Se mål C-400/10, J. McB. mot L. E. 
48

 Se mål C-400/10, J. McB. mot L. E, p. 51.   
49

 Se mål C-400/10, J. McB. mot L. E, p. 52. 
50

 Se Barnard & Peers 2014, s. 242, och Rossi, Lucia Serena. & Casolari, Federico, The EU 

after Lisbon [Elektronisk resurs] : Amending or Coping with the Existing Treaties?, 2014, s. 

141 f. 
51

 Se mål C-466/11, Gennaro Currà m.fl. mot Förbundsrepubliken Tyskland. 
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en annan medlemsstat för händelser som ägde rum under andra världskriget, 

alltså innan unionen bildades. EU-domstolen konstaterade att
52

 

 

”Då situationen i det nationella målet inte omfattas av tillämpningsområdet 

för unionsrätten och domstolen således inte är behörig, kan de åberopade 

bestämmelserna i stadgan inte i sig utgöra grund för en ny behörighet.” 

 

Tolkningen av när en medlemsstat tillämpar unionsrätten är följaktligen 

extensiv men EU-domstolen är noga med att understryka att stadgan i sig själv 

inte kan grunda ny behörighet.  

2.3.3. Skyddsobjekt och skyddsnivå 

Om inget annat anges omfattas samtliga fysiska och juridiska personer av 

stadgans rättighetsskydd. Vissa rättigheter tillkommer dock enbart fysiska 

personer som är unionsmedborgare, såsom Rösträtt och valbarhet till 

Europaparlamentet, medan andra avser tredjelandsmedborgare, såsom Rätt till 

asyl.
53

 Det finns även rättigheter som tar sikte på särskilda personkategorier, 

såsom arbetstagare.
54

 Offentliga rättssubjekt omfattas inte av stadgans skydd, 

inte heller internationella organisationer eller främmande stater.
55

  

 Av artikel 53 i stadgan följer att stadgan inte får tolkas som en 

inskränkning av det skydd som erkänns i unionsrätten, internationell rätt, 

internationella konventioner (särskilt Europakonventionen) och medlems-

staternas författningar. Frågan om unionsrätten kan komma att påverkas av 

medlemsstaternas nationella rättsskydd har, mot bakgrund av denna artikel, 

varit uppe för prövning i målet Melloni.
56

  

 Målet rörde den europeiska arristeringsorden och möjligeten att i 

nationell konstitutionell rätt ställa upp ytterligare krav för att utelämna en 

person till en annan medlemsstat när personen där hade dömts i sin frånvaro. 

EU-domstolen konstaterade att principen om unionsrättens företräde skulle 

åsidosättas om en medlemsstat tilläts hindra tillämpningen av unionsrättsakter, 

exempelvis bestämmelserna i ett direktiv, på den grunden att de står i strid med 

de grundläggande rättigheter som skyddas av medlemsstatens egna grundlag. 

För de fall det finns en gemensam unionsrättslig lagstiftning är istället utgångs-

                                                 
52

 Se mål C-466/11, Gennaro Currà m.fl. mot Förbundsrepubliken Tyskland, p. 26.  
53

 Artikel 39 och 18 i stadgan.  
54

 Se t.ex. artikel 27-28 i stadgan. 
55

 Se Lebeck 2013, s. 60 f.  
56

 Se mål C-399/11, Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal, p. 55-64. 



18 

 

punkten att den reflekterar medlemsstaternas gemensamma uppfattning om 

vilken skyddsnivå som tillkommer berörda personer, och då kan inte ett högre 

nationellt rättsskydd begränsa den gemensamma lagstiftningen.
57

  

 Domstolen angav även i målet Åkerberg Fransson, med 

hänvisning till Melloni, att för det fall de åtgärder som vidtas av en 

medlemsstat inte är fullständigt reglerade av unionsrätten ”förblir nationella 

myndigheter och domstolar behöriga att tillämpa nationella normer för skydd 

av grundläggande rättigheter förutsatt att tillämpningen av dessa normer varken 

undergräver den skyddsnivå som föreskrivs i stadgan, såsom den tolkats av 

domstolen, eller unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan”.
58

 Uttalandet 

kastar nytt ljus på tolkningen av artikel 53 och medför att nationellt rättsskydd 

kan komma att behöva stå tillbaka för unionsrätten, även i de fall då det medför 

en sämre skyddsnivå. EU-domstolens tolkning av artikel 53 är omdiskuterad 

och det finns de som menar att domstolen genom avgörandet i Melloni har 

försämrat rättighetsskyddet för den enskilde.
59

  

2.4. Relationen till Europakonventionen  

För det fall rättigheter i stadgan motsvarar rättigheter i Europakonventionen 

ska dessa, enligt artikel 52.3 i stadgan, ges samma innebörd och räckvidd som i 

konventionen. I stadgans förklaringar anges att ”I alla händelser får den 

skyddsnivå som erbjuds genom stadgan aldrig vara lägre än den som garanteras 

i Europakonventionen”.
60

 Bestämmelsen bör ses mot bakgrund av artikel 6.2 

FEU där det anges att unionen ska ansluta sig till Europakonventionen. Av 

artikel 52.3 följer även att inget hindrar unionsrätten från att tillförsäkra ett mer 

långtgående skydd än det som garanteras av Europakonventionen.
61

  

                                                 
57

 Se mål C-399/11, Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal, p. 62-63. Se även diskussion i 

Lebeck 2013, s. 47.  
58

 Se mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 29. Se även Barnard & Peers 

2014, s. 244.  
59

 För en kritisk analys av utgången i målet Melloni se Nergelius, Joakim, Mål C-399/11, 

Stefano Melloni v. Ministerio Fiscal, Europarättslig Tidskrift, nr 4/2013, s. 815-819. Jfr dock 

med Sarmiento 2013, s. 1287 ff.  
60

 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 33. 
61

 Se intressant resonemang av Lenaerts i Lenaerts 2012, s. 394. Han anger att artikel 52.3 kan 

användas för att peka på stadgans autonoma förhållande till Europakonventionen, genom att 

unionsrätten får tillförsäkra ett mer långtgående skydd, men att artikeln i kombination med 

artikel 53 medför att unionen är tvungen att förhålla sig till Europakonventionens skyddsnivå. 

Om Europadomstolen höjer skyddet för grundläggande rättigheter till en högre standard än vad 

som följer av unionsrätten är EU-domstolen tvungen att tolka om stadgans rättighetsskydd.      
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 I stadgans förklaringar finns en uppräkning av de rättigheter som 

vid tiden för stadgans upprättande ansågs motsvara rättigheter i 

Europakonventionen. Där görs en uppdelning mellan de rättigheter som har 

”samma innebörd och räckvidd” och de som har ”samma innebörd […] men 

med större räckvidd”.
62

 De rättigheter som går utöver rättigheterna i Europa-

konventionen har inte tagits med i förteckningen, vilket vi har anledning att 

återkomma till senare. Enligt stadgans förklaringar gäller hänvisningen till 

Europakonventionen både konventionen och protokollen, dessutom bestäms 

inte rättigheternas innebörd och räckvidd enbart av ordalydelsen i dessa 

dokument utan även av den praxis som följer av Europadomstolen.
63

  

 EU-domstolen refererar ofta till Europadomstolens praxis mot 

bakgrund av artikel 52.3 i stadgan och tillmäter den betydelse i sin tolkning av 

stadgan.
64

 Ett illustrerande exempel är Volker
65

 där den nationella domstolen i 

sin fråga till EU-domstolen hänvisade till artikel 8 i Europakonventionen om 

Rätt till skydd för privat- och familjeliv. Målet gällde en myndighet som på sin 

webbplats publicerade personuppgifter i enlighet med en EU-förordning. I sitt 

förhandsavgörande underströk EU-domstolen att unionen enligt artikel 6.1 

FEU ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i stadgan 

och att giltigheten av de aktuella bestämmelserna därför skulle bedömas mot 

bakgrund av stadgan och inte Europakonventionen.
66

 Domstolen konstaterade 

dock senare, med hänvisning till artikel 52.3, att de begränsningar som lagligen 

kunde göras vad avser rätten till skydd för personuppgifter enligt stadgan 

motsvarar de begränsningar som tillåts enligt artikel 8 i Europakonventionen.
67

  

 

                                                 
62

 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 33-34. 
63

 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 33.  
64

 Se bl.a. mål C-400/10, J. McB. mot L. E, p. 53-54, och mål C-256/11, Murat Dereci m.fl. mot 

Bundesministerium für Inneres, p. 70. Se även Iglesias Sánchez, Sara, The Court and the 

Charter: The impact of the entry into force of the Lisbon Treaty on the ECJ’s approach to 

fundamental rights, Common Market Law Review, vol. 49, nr. 5, 2012, s. 1599 f. och där 

angiven praxis.   
65

 Se de förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) och 

Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen.  
66

 Se de förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) och 

Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen, p. 45-46. 
67

 Se de förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) och 

Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen, p. 51-52. Se även mål C‑279/09, DEB Deutsche 

Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH mot Förbundsrepubliken Tyskland, p. 39-52, 

som gällde frågan om rättshjälp för juridiska personer enligt artikel 47 i stadgan.  
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3. Unionsrättens förhållande till nationell rätt     

3.1. Unionsrättens företräde och direkt effekt 

Unionsrätten är på många sätt unik. Särskilt intressant är att medlemsstaterna, 

inom begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och skapat 

ett regelverk som är tillämpligt på deras medborgare och på dem själva.
68

 En 

nationell bestämmelse som står i strid med unionsrätten ska därför inte 

tillämpas, den så kallade principen om företräde.
69

 Unionsrätten genererar även 

individuella rättigheter och skyldigheter som enskilda i vissa fall kan göra 

gällande i medlemsstaterna. I det berömda målet Van Gend en Loos skriver 

domstolen att
70

 

 

”… gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån 

staterna, låt vara på begränsade områden, har inskränkt sina suveräna 

rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna utan även dessas medborgare 

lyder under.  

 På samma sätt som gemenskapsrätten ålägger de enskilda förpliktelser, 

är den följaktligen även avsedd att oberoende av medlemsstaternas 

lagstiftning skapa rättigheter som blir en del av de enskildas rättsliga arv. 

 Rättigheterna uppkommer inte enbart då detta uttryckligen sägs i 

fördraget, utan även på grund av de skyldigheter som fördraget på ett väl 

angivet sätt ålägger såväl de enskilda som medlemsstaterna och 

gemenskapens institutioner.” 

 

Målet gällde tolkningen av artikel 25 i Romfördraget (numera artikel 30 FEUF) 

och frågan om en fördragsbestämmelse kan generera rättigheter för enskilda 

som de nationella domstolarna är tvungna att skydda.
71

 EU-domstolen angav 

att så var fallet. Den aktuella fördragsartikeln innehöll ett klart och ovillkorligt 

förbud som inte hade begränsats genom något förbehåll från medlemsstaternas 

                                                 
68

 Se det berömda målet C-6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L, s. 217: ”Genom EEG-fördraget 

upprättade medlemsstaterna en gemenskap med obegränsad varaktighet, utrustad med egna 

institutioner, rättssubjektivitet, rättskapacitet, behörighet att uppträda internationellt som 

ställföreträdare och, i synnerhet, med verksamma befogenheter som härrör från en 

kompetensbegränsning eller en överföring av staternas uppgifter till gemenskapen. Därigenom 

har staterna, fastän inom begränsade områden, inskränkt sina suveräna rättigheter och skapat 

ett regelverk som är tillämpligt på deras medborgare och på dem själva.” 
69

 Se bl.a. Barnard & Peers 2014, s. 158 ff., Bernitz & Kjellgren 2014, s. 100 ff., och Hettne & 

Otken Eriksson 2011, s. 173 ff.   
70

 Se mål C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot 

Nederländska skatteförvaltningen, s. 166.  
71

 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 113, och Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 170 f.  
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sida. Artikeln hade därför vertikal direkt effekt och en enskild kunde göra den 

gällande gentemot en medlemsstat.
72

   

3.2. Kravet på effektiva nationella rättsmedel 

Stadgan saknar en uttrycklig bestämmelse som tvingar medlemsstaterna att, för 

de fall de bryter mot grundläggande rättigheter, betala ersättning för den skada 

som överträdelsen har orsakats den skadelidande parten.
73

 Frågan om 

skadestånd, och andra sanktioner, för brott mot unionsrättsligt garanterade 

grundläggande rättigheter har istället lämnats öppen för domstolarna att tolka.
74

 

Den slutgiltiga bedömningen av en medlemsstats skadeståndsansvar grundat på 

unionsrätten görs alltid av den nationella domstolen.
75

 EU-domstolen blir 

endast engagerad i frågan om en nationell domstol begär ett så kallat förhands-

avgörande i enlighet med artikel 267 FEUF.
76

  

 Vad gäller regler för att fastställa behörigt forum och förfarande-

regler för en talan som är grundad på unionsrätten ska medlemsstaterna, om det 

saknas unionsrättsliga bestämmelser på ett visst område, tillämpa sina egna 

nationella regler för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd.
77

 Den nationella 

rätten är då skyldig att tillhandahålla de rättsmedel som behövs för att 

säkerställa att enskilda kan ta tillvara sin rätt inom de områden som omfattas av 

unionsrätten.
78

 Denna princip om effektiva nationella rättsmedel har länge varit 

central för unionsrättens genomslag.
79

  

                                                 
72

 Se mål C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot 

Nederländska skatteförvaltningen, s. 167. Se även Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens 

källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., aktualiserade och kompletterade uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2014, s. 76 [cit. Bernitz 2014].   
73

 Jfr artikel 41 i Europakonventionen: ”Om domstolen finner att ett brott mot konventionen 

eller protokollen till denna ägt rum och om den berörda höga fördragsslutande partens 

nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse lämnas, skall domstolen, om så anses 

nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse”. 
74

 Se Ward 2012, s. 592. 
75

 Se Aalto, Pekka, Public liability in EU law: Brasserie, Bergaderm and beyond, Hart, 

Oxford, 2011, s. 154 [cit. Aalto 2011] och Bernitz & Kjellgren 2014, s. 130.  
76

 Se Aalto, Pekka, Damages for Breach of the Charter i Peers m.fl. 2014, s. 1240. 
77

 Se domstolens resonemang om kravet på domstolskontroll som allmän rättsprincip i mål C-

222/84, Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, p. 13-21. Se även 

Aalto 2011, s. 155, Barnard & Peers 2014, s. 164, Bernitz & Kjellgren 2014, s. 133 f., och 

Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 194 f. 
78

 Se artikel 19.1 FEU: ”Medlemsstaterna ska fastställa de möjligheter till överklagande som 

behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av 

unionsrätten”. Enligt Ulf Bernitz är denna översättning missvisande då den engelska 

textversionen lyder: ”Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal 

protection in the fields covered by Union law”, se fotnot nr. 124 i Bernitz & Kjellgren 2014, s. 

133.  
79

 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 133.  
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 EU-domstolens krav på de nationella rättsmedlen innebär att de 

regler som gäller för en unionsrättslig talan inte får vara mindre förmånliga än 

de som avser en likartad talan som grundar sig på nationell rätt, den så kallade 

likvärdighetsprincipen.
80

 En likartad talan föreligger ”när föremålet för och 

bakgrunden till talan är likartade”.
81

 Inte heller får de nationella reglerna göra 

det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer 

av unionsrätten, den så kallade effektivitetsprincipen.
82

 Principerna går hand i 

hand med medlemsstaternas skyldighet att respektera och samarbeta med 

unionen och dess institutioner samt fullgöra sina skyldigheter enligt fördragen 

och unionens rättsakter, den så kallade lojalitetsprincipen.
83

  

 Unionsrättens krav på genomslag kan medföra att befintliga 

begränsningar i de nationella rättsmedlen måste åsidosättas.
84

 Ett exempel är 

kravet på ”klart stöd” som Högsta domstolen tidigare ställde upp för att 

åsidosätta en nationell bestämmelse som stred mot förbudet mot dubbel-

bestraffning i Europakonventionen. Frågan om dubbelbestraffning kom sedan 

att prövas av EU-domstolen i målet Åkerberg Fransson men då utifrån 

motsvarande förbudsbestämmelse i artikel 50 i stadgan.
85

 I målet konstaterar 

EU-domstolen att ett krav på att det ska finns klart stöd i stadgans lydelse för 

att nationella bestämmelser som strider mot stadgan ska åsidosättas inte är 

tillåtet då det skulle hindra behörig domstol från att göra en fullständig 

bedömning av de nationella bestämmelsernas förenlighet med stadgan. Varje 

nationell bestämmelse som kan leda till att unionsrättens verkan försvagas, 

exempelvis genom att en domstol hindras från att åsidosätta nationell rätt, är 

”oförenlig med de krav som följer av unionsrättens karaktär”.
86

 Följaktligen 

kan den svenska domstolen inte fortsätta tillämpa kravet på ”klart stöd” när 

oriktiga uppgifter om mervärdesskatt leder till uttag av skattetillägg 

tillsammans med ett åtal för skattebrott.
87

 

                                                 
80

 Se mål C-326/96, B.S. Levez mot T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd. Se även Bernitz & 

Kjellgren 2014, s. 133, och Tridimas 2006, s. 424-427.  
81

 Se mål C-326/96, B.S. Levez mot T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd., p. 41. 
82

 Se Tridimas 2006, s. 424, Bernitz & Kjellgren 2014, s. 134, och Hettne & Otken Eriksson 

2011, s. 199 ff.  För mer om denna bedömning se mål C-312/93, Peterbroeck, Van 

Campenhout & Cie mot Belgiska staten, p. 14.  
83

 Se artikel 4.3 FEU. Se även Bernitz 2014, s. 69.   
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 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 135. 
85

 Se mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 
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 Se mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 46. 
87

 Se bl.a. Högsta domstolens resonemang i NJA 2013 s. 502, p. 23-32.  
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4. Medlemsstatenas skadeståndsskyldighet (Francovich-

doktrinen) 

4.1. Francovich-doktrinens utveckling     

Precis som i stadgan saknas det i fördragtexten en uttrycklig bestämmelse som 

reglerar frågan om medlemsstaternas skadeståndsansvar. Istället har frågan om 

unionsrättsligt skadestånd för medlemsstaterna drivits framåt genom praxis 

från EU-domstolen.
88

 I det uppmärksammade målet Francovich
89

 tog 

domstolen en tydlig ställning för enskildas möjlighet att hålla medlemsstater 

skadeståndsrättsligt ansvariga för agerande i strid mot unionsrätten. I målet 

hade en medlemsstat underlåtit att införliva ett direktiv om skydd för 

arbetstagare vid arbetsgivares insolvens. Direktivet saknade i sig direkt effekt 

då det inte var tillräckligt klart vem som var betalningsansvarig gentemot 

arbetstagaren men EU-domstolen angav att
90

 

 

”… Gemenskapsreglernas verkan skulle äventyras och skyddet för de rättigheter 

som erkänns i dessa skulle försvagas om enskilda inte hade möjlighet att få 

skadestånd då deras rättigheter har kränkts genom en överträdelse av 

gemenskapsrätten som kan tillskrivas en medlemsstat. 

 Möjligheten att erhålla skadestånd från en medlemsstat är oundgänglig i 

synnerhet om, som i förevarande fall, gemenskapsreglernas fulla verkan är 

beroende av att staten vidtar åtgärder och om till följd därav de enskilda i 

avsaknad av sådana åtgärder inte vid nationella domstolar kan göra gällande de 

rättigheter som tillkommer dem enligt gemenskapsrätten.  

 Härav följer att principen om statens ansvar för skada som har vållats 

enskilda genom sådana överträdelser av gemenskapsrätten som kan tillskrivas 

medlemsstaterna utgör en väsentlig del av fördragets system.” 

  

Möjligheten för enskilda att kräva skadestånd från en medlemsstat vid 

överträdelser av unionsrätten utgör således en ”väsentlig del av fördragets 

system”. Det aktuella direktivet innehöll en rätt för arbetstagare att garanteras 

utbetalning av sina utestående lönefordringar. Den nationella domstolen var 

därför tvungen att, inom ramen för den nationella skadeståndsrätten, säkerställa 

arbetstagarnas rätt till ersättning för den skada som de lidit på grund av att 

                                                 
88

 Se bl.a. Aalto 2011, s. 64, och Tridimas 2006, s. 498. 
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 Se de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea Francovich m.fl. mot Italien. 
90

 Se de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea Francovich m.fl. mot Italien, p. 33-35.  
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medlemsstaten hade underlåtit att införliva direktivet.
91

 Domstolen hänvisade i 

sin argumentation bland annat till lojalitetsprincipen.
92

  

 EU-domstolen har efter förhandsavgörandet i Francovich fortsatt 

att utveckla frågan om medlemsstaternas skadeståndsansvar vid kränkningar av 

enskildas unionsrättigheter. Möjligheterna till skadestånd har särskilt betonas i 

fall då den enskilde inte kan åberopa direkt eller indirekt effekt.
93

  

 I målet Brasserie du pêcheur
94

 angav EU-domstolen att enskilda 

även har rätt till ersättning för skador som har orsakats av att en medlemsstats 

nationella rätt står i strid med unionsrätten. I ett annat mål, Köbler
95

, ansåg 

domstolen att medlemsstaterna kan ådra sig skadeståndsansvar för nationella 

domstolars överträdelser av unionsrätten. Detta skadeståndsansvar är dock 

begränsat till ”då den nationella domstolen på ett uppenbart sätt har åsidosatt 

gällande rätt”.
96

 Inget nationellt organ som tillämpar unionsrätten är således 

undantagen från principen om medlemsstaternas skadeståndsansvar: principen 

omfattar både lagstiftare, domstolar och verkställare i en medlemsstat.
97

  

 EU-domstolen har vidare angett tre förutsättningar som ska vara 

uppfyllda för att skadestånd ska utgå: (i) den rättsregel som har överträtts ska 

ha till syfte att ge enskilda rättigheter, (ii) överträdelsen ska vara tillräckligt 

klar och, slutligen, (iii) att det ska finnas ett direkt orsakssamband mellan 

åsidosättandet av medlemsstatens skyldighet och den skada som de drabbade 

personerna har lidit.
98

 Innebörden av dessa tre förutsättningar och deras 

tillämplighet på grundläggande rättigheter ska nu belysas närmare.  

                                                 
91

 Se de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea Francovich m.fl. mot Italien, p. 44-45. 
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 Se de förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea Francovich m.fl. mot Italien, p. 36. Se 

även Ward, Angela, Judicial review and the rights of private parties in EU law, 2 u., Oxford 

University Press, Oxford, 2007, s. 59.  
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 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 128. 
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 Se de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken 

Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl. 
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 Se mål C-224/01, Gerhard Köbler mot Republiken Österrike.  
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målet Köbler se Otken Eriksson, Ida, Medlemsstaternas skadeståndsansvar för nationella 

domstolars överträdelser av gemenskapsrätten: björnen sover…, Europarättslig tidskrift, nr 

2/2004, s. 199-217.  
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 Se Aalto 2011, s. 155-156. 
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 Se bl.a. de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot 

Förbundsrepubliken Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte 

Factortame m.fl., p. 51, och mål C-224/01, Gerhard Köbler mot Republiken Österrike, p. 51. 

Se även Aalto 2011, s. 85, Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 212, Bernitz & Kjellgren 2014, s. 

129, och SOU 1997:194 s. 114 ff.  
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4.2. Tre förutsättningar för skadestånd 

4.2.1. ”Till syfte att ge enskilda rättigheter” 

Innebörden av den första förutsättningen, att den rättsregel som har överträtts 

ska ha till syfte att ge enskilda rättigheter, är inte helt tydlig.
99

 Av EU-

domstolens praxis framgår bland annat att en bestämmelse som har direkt 

effekt normalt även kan grunda skadeståndsansvar.
100

 Direkt effekt och 

principen om medlemsstaternas skadeståndsansvar är dock olika till sin 

karaktär och har olika funktioner i det juridiska systemet men gemensamt för 

dem båda är föreställningen om "rättigheter".
101

 Denna föreställning kan 

härledas tillbaka till EU-domstolens strävan att så långt som möjligt säkerställa 

att unionsrätten får fullt och effektivt genomslag.
102

 Det är dock viktigt att 

notera att frånvaron av direkt effekt inte nödvändigtvis innebär att den 

överträdda bestämmelsen inte kan anses syfta till att förse individer med 

rättigheter, vilket bland annat följer av förhandsavgörandet i Francovich.
103

  

 EU-domstolen har redan konstaterat att vissa rättigheter i stadgan, 

som tidigare utgjorde allmänna rättsprinciper, syftar till att förse individer med 

rättigheter.
104

 Detta gäller bland annat artikel 7, Respekt för privatlivet och 

familjelivet
105

, artikel 8, Skydd för personuppgifter
106

 och delar av artikel 47, 

Rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol
107

. För en del 

andra artiklar i stadgan är rättsläget dock mer oklart och där kan den första 

förutsättningen komma att begränsa möjligheten till skadestånd.  

 En av anledningarna till detta är den uppdelning som görs i 

stadgans artikel 52.5 mellan rättigheter och principer. Uppdelningen kan sägas 

illustera skillnaden mellan direkt verkställbara rättigheter och rättigheter som 

endast utgör programförklaringar.
108

 Att en bestämmelse klassificeras som en 
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 Se bl.a. resonemang av Ward 2012, s. 593 f. 
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förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken Tyskland 

och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl., p. 19-22.  
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 Se Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 145.  
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rättighet enligt artikel 52.5 innebär visserligen inte att den per automatik 

uppfyller den första förutsättningen för skadestånd. Det är emellertid svårare 

att argumentera för att en bestämmelse som klassificeras som en princip i 

stadgan har till syfte att ge enskilda rättigheter, detta då de normalt endast utgör 

underlag för vidare lagstiftning. I många fall får dock detta anses rimligt. Som 

exempel kan nämnas att en hög nivå i fråga om miljöskydd, som ska integreras 

i unionens politik enligt artikel 37 i stadgan, normalt inte bör kunna grunda ett 

skadeståndsansvar för en medlemsstat.
109

  

 Gränsen mellan rättigheter och principer är emellertid inte 

klarlagd vilket kan skapa osäkerhet beträffande den första förutsättningen.
110

 

Stadgans förklaringar anger dessutom att vissa artiklar i stadgan kan innehålla 

inslag av både rättigheter och principer, såsom Familjeliv och yrkesliv i artikel 

33, utan att detta förklaras närmare.
111

 Denna osäkerhet kompenseras dock till 

viss del av att bestämmelserna i stadgan kan bli konkretiserade genom unions-

rättslig lagstiftning, exempelvis genom direktiv, och att denna konkretisering 

då kan vara tillräcklig för att uppfylla kriteriet ”till syfte att ge enskilda 

rättigheter”. Principerna i stadgan kan då även få betydelse som tolknings-

underlag i förhållande till en sådan konkretisering.
112

 Huruvida en enskild kan 

grunda ansvar direkt på en bestämmelse i stadgan eller om en kompletterande 

bestämmelse behöver åberopas kan dock få betydelse i horisontella situationer, 

vilket kommer att utredas vidare i kapitel 6.  

 En annan aspekt, som hör ihop med den första förutsättningen, är 

den generella möjligheten att begränsa stadgans fri- och rättigheter som följer 

av artikel 52.1. Bestämmelsen indikerar nämligen att rättigheterna i stadgan 

inte alltid har till syfte att förse enskilda med rättigheter. Detta medför, mot 

bakgrund av artikel 52.3, inget problem gällande de rättigheter som har ett 

absolut skydd enligt Europakonventionen, såsom Rätt till liv i artikel 2, men 

kan skapa osäkerhet i förhållande till andra artiklar. 

 Ett illustrerande exempel är ”möjligheten att kostnadsfritt följa 

den obligatoriska undervisningen” som är del av Rätten till utbildning i artikel 
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 Att artikel 37 är ett exempel på en princip framgår av stadgans förklaringar, se EUT C 303, 

14 december 2007, s. 35. 
110

 Jfr avsnitt 2.3.1. 
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14 i stadgan.
113

 Tolkningsunderlaget till och syftet med denna rättighet gör att 

den inte kan anses ha samma absoluta skydd som exempelvis rätten till liv. 

Unionen har dessutom en relativt begränsad kompetens på utbildningsområdet 

vilket gör att denna rättighet knappast kommer att konkretiseras genom 

unionsrättslig lagstiftning. Medlemsstaterna är tvärt om helt ansvariga för 

undervisningens innehåll och organisation enligt artikel 165.1 FEUF. Detta 

innebär att Rätten till utbildning kan få betydelse i den politiska diskussionen 

men att enskilda inte kan använda bestämmelsen för att grunda ett 

unionsrättsligt skadeståndsanspråk gentemot en medlemsstat.  

4.2.2. ”Tillräckligt klar” överträdelse 

Frågan om en överträdelse är tillräckligt klar är troligen den förutsättning som 

vållar den skadelidande störst bekymmer. Avgörande är vilken handlingsfrihet 

som medlemsstaten har haft att utforma eller tillämpa den aktuella 

bestämmelsen.
114

 Ansvar föreligger om medlemsstaten ”uppenbart och 

allvarligt har missbedömt gränserna för sitt utrymme för skönsmässig 

bedömning”.
115

  Förekomsten och omfattningen av detta utrymme fastställs på 

grundval av unionsrätten och har ingen koppling till nationell rätt.
116

 Det är 

dock den nationella domstolen som avgör om förutsättningar för skadestånd 

föreligger och ska då ta hänsyn till alla kriterier som kännetecknar situationen i 

fråga.
117

  

 Exempel på vad EU-domstolen anger ska beaktas i bedömning av 

om en överträdelse är ”tillräckligt klar” är hur tydlig och exakt den överträdda 

regeln är, det mått av handlingsfrihet som getts den nationella institutionen, om 

överträdelsen skett avsiktligt eller oavsiktligt, om en felaktig rättstillämpning 

varit ursäktlig eller oursäktlig och om en av en unionsinstitution intagen 

ståndpunkt kan ha bidragit till att en medlemsstat handlat i strid mot 

unionsrätten.
118

 I detta sammanhang är Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA) av särskilt intresse då de har som mål att ge 

                                                 
113

 Detta exempel är taget från Ward 2012, s. 600.  
114

 Se Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 212, och Bernitz & Kjellgren 2014, s. 130. 
115

 Se de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken 

Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl., p. 55. 

För en fördjupad analys av den andra förutsättningen för skadestånd se Aalto 2011, s. 176 ff. 
116

 Se mål C-424/97, Salomone Haim mot Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, p. 40.  
117

 Se mål C-424/97, Salomone Haim mot Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, p. 42. 
118

 Se de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken 

Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl., p. 56. 
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unionens institutioner och medlemsstaterna underlag och sakkunskap om 

grundläggande rättigheter och hjälpa dem att iaktta dessa rättigheter.
119

  

 I Sverige är det Justitiekanslern som handlägger skadestånds-

anspråk mot staten.
120

 Frågan om skadestånd för överträdelse av unionsrätten 

har bland annat prövats mot bakgrund av det svenska privatinförselförbudet för 

alkohol.
121

 EU-domstolen fann i målet Rosengren att det svenska förbudet mot 

privatimport av alkoholdrycker utgjorde en kvantitativ importrestriktion i den 

mening som avsågs i artikel 28 EG (numera artikel 34 FEUF) och att förbudet 

inte kunde rättfärdigas med hänsyn till intresset att skydda människors liv och 

hälsa enligt artikel 30 EG (numera artikel 36 FEUF).
122

  

 I det rättsliga efterspelet avslog Justitiekanslern en begäran om 

skadestånd med motiveringen att EU-domstolens avgörande i målet 

Franzén
123

, där det svenska alkoholmonopolet inte ansågs strida mot unions-

rätten, hade gett staten goda grunder att tro att ett förbud mot privatimport 

kunde motiveras av folkhälsoskäl.
124

 Utgången är ett bra exempel på när en 

medlemstat, i detta fall Sverige, har begått en överträdelse av unionsrätten men 

där den skadelidande inte tillerkänns skadestånd med hänvisning till att 

medlemsstaten inte uppenbart och allvarligt har missbedömt gränserna för sitt 

utrymme för skönsmässig bedömning. Eftersom unionsrätten ofta är svårtolkad 

och medlemsstaterna normalt ges ett stort skönsmässigt utrymme är medlems-

staternas möjligheter att undgå skadeståndsansvar relativt goda.
125

  

 Det finns inget avgörande från EU-domstolen som tyder på att 

skadeståndsansvar grundat på stadgan har en särställning i förhållande till 

andra unionsrättsliga bestämmelser och principer. Efter EU-domstolens 

förhandsavgörande i mål Bergaderm
126

 är istället utgångspunkten att inga delar 

                                                 
119

 Se http://fra.europa.eu/en/about-fra, lydelse 2015-05-02.  
120

 Se Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, 3 §. Se 

även Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 214. 
121

 Se Justitiekanslerns beslut den 2007-08-28, diarienummer 5543-07-40. 
122

 Se mål C-170/04, Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren. 
123

 Se mål C-189/95, Brottmål mot Harry Franzén.  
124

 Denna bedömning delades även Svea hovrätt i ett annat mål gällande samma sak, se Svea 

hovrätt, dom den 2012-03-30, i mål T 4482-11. Högsta domstolen meddelade inte 

prövningstillstånd. 
125

 Jfr Mörk, Martin & Hermansson, Magnus, En enhetlig skadeståndsordning vid 

överträdelser av grundläggande rättigheter?, Svensk Juristtidning, 2014, s. 515 [cit. Mörk & 

Hermansson 2014].   
126

 Se mål C-352/98, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA och Jean-Jacques Goupil 

mot Europeiska kommissionen.  

http://fra.europa.eu/en/about-fra
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av unionsrätten är viktigare än någon annan och att fokus, vid skadestånds-

ansvar, ligger på vilket handlingsutrymme (discretion) som beslutsfattaren 

hade i kombination med hur allvarlig överträdelsen är.
127

 EU-domstolen har i 

målen Melloni och Åkerberg Fransson inte dragit sig för att skydda 

unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan även i fall när dessa ställs mot 

grundläggande fri- och rättigheter.  

 Den andra förutsättningen för skadestånd enligt Francovich-

doktrinen är följaktligen högst närvarande för stadgans bestämmelser. Särskilt 

eftersom det enligt artikel 52.1 finns en generell möjlighet att inskränka 

stadgans rättigheter genom lag. Om medlemsstaterna endast förfogar över ett 

högst begränsat, eller obefintligt, utrymme för skönsmässig bedömning kan det 

att unionsrätten har överträtts i sig vara tillräckligt för att det ska vara fråga om 

en tillräckligt klar överträdelse.
128

 Detta är tydligt för några rättigheter i 

stadgan. Det gäller bland annat Rätt till liv, artikel 2, Förbud mot tortyr och 

omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, artikel 4, och 

Förbud mot slaveri och tvångsarbete, artikel 5. Vad gäller dessa rättigheter är 

det troligt att en överträdelse i sig kan vara tillräcklig för att generera en rätt till 

skadestånd.
129

 För de flesta andra rättigheter i stadgan blir emellertid frågan om 

medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning en avvägning. 

 Ett illustrerande exempel vad gäller denna avvägning är artikel 10 

i stadgan, Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
130

 Bestämmelsens 

innehåll har konkretiseras av bland annat medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner och genom avgöranden från Europadomstolen. 

Frågan om en medlemsstat uppenbart och allvarligt har missbedömt gränserna 

för sitt utrymme för skönsmässig bedömning är dock beroende av samtliga 

omständigheter beskrivna ovan. Är förfarandet ursäktligt på grund av något 

allmänt samhällsintresse såsom nationell säkerhet? Finns det någon praxis, 

eller annan rättslig reglering, på området som skulle kunna indikera vilka 

gränser som gäller vid inskränkningar av artikelns rättigheter? Och har en 

medlemsstat ignorerat en ståndpunkt som intagits av till exempel Europeiska 

                                                 
127

 Se Ward 2012, s. 592. 
128

 Se mål C-198/03, Europeiska kommissionen mot CEVA Santé Animale SA och Pfizer 

Enterprises Sàrl, p. 65, samt där angiven praxis.   
129

 Se mål C-198/03, Europeiska kommissionen mot CEVA Santé Animale SA och Pfizer 

Enterprises Sàrl, p. 65.  
130

 Detta exempel är taget från Ward 2012, s. 602. 
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kommissionen eller Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter? 

Allt detta kommer att vägas in och för det fall osäkerhet råder på området 

kommer det med all sannolikhet väga till en medlemsstats fördel.     

 En intressant vinkling vad gäller medlemsstaternas handlings-

utrymme är om stadgan, istället för att generera rättigheter, kan användas för 

att visa på ett begränsat handlingsutrymme när medlemsstaterna, eller unionen, 

agerar normativt.
131

 Stadgan är del av primärrätten och medlemsstaterna är 

skyldiga att följa dess bestämmelser när de agerar normativt.
132

 En enskild 

skulle därför kunna argumentera för att en medlemsstat har överskridit sitt 

möjliga handlingsutrymme vid till exempel implementeringen av ett direktiv, 

som förser individer med rättigheter, mot bakgrund av stadgans bestämmelser. 

Stadgan får i det sammanhanget betydelse såsom tolkningsunderlag för vad 

som är tillåtet enligt unionsrätten.  

4.2.3. Kausalsamband 

För att skadestånd ska utgå enligt Francovich-doktrinen måste det finnas ett 

direkt kausalsamband mellan åsidosättandet av medlemsstatens skyldighet och 

den skada som de drabbade personerna har lidit. Denna förutsättning har inte 

diskuterats närmare av EU-domstolen utan det åligger den nationella 

domstolen att göra denna bedömning.
133

 I avsaknad av unionsrättsliga regler 

eller uttalanden av EU-domstolen får den nationella domstolen, med 

reservation för likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen, tillämpa sina 

egna nationella regler för att avgöra om kravet på adekvat kausalitet är 

uppfyllt.
134

  

 

 

                                                 
131

 Se Ward 2012, s. 602. 
132

 Jfr Lenaerts, Koen & Van Nuffel, Piet, Constitutional law of the European Union, 2 u., 

Sweet & Maxwell, London, 2005, avsnitt 17-053.  
133

 Se de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken 

Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl., p. 65. 

Se även SOU 1997:194, s. 135.  
134

 Se de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken 

Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl., p. 74. 

Jmf även med avsnitt 3.2. 
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4.3. Francovich-doktrinen och stadgans bestämmelser 

I avsaknad av en uttrycklig bestämmelse i stadgan som reglerar frågan om 

medlemsstaternas skadeståndsansvar har många gjort antagandet att 

Francovich-doktrinen kommer att få betydelse även för frågan om skadestånd 

vid överträdelser av grundläggande rättigheter.
135

  

 I en kommentar till stadgan gjord av EU Network of Independent 

Experts on Fundamental Rights anges under artikel 47, med hänvisning till 

både Francovich och Brasserie du pêcheur, att
136

 

 

“The general principle of effective judicial protection ensuring the 

effectiveness of Community law is also at the core of the principle of 

State Responsibility; the liability and consequent obligation befalling 

on a Member State to make good the loss or damage caused to 

individuals by a breach of Community law. It presupposes access to the 

courts not merely in respect of administrative and legislative measures 

but also in relation to a failure of a Member State to implement 

Community rules.” 

 

Författarna till kommentaren verkar förutsätta att skadestånd ingår som en 

komponent i rätten till effektivit rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan mot 

bakgrund av principen om medlemsstaternas skadeståndsansvar såsom den 

idag är utformad genom praxis från EU-domstolen.
137

 Antagandet är inte 

orimligt då Francovich gällde enskildas rättigheter enligt unionsrätten. 

 Ett argument mot Francovich-doktrinens tillämplighet på 

stadgans bestämmelser är att principerna om medlemsstaternas skadestånds-

ansvar till stor del har vuxit fram i en kommersiell kontext som främst rört fri 

rörlighet för varor och tjänster.
138

 Befintlig praxis har gällt rättigheter som 

följer av fördragen och olika direktiv medan skadeståndsansvar grundat på 

allmänna rättsprinciper har varit mer sällsynt.
139

  

                                                 
135

 Se bl.a. Craig, Paul, The Lisbon Treaty [Elektronisk resurs]: Law, Politics, and Treaty 

reform, Oxford University Press, Oxford, 2010 s. 242, och Ward 2012, s. 589-611. 
136

 Se EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of The 

Charter of fundamental Rights of the European Union, juni 2006, http://ec.europa.eu/justice/ 

fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf, lydelse 2015-05-01, s. 365. 
137

 Se även Aalto, Pekka, Damages for Breach of the Charter i Peers m.fl. 2014, s. 1235 f. 
138

 Se Ward 2012, s. 603.  
139

 Se Aalto, Pekka, Damages for Breach of the Charter i Peers m.fl. 2014, s. 1240.  
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 Det finns dock undantag. Ett exempel är målet Eman och 

Sevinger
140

 som handlade om rätten att rösta i Europaparlamentet, en rätt som 

numera uttryckligen finns angiven i stadgan.
141

 Där ansåg EU-domstolen att en 

medlemsstat måste vidta åtgärder som möjliggör att en person som har nekats 

att få sitt namn upptaget i röstlängden inför valet till Europaparlamentet får ett 

återställande av sina rättigheter. Domstolen konstaterade även att dessa 

åtgärder kan innefatta en rätt till ersättning, i enligt med Francovich-doktrinen, 

för den skada som medlemsstaten har orsakat genom sin överträdelse av 

unionsrätten.
142

 Eftersom stadgan till stor del utgör en reflektion av allmänna 

rättsprinciper inom unionsrätten, och det faktum att rösträtten i Europa-

parlamentet numera återfinns i stadgan, indikerar avgörandet att Francovich-

doktrinen kan komma att aktualiseras även för kränkningar av andra rättigheter 

som följer av stadgan.
143

   

 Ett annat avgörande som indikerar detsamma är Association de 

médiation sociale (AMS)
144

. I målet fann EU-domstolen att fransk rätt stred 

mot ett direktiv som hade kopplingar till de arbetstagarrättigheter som följer av 

artikel 27 i stadgan. Målet gällde en tvist mellan två enskilda parter där det 

aktuella direktivet samt artikel 27 i stadgan av olika anledningar inte kunde 

ligga till grund för ett horisontellt ansvar.
145

 I samband med detta konstaterade 

dock EU-domstolen att en part som lidit skada till följd av att nationell rätt 

inte är förenlig med unionsrätten kan kräva ersättning för den lidna skadan i 

enlighet med målet Francovich.
146

  

 Sammanfattningsvis finns det inget som hindrar att EU-

domstolens etablerade praxis avseende medlemsstaternas skadeståndsansvar 

vid överträdelser av unionsrätten, som har sin grund i Francovich, appliceras 

på grundläggande rättigheter. De tre förutsättningarna är, sitt ursprung till trots, 

                                                 
140

 Se mål C-300/04, M. G. Eman och O. B. Sevinger mot College van burgemeester en 

wethouders van Den Haag. 
141

 Se artikel 39 i stadgan.  
142

 Se mål C-300/04, M. G. Eman och O. B. Sevinger mot College van burgemeester en 

wethouders van Den Haag, p. 69.  
143

 Se bl.a. Aalto, Pekka, Damages for Breach of the Charter i Peers m.fl. 2014, s. 1240, och 

Ward 2012. 
144

 Se mål C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT 

m.fl. 
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 För en utförligare beskrivning av omständigheterna i det aktuella målet se avsnitt 6.1.3.  
146

 Se mål C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT 

m.fl., p. 50. 
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flexibla nog att tillhandahålla ett system som kan generera skadestånd även vid 

överträdelser av grundläggande rättigheter. Det finns dock inget som indikerar 

att skadestånd grundat på grundläggande rättigheter kommer att ges en 

särställning. För att skadestånd ska utgå krävs det därför att samtliga tre 

förutsättningar för skadestånd är uppfyllda i enlighet med gällande praxis från 

EU-domstolen. För stadgans del innebär det särskilda utmaningar vad gäller 

frågan om huruvida dess rättigheter syftar till att förse enskilda med rättigheter 

och om en medlemsstats överträdelse kan anses vara tillräckligt klar.   

4.4. Skadeståndets omfattning 

En skadeståndstalan som är grundad på en överträdelse av unionsrätten måste 

även kunna medföra en rätt till, i proportion till den lidna skadan, adekvat 

ersättning.
147

 EU-domstolen har, bland annat i målet Brasserie du pêcheur, satt 

upp vissa ramar för skadeståndets materiella omfattning. Ersättningen ”skall 

vara adekvat i förhållande till den lidna skadan, så att ett effektivt skydd av 

enskildas rättigheter därigenom kan garanteras.”.
148

 Vissa områden är dock 

särreglerade, såsom konkurrensrätten.
149

 

 I Brasserie du pêcheur underkände domstolen en nationell regel 

som sa att ersättning inte kunde ges för utebliven vinst. En sådan bestämmelse 

ansåg EU-domstolen medförde, särskilt i tvister av ekonomisk eller 

kommersiell art, att det i praktiken blev omöjligt att få ersättning för viss 

skada.
150

 Avgörandet är i linje med EU-domstolens tidigare avgörande i målet 

Marshall II
151

 där en kvinna hade blivit utsatt för otillåten könsdiskriminering. 

I engelsk rätt fanns det vid den tiden en övre beloppsgräns på 6 250 pund som 

gällde ersättning för aktuell skada och det fanns dessutom begränsade 

möjligheter att erhålla ränta på det beloppet. Den nationella domstolen fann att 

skälig ersättning borde uppgå till 19 405 pund och begärde då ett förhands-

avgörande beträffande begränsningarnas förenlighet med unionsrätten. EU-

domstolen konstaterade att de aktuella begränsningarna inte kunde gälla krav 
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 Se även Bernitz & Kjellgren 2014, s. 135. 
148

 Se de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken 

Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl., p. 82.  
149

 Se direktiv 2014/104/EU.  
150

 Se de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur mot Förbundsrepubliken 

Tyskland och The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame m.fl., p. 87. 
151

 Se mål C-271/91, Marshall mot Southampton and South West Hampshire Area Health 

Authority.  
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som grundade sig på unionsrätten då de innebar hinder för en adekvat 

gottgörelse vid överträdelser av unionsrätten, i det fallet principen om Icke-

diskriminering.
152

   

 Viktigt att notera är att likvärdighetsprincipen och effektivitets-

principen är av intresse också för fråga om skadeståndets omfattning. De 

svenska domstolarna måste därför tillämpa samma, eller högre, ersättnings-

nivåer för överträdelser av grundläggande rättigheter enligt unionsrätten som 

för likartade överträdelser av Europakonventionen och regeringsformen.  

                                                 
152

 Se mål C-271/91, Marshall mot Southampton and South West Hampshire Area Health 

Authority, p. 30-32.  
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5. Rätten till ett effektivt rättsmedel som ansvarsgrund?  

5.1. Artikel 47.1 i stadgan 

Som tidigare angetts återfinns rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 47.1 i 

stadgan, vilken grundar sig på artikel 13 i Europakonventionen.
153

 Rätten till 

ett effektivt rättsmedel är i detta sammanhang intressant då Europadomstolen 

har slagit fast att artikel 13 i Europakonventionen under vissa förutsättningar 

kan medföra en rätt till skadestånd. 

 

Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har 

kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med 

beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel. 

- Artikel 47.1 stadgan 

 

Var och en, vars i konventionen angivna fri- och rättigheter kränkts, 

skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet 

och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av 

offentlig myndighet. 

- Artikel 13 Europakonventionen 

 

Det kan inledningsvis noteras att artikel 47.1 omfattar ”unionsrättsligt 

garanterade fri- och rättigheter”. Bestämmelsen aktualiseras således inte enbart 

vid kränkningar av stadgans bestämmelser. Unionsrätten garanterar även fler 

fri- och rättigheter än Europakonventionen vilket gör att artikeln kan få 

betydelse även i situationer som inte omfattas av Europakonventionen.
154

 

Rätten till ett effektivt rättsmedel uppfyller vidare kraven för direkt effekt, då 

den är tydlig och ovillkorlig.
155

  

 I stadgans förklaringar anges det uttryckligen att artikel 47.1 

grundar sig på artikel 13 i Europakonventionen.
156

 Redan innan ett utkast till 

stadgan presenterades hade EU-domstolen erkänt rätten till ett effektivt 

rättsmedel såsom en allmän rättsprincip med hänvisning till medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner och artikel 13 i Europakonventionen, 

artikel 47 i stadgan innebär således ingen nyhet i sak.
157

  

                                                 
153

 Att artikel 47.1 grundar sig på artikel 13 i Europakonventionen framgår uttryckligen av 

stadgans förklaringar, se EUT C 303, 14 december 2007, s. 29. 
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 Se Shelton, Dinah, Sources of Article 47 Rights i Peers m.fl. 2014, s. 1211. 
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 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 146.   
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 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 29. 
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 Denna rätt var tidigare känd som “EU:s rättsskyddsprincip”, se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 

133. Se även mål C-222/84, Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 
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 Det har tidigare redogjorts för att artikel 52.3 i stadgan anger att 

de rättigheter som motsvarar rättigheter i Europakonventionen ska ges samma 

innebörd och räckvidd som i konventionen.
158

 Artikel 47.1 saknas dock i den 

förteckning som finns i stadgans förklaringar över de rättigheter som anses 

motsvara rättigheter i Europakonventionen.
159

 En möjlig orsak till detta är att 

det i förklaringarna anges att artikel 47.1 är mer omfattande än vad som följer 

av Europakonventionen och att rättigheter som går utöver rättigheterna i 

Europakonventionen inte har tagits med i förteckningen.
160

  

 Mot bakgrund av den tydliga kopplingen till artikel 13 i 

Europakonventionen och att artikeln anges vara mer omfattande än vad som 

följer av Europakonventionen bör därför Rätten till ett effektivt rättsmedel 

enligt artikel 47.1 i stadgan minst motsvara det skydd som följer av artikel 13 i 

Europakonventionen.
161

  

 I följande avsnitt kommer möjligheten till skadestånd enligt 

artikel 13 i Europakonventionen kort att belysas. I senare avsnitt kommer sedan 

kopplingen mellan artikel 47.1 i stadgan och artikel 13 i Europakonventionen 

och dess eventuella betydelse att analyseras närmare.    

5.2. Artikel 13 i Europakonventionen 

Kravet på ett effektivt rättsmedel i Europakonventionen innebär att den som 

den som på rimliga grunder (arguable claim) påstår sig ha blivit utsatt för ett 

konventionsbrott ska ha möjlighet att få sitt påstående prövat inför en nationell 

myndighet och få rättelse eller gottgörelse (redress) om kränkning 

föreligger.
162

 Rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 13 är inte absolut utan 

beror på karaktären av det klagomål som ska bedömas.
163

 Bestämmelsen är inte 

heller självständig utan ska läsas tillsammans med andra bestämmelser.
164

  

                                                                                                                                 
och mål C-222/86, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du 

football (Unectef) mot Georges Heylens m.fl. 
158

 Se avsnitt 2.4. 
159

 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 33-34. 
160

 Se stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 29, min kursivering, samt s. 33. 

Se även Tridimas 2006, s. 455.   
161

 Se bl.a. Hofmann, Herwig, Specific Provisions (Meaning) i Peers m.fl. 2014, s. 1213. 
162

 Se SOU 2010:87 s. 156 och Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en 

kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4 u., uppdaterad uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 505 f. [cit. Danelius 2012]. 
163

 Se SOU 2010:87, s. 155 f.    
164

 Se SOU 2010:87 s. 153. 
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 Konventionsstaterna är skyldiga att tillhandahålla ett effektivt 

nationellt rättsmedel för att antingen förebygga en påstådd kränkning eller dess 

fortsättning eller också gottgöra en kränkning som redan har inträffat.
165

 

Artikel 13 i Europakonventionen innehåller inte något uttryckligt krav på att 

skadestånd ska utgå vid konventionsbrott utan konventionsstaterna väljer själva 

på vilket sätt de ska tillgodose kravet på ett effektivt rättsmedel.
166

  

 Uttrycket ”to grant appropriate relief” har används av Europa-

domstolen i ett flertal fall.
167

 Europadomstolen har även angett att konventions-

staterna har en viss handlingsfrihet eller bedömningsmarginal (discretion) när 

de väljer hur de uppfyller kraven enligt artikel 13 men betonar samtidigt att 

”the remedy must be “effective” in practice as well as in law”.
168

 Frånvaron av 

andra rättsmedel eller det faktum att en rättelse inte skulle ge någon praktisk 

effekt kan medföra att ekonomisk kompensation är det enda kvarvarande 

alternativet för att uppnå ”appropriate relief”.  

 För några konventionsbrott har Europadomstolen uttalat att 

skadestånd i princip alltid ska utgå till den som lidit ekonomisk och/eller ideell 

skada. Det gäller främst brott mot Rätt till livet i artikel 2 och Förbud mot 

tortyr i artikel 3, detta då dessa anses vara de mest grundläggande artiklarna i 

konventionen.
169

 Konsekvensen blir att konventionsstaterna, under vissa 

förutsättningar, har en positiv förpliktelse att möjliggöra en skadeståndstalan 

mot dem själva.
170

 I fallet T.P. och K.M. angav Europadomstolen att
171

  

 

“…where an arguable breach of one or more of the rights under the 

Convention is in issue, there should be available to the victim a 

mechanism for establishing any liability of State officials or bodies for 

that breach. Furthermore, in appropriate cases, compensation for the 

pecuniary and non-pecuniary damage flowing from the breach should 

                                                 
165

 Jfr NJA 2007 s. 584. 
166

 Se SOU 2010:87 s. 167. 
167

 Se bl.a Rotaru mot Rumänien, p. 67, Kudla mot Polen, p. 157, och Ramirez Sanchez mot 

Frankrike, p. 157.  
168

 Se bland annat Rotaru mot Rumänien, p. 67, Kaya mot Turkiet, p. 106, och Mahmut Kaya 

mot Turkiet, p. 124. 
169

 Se Z m.fl. mot Förenade Konungariket, p. 110: “Furthermore, in the case of a breach of 

Articles 2 and 3 of the Convention, which rank as the most fundamental provisions of the 

Convention, compensation for the non-pecuniary damage flowing from the breach should in 

principle be part of the range of available remedies.” 
170

 Detta har bland annat föranlett SOU 2010:87. Se även Cameron, Iain, Skadestånd och 

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, Svensk Juristtidning, 2006, s. 565 [cit. 

Cameron 2006]. 
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 Se T.P. och K.M. mot Storbritannien, p. 107. 
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in principle be available as part of the range of redress.” [Kursivering 

tillagd.] 

 

Uttalandet ger stöd för att en skadeståndstalan, i tillämpliga fall, bör vara 

möjlig vid kränkningar av samtliga konventionsrättigheter.
172

 Åtminstone har 

Europadomstolen inte begränsat artikel 13 till att avse endast vissa artiklar i 

konventionen. Högsta domstolen har även, mot bakgrund av uttalandet, angett 

att artikel 13 ”i tillämpliga fall, i princip måste anses ställa krav på att det i den 

nationella rätten finns en rätt till skadestånd bl.a. för ideell skada för brott mot 

de rättigheter som stadgas i Europakonventionen”.
173

   

 Om det tillgängliga rättsmedlet består av en möjlighet till 

skadestånd måste denna möjlighet vara tillräckligt vidsträckt för att omfatta de 

föreliggande omständigheterna.
174

 I fallet Keegan var möjlighet till skadestånd 

på grund av en polismans agerande begränsad till när polisen avsiktligt agerat 

felaktigt och skydd saknades således för de fall polisen hade agerat i god tro.
175

 

Detta accepterades inte av Europadomstolen som ansåg att rätten till 

skadestånd under sådana förhållanden inte kunde utgöra ett effektivt 

rättsmedel. I ett annat fall, Bubbins, ansåg Europadomstolen att anhöriga måste 

ha möjlighet att erhålla ideellt skadestånd när en person blivit ihjälskjuten av 

en polisman.
176

 Samtidigt ansåg domstolen i fallet Zavoloka, där en bilförare 

dödat klagandens dotter, att ersättning för medicinska kostnader samt 

begravningskostnader var tillräcklig för att uppfylla kraven enligt artikel 13.
177

  

 Vad gäller skadeståndets storlek har Europadomstolen i fallet 

Scordino slagit fast att de nationella ersättningsnivåerna kan variera mellan 

olika länder men att de inte avsevärt får understiga Europadomstolens egen 

praxis gällande artikel 41 om skälig gottgörelse.
178

 Europadomstolen har även, 

genom sitt avgörande i målet Zullo, skapat riktlinjer för beräkning av ideellt 
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 Jfr Cameron 2006, s. 564. Europadomstolen har dock i flera avgöranden avstått från att 

särskilt uttala att en kränkning skett av artikel 13 i fall där det konstaterats att en annan 

konventionsartikel har kränkts, se SOU 2010:87, s. 269. 
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 Se NJA 2007 s. 584. 
174

 Se Danelius 2012, s. 507.  
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 Se Keegan mot Förenade Konungariket. 
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 Bubbins mot Förenade Konungariket, p. 172. Se även Danelius 2012, s. 507. 
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 Se Affaire Zavoloka mot Lettland. Se även Danelius 2012, s. 507. 
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 Se Scordino m.fl mot. Italien. Se även Högsta domstolens resonemang i NJA 2005 s. 462 

och NJA 2007 s 584 samt Schultz, Mårten, Europakonventionen och skadestånd, Juridisk 

Tidskrift, 2012-13, s. 666- 670. 
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skadestånd gällande oskäligt långa handläggningstider och kränkningar av 

artikel 6.1 i Europakonventionen, vilken motsvarar artikel 47.2 i stadgan.
179

  

5.3.   Artikel 47.1 i stadgan och möjligheten till skadestånd 

I samband med att detta examensarbete påbörjades fanns en tanke om att 

artikel 47.1 i stadgan, med hänvisning till Europadomstolens tolkning av artikel 

13 i Europakonventionen, skulle kunna utgöra en möjlig grund för skadestånd 

vid överträdelser av grundläggande rättigheter inom unionsrätten. Detta då 

syftet med rätten till ett effektivit rättsmedel bland annat är att tillhandahålla en 

möjlighet för enskilda att få lindring på nationell nivå för kränkningar av deras 

rättigheter.
180

 Det finns dock inga indikationer på att EU-domstolen kommer 

att använda artikel 47.1 i stadgan som en särskild ansvarsgrund. Istället ser 

Francovich-doktrinen, som motiveras av lojalitetsprincipen och att unionsrätten 

ska ges fullt genomslag och verkan, ut att fortsätta reglera frågan om 

skadestånd även för de fall överträdelser gäller grundläggande rättigheter. 

 I sammanhanget är det dock viktigt att notera att det finns 

skillnader mellan Europakonventionens artikel 13 och Francovich-doktrinen 

vad gäller möjligheten till skadestånd. Enligt praxis från Europadomstolen har 

den som fått sina rättigheter kränkta en rätt till rättelse och/eller gottgörelse 

genom ett förfarande som genererar ”appropriate relief”. Det finns ingen 

absolut rätt till skadestånd utan konventionsstaterna väljer själv på vilket sätt 

de uppfyller bestämmelsens krav och har då viss handlingsfrihet. I jämförelse 

med EU-domstolen ställer dock inte Europadomstolen upp något krav på att en 

överträdelse måste vara tillräckligt klar eller uppenbar för att skadestånd ska 

utgå.  

 En annan skillnad är frågan om ländernas handlingsutrymme. 

Europadomstolen fokuserar på det handlingsutrymme som konventionsstaterna 

har haft för att uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel medan EU-domstolen 

ser till den överträdda rättigheten och vilket handlingsutrymme medlems-

staterna hade i förhållande till den. Europadomstolen har dock angett att det 

rättsmedel som ska tillförsäkras den enskilde är högst beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet och frågan om vilken typ av rättighet 

som överträtts blir därför avgörande även i deras bedömning.  

                                                 
179

 Se Zullo Ernestina mot Italien. 
180

 Se t.ex. Kudla mot Polen, p. 152.  
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 Francovich-doktrinen kan, trots sitt fokus på implementering av 

unionsrätt, ses som ett rättsmedel som tillförsäkrar enskilda en möjlighet till 

skadestånd vid överträdelser av unionsrätten vilket, på ett tydligt sätt sedan 

Lissabonfördraget trädde i kraft, även inkluderar stadgans bestämmelser. För 

de fall Francovich-doktrinen skulle medföra en sämre möjlighet till skadestånd 

vid överträdelser av grundläggande rättigheter än den som följer av Europa-

konvention kan dock artikel 47 komma att aktualiseras. Detta då rätten till ett 

effektivt rättsmedel enligt artikel 47.1 i stadgan minst måste motsvara det 

skydd som följer av artikel 13 i Europakonventionen.  

 Den praxis som utvecklats av Europadomstolen är således 

inkluderad i bedömningen av vad som utgör ett effektivt rättsmedel enligt 

artikel 47.1 i stadgan. För kränkningar av vissa rättigheter har Europa-

domstolen uttalat att det i princip alltid ska utgå skadestånd och i de fallen 

finns det inget utrymme för Francovich-doktrinen att erbjuda en sämre rätt. 

Vad avser kränkningar av andra rättigheter, inkluderat de rättigheter som 

endast återfinns i stadgan, finns det inte heller något utrymme att förse enskilda 

med ett rättsmedel som inte uppnår Europadomstolens definition av ett 

effektivt rättsmedel. Europakonventionen medför dock ingen absolut rätt till 

skadestånd utan frågan om skadestånd är, precis som enligt Francovich-

doktrinen, beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.  

 Det saknas exempel på om, och i så fall när, Francovich-

doktrinen kan medföra en sämre möjlighet till skadestånd än den som följer av 

Europakonventionen. Denna analys stannar därför vid att vara ett teoretiskt 

resonemang som syftar till att åskådliggör den eventuella betydelsen av artikel 

47.1 i stadgan för det fall Francovich-doktrinen skulle visa sig vara allt för 

begränsande vad gäller möjligheten till skadestånd vid överträdelser av 

unionsrättsligt garanterade grundläggande rättigheter. Det ska avslutningsvis 

även nämnas att det inte finns någon skyldighet för EU-domstolen att ge artikel 

47.1 i stadgan ett mer långtgående skydd än det som följer av artikel 13 i 

Europakonventionen.  
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6. Stadgans potentiella horisontella effekt  

6.1. EU-domstolens avgöranden i två mål 

Det står sedan tidigare klart att unionens fördragsbestämmelser under vissa 

förutsättningar har en horisontell direkt effekt och kan därmed åberopas i en 

tvist mellan enskilda parter.
181

 Ett illustrativt exempel på detta är EU-

domstolens avgörande i Defrenne
182

 som gällde likalönsprincipen i 157 FEUF.  

 Frågan om stadgans horisontella ansvarsförutsättningar är dock 

inte lika självklar. Av artikel 51.1 i stadgan följer att bestämmelserna i stadgan 

gäller unionens institutioner, organ och byråer samt medlemsstaterna när de 

tillämpar unionsrätten. Att stadgans bestämmelser även skulle kunna gälla 

enskilda framgår således inte av artikelns ordalydelse.
183

 Frågan om stadgans 

potentiella horisontella effekt har därför varit omdiskuterad och EU-domstolen 

har nu delvis börjat besvara frågan.
184

   

6.1.1. Målet Kücükdeveci 

I målet Kücükdeveci
185

 gav EU-domstolen, mot bakgrund av ett tidigare 

förhandsavgörande i målet Mangold
186

, en antydan om att stadgans 

bestämmelser, i likhet med allmänna rättsprinciper, kan ha en horisontell direkt 

effekt.
187

 Omständigheterna i målet var att tysk nationell rätt föreskrev att en 

anställningsperiod som fullgjorts innan en arbetstagare fyllt 25 år inte skulle 

beaktas vid beräkningen av minsta uppsägningstid.  

                                                 
181

 Se bl.a. Bernitz & Kjellgren 2014, s. 114 och Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 214 ff. 
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 Se bl.a. mål C-43/75, Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation 

aérienne Sabena. 
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 Se diskussion av bl.a. Fornasier i Fornasier, Matteo, The Impact of EU Fundamental Rights 
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nr. 1, 2015, s. 37-39 [cit. Fornasier 2015]. Det finns dock de som har hävdat att stadgan måste 
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Villalón förslag till avgörande i mål C-176/12, Association de médiation sociale, p. 35. 
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 Se bl.a. Fornasier 2015, Peers, Steve, When does the EU Charter of Rights apply to private 

parties?, 15 januari 2014, blogginlägg på EU Law Analysis – Expert insight into EU law och 

Young, Alison, Horizontality and the EU Charter, 29 januari 2014, blogginlägg på UK 

Constitutional Law Association [cit. Young 2014].  
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 Se mål C-555/07, Seda Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG. 
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 Se mål C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm.  
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 Se Xavier Groussot, Laurent Pech och Gunnar Thor Petursson, The Reach of EU 

Fundamental Rights on Member State Action after Lisabon i Vries, Sybe Alexander de, 

Bernitz, Ulf & Weatherill, Stephen (red.), The protection of fundamental rights in the EU after 

Lisbon, Hart, Oxford, 2013, s. 106 f. [cit. Vries m.fl. 2013].  
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 I målet fann EU-domstolen att en arbetstagare utifrån principen 

om Icke-diskriminering kunde göra gällande förbudet mot åldersdiskriminering 

gentemot en privat arbetsgivare som tillämpade den tyska föreskriften.
188

 

Domstolen betonade att den nationella domstolen är skyldig att säkerställa 

unionsrättens fulla verkan genom att vid behov underlåta att tillämpa varje 

nationell bestämmelse som strider mot förbudet mot åldersdiskriminering.
189

 

 Målet är intressant då det kom efter det att principen om Icke-

diskriminering hade införlivats i artikel 21.1 i stadgan och i sitt avgörande 

refererar EU-domstolen till stadgans bestämmelse.
190

  

6.1.2. Målet Association de médiation sociale 

I ett senare mål, Association de médiation sociale (AMS)
191

, har sedan frågan 

om stadgans potentiella horisontella effekt kommit att vidareutvecklas.
192

 I 

målet hade ett fackförbund, CGT, utsett en man till representant för en 

fackavdelning som skulle inrättas inom AMS. AMS bestred utnämningen och 

hävdade att de inte var skyldiga att vidta några åtgärder för arbetstagar-

representation, såsom val av ett personalombud, då de enligt fransk nationell 

rätt hade färre än femtio anställda. CGT hävdade att den franska rätten stred 

mot unionsrätten, både direktiv 2002/14 och artikel 27 i stadgan, då lärlingar, 

personer som anställts inom ramen för ett sysselsättningsinitiativavtal och 

personer under handledning inte ansågs utgöra arbetstagare i lagens mening.  

 Frågan i målet var om arbetstagarnas grundläggande rätt till 

information och samråd enligt artikel 27 i stadgan, som hade preciserats genom 

direktiv 2002/14, kunde åberopas i en tvist mellan enskilda i syfte att åsidosätta 

nationell rätt som var oförenlig med unionsrätten. 

 EU-domstolen konstaterade inledningsvis att direktiv 2002/14 

utgjorde hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken personer som anställts 

med anställningsstöd undantogs vid beräkningen av ett företags personal-

styrka.
193

 I unionsrätten kan dock en direktivsbestämmelse, även om den är 
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 Se mål C-555/07, Seda Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG, p. 56.  
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 Se mål C-555/07, Seda Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG, p. 22. 
191
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m.fl. 
192
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 Se mål C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT 
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klar, precis och ovillkorlig, inte tillämpas horisontellt varför direktivets 

bestämmelser i sig själva inte kunde åberopas för att åsidosätta den nationella 

rätten.
194

  

 EU-domstolen gick därefter över till att pröva om situationen 

kunde liknas vid den i Kücükdeveci och om artikel 27 i stadgan istället kunde 

tillämpas för att sätta den nationella rätten åt sidan. Artikel 27 i stadgan 

föreskriver att arbetstagare på lämpliga nivåer ska garanteras rätt till 

information och samråd ”i de fall och på de villkor som föreskrivs i 

unionsrätten samt i nationell lagstiftning och praxis”. EU-domstolen 

konstaterade att det framgick tydligt av artikelns lydelse att den, för att få sin 

fulla verkan, måste ”preciseras genom bestämmelser i unionsrätten eller i 

nationell rätt”.
195

 I Kücükdeveci var förbudet mot åldersdiskriminering i sig 

själv nog för att ge enskilda en rätt som kunde åberopas som en sådan men då 

detta inte var fallet med artikel 27 ansåg EU-domstolen att bestämmelsen inte 

kunde tillämpas i en tvist mellan enskilda.
196

 Domstolen konstaterade även att 

eftersom artikel 27 i sig själv inte kunde åsidosätta nationell rätt gällde 

detsamma om artikeln tillämpades tillsammans med aktuella bestämmelser i 

direktivet, även om bestämmelsen där var konkretiserad.
197

  

 Trots att EU-domstolen fann att artikel 27 inte kunde tillämpas 

horisontellt, varken självständigt eller tillsammans med en konkretiserande 

direktivsbestämmelse, är det intressant att notera att domstolen inte någonstans 

i sitt avgörande anger att stadgans artiklar inte skulle kunna ha en direkt 

horisontell effekt, såsom är fallet med direktiv.  
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 Se mål C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT 

m.fl., p. 36. 
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 Se mål C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT 
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6.2.  Vilka rättigheter kan grunda ett horisontellt ansvar?   

Frågan om vilka artiklar i stadgan, om några, som kan ha horisontell direkt 

effekt på samma sätt som artikel 21.1 och principen om Icke-diskriminering är 

långt ifrån klarlagd.  

 Vi vet att artikel 21.1, såsom den åberopades i Kücükdeveci, 

möjliggjorde för att nationell rätt kunde sättas åt sidan men att motsvarande 

inte kunde ske när artikel 27 i stadgan åberopades. De båda artiklarna, som 

förekommer i olika kapitel, är utformade på följande sätt:  

 

All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt 

eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller 

övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning ska vara förbjuden. 

- Artikel 21.1 i stadgan 

 

Arbetstagarna eller deras representanter ska på lämpliga nivåer 

garanteras rätt till information och samråd vid lämplig tidpunkt, i de fall 

och på de villkor som föreskrivs i unionsrätten samt i nationell 

lagstiftning och praxis.  

- Artikel 27 i stadgan 
 

Vad EU-domstolen poängterar i AMS är att artikel 27 förutsätter ett 

preciserande i unionsrätten eller i nationell rätt. Att artikel 27 inte definierar 

någon individuell rättslig situation, utan föreskriver att de offentliga organen 

ska fastställa ett objektivt innehåll (information till och samråd med 

arbetstagarna) och vissa syften (informationens verkan, representation på olika 

nivåer, tillräcklig framförhållning), indikerar att den utgör en princip i enlighet 

med artikel 52.5 i stadgan.
198

 Då den generella tanken med principer är att de 

främst riktar sig mot lagstiftare förefaller dessa vara mindre lämpade att 

tillämpas i en tvist mellan två enskilda parter. Detta indikeras även av stadgans 

förklaringar, där det i den engelska översättningen anges att
199

 

 

                                                 
198

 Jfr GA Cruz Villalón förslag till avgörande i mål C-176/12, Association de médiation 

sociale.  
199

 Se den engelska versionen av stadgans förklaringar, EUT C 303, 14 december 2007, s. 35. I 

den svenska översättningen står det: ”[Principer] blir viktiga för domstolarna endast när sådana 

akter [dvs. lagstiftningsakter eller verkställighetsakter] tolkas eller ses över. De ger dock inte 

upphov till krav på positiv särbehandling från unionens institutioner eller medlemsstaternas 

myndigheter”. 
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“[Principles] become significant for the Courts only when such acts 

[i.e., legislative or executive acts implementing the principles] are 

interpreted or reviewed. They do not however give rise to direct claims 

for positive action by the Union's institutions or Member States 

authorities” [Kursivering tillagd.] 

 

Stadgans förklaringar är dock inte rättsligt bindande och det framgår inte om 

EU-domstolen i AMS fäste någon vikt vid distinktionen mellan rättigheter och 

principer.  

 Vad som går att utläsa av avgörandet i AMS är att det är mer 

troligt att en artikel i stadgan kan tillämpas i en tvist mellan enskilda om 

rättigheten i sig själv räcker för att ge enskilda en individuell rättighet som kan 

åberopas som sådan. Då principerna i stadgan är tänkta att genomföras genom 

lagstiftningsakter eller verkställighetsakter och endast aktualiseras för 

domstolarna när sådana akter tolkas eller ses över bör de normalt inte anses 

kunna förse enskilda med individuella rättigheter. Även om EU-domstolen inte 

konstaterat att principer saknar möjlighet att ligga till grund för ett horisontellt 

ansvar bör sannolikheten för detta vara relativt låg.
200

 

 EU-domstolens avgörande indikerar vidare att ett förtydligande 

genom direktiv inte kan ge en rättighet i stadgan, som inte i sig är tillräcklig för 

att förse enskilda med rättigheter, en horisontell direkt effekt.
201

 Denna 

ståndpunkt är inte förvånande då det sedan tidigare står klart att direktiv i sig 

själva aldrig har en horisontell direkt effekt. Att tillerkänna direktiv detta för de 

fall de går att kombinera med en artikel i stadgan skulle innebära en betydande 

utvidgning av unionsrättens verkan. Det skulle visserligen vara en utvidgning 

som medför ett starkare skydd för grundläggande rättigheter men det skulle 

även förlägga enskilda med en skyldighet att ha djup kunskap i unionsrätten 

och medföra att enskilda inte kan lita på nationell lagstiftning i samma 

utsträckning som idag.
202

   

                                                 
200

 Jfr Fornasier 2015, s. 37, som anser att principer aldrig kan ha en horisontell direkt effekt.  
201

 Se mål C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT 

m.fl., p. 49: ”Eftersom nämnda artikel i stadgan inte för sig räcker för att ge enskilda en rätt 

som kan åberopas som sådan, måste detsamma gälla om denna artikel tillämpas gemensamt 

med bestämmelserna i direktivet”.  
202

 Jfr dock GA Cruz Villalón förslag till avgörande i mål C-176/12, Association de médiation 

sociale. Cruz Villalón anser att artikel 27 kan ha en horisontell direkt effekt genom att den har 

blivit förtydligad i ett direktiv.  
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 Sammanfattningsvis ger avgörandena i Kücükdeveci och AMS 

stöd för slutsatsen att stadgans artiklar kan ha en horisontell direkt effekt som 

medför att nationell rätt, som strider mot unionsrätten, ska sättas åtsidan i en 

tvist mellan enskilda parter.
203

 Det senare avgörandet, AMS, förser oss även 

med redskap som kan hjälpa oss i vår bedömning av vilka artiklar som kan 

tänkas tillämpas i en tvist mellan enskilda. Frågor av intresse är om aktuell 

artikel i stadgan ”för sig räcker för att ge enskilda en rätt som kan åberopas 

som sådan” och om artikeln behöver ”preciseras” genom unionsrätten eller 

nationell rätt. I AMS fokuserar domstolen på den första frågan men inte på den 

senare. Att EU-domstolen i AMS inte tar avstånd från idén om att stadgans 

bestämmelser helt saknar möjlighet att tillämpas horisontellt talar för att artikel 

21 i framtiden kan få sällskap av ytterligare artiklar med samma horisontella 

egenskap. Riktlinjerna för detta behöver dock klargöras ytterligare i praxis.    

   

 

                                                 
203

 För vidare analys se Young 2014. Vad gäller möjligheten att utdöma skadestånd i 

horisontella situationer se två olika ståndpunkter i Mörk, Martin, An End to the Possibilities – 

on Horizontal Liability in Laval and the Limits of Judicial Rights Protection, och Bernitz, Ulf, 

Horizontal Effects of Private Rights Vested by Union Law on Damages to be Paid by Another 

Private Party: The Laval Case as Model, i Vries m.fl. 2013, s. 119 ff.  
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7. Slutsats 

7.1. Frågan om skadestånd för grundläggande rättigheter 

Inledningsvis kan det konstateras att svenska domstolar inte längre kan nöja sig 

med att endast se till regeringsformen och Europakonventionen i mål som rör 

grundläggande rättigheter. Stadgan har ett vidsträckt tillämpningsområde och 

unionsrätten kräver att även stadgan beaktas om det finns en unionsrättslig 

koppling. Stadgan är dessutom en del av unionens primärrätt och har 

därigenom företräde framför all svensk rätt, inkluderat Europakonventionen.  

 Frågan om vilka möjligheter enskilda har att hålla medlemsstater 

skadeståndsrättsligt ansvariga för överträdelser av unionsrättsligt garanterade 

grundläggande fri- och rättigheter är komplex. Ämnet aktualiserar inte enbart 

unionsrättsliga lagstiftningsakter och principer, utan av betydelse är även det 

skydd för grundläggande rättigheter som följer av Europakonventionen samt 

medlemsstaternas egna nationella rätt. 

 De nuvarande principerna om medlemsstaternas skadestånds-

ansvar, den så kallade Francovich-doktrinen, har till stor del vuxit fram i en 

frihandelsrättslig kontext. Principerna kan emellertid även tillämpas i mål som 

rör grundläggande rättigheter. Det finns dock inget som indikerar att ett 

skadeståndsansvar grundat på stadgans bestämmelser kommer att ges en 

särställning i förhållande till andra unionsrättsliga bestämmelser och principer. 

Om en bestämmelse i stadgan kan anses syfta till att förse enskilda med 

rättigheter kommer därför kravet på att överträdelsen ska vara ”tillräckligt klar” 

att bli den största utmaningen för den skadelidande att påvisa. Då 

grundläggande fri- och rättigheter är essentiella till sin karaktär kan det 

ifrågasättas om de verkligen ska behandlas på samma sätt som bestämmelser 

som till exempel fokuserar enbart på att upprätthålla den inre marknaden.  

 Här kan artikel 47 i stadgan få betydelse. Rätten till ett effektivt 

rättsmedel enligt artikel 47.1 måste nämligen minst motsvara den rätt som 

följer av artikel 13 i Europakonventionen. En enskild kan därför, för de fall 

Francovich-doktrinen skulle medföra en sämre rätt till skadestånd än den som 

följer av Europakonvention, åberopa den praxis som har utarbetats av Europa-

domstolen avseende möjligheten till skadestånd. Detta skulle kunna 
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kompensera för en eventuell ovilja att ge grundläggande rättigheter en 

särställning i unionsrätten. Denna möjlighet är särskilt intressant i ljuset av att 

Europadomstolen har en relativt välutvecklad praxis avseende frågan om 

skadestånd och skälig gottgörelse.  

 En annan betydelsefull faktor är medlemsstaternas nationella rätt. 

Medlemsstaterna tillåts inte göra rätten till skadestånd beroende av några 

förutsättningar som går utöver de som följer av Francovich-doktrinen.
204

 

Däremot kan, i enlighet med likvärdighetsprincipen, Francovich-doktrinens 

förutsättningar komma att behöva åsidosättas om det visar sig att möjligheten 

till skadestånd är mer fördelaktig vid tillämpningen av nationell rätt, vilket i 

samtliga medlemsstater även inkluderar Europakonventionen.  

 För svensk del innebär det att Högsta domstolens praxis avseende 

regeringsformens
205

 och Europakonventionens
206

 rättigheter får betydelse för 

frågan om skadestånd på unionsrättslig grund. Detta har bland annat 

uppmärksammats av Mörk och Hermansson som drar en parallell till den 

belgiska domstolen.
207

 I Belgien tillämpas ett strikt ansvar för staten vid 

överträdelser av konstitutionella normer och därför har de belgiska 

domstolarna ansett sig förhindrade att tillämpa kravet på ”tillräckligt klar” 

överträdelse i mål som rör skadeståndsskyldighet för den belgiska staten.   

  I mina ögon borde den mest fördelaktiga möjligheten till 

skadestånd för den enskilde tillämpas, detta enligt vad som följer av 

likvärdighetsprincipen samt artikel 52.3 och 53 i stadgan. EU-domstolens 

avgörande i Melloni är visserligen till viss del avvikande i detta avseende men 

principen borde åtminstone gälla som en utgångspunkt.
208

  

 Det är dock inte troligt att samtliga av stadgans rättigheter kan 

grunda ett skadeståndsrättsligt ansvar. Som exempel kan ges att vissa sociala 

rättigheter, såsom rätten till utbildning i artikel 14 och äldres rättigheter i 

                                                 
204

 EU-domstolen skriver bland annat i mål C-424/97, Salomone Haim mot 

Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, p. 39, att: ”Skyldigheten att ersätta skada som har 

vållats enskilda får inte göras beroende av en förutsättning som bygger på begreppet culpa och 

som går utöver en tillräckligt klar överträdelse av gemenskapsrätten”. 
205

 Högsta domstolen har nyligen slagit fast att det finns en möjlighet att erhålla ideellt 

skadestånd för kränkningar av de grundläggande rättigheter som följer av regeringsformen, i 

alla fall rätten till medborgarskap, se NJA 2014 s. 323. För en djupare analys av det avgörandet 

och dess eventuella betydelse kopplat till unionsrätten se Mörk & Hermansson 2014. 
206

 Se bl.a NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 584 och NJA 2009 s. 463. 
207

 Se Mörk & Hermansson 2014, s. 515.   
208

 Jfr avsnitt 2.3.3 och mål C-399/11, Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal.  
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artikel 25, normalt inte kan anses vara direkt verkställbara. I vilken 

utsträckning stadgan förser enskilda med rättigheter som kan göras gällande 

gentemot medlemsstaterna behöver klargöras och vidareutvecklas i rättspraxis. 

I det ligger även att förtydliga konsekvenserna av den distinktion som görs 

mellan rättigheter och principer i artikel 52.5 i stadgan.     

7.2. Frågan om stadgans horisontella effekt 

En annan sak som kommer att behöva klargöras av EU-domstolen är stadgans 

horisontella tillämpning. EU-domstolen sätt att avgöra frågan i målet AMS var 

att se till om bestämmelsen i sig räcker för att ge enskilda en rätt som kan 

åberopas som sådan. Denna metod är inte särskilt vägledande. Att hålla en 

enskild part ansvarig för överträdelser av unionsrätten när denne har hållit sig 

inom ramarna för den nationella lagstiftningen är dessutom kontroversiellt. 

Alternativet är att den skadelidande parten istället vänder sig direkt till den 

aktuella medlemsstaten och kräver kompensation för den bristfälliga 

lagstiftningen, något som EU-domstolen uttryckligen hänvisar till i AMS.
209

 

Frågan om artikel 21 i stadgan ska få sällskap av ytterligare artiklar med 

samma horisontella verkan ligger i händerna på EU-domstolen och här hoppas 

jag på en varsam utveckling.    

7.3. En ny utveckling till skydd för grundläggande rättigheter? 

Avslutningsvis vill jag öppna för att det även kan ske en utveckling avseende 

skadestånd som vare sig relaterar till Francovich-doktrinen eller rätten till ett 

effektivt rättsmedel.  

 Unionsrätten är målstyrd och EU-domstolen är känd för att 

använda sig av en tydlig teleologisk tolkningsmetod. Ett exempel på detta finns 

på konkurrensrättens område. Unionen har exklusiv kompetens att fastställa de 

konkurrensregler som är nödvändiga för att garantera den inre marknadens 

funktion.
210

 Konkurrensreglernas syfte är att genom att säkerställa effektiv 

konkurrens främja låga priser, god resursfördelning och ökat välstånd.
211

 EU-

domstolen har i två mål, Courage
212

 och Manfredi
213

, mot bakgrund av detta 

                                                 
209

 Se mål C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT 

m.fl., p. 50. 
210

 Se 3.1.b FEUF.  
211

 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 392. 
212

 Se mål C-453/99, Courage Ltd mot Bernard Crehan och Bernard Crehan mot Courage Ltd 

m.fl.  
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slagit fast att en överträdelse av konkurrensrättens förbudsregler kan medföra 

en unionsrättslig skyldighet för ett företag att betala skadestånd till andra 

företag som drabbats av skada till följd av det otillåtna handlandet, det vill säga 

ett horisontellt ansvar.  

 Möjligheten till sådant skadestånd framgår inte av fördragstexten 

utan EU-domstolens motivering bygger uteslutande på konkurrensrättens 

betydelse och effektiva verkan.
214

 Det är därför tänkbart att EU-domstolen, 

som kan beskrivas som betydligt mer progressiv än en vår egen svenska 

domstol, väljer en utveckling som inte finns beskriven ovan även avseende 

rättighetsansvaret. Detta är dock högst spekulativt. Att unionsrätten numera 

uttryckligen omfattar ett skydd för grundläggande rättigheter innebär inte per 

automatik att EU-domstolen kommer visa sig lika progressiv på det området 

som i förhållande till den inre marknadens funktion.  

 

 

                                                                                                                                 
213

 Se Förenade målen C-295/04 till C-298/04, Vincenzo Manfredi mot Lloyd Adriatico 

Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito mot Fondiaria Sai SpA (C-296/04) och Nicolò 

Tricarico (C-297/04) och Pasqualina Murgolo (C-298/04) mot Assitalia SpA.  
214

 Se Bernitz & Kjellgren 2014, s. 419. 
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