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Sammanfattning 

Konkurrensrätten utgör ett av EU:s kärnområden. En effektiv konkurrens är en nödvändig 

förutsättning för den inre marknadens funktion. De grundläggande reglerna om konkurrens-

begränsningar återfinns artikel 101 och 102 FEUF som förbjuder konkurrensbegränsande av-

tal och missbruk av dominerande ställning på den inre marknaden. Dessa bestämmelser har 

direkt effekt i medlemstaterna, vilket innebär att de ger upphov till individuella rättigheter och 

skyldigheter som enskilda kan göra gällande inför nationella domstolar och myndigheter. I 

syfte att säkra en effektiv tillämpning av artiklarna 101 och 102 samt säkerställa att enskilda 

kan utöva sin rätt till full ersättning på ett effektivt sätt har EU antagit direktivet 2014/104/EU 

om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsta-

ternas och EU:s konkurrensrättsliga bestämmelser. Uppsatsen syftar till att besvara tre olika 

frågor som direktivet ger upphov till. Den första frågan avser direktivets förhållande till prin-

cipen om medlemstaternas processautonomi. Fråga två handlar om förhållande mellan den 

svenska civilprocessrätten och direktivets regler. Den tredje och avslutande frågeställningen 

är en rent unionsintern frågeställning om EU:s normhierarki och förhållandet mellan primär-

rättsliga- och sekundrättsliga normer. För att sätta direktivet i ett sammanhang inleds uppsat-

sen med en exposé över hur EU-domstolen har utvecklat de grundläggande principerna om 

direkt effekt och företrädesprincipen, som i sin tur lade grunden för ett horisontellt skade-

ståndsansvar vid överträdelser av EU:s konkurrensregler. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Artikel 3(3) i fördraget om Europeiska unionen (FEU) stadgar att ”[u]nionen ska upprätta en 

inre marknad. […] Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på en 

välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, på en social marknads ekonomi med hög kon-

kurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas” [Kursivering tillagd.] 

Även om EU har väsentligen vidare mål än vara en ekonomisk gemenskap är det tydligt att 

upprättandet av den inre marknaden är EU-samarbetets verkliga kärna.
1
 I syfte att uppnå de 

mål som stadgas i artikel 3(3) FEU ska medlemstaterna och EU föra en ekonomisk politik 

som bedrivs enligt principen om en öppen marknadsekonomi och fri konkurrens.
2
 I syfte att 

säkerställa att det råder fri konkurrens på den inre marknaden har EU exklusiv kompetens att 

fastställa de konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion.
3
 EU har 

utnyttjat sin behörighet på konkurrensrättens område och utvecklat ett omfattande regelsystem 

för förbud och kontroll av konkurrensbegränsningar i form av konkurrensbegränsande avtal 

och marknadsdominans.
4
 De grundläggande reglerna om konkurrensbegränsningar återfinns 

artikel 101 och 102 FEUF som förbjuder konkurrensbegränsande avtal och missbruk av do-

minerande ställning på den inre marknaden. Dessa bestämmelser har direkt effekt i medlem-

staterna, vilket innebär att de ger upphov till individuella rättigheter och skyldigheter som 

enskilda kan göra gällande inför nationella domstolar och myndigheter.
5
 I och med att artik-

larna återfinns i FEUF utgör de en del av EU:s primärrätt.
6
 Att dessa bestämmelser är centrala 

för hela EU-rätten har Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) slagit fast ett flertal 

gånger. I rättsfallet Eco Swiss
7
 anförde domstolen att artikel 101 FEUF utgör en grundläg-

gande bestämmelse som är oundgänglig för att de uppgifter EU har anförtrotts ska kunna utfö-

ras och, i synnerhet, för att den inre marknaden ska fungera. 

 Unionens konkurrensrätt kan genomdrivas av såväl enskilda som offentliga 

företrädare.
8
 När det kommer till den offentliga tillämpningen av EU:s konkurrensrätt är det i 

första hand Europeiska kommissionen (kommissionen) som tillämpar och genomför EU:s 

                                                 
1 Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 35.  
2 Artikel 119(1) FEUF. 
3 Artikel 3(1)(b) FEUF. Se även Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 

2014. S. 391.  
4 Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014. s. 391. 
5 Se avsnitt 3.1. 
6 Se avsnitt 6.2.1. 
7 Dom Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, p. 36-41. Se även dom Courage, C-453/99, EU:C:2001:465, p. 20. 
8 I engelskspråkig litteratur talar man om private and public enforcement of competition law. 
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konkurrensrätt. Denna ordning har emellertid kommit att ändras genom förordning nr 1/2003.
9
 

Förordningen bygger på principen om parallella befogenheter där kommissionen och nation-

ella konkurrensmyndigheter båda är behöriga att tillämpa artiklarna 101 och 102 FEUF.
10

 

Även enskilda har möjlighet att tillämpa och genomdriva EU:s konkurrensrätt. Från kommiss-

ionens sida har det framhållits att en optimering av den privata tillämpningen av konkurrens-

rätten är nödvändig för att säkerställa att EU:s konkurrensregler får ett effektivt genomslag.
11

 

 Efter EU-domstolen dom i Courage
12

 har det stått klart att var och en har rätt 

att kräva ersättning för liden skada som orsakats av en överträdelse av EU:s konkurrensregler.  

Trots detta är skadeståndsprocesser om konkurrenskada ovanliga inom EU. De flesta skade-

lidande får därför i praktiken ingen ersättning för den skada de lidit. Anledningen till detta är, 

enligt kommissionen, att det föreligger betydande skillnaderna mellan de nationella rätts-

reglerna om skadeståndstalan vid konkurrensrättsöverträdelser. Kommissionen menar att detta 

leder till en osäkerhet om rättsläget hos samtliga parter som är involverade i konkurrens-

skademål, vilket i sin tur resulterar i en ineffektiv privat tillämpning av konkurrensreglerna, 

särskilt i gränsöverskridande mål.
 13

 I syfte att förbättra den rådande situationen har Europe-

iska rådet (rådet) och Europaparlamentet (parlamentet) antagit direktivet 2014/104/EU om 

vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlems-

staternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (konkurrens-

skadedirektivet).
14

 

  

                                                 
9 Rådets förordning (EG) nr 1/2003av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i 

fördraget. 
10 Se vidare Karlsson, Johan, Östman, Marie, Konkurrensrätten: En handbok, 5 u., Karnov Group Sweden AB, Stockholm, 

2014, s. 30 ff. 
11 KOM(2013) 404 final, under p. 1.1. 
12 Dom Courage, C-453/99, EU:C:2001:465 
13 KOM(2013) 404 final, under p. 1.2. 
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan 

enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser. 
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1.2 Syfte och frågeställning(ar) 

Syftet med uppsatsen är att utreda tre frågeställningar som aktualiseras med anledning av 

konkurrenskadedirektivets ikraftträdande. Karaktären på de tre frågeställningarna skiljer sig 

något åt. Den första frågan handlar om relationen mellan unionsrätten och den nationella rät-

ten vad gäller regler av processuell karaktär. Den andra frågeställningen avser förhållande 

mellan den svenska civilprocessrätten och konkurrenskadedirektivets regler. Den tredje och 

avslutande frågeställningen är en rent unionsintern frågeställning om EU:s normhierarki och 

förhållandet mellan primärrättsliga och sekundrättsliga normer. De tre frågeställningarna ly-

der: 

1. Konkurrensskadedirektivet innehåller ett flertal bestämmelser av processrättslig ka-

raktär. Hur förhåller sig dessa till principen om medlemstaternas processautonomi? 

2. Finns det några regler i konkurrensskadedirektivet som kan anses som system-

främmande för den svenska civilprocessrätten? 

3. Finns det några bestämmelser i konkurrensskadedirektivet som eventuellt står i kon-

flikt med EU:s primärrätt? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är skriven dels utifrån ett svenskt perspektiv, dels från en EU-rättslig synvinkel. 

Det finns alltså inga komparativa inslag. Att utföra en komparativ studie i ordets rätta bemär-

kelse torde knappast vara möjligt att göra inom ramen för ett uppsatsarbete om 30 högskole-

poäng.
15

 I ett fåtal fall har jag gjort utblickar till andra rättsordningar. Dessa utblickar syftar 

emellertid endast till att föra fram en pedagogisk poäng eller understryka en poäng. Anled-

ningen till varför de komparativa inslagen är mycket begränsade är att jag helt enkelt anser att 

en sådan komparation inte är nödvändig för att besvara frågeställningar i avsnitt 1.2. 

Jag anser att frågeställningarna som presenterats ovan är så pass tydligt avgränsade att uppsat-

sen yttre gränser framgår tydligt (om än indirekt) av dessa.  

1.4 Metod 

Som framgår av avsnittet ovan är uppsatsen skriven utifrån dels ett svenskt och dels ett EU-

rättsligt perspektiv. I delarna som är skrivna utifrån en EU-rättslig synvinkel har jag använt 

                                                 
15 Se Valguarnera, Filippo, Den komparativa metoden, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, Sutdent-

litteratur , Lund, 2014, s. 141-173. 
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mig av vad Reichel kallar för EU-rättslig metod.
16

 I de delarna som är skrivna utifrån ett 

svenskt perspektiv har jag huvudsakligen tillämpat traditionell rättsdogmatisk metod. 

 Vid författandet av en uppsats som avser att belysa vissa rent EU-rättsliga 

frågeställningar är det först och främst viktigt att betrakta EU-rätten som en autonom rätts-

ordning.
17

 Att uttömmande redogöra för den EU-rättsliga metoden skulle vara en mycket om-

fattande uppgift. Vidare kan man fråga sig om det endast finns en EU-rättslig metod eller om 

det snarare rör sig om ett flertal olika metoder.
18

 Min ambition i denna del är därför begränsad 

till att redogöra för vissa grundläggande principer som torde vara allmänt accepterade. För det 

första bygger den EU-rättsliga metoden på andra tolkningsprinciper och grundar sig på en 

annan rättskällelära än den svenska rättsdogmatiska metoden.
19

 Vad gäller tolkningsmetoder 

kan man konstatera att EU-domstolen ofta använder sig av en starkt ändamålsorienterad tolk-

ningsmetod.
20

 Vid en tolkning av EU-rättsliga bestämmelser är det såldes bestämmelsen 

bakomliggande syften som i hög grad blir styrande för tolkningen. Även om EU-domstolen är 

känd för sina ändamålsorienterade tolkningar är den lexikaliska tolkningsmetoden alltjämt 

utgångspunkten när en unionsrättslig norm ska tolkas.
21

  

Vidare bör man inte tolka unionsrättsliga bestämmelser isolerat från sitt sam-

manhang, utan man måste även beakta unionsrättens systematik och den ifrågavarande nor-

mens placering däri. Detta kallas för en systematisk tolkningsmetod.
22

 Avseende rättskälle-

läran är det viktigt att påpeka att unionsrättsliga förarbeten inte åtnjuter samma auktoritet som 

svenska förarbeten. Detta betyder emellertid inte att EU-rättsliga förarbeten saknar betydelse. 

Det torde snarare vara så att användingen av förarbeten som tolkningskälla inom unionsrätten 

ökar.
23

 I denna uppsats har jag använt mig av EU-rättsliga förarbeten i ganska stor utsträck-

                                                 
16 Se Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, Sutdentlitteratur , Lund, 

2014, s. 109-140. 
17 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, Sutdentlitteratur , Lund, 

2014, s. 109. 
18 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, Sutdentlitteratur , Lund, 

2014, s. 109. 
19 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 36. 
20 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 36. 
21 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 159. 
22 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 167. 
23 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 167. Jfr dock Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 180. 
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ning. Jag hänvisar t.ex. till s.k. grön- och vitböcker frekvent. Därtill har jag även utnyttjat det 

förslag till konkurrensskadedirektiv som kommissionen lade fram. Avseende de EU-rättsliga 

rättskällorna ska det understrykas att den överlägset mest åberopade rättskällan är EU-

domstolens praxis. Som Bernitz framhåller är det domstolen som har utvecklat de från början 

nakna och otydliga bestämmelserna i fördragen och gett dem rättslig struktur och innebörd. 

Hela kapitel 3 utgörs av en exposé över hur EU-domstolen utvecklat de mycket viktiga prin-

ciperna om direkt effekt och företräde. Utöver EU-domstolens praxis har jag även beaktat den 

skrivna primär- och sekundärrätten. Jag även tagit del av doktrin. 

 För att svara på uppsatsen frågeställning om huruvida det finns några regler i 

konkurrensskadedirektivet som kan anses som systemfrämmande för den svenska civilpro-

cessrätten har det varit nödvändigt att redogöra för innehållet av gällande rätt i Sverige. I det 

fallet har jag använt mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden.
24

 De rättskällor jag 

beaktat i detta sammanhang är lag, praxis, förarbeten och doktrin. 

 I de avsnitten där konkurrenskadedirektivets troliga påverkan på svensk rätt 

analyseras har jag tillämpat en rättsanalytisk metod. Direktivet har förvissa trätt i kraft men 

medlemstaterna har fram t.o.m. årsskiftet 2016/17 att genomföra direktivet i sina nationella 

rättsordningar. Av förklarliga skäl finns det ingen praxis att tillgå. Många av de frågor som 

jag avser att behandla har inte heller tagits upp i den juridiska doktrinen. I dessa delar utgör 

uppsatsen därmed snarare en analys av det kommande rättsläget än en redogörelse för gäl-

lande rätt. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 innehåller en kortfattad presentation över hur EU:s konkurrensregler tillämpas och 

genomför samt en redogörelse för reglernas syften och ändamål. Det efterföljande kapitlet (3) 

utgörs av en exposé över hur EU-domstolen kom att utveckla de grundläggande principerna 

om direkt effekt och företrädesprincipen, som i sin tur lade grunden för ett horisontellt skade-

ståndsansvar vid överträdelser av EU:s konkurrensregler. Det fjärde kapitlet innehåller en 

presentation av konkurrensskadedirektivets huvudsakliga innehåll. Kapitel 5 och 6 ställs vissa 

av direktivets bestämmelser i relation till allmänna principer i den svenska civilprocessen 

(kap. 5) respektive EU:s primärrätt (kap. 6). Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande ka-

pitel där uppsatsens frågeställningar besvaras. 

                                                 
24 Se exempelvis, Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, 

Sutdentlitteratur , Lund, 2014, s. 21-47. 
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2 Tillämpning och genomförande av EU:s konkurrensrätt – ändamål och syften. 

Detta kapitel innehåller en kortfattad presentation av hur genomförandet och tillämpningen av 

EU:s konkurrens går till. Därutöver presenteras konkurrensrättens övergripande syften och 

ändamål. 

Genomförandet och tillämpningen av EU:s konkurrensrätt syftar till att uppnå 

tre ändamål.
25

 För det första ska det vara möjligt att se till att det konkurrensbegränsande be-

teendet upphör. Det kan t.ex. handla om möjligheten för en konkurrensmyndighet att ålägga 

en enskild att upphöra med ett visst beteende. Det andra syftet är att tillgodose intresset av 

reparation. Den skada som orsakats av överträdelsen ska ersättas. Det tredje syftet är av be-

straffande
26

 och preventiv karaktär. Den som brutit mot EU:s konkurrensregler ska bestraffas 

på ett sätt så att denne – och andra – avskräcks från att bryta mot konkurrensreglerna i framti-

den.
27

 

 Om man blickar till svensk rätt går det att konstatera att såväl privata parter 

som offentliga organ kan agera i syfte att få en överträdelse av konkurrensrätten att upphöra. 

Enligt 3 kap. 1 § 1 st. konkurrenslagen (KL) kan konkurrensverket (KKV) ålägga ett företag 

att upphöra med överträdelse av förbudet i artikel 101 eller 102 FEUF. Även privata parter 

kan vidta åtgärder som resulterar i ett åläggande att upphöra med viss verksamhet. 3 kap. 2 

och 3 §§ KL föreskriver nämligen en möjlighet för enskilda att gå till domstol och yrka att 

domstolen utfärdar ett åläggande att upphöra med ett visst konkurrensbegränsande beteende 

(s.k. särskild talan). Detta förutsätter emellertid att KKV har beslutat att inte meddela åläg-

gande enligt 3 kap. 1 § 1 st. KL. Ett avskrivningsbeslut hos KKV är alltså en processförut-

sättning för en särskild talan enligt konkurrenslagen.
28

 Även kommissionen har möjlighet 

ålägga ett företag att upphöra med en konstaterad överträdelse av förbudet i artikel 101 eller 

102 FEUF.
29

 Dessa beslut är ofta sanktionerade med höga vitesbelopp.
30

 

                                                 
25 Komninos, Assimakis, EC Private Antitrust Enforcement: Decentrilised Application of EC Competition Law by National 

Courts, Hart Publishing, Portland, 2008, s. 7. 
26 ”Bestraffande karaktär” används här i dess allmängiltiga betydelse. Det behöver således inte finnas någon direkt koppling 

till straffrätten, se Komninos, Assimakis, Private Enforcement in the EU with emphasis on Damages Actions, Lianos, Ioan-

nis, Geradin, Damien (red.), European Competition Law Enforcement and Procedure, Edward-Elgar, Celten-

ham/Northampton, 2013, s. 230. 
27 Komninos, Assimakis, Private Enforcement in the EU with emphasis on Damages Actions, Lianos, Ioannis, Geradin, Da-

mien (red.), European Competition Law Enforcement and Procedure, Edward-Elgar, Celtenham/Northampton, 2013, s. 230. 
28 Se vidare Karlsson, Johan, Östman, Marie, Konkurrensrätten: En handbok, 5 u., Karnov Group Sweden AB, Stockholm, 

2014, s. 989 f.  
29 Karlsson, Johan, Östman, Marie, Konkurrensrätten: En handbok, 5 u., Karnov Group Sweden AB, Stockholm, 2014, s. 27. 
30 Se artikel 24 i förordning nr. 1/2003. 
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 Reparationsintresset tillgodoses först och främst genom enskildas genom-

förande och tillämpning. Genom en skadeståndstalan kan den som lidit skada p.g.a. en över-

trädelse kräva ersättning. Offentligt genomdrivande av konkurrensrätten spelar härvidlag en 

mindre roll. Det finns dock vissa undantag. I somliga länder finns möjligheten för offentliga 

företrädare att föra en s.k. parens patriae-talan, vilket innebär att offentliga företrädare har 

möjlighet att föra en skadeståndstalan å enskilda skadelidandes vägnar.
 31

 En sådan möjlighet 

förekommer dock inte i Sverige. 

 Det är framförallt genom offentliga ingripanden som straff- och preventions-

syftet tillgodoses. Nationella konkurrensmyndigheter och kommissionen har rätt att ålägga 

parter olika typer av böter och avgifter i det fall det skett en överträdelse. I Sverige sker detta 

genom att KKV väcker talan om konkurrenskadeavgift enligt 3 kap. 5 § KL. Kommissionen 

har befogenhet att ålägga företag eller företagsammanslutningar böter om de uppsåtligen eller 

av oaktsamhet överträder artikel 101 eller 102 FEUF, åsidosätter ett beslut om intermistiska 

åtgärder, eller inte iakttar ett åtagande som gjort bindande genom beslut.
32

 Även om enskilda 

förstås inte har någon möjlighet att ålägga böter eller andra administrativa sanktioner är det 

sannolikt att själva risken att krävas på skadestånd har en preventiv effekt. I den av kommiss-

ionen utarbetade grönboken om skadeståndstalan vid brott mot EU:s antitrustregler anges att 

”[s]kadeståndstalan för brott mot antitrustlagstiftningen fyller flera funktioner, nämligen att kompen-

sera dem som lidit skada till följd av ett konkurrenshämmande beteende och att garantera att fördra-

gets antitrustregler fullt ut fungerar på ett effektivt sätt genom att avskräcka från konkurrens-

hämmande beteenden och därigenom i hög grad bidra till att upprätthålla en effektiv konkurrens i 

gemenskapen1 (avskräckande effekt).”
33

 [Kursivering tillagd.] 

  Reparationsintresset tillgodeses alltså först och främst genom enskildas till-

lämpning och genomförande. När det kommer till straff- och preventionsintresset gäller mot-

satsen – det är huvudsakligen offentliga organ som agerar för att överträdelser bestraffas. När 

det kommer till intresset av att det ska vara möjligt att se till att ett konkurrensbegränsande 

beteendet upphör kan man slå fast att det finns ett samspel mellan privata och offentliga or-

gan. I Sverige är det i första hand KKV som kan ålägga en part att upphöra med ett regelstri-

digt agerande meden enskilda endast har en sekundär talerätt. 

                                                 
31 Komninos, Assimakis, Private Enforcement in the EU with emphasis on Damages Actions, Lianos, Ioannis, Geradin, Da-

mien (red.), European Competition Law Enforcement and Procedure, Edward-Elgar, Celtenham/Northampton, 2013, s. 231. I 

Frankrike är en sådan talan möjlig enligt artikel L442-6(3) i Code de commerce. 
32 Artikel 23(2) i förordning nr. 1/2003. 
33 KOM(2005) 672 slutlig, under p. 1.1. 
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I det följande kommer vi se att det kan det uppstå spänningar mellan privata och of-

fentliga organ vid tillämpningen och genomförandet av konkurrensrätten. Ett tydligt exempel 

på en sådan konflikt är frågan om rätten för en skadelidande att ta del av handlingar som en 

skadevållande part har lämnat in till en konkurrensmyndighet eller kommissionen inom ramen 

för ett s.k. eftergiftsprogram. För att uppmuntra företag som ingår eller har ingått i en miss-

tänkt kartell att samarbete med konkurrensmyndighet eller kommissionen kan företag som 

annars skulle ålagts böter för deltagande i en kartell beviljas immunitet mot böter alternativt 

nedsättning av böterna (eftergift).
34

 Handlingar som skadevållaren lämnat inom ramen för ett 

eftergiftsprogram är naturligtvis mycket potenta bevis i en efterföljande skadeståndsprocess. 

Skadelidande parter är därför mycket angelägna att ta del av dessa dokument. Men en obe-

gränsad rätt för skadelidande att ta del av sådana handlingar hade väsentligen minskat incita-

menten för skadevållare att delta i eftergiftsprogram med tanke på den stora risken för en ef-

terföljande skadeståndsprocess. Konkurrensskadedirektivet innehåller ett flertal artiklar som 

syftar till att slå en rimlig balans mellan skadelidandes reparationsintresse och eftergiftspro-

grammens attraktivitet.
35

 

Om vi nu vänder blicken till konkurrensrätten övergripande syfte är det går det täm-

ligen enkelt att konstatera att det huvudsakliga målet med EU:s konkurrensrättsliga system är 

att skydda en effektiv konkurrens.
36

 Att en fri konkurrens anses vara en förutsättning för den 

inre marknadens funktion framgår på flera ställen i fördragen.
37

 EU:s konkurrenspolitik har 

således övergripande betydelse inom unionen samt en nära koppling till förverkligandet av 

den inre markanden och EU:s grundläggande integrationssyfte.
38

 Som Bernitz framhåller är ju 

huvudtanken bakom de fyra friheterna och undanröjandet av handelshinder av alla slag att 

EU:s inre marknad ska präglas av en effektiv konkurrens mellan varor och tjänster som kan 

röra sig fritt mellan unionens medlemstater, så att de olika staterna och regionerna kan tillva-

rata sina komparativa fördelar.
39

  

                                                 
34 Se artikel 23(3) i förordning 1/2003. Se även Karlsson, Johan, Östman, Marie, Konkurrensrätten: En handbok, 5 u., 

Karnov Group Sweden AB, Stockholm, 2014, s. 28 f. 
35 Se avsnitt 4.4.2.  
36 Se skäl. 9  till förordning (EG) nr 1/2003. 
37 Se t.ex. artikel 3(3). 119(3) och 120 FEUF.  
38 Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014. S. 392. 
39 Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014. S. 392. 
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3 Från Van Gend en Loos till Manfredi – om utveckling till ett horisontellt skade-

ståndsansvar på unionsrättslig grund 

3.1 Direkt effekt 

Vissa unionsrättsliga regler har vad man kallar för direkt effekt. Det innebär att de individuella 

rättigheter och skyldigheter som regeln ger uttryck för kan göras gällande av enskilda inför 

nationella domstolar.
40

 Principen om direkt effekt är tillämplig på alla bindande rättsakter från 

EU. Det går således att finna regler med direkt effekt i EUF, FEUF, rättighetsstadgan, all-

männa EU-rättsliga principer, sekundärrätt och internationella avtal.
41

 

 Principen om direkt effekt härstammar från ett inom folkrätten välkänt be-

grepp som på engelska kallas ”self-executing norms”, d.v.s. regler som verkställer sig själva. 

En regel i ett traktat som är tillräckligt precist utformad, ovillkorlig och inte kräver ytterligare 

implementering får tillämpas i en nationell rättsordning utan särskilda åtgärder från stats-

makten.
42

 Huruvida det är möjligt beror på om den aktuella nationella rättordningen har en 

monistiskt eller dualistiskt förhållningssätt till regler som emanerar ur folkrättsliga rättsakter.
43

  

Monismen är, något förenklat, uppfattningen att folkrätt och inomstatlig rätt utgör ett och 

samma rättssystem. Detta ska ställas i kontrast till det dualistiska synsättet att folkrätt och 

nationell rätt är två separata rättsordningar, vilket får konsekvensen att folkrättsliga avtal end-

ast binder staterna på en mellanstatlig nivå medan reglerna i ett traktat inte kan åberopas av 

enskilda med mindre att reglerna har implementerats i den nationella rättsordningen. 

 Frågan om unionsrättens direkta effekt berördes av EU-domstolen för första 

gången i målet Van Gend en Loos.
44

 Rättsfallet, vilket måste anses vara domstolens mest 

kända, handlar om ett företag (Van Gend en Loos) som hade importerat kemikalier från Tysk-

land till Nederländerna. Den typ av kemikalier som företaget importerade kom att placeras i 

en annan tullkategori, vilket resulterade i att företaget blev krävda på en högre tulltaxa än ti-

digare. Företaget vägrade betala den högre taxan och åberopade dåvarande artikel 25 i Rom-

fördraget,
45

 som stadgade att medlemstaterna skulle avstå från att sinsemellan skärpa eller 

införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan. EU-domstolen fick därmed skäl att 

uttala sig i frågan om direkt effekt. Domstolen fann att Romfördraget är någoting mer än ett 

                                                 
40 Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 112. 
41 Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 184. 
42 Milutinović, Veljko, The ‘Right to Damages, under EU Competition Law: From Courage v. Crehan to the White Paper 

and Beyond, Kluwer Law International, 2010, s. 48 f. 
43 Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 185. 
44Dom Van Gend en Loos, C-26/62, EU:C:1963:1. 
45 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. 
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internationellt avtal som skapar rättigheter och skyldigheter endast mellan de fördragsslutande 

staterna. EU är ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, på vissa begränsade 

områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte endast medlemstaterna utan 

även dessas medborgare lyder under. Detta innebär att privatpersoner kan dra fördel av dessa 

rättigheter och direkt åberopa europeiska bestämmelser i nationella domstolar utan att någon 

implementering i medlemstaten är nödvändig. Det är därför inte längre nödvändigt att med-

lemstaten tar upp den berörda europeiska bestämmelsen i sin inre rättsordning. Mot bakgrund 

av detta kom domstolen fram till att en unionsrättslig bestämmelse som är tillräckligt precist 

utformad, tydlig och ovillkorlig samt inte kräver någon kompletterande nationell åtgärd eller 

unionsåtgärd har direkt effekt mellan medlemstaterna och deras medborgare. I och med att 

den åberopade bestämmelsen besatt dessa egenskaper tillerkändes den direkt effekt.
46

 

 I sammanhanget är det även värt att nämna att EU-domstolen i Van Gend en 

Loos gör ett uttalande som är stort intresse för frågan om privat genomförande av EU:s kon-

kurrensrätt. 

”Enskilda intressenters vaksamhet för att tillvarata sina rättigheter innebär en effektiv kontroll som läggs till den 

kontroll som artiklarna 169 och 170 överlämnar åt kommissionens och medlemsstaternas omsorg.”47 

Genom detta uttalande uppmärksammade domstolen att unionsrätten har fått en ny vakthund i 

form av enskilda som genomdriver sina unionsrättligt grundade rättigheter. 

3.2 Principen om EU-rättens företräde 

Ett år efter Van Gend en Loos kom en ny banbrytande dom från EU-domstolen. I rättsfallet 

Costa
48

 konstaterade domstolen att nationella domstolar har en skyldighet att åsidosätta nat-

ionella regler i fall då dessa står i konflikt med unionsrättsliga regler och istället tillämpa de 

unionsrättsliga reglerna. 

 Som i Van Gend en Loos framhöll EU-domstolen att Romfördraget, till skill-

nad från andra internationella fördrag, innebar att en särskild rättsordning införlivades i med-

lemstaternas rättsystem när fördraget trädde i kraft och som är bindande för deras domstolar. 

Därigenom har staterna, fastän inom begränsade områden, inskränkt sina suveräna rättigheter 

                                                 
46 Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen (REG 1962, s. 1; svensk specialutgåva, 

volym 1). 
47 Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen (REG 1962, s. 1; svensk specialutgåva, 

volym 1). 
48 Mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585 ; svensk specialutgåva, volym 1). 



 

16 

 

och skapet ett regelverk som är bindande för såväl deras medborgare som för dem själva.
49

 

Mot bakgrund av detta slog domstolen fast att  

”Den makt som utövas genom gemenskapsrätten kan i själva verket inte variera från en stat till en an-

nan på grund av senare nationell lagstiftning utan att äventyra förverkligandet av de fördragsmål som 

avses i artikel 5 andra stycket och utan att leda till en diskriminering som är förbjuden genom artikel 

7.” 

”den rätt som uppkommit ur fördraget och som härrör från en autonom källa alltså inte, till följd av sin 

självständiga och särpräglade karaktär, kan rättsligt befinna sig i konflikt med någon som helst nation-

ell lagtext utan att förlora sin gemenskapskaraktär och utan att den rättsliga grunden för själva gemen-

skapen sätts i fråga.”
 50  

3.3 Horisontell direkt effekt 

Vissa unionsrättsliga bestämmelser har horisontell direkt effektet. Det innebär att dessa be-

stämmelser är direkt bindande mellan enskilda och att nationella domstolar är skyldiga att 

skydda de rättigheter som bestämmelserna ger upphov till. Att artikel 101 och 102 FEUF äger 

horisontell direkt effekt slog EU-domstolen fast redan år 1974 i rättsfallet BRT.51 

”Då förbuden i artiklarna [101(1)] och [102] till sin natur är ägnade att ha direkt effekt i förhållandena 

mellan enskilda skapas det direkt genom dessa artiklar rättigheter för enskilda som de nationella dom-

stolarna är skyldiga att skydda.”
52

 

Genom BRT kom EU-domstolen att utsträcka EU-rättens tillämplighet till att även gälla i för-

hållanden mellan enskilda.  

Nästa steg i utveckling mot ett horisontellt skadeståndsansvar kom i en rad avgöran-

den som handlande om hur enskilda ska gå till väga för att genomdriva sina unionsrättsligt 

grundade rättigheter. För precis som Milutinović konstaterar innebär fastslåendet av en rättig-

het inte särskilt mycket om det inte finns någon möjlighet för rättighetsbäraren att genomdriva 

sin rätt på ett effektivt sätt.
53

 Hur ett sådant genomdrivande ska gå till kommer behandlas i 

avsnittet som följer. 

                                                 
49 Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen (REG 1962, s. 1; svensk specialutgåva, 

volym 1). 
50 Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen (REG 1962, s. 1; svensk specialutgåva, 

volym 1). 
51 Dom BRT, C-127/73, EU:C:1974:6. 
52 BRT, p. 16. 
53 Milutinović, Veljko, The ‘Right to Damages, under EU Competition Law: From Courage v. Crehan to the White Paper 

and Beyond, Kluwer Law International, 2010, s. 54. 
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3.4 Tillämpningen av EU-rätt i nationella domstolar - om medlemstaternas nationella pro-

cessautonomi och dess gränser 

Artikel 19 EUF stadgar att medlemstaterna är skyldiga att tillhandahålla de rättsmedel som 

behövs för att säkerställa ett effektivt rättsskydd inom de områden som omfattas av unions-

rätten.
54

 Även artikel 47 rättighetsstadgan behandlar frågan om rättsmedel. Däri anges att var 

och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt 

rättsmedel inför en domstol. Vidare har EU-domstolen utvecklat en princip om unionsrättens 

effektiva genomslag.
55

 Det är ovan nämnda bestämmelser i fördragen och stadgan som dikte-

rar villkoren för hur medlemstaternas processregler får ser ut när nationella domstolar prövar 

en talan som är grundad på EU-rätten.  

Som synes ger dessa bestämmelser ingen direkt vägledning om hur medlemstaternas 

rättegångsregler ska se ut, vilket inte heller är meningen. I de allra flesta fall saknar nämligen 

unionsrätten egna sanktions- och processregler. Anledningen till det är att medlemstaterna än 

så länge inte gett EU någon generell lagstiftningskompetens på området.
56

 Utgångspunkten är 

istället att medlemstaterna tillämpar sina egna processuella regler när domstolen prövar en 

unionsrättsligt grundad talan.
57

 Detta förhållande kallas för principen om medlemstaternas 

processautonomi.
58

  

3.4.1 Nationell processautonomi som utgångspunkt 

 Att nationell processautonomi är utgångspunkten etablerades
59

 i rättsfallet 

Rewe-Zentralfinanz.
60

. Domstolen konstaterade att 

”I avsaknad av gemenskapsrättsliga bestämmelser på detta område tillkommer det därför varje med-

lemsstat att i sin nationella rättsordning utse de behöriga domstolarna och fastställa rättegångsreg-

lerna för sådan talan som är avsedd att säkerställa skyddet av de rättigheter som skapas för de en-

                                                 
54 Om man tar en titt i EUF ser man att jag inte har återgett fördragstexten ordagrant. Anledning till det är att den svenska 

översättningen inte är särskilt lyckad då man har översätt engelskans ”remedies” till ”möjligheter till överklaganden”. Den 

svenska versionen ger sken av att bestämmelsen endast avser möjligheter att överklaga vilket inte är korrekt. Se Berntiz, Ulf, 

Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 166. 
55 Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 225. 
56 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 194. 
57 Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 133. 
58 För en i det närmaste uttömmande beskrivning av denna princip, se Galetta, Diana-Uriana, Procedural Autonomy of EU 

Member States: Paradise Lost?, Springer-Verlag, 2010. 
59 Man kan naturligtvis hävda att principen alltid framgått motsatsvis i och med att EU inte har tilldelats någon kompetens på 

området. 
60 Dom Rewe Zentralfinanz, C-33/76, EU:C:1976:188. 
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skilda genom gemenskapsrättens direkta effekt, varvid förutsätts att dessa regler inte får vara mindre 

gynnsamma än de som gäller för liknande talan av nationell karaktär.”
61

 [Kursivering tillagd.] 

Att autonomi är utgångspunken bekräftades därefter även i Rewe-Handelsgesellschaft Nord.
62

 

EU-domstolen slog där fast att det inte finns någon skyldighet för medlemstaterna, att utöver 

de redan befintliga tillvägagångsätten, skapa nya rättsmedel i syfte att möjliggöra för enskild 

att genomdriva sina unionsrättsligt grundade rättigheter.
63

  

3.4.2 Unionsrättens krav på de nationella reglerna 

I de ovan nämnda Rewe-fallen kom EU-domstolen även att initialt fastställa 

gränserna för medlemstaternas autonomi. För det första får de nationella förföranden som står 

till buds inte vara mindre förmånliga än vad som gäller en likvärdig talan som grundas på 

nationell rätt (likvärdighetsprincipen).
64

 Vidare måste nationella förfaranderegler vara utfor-

made på ett sådant sätt att det inte i praktiken blir praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att 

utöva rättigheter som följer av unionsrätten (effektivitetsprincipen).
65

 Så länge de nationella 

reglerna uppfyller kraven på likvärdighet och praktiskt möjlighet är det alltså medlemstatens 

nationella rättsmedel och förfaranderegler som ska tillämpas när rättigheter som följer av un-

ionsrätten ska genomdrivas. 

EU-domstolen kom dock att skärpa kraven på medlemstaternas processregler i 

och med rättsfallet Factorame.
66

 EU-domstolen slog där fast att brittiska domstolar hade en 

skyldighet att tillhandahålla intermistiska åtgärder i förhållande mot staten, något som inte var 

möjligt enligt brittisk lag vid tillfället. Domstolen menade att unionsrättens fulla verkan kunde 

hindras om sådana intermistiska åtgärder inte tillhandahölls.
67

 Den rättfärdigande grunden för 

ingreppet i medlemstatens processautonomi utgördes alltså av effektivitetsprincipen. Genom 

Factortame kom EU-domstolen därmed att frångå principen om att medlemstaterna inte är 

skyldiga tillhandahålla nya rättsmedel till förmån för enskilda som åberopar direkt tillämpliga 

rättigheter.
68

 Effektivitetsprincipen verkade således innebära mer långtgående krav än att nat-

                                                 
61 Rewe-Zentralfinanz, p. 5. 
62 Dom Rewe-Handelsgesellschaft Nord, C-158/80, EU:C:1981:16. 
63 Som framgår nedan kommer EU-domstolen att ändra sin åsikt om att unionsrätten inte kräver att medlemstater tillhanda-

håller nya rättsmedel. 
64 Se Rewe-Zentralfinanz, p. 5. Se även Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, 133 f. 
65 Se Rewe-Zentralfinanz, p. 5. Se även Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, 133 f. 
66 Dom Factortame, C-213/89, EU:C:1990:257. 
67 Factortame, p. 20. 
68 Dougan, Michael, National Remedies Before the Court of Justice, Hart Publishing, Oxford, 2004, s. 229. 
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ionella förfaranderegler inte får vara utformade på ett sådant sätt att det i praktiken blir prak-

tiskt omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av unionsrätten. Som vi 

kommer se nedan innebar Factortame inte slutet på ingreppen i medlemstaternas processauto-

nomi. Med effektivitetsprincipen som rättfärdigande grund fortsatte EU-domstolen att ställa 

ytterligare krav på medlemstaternas processuella regler. 

3.5 Unionsrättsligt skadeståndsansvar 

3.5.1 Vertikalt skadeståndsansvar 

I rättsfallet San Giorgio
69

 kom EU-domstolen för första gången att slå fast att enskilda har rätt 

till ersättning för skada som orsakats genom en överträdelse av unionsrätten. I San Giorgio 

hade den italienska staten uppburit avgifter i strid med unionsrättsliga bestämmelser som för-

bjöd medlemstaterna att ta ut avgifter som hade en liknande verkan som tullar. Frågan var om 

de enskilda som tvingats betala den felaktigt uttagna avgifterna hade rätt till ersättning. EU-

domstolen fann att rätten till återbetalning av avgifter som en medlemstat tagit ut i strid mot 

unionsrättsliga regler är en följd av de rättigheter som tillerkänts enskilda genom unionsrät-

ten.
70

 Domstolen påpekade emellertid att återbetalning endast kan ske inom ramen för de ma-

teriella och formella villkor som fastställts i de nationella rättsordningarna. Det förelåg alltså 

ingen skyldighet för medlemstaterna att tillhandahålla nya rättsmedel i syfte att säkerställa 

enskildas rätt till ett effektivt rättskydd. Icke desto mindre hade EU-domstolen i och med San 

Giorgio för första gången konstaterat att det förelägger en rätt till ersättning i fall då en en-

skilds unionsrättliga grundade rättigheter kränkts av en medlemstat.  

 Genom Frankovic
71

 kom EU-domstolen sedermera slå fast att det finns en 

allmän princip om medlemstaters skadeståndsansvar för skada som drabbats enskilda genom 

överträdelser av unionsrätten. Andrea Frankovic var en av de före detta arbetstagare som 

krävde den italienska staten på ersättning efter att deras tidigare arbetsgivare ställt in sina lö-

neutbetalningar. Kravet riktades mot den italienska staten eftersom den hade underlåtit att 

införliva det s.k. lönegarantidirektivet.
72

 Direktivet föreskriv bl.a. att medlemsstaterna var 

skyldiga att införa ett system som garanterade att arbetstagare inte skulle stå utan lön vid ar-

betsgivarens insolvens.
73

 Domstolen fann att unionsreglernas fulla verkan skulle äventyras om 

                                                 
69 Dom San Giorgio, 199/92, EU:C:1983:318 . 
70 San Giorgio, p. 12. 
71 Dom Frankovic, förenade målen C-6/90 och C-9/90, EU:C:1991:428. 
72 Rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens. 
73 Artiklarna 3(2) och 4(2) i direktiv 80/987/EEG. 
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enskilda inte hade möjlighet att få skadestånd i fall där deras rättigheter har kränkts.
74

 Mot 

denna bakgrund konstaterade domstolen att medlemstater bär ett skadeståndsansvar för den 

skada som har vållats enskildas genom en medlemstats överträdelse av unionsrätten och att 

denna princip om medlemstaters skadeståndansvar utgör en väsentlig del av fördragens sy-

stem.
75

 I och med detta hade EU-domstolen slagit fast att medlemstaterna har en skyldighet att 

utge skadestånd när en medlemstat har överträtt unionsrättsliga regler som rör enskildas rät-

tigheter, och denna överträdelse orsakat enskilda skada.
76

 

I Brasserie du Pêchur
77

 förtydligade domstolen rättsläget ytterligare. I Fran-

kovic kom domstolen förvisso fram till att löntagardirektivet hade direkt effekt i vissa delar, 

dock var direktivet inte tillräckligt klart beträffande vilken instans som skulle betala ut löne-

garantin. Detta fick till följd att det inte gick hävda att den italienska staten skulle vara skyl-

diga att betala ut  de facto garantiersättning till de anställda. Lösningen på problemet blev 

istället, som framgår ovan, att hålla den italienska staten skadeståndskyldig för den skada som 

de anställda lidit p.g.a. den underlåtna implementeringen. I Brasserie du Pêchur var omstän-

digheterna annorlunda. De unionsrättsliga bestämmelser som hade överträtts var direkt til-

lämpliga. EU-domstolen fann att en enskild måste kunna erhålla ersättning även i sådana fall.  

”Det står i detta fall klart att de ifrågasatta gemenskapsbestämmelserna […] har direkt effekt i den be-

tydelsen att enskilda i bestämmelserna ges rättigheter som de kan göra gällande direkt vid de nat-

ionella domstolarna. Överträdelser av sådana bestämmelser kan ge upphov till skadestånd.”
78

 

Angående vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en medlemsstat ska bli ska-

deståndsskyldig utvecklade domstolen kriterierna. 

”Under sådana förhållanden föreligger enligt gemenskapsrätten en rätt till skadestånd då tre förutsätt-

ningar är uppfyllda, nämligen att den rättsregel som har överträtts har till syfte att ge enskilda rättig-

heter, att överträdelsen är tillräckligt klar och, slutligen, att det finns ett direkt orsakssamband mellan 

åsidosättandet av medlemsstatens skyldighet och den skada som de drabbade personerna har lidit.”
79

  

 I och med Brasserie du Pêchur stod det helt klart att medlemstater står ett 

skadeståndsansvar i förhållande till enskilda, såväl vid underlåten implantering av direktiv 

som vid brott mot direkt tillämpliga unionsbestämmelser. Frågan om hurivida enskilda kunde 

                                                 
74 Frankovic p. 33. 
75 Frankovic p. 35.  
76 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 203. 
77 Dom Brasserie du Pêchur, förenade målen C-46 och C-48/93,EU:C:1996:79. 
78 Brasserie du Pêchur, p. 23. 
79 Brasserie du Pêchur, p. 51. 
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hållas skadeståndsrättsligt ansvariga för överträdelser av unionsrätten stod emellertid fortfa-

rande obesvarad. I p.22 i Brasserie du Pêchur tycktes det emellertid gå att skönja att ett så-

dant ansvar eventuellt existerade:  

”Rätten till skadestånd utgör i detta fall en nödvändig följd av den direkta effekten av de gemenskaps-

bestämmelser vars överträdelse är orsak till den vållade skadan.”
80

  

En skrivelse som tvivels utan öppnar upp för ett skadeståndsansvar för samtliga, såväl för 

enskilda som för det offentliga, som agerar i strid mot unionsrättsliga bestämmelser. 

3.5.2 Horisontellt skadeståndsansvar 

Det kom att dröja till början av 2000-talet innan EU-domstolen slog fast rättsläget avseende 

enskildas skadeståndsansvar för överträdelser av unionsrätten. I Courage
81

 hade en brittisk 

domstol begärt ett förhandsavgörande angående tolkningen av nuvarande artikel 101 FEUF. 

Frågan gällde huruvida en part till ett potentiellt konkurrensbegränsande avtal kunde åberopa 

artikel 101 FEUF i syfte att erhålla ersättning för en skada som nämnda part påstått uppkom-

mit till följd av att han agerat i enlighet med det ifrågavarande avtalet.  

Domstolen började med att påpeka att unionen utgör en egen rättsordning som 

ålägger de enskilda såväl förpliktelser som rättigheter.
82

 Den underströk därefter att fördra-

gens konkurrensregler utgör grundläggande bestämmelser som är nödvändiga för att de upp-

gifter som unionen anförtrots ska kunna utföras och för att den inre marknaden ska kunna 

fungera. Med hänvisning till BRT erinrade domstolen om att bestämmelserna äger horisontell 

direkt effekt och att de nationella domstolarna har en skyldighet att säkerställa de unionsrätts-

liga bestämmelserna fulla verkan, samt att skydda de rättigheter som enskilda erhållit genom 

unionsrätten.
83

 Mot denna bakgrund fastslog domstolen att ”varje person kan begära ersätt-

ning för en skada som ett avtal eller ett handlande som kan begränsa eller snedvrida konkur-

rensen påstås ha orsakat honom.”
84

 Härmed hade EU-domstolen uttryckligen erkänt enskildas 

rätt till skadestånd vid överträdelser av unionens konkurrensregler.  

EU-domstolen underströk även att enskildas rätt till skadestånd förstärker den 

verkningsfulla karaktären av unionen konkurrensregler, vilket på ett väsentligt sätt bidrar till 

                                                 
80 Brassrie du Pêchur, p. 22. 
81 Dom Courage, C-453/99, EU:C:2001:465.  
82 Courage, p. 19. 
83 Courage, p. 23 och 25. 
84 Courage, p. 26. 
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att bevara en effektiv konkurrens i unionen.
85

 Som framhållits ovan hade domstolen redan i 

Van Gend en Loos lagt grunden för denna utveckling genom konstaterandet att ”[e]nskilda 

intressenters vaksamhet för att tillvarata sina rättigheter innebär en effektiv kontroll som 

läggs till den kontroll som artiklarna 169 och 170 överlämnar åt kommissionens och med-

lemsstaternas omsorg.”
86

 Genom att erkänna privata parters rätt till skadestånd hade domsto-

len, om uttrycket tillåts, gått i mål med den ambition som gick att skönja redan i Van Gend en 

Loos. Det står vidare klart EU-domstolens argumentation i Courage följer argumentationslin-

jerna i Brasserie du Pêchur i den meningen att domstolen kopplar samman principen om di-

rekt effekt och den enskildes rätt till ersättning.
87

 En väsentlig skillnad är dock att EU-

domstolen i Courage inte stakar ut förutsättningarna för skadeståndsansvar vilket den, som 

framgått ovan, gjorde i Brasserie du Pêchur. EU-domstolen skulle få anledningen att uttala 

sig i frågan igen. 

 Tre år efter att EU-domstolen meddelat dom i Courage fick domstolen möj-

ligheten att utveckla rättsläget i målet Manfredi.
88

 Där konstaterade EU-domstolen att ”var 

och en har rätt att begära skadestånd när det föreligger ett orsakssamband mellan denna 

skada och en överenskommelse eller ett förfarande som är förbjudet enligt artikel [101 

FEUF].
89

 Precis som i den svenska allmänna skadeståndsrätten måste det alltså föreligga ett 

orsakssamband mellan den ansvarsgrundande handlingen (i detta fallet överträdelse av un-

ionsrättsliga konkurrensregler) och skadan. 

Vidare fann domstolen att: 

”[det följer] av effektivitetsprincipen och av rätten för den enskilde att begära ersättning för en skada 

som orsakats av ett avtal eller ett förfarande som kan begränsa eller snedvrida konkurrensen att de 

personer som har lidit skada måste kunna begära ersättning inte bara för faktisk skada (damnum 

emergens) utan även för utebliven vinst (lucrum cessans) samt ränta.”
90

 

3.6 Sammanfattande slutsatser och analys 

Principen om (vertikal)direkt effekt kom att innebära att enskilda kunde göra gällande unions-

rättsligt grundade rättigheter i nationell domstol. Unionsrätten kom därigenom att i allt vä-

                                                 
85 Courage, p. 27. 
86 Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen (REG 1962, s. 1; svensk specialutgåva, 

volym 1). 
87 Milutinović, Veljko, The ‘Right to Damages, under EU Competition Law: From Courage v. Crehan to the White Paper 

and Beyond, Kluwer Law International, 2010, s. 71.  
88 Dom Manfredi, C-295/04, EU:C:2006:461. 
89 Manfredi, p. 95. 
90 Manfredi, p. 95. 
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sentlig bli en del av nationell rätt. När EU-domstolen sedan slog fast att unionsrätten äger 

företräde framför nationell rätt ”uppgraderades” unionsrätten ytterligare. Direkt effekt i kom-

bination med företrädesprincipen innebar att unionsrätten inte endast blev ”the ’law of the 

land’ in Member States; it became, rather, the ’higher law of the land’.
91

 I och med BRT stod 

det klart att unionsrätten även skapar rättigheter och skyldigheter mellan enskilda (horisontell 

direkt effekt) som kan åberopas framför i en process framför en nationell domstol. I en sådan 

process ska de nationella domstolarna i enlighet med principen om nationell processautonomi 

tillämpa sina egna processregler. Det betyder emellertid inte att dessa regler får vara utfor-

made hur som helst, utan likvärdighets- och effektivitetsprincipen måste beaktas. I Frankovic 

kom EU-domstolen sedermera slå fast en generell princip om medlemstaters skadeståndsan-

svar, vilket fick följden att nationella domstolar måste tillhandahålla möjligheten för enskilda 

att föra en skadeståndstalan mot en medlemstat. Mot bakgrund av denna utveckling kom se-

dan rättsfallen Courage och Manfredi, där principen om ett horisontellt skadeståndsansvar vid 

överträdelse av artiklarna 101 och 102 FEUF fastställdes.  

Det är uppenbart att det är EU-domstolen som varit den drivande kraften 

bakom utvecklingen på området från mitten av 1960-talet fram till och med början av 2000-

talet. Genom en mer eller mindre aktivistisk inställning
92

 har EU-domstolen utvecklat unions-

rätten från ett i grund och botten traditionellt mellanstatligt traktat till en helt ny typ av rätts-

ordning – en sui generis. 

 Vidare kan man nämna några ord om den harmoniseringssmetod som tilläm-

pats på området.
93

 Som framgått har harmoniseringen framförallt skett genom att EU-domsto-

len har fattat s.k. förhandavgöranden.
94

 Genom att utveckla allmänna principer har domstolen 

drivit unionsrättens utveckling framåt. Allmänna principer är till sin natur allmänt hållna och 

oprecisa. Det har inneburit att medlemstaterna har haft ett relativt stort utrymme att anpassa 

sin nationella lagstiftning på sätt de tycker är lämpligt. Om vi riktar blicken till frågan om 

nationell processautonomi har unionsrättens krav på medlemstaterna traditionellt sätt varit 

uttryckta i negativa termer. När de stadgades föreskrev likvärdighetsprincipen och effektivi-

                                                 
91 Milutinović, Veljko, The ‘Right to Damages, under EU Competition Law: From Courage v. Crehan to the White Paper 

and Beyond, Kluwer Law International, 2010, s. 51. 
92 Se Reichel, Jane, EU-rättslig metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, Sutdentlitteratur , Lund, 

2014, s. 130 ff. 
93 ”Området” jag syftar till är rätten till skadestånd i allmänhet och rätten till skadestånd vid överträdelse av konkurrensrätten 

i synnerhet. 
94 Se artikel 267 FEUF. 
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tetsprincipen inga krav på medlemstaterna att införa vissa regler (positiva krav), utan det var 

upp till medlemstatarena själva att närmare fastställa vilka regler som ska gälla för en talan 

grundad på en unionsrättslig norm. Det handlade alltså i grund och botten om att unionsrätten 

genom allmänna principer fastställde en ram, och inom den ramen var det upp till medlem-

staterna att fastställa de närmare reglerna. Detta förhållande mellan unionsrätten och medlem-

staternas interna rättsordningar kom att ändras genom Factorame och Frankovic. I dessa rätts-

fall fann EU-domstolen att unionsrätten i vissa fall kräver att medlemstatera tillhandahåller 

vissa särskilda remedier som tidigare inte varit kända i den nationella rätten. Genom denna 

praxis har domstolen i praktiken erkänt principen ubi ius remedium inom unionsrätten - där 

det finns en unionsrättsligt grundad rättighet måste det finnas ett rättsmedel. I och konkur-

rensskadedirektivet ikrafträdande kan man säga att rättsutvecklingen på området har tagit ett 

ytterligare kliv. Som kommer framgå av kapitel 4 innehåller direktivet många bestämmelser 

av processrättsligt karaktär som medlemstaterna är skyldig att genomföra i sina respektive 

rättsordningar. Det handlar alltså inte enbart om nya regler utan även om en ny harmonise-

ringsmetod. 
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4 Konkurrensskadedirektivet 

Konkurrensskadedirektivet antogs av parlamentet och rådet den 26 november 2014. Direktivet 

ska vara genomfört i medlemstaterna senast den 27 december 2016. Det är första gången som 

EU utfärdar ett direktiv inom konkurrensrätten.
95

 Direktivet innehåller ett stort antal konkreta 

regler om rätten till ersättning för konkurrensskador samt regler som avser att samordna kon-

kurrensmyndigheternas och privata parters tillämpning av konkurrensreglerna. Detta kapitel 

av ser att redogöra för direktivets huvudsakliga innehåll. 

4.1 Direktivets tillkomst 

Efter Courage och Manfredi stod det klart att varje enskild har rätt att kräva skadestånd för 

förlust denne lidit med anledning av överträdelser av artiklarna 101 och 102 FEUF. Detta 

ledde till att kommissionen anlitade advokatbyrån Ashurst för att utreda möjligheterna re-

spektive begräsningarna i medlemstaternas rättsordningar avseende skadestånd vid överträ-

delser av EU:s konkurrensrätt.
96

 Utredningen resulterade i rapporten Ashurst Study on the 

conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules: Compara-

tive Report,
97

 även känd som the Ashurt Study.
98

Av rapporten framgick att det förelåg stora 

skillnader i rättsläget mellan medlemstaterna samt att rättsområdet framstod som underut-

vecklat.
99

 Rapporten slog även fast att endast en liten del av dem som lidit skada genom över-

trädelser av konkurrensrättsliga förbudsregler hade erhållit någon ersättning.
100

 

 På rapporten följde en grönbok
101

och en vitbok
102

, utarbetade av kommiss-

ionen. Kommissionen fäste vikt vid Ashurts rapport och drog slutsatsen att ”[d]et finns bety-

dande hinder i de olika medlemsstaterna som motverkar att skadeståndstalan för brott mot 

gemenskapens antitrustlagstiftning kan höras på ett effektivt sätt.”
103

 I den efterföljande vitbo-

ken lade kommissionen fram ett antal lagförslag i syfte att ”förbättra offrens rättsliga förut-

                                                 
95 Bernitz, Ulf, Det nya direktivet om konkurrensrättsligt skadestånd: Bakgrund, huvudlinjer och genomförande, Europarätts-

ligt tidsskrift 2015, s. 495. 
96 Bernitz, Ulf, Det nya direktivet om konkurrensrättsligt skadestånd: Bakgrund, huvudlinjer och genomförande, Europarätts-

ligt tidsskrift 2015, s. 495 på s. 498. 
97 D. Waelbroeck, D. Slater & G. Even-Shosan, Ashurt Study on the conditions of claims for damages in case of infringement 

of EC competition rules: Comparative Report, 2004. 
98 Bernitz, Ulf, Det nya direktivet om konkurrensrättsligt skadestånd: Bakgrund, huvudlinjer och genomförande, Europarätts-

ligt tidsskrift 2015, s. 495 på s. 498. 
99 D. Waelbroeck, D. Slater & G. Even-Shosan, Ashurt Study on the conditions of claims for damages in case of infringement 

of EC competition rules: Comparative Report, 2004, s. 1. 
100 D. Waelbroeck, D. Slater & G. Even-Shosan, Ashurt Study on the conditions of claims for damages in case of infringe-

ment of EC competition rules: Comparative Report, 2004, s. 1. 
101 KOM (2005) 672 slutlig. 
102 KOM (2008) 165 slutlig. 
103 KOM (2005) 672 slutlig, under p. 1.2. 
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sättningar att utöva sina fördragsenliga rättigheter att få ersättning för all skada de lidit som 

en följd av en överträdelse av EG:s antitrustregler.”
104

 I vitboken hade kommissionen lagt 

fram ett antal relativt kontroversiella beslut. T.ex. återfanns förslag om att en nationell kon-

kurrensmyndighets slutliga överträdelsebeslut skulle vara bindande för allmänna domstolar 

inom hela EU i en efterföljande skadeståndsprocess.
105

 Kommissionen lade även fram förslag 

om regler om preskriptionsfrister
106

 samt olika former av grupptalan
107

. Det var dock först 

2013 som kommission lade fram ett förslag till direktiv.
108

 I samband med att direktivförsla-

get lades fram presenterade kommissionen även ett meddelande om skadeståndsberäkning vid 

överträdelser av EU:s konkurrensrätt
109

 samt en praktisk vägledning för beräkning av konkur-

rensskada.
110

 Efter sedvanlig behandling i parlamentet och rådet antogs direktivet den 26 no-

vember 2014. 

4.2 Syften och ändamål 

I skälen till direktivet anges att det finns påtagliga skillnader mellan medlemstaternas 

regler om skadeståndstalan vid överträdelser av unionens konkurrensrätt eller nationell kon-

kurrensrätt, och att det ofta är svårt att för skadelidande att erhålla skadestånd.
111

 Skillnaderna 

mellan medlemstaterna leder till osäkerhet om på vilka villkor skadelidande parter kan utöva 

den rätt till ersättning som FEUF ger dem. Eftersom skadelidande parter ofta väljer sin etable-

ringsmedlemstat som forum för skadeståndsanspråk, leder skillnaderna mellan de nationella 

reglerna till olika villkor när det gäller skadeståndstalan. Detta ojämna tillvaratagande av rät-

ten till ersättning kan ge vissa företag en konkurrensfördel, vilket i sin riskerar att leda till en 

snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.
112

 Målet med direktivet är således att 

fastställa regler om skadeståndstalan för överträdelse av unionens konkurrensrätt i syfte att 

säkerställa full verkan av artiklarna 101 och 102 FEUF, samt att garantera enskildas rätt att 

effektivt kunna utöva sin rätt att kräva full ersättning. Därutöver syftar direktivet till att säkra 

en väl fungerande inre marknad för företag och konsumenter. 
113

 

                                                 
104 KOM (2008) 165 slutlig. Under p. 1.2. 
105 KOM (2008) 165 slutlig, under p. 2.3 
106 KOM (2008) 165 slutlig, under p. 2.7. 
107 KOM (2008) 165 slutlig, under p. 2.1. 
108 KOM (2013), 404 final. 
109 Meddelande från kommissionen om beräkning av skada vid skadeståndstalan vid brott mot artikel 101 eller 102 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 167/19, 13.6.2013). 
110 KOM(2013) 205 final. 
111 Se skäl 7 till konkurrensskadedirektivet. 
112 Se skäl 8 till konkurrensskadedirektivet. 
113 Se skäl 53 till konkurrensskadedirektivet.  
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4.3 Konkurrensskadedirektivets rättsliga grund 

Varken grönboken eller vitboken behandlade frågan om vilken rättslig grund direktivet skulle 

vila på.
114

 I skäl 8 till direktivet framgår att direktivet har en dubbel rättslig grund i artiklarna 

103 och 114 FEUF. I kommissionen direktivförslag motiveras detta på följande sätt: 

” [d]et aktuella förslaget är baserat på både artikel 103 och artikel 114 i fördraget, eftersom det har två 

lika viktiga syften som är oskiljaktigt förbundna med varandra, nämligen a) att tillämpa principerna i 

artiklarna 101 och 102 i fördraget och b) att säkerställa mer likvärdiga villkor för företag som är verk-

samma på den inre marknaden och göra det lättare för medborgare och företag att utöva de rättigheter 

den inre marknaden ger dem.”
115

 

Artikel 103 FEUF ger rådet kompetens, att på kommissionens förlag, samt efter att ha hört 

parlamentet, anta de direktiv och förordningar som behövs för att tillämpa de principer som 

anges i artiklarna 101 och 102. Eftersom bestämmelserna i direktivet strävar efter förbättra de 

villkor på vilka skadelidande parter kan kräva ersättning, samt efter att optimera samspelet 

mellan offentlig och privat tillämpning av artiklarna 101 och 102 i EUF konstaterade kom-

missionen att direktivet kan grundas på artikel 103.
116

  

Som framgår ovan är syftet med direktivet mer omfattande än att endast ge effekt åt 

artiklarna 101 och 102 i FEUF. Kommissionen menar att de rådande skillnaderna mellan nat-

ionella regler om skadeståndstalan för överträdelser av EU:s konkurrensregler, inklusive det 

samspel som råder mellan sådan skadeståndstalan och den offentliga tillämpningen av dessa 

regler, har gett upphov till markant olika villkor på den inre marknaden, vilket inte endas kan 

snedvrida konkurrensen utan även påverka den inre marknadens funktion på ett negativt sätt. I 

tillägg till det framhöll kommissionen att innehållet i det föreslagna direktivet också ändrar de 

tillämpliga nationella reglerna om rätten att kräva ersättning för överträdelser av nationell 

konkurrenslagstiftning, även om detta endast gäller i fråga om konkurrensbegränsande bete-

ende som påverkar handeln mellan medlemsstaterna och som således också omfattas av EU:s 

konkurrenslagstiftning. Detta sammantaget innebär att det inte är tillräckligt att endast åbe-

ropa artikel 104 FEUF utan direktivet måste även grundas på artikel 114 FEUF, som ger par-

                                                 
114 Se Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2009 om vitboken om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustreg-

ler (2008/2154(INI)) där parlamentet noterar att ” [k]ommissionen hittills inte har specificerat en rättslig grund för sina före-

slagna åtgärder, och framhåller att kommissionen åter måste överväga vilken rättslig grund man vill använda för de före-

slagna intrången i de nationella förfarandena vid utomobligatoriskt skadestånd och den nationella processrätten.” 
115 KOM2013) 203 final, under p. 3.1. 
116 KOM(2013) 203 final, under p. 3.1. 



 

28 

 

lamentet och rådet att, enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, anta direktiv som syftar till 

att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. 

Artiklarna 104 och 114 FEUF utgör således den rättsliga grunden på vilken direktivet 

vilar. Det bör uppmärksammas att medan artikel 104 ger EU exklusiv kompetens att anta de 

bestämmelser som krävs för att ge effekt åt bestämmelserna i artiklarna 101 och 102 FEUF, är 

harmoniseringsåtgärder med stöd av artikel 114 ett område där kompetens är delad mellan EU 

och medlemstaterna. I detta fall måste det emellertid anses som fullt legitimt att harmonisera 

på EU-nivå. Som har framhållit av brittiska parlamentets motsvarighet till EU-nämnden hade 

det varit mycket svår att säkerställa ett effektiv offentlig genomförande samtidig som man 

låter medlemstaterna själva agera i syfte att råda bot på de skillnader som finns mellan med-

lemsstaternas nationella regler om skadeståndstalan för överträdelser av EU:s konkurrensreg-

ler.
117

 

4.4 Konkurrensskadedirektivets huvudsakliga innehåll 

Direktivet harmoniserar följande frågor: 

- Rätten till full ersättning (artikel 3), 

- utlämnande av bevis (artikel 5-8), 

- verkan av nationella konkurrensmyndigheter beslut (artikel 9), 

- preskriptionsfrister (artikel 10), 

- solidariskt ansvar (artikel 11), 

- övervältring av kostnaderna för överprissättning (artikel 12-16), 

- skadeberäkning (artikel 17), och 

- tvistelösning i godo (artikel 18-19) 

Detta avsnitt presenterar direktivets regler avseende några av de ovanstående frågeställning-

arna. I det efterföljande avsnittet kommer jag behandla dessa punkter mer djuplodande och 

anlysera deras påverkan på svensk civilprocess. I kapitlet efter kommer vissa av de presente-

rade frågeställningarna sättas i förhållande till EU:s primärrätt, varvid det kommer föras en 

diskussion om huruvida vissa av direktivets regler gränsar till att stå i strid med primärrätten. 

                                                 
117 Se House of Lords Select Committee, European Scrutiny Committee, Twenty-fifth Report of Sesssion 2013-14, tillgänglig 

på http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmeuleg/83-xxii/83xxii.pdf (besökt den 10 maj 2016) 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmeuleg/83-xxii/83xxii.pdf
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4.4.1 Rätten till full ersättning 

I artikel 3(1) stadgas att alla fysiska eller juridiska personer som har lidit skada som orsakats 

av en överträdelse av konkurrensrätten ska kunna kräva full ersättning för den skadan. Tale-

rätt tillkommer således alla fysiska eller juridiska personer – inklusive konsumenter, företag 

och offentliga myndigheter – oavsett om det föreligger ett direkt avtalsförhållande med det 

företag som har begått överträdelsen och avsett om en konkurrensmyndighet har fastställt att 

det föreligger en tidigare överträdelse.
118

Bestämmelsen utgör ingen nyhet utan är en bekräf-

telse och kodifiering av gällande rätt i unionen.
119

 

 Artikel 3(2) klargör att full ersättning innebär att den skadelidande ska försät-

tas i den ställning som denne skulle ha haft om en överträdelse av konkurrensrätten inte hade 

begåtts. Rätt till full ersättning innebär således ersättning för faktiskt skada (damnum emer-

gens), utebliven vinst (lucrum cessans) samt ränta från skadetidpunkten till det att ersättning 

har utgått.
120

  Att full ersättning enligt direktivet inte ska medföra överkompensation framgår 

uttryckligen av artikel 3(3). Det gäller oavsett om överkompensation skulle ske genom skade-

stånd i bestraffningssyfte, flerfaldiga skadestånd eller andra typer av skadestånd. Bestämmel-

sen innebär att det inte kommer vara möjligt att införa en modell liknande den i USA med 

treble punative damages.
121

 

4.4.2 Utlämnande av bevis 

Regler om utlämnande av utgör en väsentlig del av direktivet och återfinns i artiklarna 5-8. 

Det är fyra långa artiklar med detaljerade bestämmelser som för det för första syftar till att 

underlätta för en kärande att bevisa att en överträdelse ägt rum. Därutöver innehåller artiklar-

na en rad bestämmelser som avser att samordna privat och offentlig tillämpning av konkur-

rensreglerna. 

 I konkurrensskadeståndsmål är det ofta mycket svårt för kärande att bevisa att 

en överträdelse ha skett, och det är inte sällan minst lika svårt att bevisa skadans storlek. En-

ligt kommissionen beror detta på att det ofta är motparten eller tredje part som har de bevis 

som krävs för att styrka en skadeståndstalan.
122

 I syfte att rätta till denna informationssymme-

                                                 
118 Se skäl 13 till konkurrensskadedirektivet. 
119 Se skäl 12 till konkurrensskadedirektivet. 
120 Se skäl 12 till konkurrensskadedirektivet. 
121 Se Truli, Emmanuela, Will Its Provisions Serve Its Goals? Directive 2014/104/EU on Certain Rules Governing Actions 

for Competition Law Infringements, Journal of European Competition Law & Practice 2016, s. 4. Som Truli påpekar kommer 

det vara intressant och se hur direktivet kommer påverka de medlemstater vars rättsordningar tillåter t.ex. straffskadestånd.  
122 Se skäl 15 till skadeståndsdirektivet. 
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tri ställer direktivet krav på att medlemstaterna att deras nationella domstolar ska kunna ut-

färda förelägganden om att bevisning som innehas av motpart eller tredje part ska lämnas ut 

på kärandes begäran. 

 Nationella domstolar ska kunna förelägga svaranden eller tredje part att lämna 

ut relevanta bevis förutsatt att vissa krav är uppfyllda. För det första måste käranden (1) ha 

lagt fram en utförlig motivering med rimligen tillgängliga fakta och bevis som är (2) tillräck-

liga att styrka rimligheten i svarandens skadeståndsanspråk.
123

 I skälen till direktivet uttrycker 

man förutsättningarna på följande sätt: att ”utlämnande av bevis endast kan åläggas när en 

kärande på ett trovärdigt sätt, på grundval av de sakförhållanden som denne skäligen kan 

förväntas ha tillgång till, har visat att denne lidit skada som orsakats av svaranden.”
124

 

 När ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda har domstolen möjlighet att 

utfärda ett föreläggande om utlämnande av den av käranden krävda bevisning. Vidare har 

domstolen möjlighet att ålägga svaranden eller tredje part att utlämna” relevanta beviskatego-

rier, som ska avgränsas så exakt och snävt som möjlig på grundval av rimligen tillgängliga 

uppgifter i den utförliga motiveringen.”
125

 Möjligheten att utföra ålägganden avseende sådana 

beviskategorier avser att hantera det faktum att det vore opraktiskt och oproportionerligt att 

kräva av en kärande att specificera individuella dokument. 

 Av artikel 5(3) framgår att medlemstaterna ska se till att nationella domstolar 

begränsar utlämnandet av bevis till vad som är proportionellt. Vid denna bedömning nation-

ella domstolar ta hänsyn till alla parters och berörda tredje parters rättmätiga intressen. Vidare 

ska den nationell domstolen särskilt beakta (a) i vilken utsträckning talan eller försvar stöds 

av tillgängliga fakta och bevis som motiverar begäran om att lämna ut bevis, (b) omfattningen 

av och kostnaderna för utlämnande av bevis, särskilt för eventuella berörda tredje parter, in-

begripet för att förebygga icke-specificerade sökningar efter information som sannolikt inte är 

relevant för parterna i förfarandet, (c) huruvida de bevis som begärs utlämnande innehåller 

konfidentiella uppgifter, särskilt rörande tredje parter, samt de arrangemang som finns för att 

skydda sådana konfidentiella uppgifter. Bestämmelsen syftar till att minska risken för s.k. 

fishing expiditions.
126

 Att direktivet inte förefaller tillåta fishing expiditions framgår även av 

                                                 
123 Se artikel 5(1) i konkurrensskadedirektivet. 
124 Se skäl 16 till konkurrensskadedirektivet. 
125 Se artikel 5(2) i konkurrensskadedirektivet. 
126 Med fishing expeditions åsyftas ” icke-specificerade eller vagt formulerade sökningar efter information som sannolikt inte 

är relevant för parterna i förfarandet”, se skäl 23 till konkurrenskadedirektivet. Se även Bernitz, Ulf, Det nya direktivet om 
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skälen till direktivet där det anges att en begäran om utlämnande av bevis inte borde anses 

som proportionell om den avser allmänt utlämnande av handlingar ur en konkurrensmyndig-

hetes akt i ett visst ärende, eller allmänt utlämnande av handlingar som lämnat in av en part i 

samband med visst ärende.
127

 

4.4.2.1 Utlämnandet och användingen av bevis som erhållits genom tillgång till konkurrensmyndig-

hets ärendeakt 

Som framgått ovan
128

 verkar såväl offentliga som privata aktörer för att övervaka och genom-

driva konkurrensrätten. De s.k. eftergiftsprogrammen är ett mycket viktigt verktyg vid den 

offentliga tillämpningen.
129

 Eftergiftsprogrammen innebär något förenklat att företag som 

begått överträdelser av konkurrensrätten erbjuds immunitet alternativt nedsättning av offentli-

grättsliga sanktioner mot att träda fram och erkänna sina överträdelser. I sitt förslag till direk-

tiv framhöll kommissionen att eftergiftsprogrammens effektivetet väsentligen skulle kunna 

undergrävas om vissa handlingar lämnandes ut till en part som förebereder en skadeståndsta-

lan.
130

 I syfte att säkerställa eftergiftsprogrammens effektivitet föreskriver artikel 6 och 7 i 

konkurrenskadedirektivet vissa undantag i möjligheten för nationella domstolar att ålägga part 

eller tredje part att utlämna bevis. Det handlar om begränsningar om vilka typer av bevis som 

en domstol över huvud taget kan ålägga en konkurrensmyndighet att lämna ut samt regler om 

begränsningar av användningen av vissa typer av bevis som erhållits genom tillgång till en 

konkurrensmyndighetes ärendeakt. 

 Artikel 6(6) föreskriver att det föreligger ett absolut hinder för domstolar att 

begära utlämnande av förklaringar inom ramen för eftergiftsprogrammet och förlikningsinla-

gor. Vidare framgår det att vissa beviskategorier, såsom förlikningsinlagor som återkallts, 

endast kan åläggas att utlämnas efter det att konkurrensmyndigheten har avslutat sitt förfa-

rande.
131

 Slutligen har domstolarna skyldighet att, vid den proportionalitetsbedömning som 

domstolarna ska göra enligt artikel 5, även överväga behovet av att värna en effektiv offentlig 

tillämpning av konkurrensrätten.
132

 Huruvida denna något öppna och tämligen vaga formule-

ring kommer innebära stora möjligheter för domstolarna att avslå yrkande om editions återstår 

                                                                                                                                                         

konkurrensrättsligt skadestånd: Bakgrund, huvudlinjer och genomförande, Europarättsligt tidsskrift 2015 nr 3, s. 495 på 

s.503. 
127 Se skäl 23 till konkurrenskadedirektivet. 
128 Se kapitel 2. 
129 Se skäl 26 till konkurrensskadedirektivet.. 
130 KOM(2013) 203 final av 11 juni 2013, under p. 1.2. 
131 Se artikel 6(5) i konkurrensskadedirektivet. 
132 Se artikel 6(4) i konkurrenskadedirektivet. 
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att se. Någon direkt vägledning avseende vilka omständigheter som de nationella domstolarna 

ska beakta går inte att finna i direktivet. Det ska slutligen påpekas att nationella domstolar 

endast ålägga en konkurrensmyndighet att utlämna bevis i de fall då ingen part eller tredje 

part rimligen kan tillhandahålla de bevisen.
133

 

 I artikel 7 återfins ytterligare bestämmelser som syftar till att säkerställa effek-

tiveteten av den offentliga tillämpningen av konkurrensrätten. Artikel 7(1) föreskriver att 

medlemstater ska se till att förklaringar inom ramen för eftergiftsprogrammet och förliknings-

inlagor inte ska godkänna som bevis vid skadeståndstalan eller på annat sätt skyddas enligt de 

tillämpliga nationella reglerna. Material som har ett temporärt skydd enligt artikel 6(5) ska 

behandlas på samma sätt fram till och med att ärendet hos konkurrensmyndigheten är avslutat. 

All övrig information som part erhållit enbart genom tillgång till en konkurrensmyndighets 

ärendeakt får endast åberopas av den fysiska eller juridiska person som erhållit dem.
134

 Av 

skäl 32 framgår att denna regel syftar till att hindra att bevis som erhållits genom tillgång till 

en konkurrensmyndighets ärendeakt blir föremål för handel. Det är tydligt att artikel 7 innebär 

ett extra skydd för att se till att vissa typer av handlingar som lämnats in inom ramen för ett 

eftergiftsprogram inte kommer till användning vid en efterföljande skadeståndstalan. 

4.4.3 Verkan av nationella konkurrensmyndigheter beslut 

I artikel 16(1) i förordning 1/2003
135

 stadgas att när nationella domstolar fäller avgöranden 

om sådana avtal, beslut eller förfaranden enligt artikel 101 eller artikel 102 FEUF som redan 

är föremål för ett beslut av kommissionen får de inte fatta beslut som strider mot det beslut 

som kommissionen har fattat.
136

 Bestämmelsen innebär att skadelidande som väcker skade-

ståndstalan efter det att kommissionen har fattat ett beslut om intrång kan åberopa detta beslut 

som ett ovedersägligt bevis för att svaranden gjort sig skyldig till en överträdelse av konkur-

rensrätten. 

                                                 
133 Se artikel 6(10) i konkurrensskadedirektivet. 
134 Se artikel 7(3) i konkurrensskadedirektivet. Det är viktigt att här understryka att bestämmelsen inte innebär att ovan 

nämnd bevisning inte får användas vid andra typer av privat tillämpning av konkurrensrätten än skadeståndstalan. Detta 

eftersom direktivet endast täcker frågor om ekonomisk ersättning. Fastställelsetalan om att överträdelse skett eller en särskild 

talan enligt 3 kap. 2 § KL torde alltså falla utanför bestämmelsen tillämpningsområde. I sådana fall är det alltså tillåtet för 

annan person än den som fått tillgång till bevisen att använda denna för att stödja sin talan, se Truli, Emmanuela, Will Its 

Provisions Serve Its Goals? Directive 2014/104/EU on Certain Rules Governing Actions for Competition Law Infringements, 

Journal of European Competition Law & Practice 2016, s. 6. 
135 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i 

fördraget 
136 Bestämmelsen kodifierar EU-domstolens praxis i dom Masterfood, C-334/98, EU:C:2000:689. 
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I artikel 9(1) i konkurrensskadedirektivet återfinns en bestämmelse som avser att in-

troducera en liknande reglering vad gäller nationella konkurrensmyndigheters beslut. Be-

stämmelsen föreskriver att medlemstaterna ska se till att en överträdelse av konkurrensrätten 

som en nationell konkurrensmyndighet (eller en överprövningsdomstol) har slagit fast i ett 

slutligt beslut ska anses vara ett faktum som inte kan vederläggas vid en efterföljande skade-

ståndstalan enligt artikel 101 eller 102 FEUF eller nationell konkurrensrätt. Ett slutligt över-

trädelsebeslut av en nationell konkurrensmyndighet får alltså positiv rättskraft vad i en efter-

följande skadeståndstalan i det landets domstolar. Av skälen till direktivet framgår att be-

stämmelsen syftar till att (1) förbättra den rättsliga förutsebarheten, (2) undvika inkonsekvens 

vid tillämpningen av artiklarna 101 och 102 FEUF, (3) åstadkomma ökad effektivitet och 

smidigare förfaranden vid skadeståndstalan och (4) främja den inre marknadens funktion för 

företag och konsumenter.
137

 

 I kommissionens direktivförslag förespråkades att nationella konkurrensmyn-

digheter slutliga överträdelsebeslut skulle äga positiv rättskraft inom hela EU.
138

 Kommiss-

ionen var troligvis inspirerad av den tyska konkurrenslagstiftningen som har haft en liknande 

reglering i kraft sedan 2005.
139

 Kommission lyckades dock inte få igenom den föreslagna be-

stämmelsen i det antagna direktivet. I många medlemstater väckte förlaget mycket uppmärk-

samhet och det fördes fram invändningar om att förslaget var inkompatibelt med maktdel-

ningsläran.
140

 Artikel 9(2) i det antagna direktivet anger istället att slutliga beslut av en nat-

ionell konkurrensmyndighet ska utgöra prima facie-bevis för att en överträdelse har ägt rum 

och i förekommande fall får bedömas tillsammans med övrig bevisning som lagt fram i målet. 

4.4.4 Preskriptionsfrister 

I Manfredi fann EU-domstolen att det i avsaknad av unionsrättsliga bestämmelser på området 

ankommer på varje medlemsstats interna rättsordning att reglera frågan om när preskriptions-

fristen för att väcka en talan grundad på unionens konkurrensregler ska börja löpa, förutsatt att 

denna frist inte är mindre förmånlig än den som avser liknande talan enligt nationell rätt och 

inte medför att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som 

                                                 
137 Se skäl 34 till konkurrensskadedirektivet. 
138 Se artikel 9 i kommissionens direktivförslag.  
139 Se Wulf-Henning Roth, Private Enforcement of European Competition Law – Recommendations Flowing from the Ger-

man Experience i Jürgen Basedow (red), Private Enforcement of EC Competition Law, Kluwer Law International 2007, s. 61 

f. 
140 Se t.ex. Cortese, Bernardo, Private Antitrust Enforcement: Status Quo in Italy, Europäische Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht 2012, s. 730 på s. 731. 
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följer av unionsrätten. Nationella preskriptionsfrister är alltså godtagbara under förutsättning-

en att likvärdighets- och effektivitetsprincipen upprätthålls. Mot denna bakgrund konstaterade 

domstolen att 

”[e]n nationell bestämmelse om att preskriptionsfristen för att väcka talan om skadestånd börjar löpa 

den dag då överenskommelsen respektive det samordnade förfarandet etablerades skulle medföra att 

det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten att begära ersättning för den skada som 

orsakats genom denna överenskommelse eller detta förfarande som är förbjudet, särskilt om den pre-

skriptionsfrist som föreskrivs i den nationella bestämmelsen i fråga är kort och inte kan avbrytas.”
141

 

[Kursivering tillagd.] 

 I syfte att säkerställa effektivitetsprincipen tillämpning inom hela EU förplik-

tar artikel 10 i konkurrenskadedirektivet medlemstaterna att se till att preskriptionsfristerna 

för väckande av skadeståndstalan har en löptid på minst fem år.
142

 Vidare får fristen inte börja 

löpa förrän överträdelsen av konkurrensrätten har upphört och kärande fått kännedom om, 

eller rimligt vis kan förväntas ha fått kännedom om: (a) beteendet och det faktum att det utgör 

en överträdelse av konkurrensrätten, (b) det faktum att överträdelsen av konkurrensrätten har 

orsakat honom eller henne skada, och (c) överträdarens identitet.
143

   

Slutligen föreskiver bestämmelsen att medlemstaterna ser till att preskriptionsfristen 

tillfälligt upphör eller avbryts om en konkurrensmyndighet vidtar åtgärder inom ramen för en 

utredning med avseende på en överträdelse som skadeståndstalan avser. Preskriptionsavbrott-

et får uppgöra tidigast ett år efter det att konkurrensmyndigheten fattat ett slutligt överträdel-

sebeslut eller det att förfarandet avslutats på något annat sätt.
144

 Utan regler om preskriptions-

avbrott finns risken för en skadelidande att dennes skadeståndsanspråk preskriberas under den 

ofta långa tidsperiod en konkurrensmyndighet utreder en eventuell överträdelse. Bestämmel-

ser syftar således till att möjliggöra för fler s.k. follow-on-talan, d.v.s. en skadeståndstalan 

mot det skadevållande företaget/en efter det att konkurrensmyndighet och/eller domstol har 

fattat beslut om att en konkurrensrättslig överträdelse föreligger. 

4.4.5 Solidariskt ansvar och regressfrågor 

När ett flertal företag tillsammans överträtt konkurrensrätten genom ett gemensamt beteende 

ska de stå ett soldiariskt ansvarig för den skada som överträdelsen orsakat. Det solidariska 

                                                 
141 Manfredi, p. 78. 
142 Se även skäl 36 till konkurrenskadedirektivet. 
143 Artikel 10(2) i konkurrensskadedirektivet och skäl 36 till konkurrensskadedirektivet. 
144 Artikel 10(4) i konkurrensskadedirektivet. 
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ansvaret innebär att vart och ett av de deltagande företagen är skyldigt att ersätta skadan fullt 

ut samt att den skadelidande parten har rätt att kräva full ersättningen från vilket som helst av 

dem till dess den skadelidande fått full ersättning.
145

 Reglerna torde inte innebära några ny-

heter i de flesta medlemstaterna och implementeringen av dessa regler borde därför inte inne-

bära några större svårigheter. 

 Direktivet stadgar emellertid att medlemstaterna måste genomdriva vissa un-

dantag till principen om solidarisk ansvar. Dessa undantag avser små och medelstora före-

tag
146

 samt företag som samarbetat med konkurrensmyndigheterna inom ramen för ett efter-

giftsprogram. Små och medelstora företag är ansvariga endast mot sina direkta eller indirekta 

köpare förutsatt att (a) dess marknadsandel på den relevanta marknaden var under 5 % vid 

någon tidpunkt under överträdelsen av konkurrensrätten, och tillämpningen av de normala 

reglerna om solidariskt ansvar oåterkalleligen skulle äventyra dess ekonomiska bärkraft och 

dess tillgångar förlora allt sitt värde.
147

 Dessa undantag gäller dock enligt artikel 11(3) inte för 

ett företag som haft en ledande ställning i överträdelsen av konkurrensrätten eller som tvingat 

andra företag att delta i den. Begränsningen gäller inte heller företag som tidigare har befun-

nits skyldigt till en överträdelse av konkurrensrätten. 

Av skälen till konkurrensskadedirektivet framgår att en effektiv offentlig och privat 

tillämpning av konkurrensreglerna förutsätter en enhetlig samordning mellan de två tillämp-

ningsformerna.
148

 Ett steg i denna samordning är koordineringen av solidariskt ansvar och 

deltagande i eftergiftsprogram. Enligt skälen till direktivet är det viktigt att företag som har 

beviljats befrielse från sanktionsavgifter av konkurrensmyndighet inom ramen för ett efter-

giftsprogram skyddas från oskälig exponering för skadeståndsanspråk. Detta med hänsyn till 

att konkurrensmyndighetens överträdelsebeslut ofta blir slutligt för det företag som deltagit i 

eftergiftsprogrammet innan det blir slutligt för företag som inte har deltagit i ett eftergiftspro-

gram,
149

 vilket riskerar leda till att företaget som deltagit i eftergiftsprogram ofta blir vald 

först som svarande i en skadeståndsprocess.
150

 Incitamenten för att delta i ett eftergiftspro-

gram skulle väsentligen minska om dessa företag även skulle behöva stå ett solidariskt ansvar 

                                                 
145 Artikel 11(1) i konkurrensskadedirektivet. 
146 Huruvida ett företag är ett litet eller medelstort företag ska bestämmas enligt definitionen i kommissionens rekommendat-

ion 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 

20.5.2003, s. 36).  
147 Artikel 11(3) i konkurrensskadedirektivet. 
148 Skäl 6 till konkurrensskadedirektivet. 
149 Detta eftersom deltagande företag medger sina överträdelser för aktuell konkurrensmyndighet. 
150 Se skäl 38 till konkurrensskadedirektivet. 
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för all skada som den skadegörande gruppen av företag orsakat. Artikel 11(4) föreskriver där-

för att företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse i första hand endast är solidarisk ansva-

rigt gentemot sina direkta eller indirekta kunder eller leverantörer. Företag som erhållit sankt-

ionsavgiftsbefrielse har emellertid ett subsidiärt ansvar gentemot andra skadelidande för det 

fall de skadelidande inte kan erhålla full ersättning från andra företag som varit delaktiga i 

samma överträdelse. Genom denna reglering försöker konkurrensskadedirektivet slå en rimlig 

balans mellan att skydda deltagare från en oskälig exponering för skadeståndsanspråk och 

skadelidandes rätt till ersättning.
151

 

4.5 Sammanfattande slutsatser och analys 

Genom konkurrenskadedirektivet harmoniseras viktiga regler som styr skadestånds-

talan enlig nationell rätt för överträdelser av EU:s konkurrensrätt och medlemstaternas dito. 

Direktivets huvudsyfte är att säkerställa att bestämmelserna i artikel 101 och 102 FEUF får ett 

effektivt genomslag inom hela unionen samt att säkerställa att enskilda som har lidit skada 

orsakat av en överträdelse av konkurrensrätten effektivt ska kunna kräva och få full ersättning 

för den skadan. I stora delar utgör direktivet en kodifiering av EU-domstolen praxis på områ-

det. Direktivets reglering om rätt till full ersättning och talerätt står helt i linje med EU-

domstolens praxis.  

Därutöver föreskriver direktivet även detaljerade regler om frågor av processuell na-

tur. Det finns exempelvis detaljerade bestämmelser om utlämnande av bevis. I den meningen 

utgör direktivet ett avsteg från utgångspunkten att det är medlemstaterna själva som formule-

rar regler på processrättens område.  

Därutöver kan man konstatera att många av bestämmelserna i direktivet är allmänt 

formulerade och i vissa fall har karaktären av målsättningsstadganden. Det innebär dessvärre 

att såväl medlemstaterna som de nationella domstolarna har fått en bristfällig vägledning i sin 

implementering respektive tillämpning. Vad betyder egentligen en rätt till full ersättning? Hur 

ska de nationella domstolarna väga in ”behovet av att värna om en effektiv offentlig tillämp-

ning av konkurrensrätten” i den proportionalitetsbedömning som ska göras vid ett beslut om 

edition hos en konkurrensmyndighet?
152

 

                                                 
151 Lianos, Ioannis, David, Peter, Nebbia, Paolisa, Damages Claims for the Infringement of EU Competition Law, Oxford 

University Press, Oxford, 2015, s. 49. 
152 Se även Truli, Emmanuela, Will Its Provisions Serve Its Goals? Directive 2014/104/EU on Certain Rules Governing 

Actions for Competition Law Infringements, Journal of European Competition Law & Practice 2016, s. 13. 
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Om vi återigen riktar blicken mot de strikt processrättsliga reglerna i direktivet kan 

man konstater konkurrenskadedirektivet att medlemstaternas processautonomi har begränsats 

på ett sätt som skiljer sig något från hur det traditionellt sett har sett ut. Som framgår av av-

snitt 3.6 var det tidigare framförallt genom EU-domstolens praxis som medlemstaternas pro-

cessrättsliga regler kom att hormoniseras. Konkurrensskadedirektivet innebär alltså en nyhet i 

det avseendet att en harmonisering av medlemstaternas processrättsliga regler sker genom 

lagstiftning.
153

 Det är här viktigt att understryka att principen om medlemstaternas processau-

tonomi endast är en utgångspunkt. Det finns inga möjligheter för en medlemstat att vägra im-

plementering med motiveringen att det strider mot principen om processautonomi. Det fram-

går av Rewe-Zentralfinanz och efterföljande praxis att medlemstaterna har att tillämpa sina 

egna processregler endast i den mån det saknas unionsrättslig lagstiftning. I och med direkti-

vets ikraftträdande saknas det inte längre unionsrättslig lagstiftning. Principerna om likvär-

dighet och effektivetet är därför inte utgångspunkten i ett förfarande framför nationella dom-

stolar som faller under direktivets tillämpningsområde. Domstolarna har istället att tillämpa 

den lagstiftning som genomför konkurrensskadedirektivet. De nationella domstolarna är såle-

des skyldiga att, mot bakgrund av framförallt lojalitetsprincipen i artikel 4(3) EUF, tillämpa 

den nationella implementeringslagstiftningen på ett sätt som lojalt säkerställer direktivets syf-

ten. Även principen om direktivkonform tolkning
154

 kräver att medlemstaterna vidtar alla 

möjliga åtgärder för att säkerställa direktivets syften. För att understryka vilka hårda krav 

unionsrättens kräver i detta avseende är det lämpligt att återge ett utdrag till domskälen i Von 

Colson. 

”Även om medlemsstaterna enligt artikel 189 tredje stycket i fördraget är fria att välja form och tillvä-

gagångssätt för att säkerställa direktivets genomförande, inverkar denna frihet emellertid inte på skyl-

digheten för varje medlemsstat till vilken direktivet är riktat att inom ramen för sin nationella rättsord-

ning vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att direktivet får full verkan i överens-

stämmelse med det syfte som det eftersträvar.”
155

 

Principen om medlemstaternas processautonomi är tyvärr en missvisande betäckning. Slår 

man upp ordet autonomi i Svensk ordbok finner man följande definition: ”vidsträckt rätt be-

                                                 
153 Konkurrensskadedirektivet är dock inte unikt i detta avseende. T.ex. innehåller Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG bestämmelser av 

liknande karaktär. 
154 Se här framförallt dom Von Colson, C-14/83, EU:C:1984:153. 
155 Von Colson, p. 15. 
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stämma om egna angelägenheter” samt ”fullständigt oberoende”.
156

 Gör man samma sak i 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary finner man denna definition: ”the ability to act and 

make decisions without beeing controlled by anyone else”.
157

 För dt första finns det knappast 

någon vidsträckt rätt för medlemstaterna att utforma sina processuella regler helt på egen 

hand. Likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen måste alltid beaktas i fall då nation-

ella domstola prövar fall inom unionens kompetensområden. Vidare gäller denna autonomi 

endast i den mån det inte finns någon unionsrättslig reglering inom det ifrågavarande området. 

Därutöver ställer unionsrätten  t.o.m. krav på medlemstaterna att införa nya rättsmedel i fall 

då EU-rättens effektiva genomslag annars skulle riskeras. Det torde därför gå att konstatera att 

det inte finns särskilt mycket kvar av medlemstaternas ”vidträckta självbestämmanderätt”, 

vilket innebär att begreppet ”medlemstaternas processautonomi” är missvisande. Bobek 

uttrycker saken kärnfullt genom att konstatera: 

“To use, in such conditions, the term “procedural autonomy” creates a false impression, namely that in procedural 

matters, Member States are “autonomous” and that any judicial activity of the Court of Justice in this field is ac-

tually a “trespass” onto the autonomy of the Member States. Quite the opposite is actually true: in the areas of 

domestic enforcement of EU law, the area is either harmonised or the Member States are obliged to ensure the en-

forcement is equivalent and/or effective. In this area, there is no autonomous space of the Member States.”158 

  

                                                 
156 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, Svenska Akademien, Stockholm, 2009. 
157 Turnbull, Joanna (red.), Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 8 u.,Oxford University Press, 2010. 
158 Bobek, Michal, Why There is no Principle of 'Procedural Autonomy' of the Member States (May 24, 2010). The European 

Court of Justice and Autonomy of the Member States, B. de Witte & H. Micklitz, eds., Intersentia, 2011, , s. 305 – 322 på s. 

318. Tillgänglig på SSRN: http://ssrn.com/abstract=1614922. 
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5 Något om vissa implikationer på svensk civilprocessrätt 

5.1 Utlämnande och användning av bevis 

Som framgår av avsnitt 4.4.2 ovan reglerar direktivet i detalj frågan om edition hos såväl pri-

vata parter som hos offentliga myndigheter. En del av denna reglering handlar om utlämnande 

av bevis som finns i en konkurrensmyndighets ärendeakt.
159

Av artikel 6 och 7 i konkurrens-

skadedirektivet går det att utläsa att Sverige måste se till att vissa typer av bevis som erhållits 

enbart genom tillgång till en konkurrensmyndighets ärendeakt ”inte godkänns vid en skade-

ståndstalan eller på annat sätt skyddas” enligt tillämpliga svenska regler. Därutöver framgår 

det att vissa handlingar endast får åberopas av en viss personkrets.
160

 För svenskt vidkom-

mande innebär direktivets krav att en grundläggande princip i den svenska civilprocessrätten 

kommer behöva justeras. 

5.1.1 Den fria bevisprövningens princip i svensk rätt 

Den fria bevisprövningens princip framgår av 35 kap. 1 § RB som stadgar att ”[r]ätten skall 

efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.” Fri be-

visprövning innebär att det råder fri bevisföring och fri bevisvärdering. Att bevisföringen är 

fri innebär att det inte finns några begränsningar avseende den bevisning som får läggas fram. 

Fri bevisvärdering innebär i sin tur att rätten vid sin värdering av den framlagda bevisningen 

inte är bunden av några legala regler.
161

 Principen om fri bevisföring är emellertid behäftad 

med ett par undantag. Under vissa förutsättningar har svenska domstolar rätt att avvisa bevis-

ning, vilket innebär att viss bevisning inte får läggas fram över huvud taget.
162

 I 35 kap. 7 § p. 

1-5 RB regleras de fall då rätten får avvisa bevisning. Utöver dessa bestämmelser om domsto-

lens rätt att avvisa bevisning finns det i svensk lagstiftning vissa enstaka förbud mot att lägga 

fram viss bevisning. 5 kap. 1 § lagen (2005:562) om internationell rättslig hjälp brottsmål och 

4 kap 14 § c taxeringslagen (1990:324) är exempel på sådana förbud.
163

 Därutöver finns en rik 

praxis om bevis som har införskaffats på ett otillbörligt sett.
164

 Huvudregeln för bevis som 

anskaffats på ett sådant sätt eller i strid mot någon regel är att sådan bevisning får läggas 

fram.
165

 I NJA 2003 s. 323 konstaterade HD således att i 

                                                 
159 Se framförallt artikel 6 i konkurrensskadedirektivet. 
160 Se ovan under avsnitt 4.4.2.1 
161 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättegång IV, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 26. 
162 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättegång IV, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, 37 f. 
163 Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
164 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättegång IV, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 35ff., och 

Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
165 Se t.ex. NJA 1986 s. 489 och NJA 2003 s. 323. 
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”svensk processrätt har som huvudregel ansetts gälla att allt som har ett bevisvärde får förebringas 

som bevis och att bevisföringen således är fri (jfr 35 kap. 1 § 1 st. RB). Detta har i princip ansetts vara 

fallet även när ett bevis inte har tillkommit i föreskriven ordning eller oklarheter förelegat med avse-

ende på bevisets tillkomst.” 

Det faktum att bevis tillkommit på ett otillbörligt sätt har istället påverkat bevisets bevis-

värde.
166

 Vidare har HD prövat om viss bevisning inte ska vara tillåten eftersom bevisningen 

tagits fram i strid mot Europakonventionen.
167

 Även i dessa mål har utgången i de allra flesta 

fall blivit att all typ av bevisning får läggas fram, men att bevisvärderingen kan komma att 

påverkas av den omständigheten att bevisningen i fråga anförskaffats på ett sätt som strider 

mot konventionen.
168

 

Att fri bevisföring utgör en stark huvudregel framgår även direkt av 35 kap 1§. Be-

stämmelsen stadgar att rätten skall pröva allt som förekommit - det handlar således inte om 

fakultativ bestämmelse utan om en obligatorisk regel. Det innebär att rätten inte får bortse 

från bevisning som parterna lagt fram i målet och som inte har avvisats av rätten. Bevisan-

skaffning som skett på ett obehörigt sätt kan inte motverkas genom processuella sanktioner av 

bevisföringskaraktär såsom t.ex. avvisning av bevisning.
169

 

5.1.2 Promemorians förslag till genomförande i svensk rätt 

I det svenska lagförslaget återfinns en bestämmelse med i princip samma innehåll som artikel 

7 i direktivet,
170

 dock med den självklara skillnaden att bestämmelsen riktar sig till parterna 

och inte medlemstaterna. I promemorians författningskommentar går det att läsa att om en 

handling som omfattas av bestämmelsen ändå åberopas så ska domstolen avvisa beviset med 

hänvisning till 35 kap. 1 § RB.
171

 

  

5.1.3 Analys av promemorians föreslag 

Promemorians förslag i denna del är enligt mig behäftad med tre fel. För det första är inte 

möjligt för en domstol att avvisa bevisning genom att hänvisa till 35 kap. 1 § RB eftersom 

bestämmelsen enbart behandlar principen om fri bevisprövning. För det andra verkar prome-

morian föreskriva en skyldighet för domstolen att avvisa bevisning som åberopats i strid mot 

                                                 
166 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättegång IV, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 36. 
167 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
168 Se NJA 2003 s. 323 och NJA 2007 s. 1037. 
169 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättegång IV, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 37. 
170 Se promemorians lagförslag 5 kap. 10 §. 
171 Ds 2015:50 s. 141. 
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direktivet.
172

 Det går enligt min mening inte utläsa en skyldighet för en domstol att avvisa 

bevisning i lagförslaget. I syfte att göra bestämmelsen obligatorisk för domstolar borde för-

slaget ändras så att det uttryckligen framgår att domstolar har en skyldighet att avvisa ifråga-

varande bevisning. För det tredje tycker jag av rent lagtekniska och systematiska skäl att ett 

undantag från en grundläggande processrättslig princip borde stadfästas genom en uttrycklig 

lagbestämmelse. Jag anser att den lösning som Svea hovrätt angett i sitt remissvar är en lämp-

ligare lösning. Det är nämligen så att konkurrensskadedirektivet ger medlemstaterna ett visst 

handlingsutrymme i sitt genomförande av artikel 7 då den föreskriver att  medlemstaterna ska 

se till att handlingarna varom nu är fråga ”antingen inte godkänns vid en skadeståndstalan 

eller på annat sätt skyddas.” Mot bakgrund av detta föreslår Svea hovrätt att det borde över-

vägas om det inte är mer lämpligt att föreskriva att handlingarna i fråga inte ska ha någon be-

visverkan.
173

 Jag instämmer i att det är en lämpligare ordning. 

 Av kritiken som framförts ovan ska man emellertid inte dra slutsatsen att jag 

är av åsikten att ett bevisförbudet inte ska införas. Som framgår ovan under avsnitt 4.5 har 

medlemstater en skyldighet att genomföra direktivet på ett sådant sätt att ändamålen med di-

rektivet säkerställs. Vidare innebär principen om medlemstaternas processautonomi
174

 inte att 

EU saknar befogenhet på processrättens område utan endast att medlemstaterna i avsaknad av 

unionsrättsliga bestämmelser har att tillämpa sina egna processregler. Genom konkurrensska-

dedirektivet har vissa processuella aspekter harmoniserats och det råder således ingen avsak-

nad av unionsrättsliga bestämmelser. Det innebär att Sverige, mot bakgrund av lojalitetsprin-

cipen och företrädesprincipen, har att genomföra direktivets bestämmelser fullt ut. Detta trots 

att artikel 7 innebär inskränkningar i grundläggande principer i den svenska civilprocessrät-

ten. 

5.2 Rättskraftsfrågor 

Konkurrenskadedirektivet innehåller vissa bestämmelser som behandlar frågan om rättkraft. 

Artikel 9 stadgar att medlemstaterna ska se till att en överträdelse som en nationell konkur-

rensmyndighet eller en överprövningsdomstol slagit fast i ett slutligt beslut ska anses vara ett 

faktum som inte kan vederläggas vid en efterföljande skadeståndstalan. I likhet med artikel 7 i 

                                                 
172 Se Ds 2015:50 s. 141 där det står att ”[o]m till exempel en förlikningsinlaga åberopas i strid med paragrafen har rätten att 

avvisa det erbjudna beviset.” [Kursivering tillagd.] 
173 Se Svea hovrätts yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2016:50) av den 2 februari 2016, s. 4. 
174 Se avsnitt 3.4. 



 

42 

 

konkurrensskadedirektivet innebär bestämmelsen att Sverige åläggs en skyldighet att genom-

föra regler som utgör ett undantag från vad som i allmänhet gäller i svensk rätt.  

5.2.1 Rättskraft i svensk rätt 

5.2.1.1 Domars prejudiciella betydelse 

17 kap. 11 § RB handlar om domars rättskraft. Att en dom har rättskraft innebär, något fören-

klat, att den sak som har avgjort i en dom inte ska prövas igen i en ny rättegång.
175

 Att saken 

inte får prövas igen innebär huvudsakligen två saker. Dels ska en ny talan om samma sak av-

visas om den tidigare har prövats genom en lagakraftvunnen dom. I detta fallet får rättskraften 

betydelse som processhinder (res judicata eller negativ rättskraft).
176

 För det andra talar man 

om rättskraftens positiva sida (eller domens prejudiciella betydelse). Att en dom vinner posi-

tiv rättskraft innebär att den får ”bindande” betydelse i en senare rättegång.
177

 För att illustera 

rättskraftens positiva sida kan man ta följande exempel.
178

 En man (A) väcker talan mot per-

son B om fastställelse av att denne är skyldig A ett visst belopp med anledning av ett avtal. 

Talan bifalls. Om A därefter väcker talan mot B om att denne ska förpliktas utge beloppet, är 

den tidigare domen bindande för domstolen i den nya processen. Domstolens ska alltså utgå 

från att A har en fordran mot B. Domen i process 1 har prejudiciell verkan i process 2. 

5.2.1.2 Tredje man binds inte av rättskraften 

Vidare gäller som huvudregel att två parter inte genom en domstolsprocess kan förändra en 

utomstående tredje mans rättsställning i större utsträckning än de kunnat förändra den genom 

ett avtal vid tidpunkten för processen.
179

 Detta innebär att tredje man träffas av rättskraften i 

den mån denna är bunden av parternas civilrättsliga förfoganden vid processtidpunkten.
180

 

Kortfattat innebär detta att tredje man typiskt sätt inte binds av rättskraften.
181

 

5.2.1.3 Rättskraften är begränsad till det beslutande organets sakliga behörighet 

Som huvudprincip gäller även att rättskraften är knuten till det beslutande organets sakliga 

behörighet. När det gäller t.ex. skadeståndstalan på grund av brott anses en tidigare brottmåls-

dom endast ha bevisverkan i en efterföljande skadeståndstalan. Oavsett om det handlade om 

                                                 
175 Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till17 kap. 11 §.RB. 
176 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Edelstam, Henrik, Rättegång III, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 171. 
177 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Edelstam, Henrik, Rättegång III, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 171. 
178 Exemplet är lånat ur Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till17 kap. 11 § RB. 
179 Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till17 kap. 11 § RB. 
180 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Edelstam, Henrik, Rättegång III, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 234. 
181 Lindell, Bengt, Civilprocessen: Rättegång samt skiljeförfarande och medling, 3 u., Iustus förlag, Uppsala, 2012, s. 361. 
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en friande eller fällande dom.
182

 Av Arbetsdomstolens praxis framgår även att en lagakraft-

vunnen brottmålsdom endast tillerkänns bevisverkan i en senare prövning enligt lagen 

(1982:80) om anställningsskydd eller lagen (1994:260) om offentlig anställning.
183

 I lagkom-

mentaren till 17 kap. 11 § RB anges att huvudregeln måste vara den att ”ett lagakraftvunnet 

avgörande endast kan tillskrivas bevisverkan för en efterföljande fråga, när en prejudicial-

fråga kan omprövas av en domstol vars sakliga behörighet grundas på andra kriterier än de 

som givit behöriget åt den domstol (eller det andra organ) som meddelat det lagakraftvunna 

avgörandet.”
184

 

5.2.2 Promemorians förslag till genomförande i svensk rätt 

Som framgår ovan
185

 ska medlemstaterna enlig artikel 9 i konkurrensskadedirektivet se till att 

en överträdelse av konkurrensrätten som en nationell konkurrensmyndighet eller en överpröv-

ningsdomstol har slagit fast ska anses vara ett faktum som inte kan vederläggas vid en senare 

skadeståndstalan grundad på konkurrensskadedirektivet. Promemorians förslag till genomfö-

rande i svensk rätt är att en regel ska införas med innebörden att ett slutligt avgörande enligt 3 

kap. 1, 2 eller 5 § konkurrenslagen (2008:579) om att konkurrensrätten har överträtts får vid 

en talan baserad på konkurrensskadedirektivet inte prövas på nytt.
186

 

5.2.3 Analys av promemorians föreslag 

Bestämmelsen utgör därmed ett undantag från huvudregeln i svensk rätt om att rättskraften 

begränsas till att gälla mellan parterna, den rättsföljd som det varit fråga om samt det beslu-

tande organets sakliga behörighet. I promemorians författningskommentar framförs att det 

genom lagstiftning i vissa fall kan göras undantag från huvudregeln om att en prejudicial-

prövning gjord i en tidigare dom saknar bindande verkan vid en efterföljande prövning.
187

 

Som stöd för detta åberopar promorian ett uttalande i lagkommentaren till 17 kap. 11 § RB. 

Ett uttalande som i sig inte har något stöd i någon rättskälla. Det är enligt min mening något 

slarvigt av utredningen att grunda sitt ställningstagande om svensk rätt på sådana grunder. Det 

måste emellertid konstateras att den föreslagna bestämmelsen inte står i konflikt med någon 

svensk rättsregel. 

                                                 
182 NJA 1999 A 1. Se även Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till17 kap. 11 § RB. 
183 Se AD 1991:76, 1990:16 1987:90 och 1984:83. Se även Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kom-

mentaren till17 kap. 11 § RB. 
184 Fitger, Peter m.fl, Rättegångsbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till17 kap. 11 § RB. 
185 Se avsnitt 4.4.3. 
186 Se promemorians lagförslag 5 kap. 11 §. 
187 Ds 2015:50, s. 111. 
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5.2.3.1 Exkurs: Särskilt om rättskraftens räckvidd 

En fråga som inte diskuteras närmare i promemorian är frågan om rättskraftens räckvidd. I 

Justitiekanslerns remissvar görs en anmärkning om att promemorian borde – i syfte att und-

vika tillämpningssvårigheter – utveckla sin ståndpunkt i frågan.
188

 I detta avsnitt avser jag att 

utveckla min ståndpunkt i frågan. 

Promemorians lagförslag  har följande lydelse: 

Ett slutligt avgörande enligt 3 kap. 1, 2 eller 5 § konkurrenslagen (2008:579) om att konkurrensrätten har över-

trätts får vid en talan enligt denna lag inte prövas på nytt. 

Redan av bestämmelsen går det att utläsa att bestämmelsen endast avser slutliga beslut. I kon-

kurrenskadedirektivet är detta begreppet definierat som ”ett överträdelsebeslut som inte kan, 

eller som inte längre kan, bli föremål för ansökan förnyad prövning genom ordinära rättsme-

del”.
189

  Därutöver är det endast vid en senare talan enligt ”denna lag” som det slutliga avgö-

randet är bindande, vilket innebär att slutliga överträdelsebeslut endast är bindande vid en s.k. 

follow-on-talan. Detta torde innebära att ett slutligt överträdelsebeslut inte kan anses bindande 

i andra efterkommande processer där fastställandet av att en överträdelse av konkurrensrätten 

skett är av relevans. Ett sådant exempel är en talan där kärande hävdar att ett avtal är inte är 

bindande eftersom det står i strid med konkurrensrätten.
190

 I ett sådant fall borde en domstol 

inte vara bunden av det tidigare slutliga överträdelsebeslutet.  

Eftersom den föreslagna bestämmelsen är ett undantag från en huvudregel 

torde utrymmet att tillämpa bestämmelsen analogt vara mycket begränsat. Däremot finns det 

såklart inga hinder för kärande att åberopa ett slutligt överträdelsebeslut som bevisning för att 

en överträdelses skett. Domstolen kommer i det fallet, enligt den fria bevisvärderings princip, 

bedöma domens bevisvärde tillsammans med övrig bevisning som lagts fram. Vidare torde 

man kunna slå fast att endast beslutet om att en överträdelse har skett får prejudiciell verkan i 

en senare skadeståndsprocess. Om det tidigare beslutet behandlar frågor som är relevanta i en 

efterkommande skadeståndsprocess - t.ex. frågor om culpa och orsakssamband mellan över-

                                                 
188 Se Justitiekanslerns remissyttrande över promemorian Konkurrensskadelag (2015:50) av den 3 februari 2016. 
189 Artikel (2) punkten 13 i konkurrensskadedirektivet.  
190 Se artikel 101(2) FEUF som anger att ett avtal i strid med bestämmelsen är ogiltigt. 
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trädelsen och skadan – är domstolen i det senare fallet inte bunden av dessa uttalanden, utan 

är fria att göra en egen bedömning.
191

 

 Även frågan om ett slutligt överträdelsebesluts subjektiva och materiella ut-

sträckning är intressant. I Vitboken behandlade kommissionen frågan och uttalade att:
192

 

”Den ovannämnda bestämmelsen har endast bindande verkan i fråga om avgöranden som vunnit laga 

kraft, det vill säga där svaranden har uttömt alla möjligheter att överklaga, och rör endast samma be-

teenden och samma företag med avseende på vilka den nationella konkurrensmyndigheten eller över-

prövningsinstansen har konstaterat en överträdelse.”
193

 [Kursivering tillagd.] 

Ett slutligt överträdelsebeslut kommer således endast ha bindande verkan i en efterföljande 

skadeståndsprocess om denna avser samma beteende och samma företag. Ett annat sätt att 

uttrycka saken är att det ska föreligga identitet mellan överträdelsen och det företag som be-

gått överträdelsen. I kommissionens arbetsdokument till vitboken anges att identitetkravet 

syftar till att säkerställa att ett slutligt överträdelsebeslut endast kan åberopas mot företag som 

var part i den process som resulterade i ett slutligt överträdelsebeslut. Detta ska i sin tur säker-

ställa att dessa företags rätt till en rättvis rättegång inte kränks.
194

 

5.3 Sammanfattande slutsatser 

Genom konkurrenskadedirektivet har EU harmoniserat vissa delar av de processrättsliga reg-

ler som gäller vid en konkurrensrättslig skadeståndstalan. I detta kapitel har jag lyft några 

eventuella svårigheter med genomförandet i svensk rätt. Det handlar framförallt om det fak-

tum att vissa av konkurrenskadedirektivets bestämmelser utgör undantag från grundläggande 

principer i svensk processrätt. Att så är fallet innebär dock inte att Sverige kan underlåta att 

införliva de i svensk rätt. Som framgår ovan har harmoniseringen av medlemstaternas pro-

cessrätt framförallt skett genom att EU-domstolen har prövat fall då nationella processrättsliga 

regler har utgjort ett hinder för unionsrätten fulla verkan. I de fallen har EU-domstolen fast-

ställt vissa krav på medlemstaternas rättsordningar. Kraven har uttryckts i termer av allmänna 

principer. Denna harmoniseringsmetod förde med sig en viss frihet för medlemstaterna i så 

motto att det var fritt för medlemstaterna att bestämma reglernas exakta utformning så länge 

                                                 
191 Truli, Emmanuela. White Paper on Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Rules: The Binding Effect of Deci-

sions Adopted by Competition Authorities (August 25, 2009). Available at 

SSRN:http://ssrn.com/abstract=1467808 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1467808, s. 6 f. 
192 I Vitboken lade kommissionen fram ett förslag om att en nationell konkurrensmyndighets slutliga överträdelsebeslut 

skulle erhålla positiv rättskraft i hela EU avseende det faktum att en överträdelse skett. Som framgått ovan fick kommission-

en backa i frågan. Jag anser dock att komissinonens resonemang har på min frågeställning. 
193 KOM(2008) 165 slutlig, under p. 2.3 
194 KOM(2008) 404, p. 154. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1467808
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de levde upp till principernas krav. Det innebar att medlemstaterna kunde anpassa sin process-

rätt så att den levde upp till unionsrätten krav samtidigt som den stod i harmoni med övrig 

nationell processrätt.  

I och med direktivet har denna ordning ändrats. Konkurrensskadedirektivet 

innehåller detaljerade processrättslig regler som medlemstaterna är skyldiga att genomföra 

och lojalt tillämpa. Det kommer vara intressant att följa hur svenska domstolar kommer han-

tera de för svenskt processrätt systemfrämmande undantagen från t.ex. fri bevisföring och den 

bindande effekten av slutliga överträdelsebeslut som fattats av KKV. Problem av denna ka-

raktär kommer naturligtvis även att uppstå i övriga medlemstater. Det finns således en risk att 

konkurrensskadedirektivet kommer skapa inkoherens i många av medlemstaters nationella 

rättordningar. 

 Det går dock inte att bortse ifrån att harmonisering genom lagstiftning har 

flera fördelar. Lagstiftningsvägen är helt enkel en effektivare metod i syfte att uppnå likaly-

dande bestämmelser bland samtliga medlemstater än harmonisering genom EU-domstolens 

praxis. En ytterligare fördel är möjligheten att stadga detaljerade regler som har ett tydligt 

tillämpningsområde, vilket sannolikt kommer leda till en ökad förutsebarhet inom området. 

Det faktum att det finns EU-rättslig lagstiftning torde även öka benägenheten bland nationella 

domstolar att begära förhandsavgöranden i fall de finner att rättsläget är oklart. Därigenom 

blir det möjligt för EU-domstolen att klargöra vissa frågor som fortfarande är oklara, samt 

tillfällen att precisera det egentliga innehållet i de artiklar i konkurrensskadedirektivet som är 

mycket allmänt hållna. Detta kommer förhoppningsvis leda till att reglerna tillämpas på ett 

enhetligt sätt inom hela unionen. 
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6 Analys av konkurrensskadedirektivets bestämmelser om solidariskt ansvar 

och utlämnande av bevis och deras förhållande till primärrätten 

6.1 Soldariskt ansvar 

Som framgår i avsnitt 4.4.5 föreskriver direktivet att medlemstaterna är skyldiga att genom-

föra vissa undantag till huvudregeln om solidariskt ansvar. I artikel 11(4) stadgas att företag 

som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse har ett reducerat ansvar. Detta avsnitt avser att belysa 

vissa frågor som undantaget ger upphov till. 

6.1.1 Reducerat solidariskt ansvar för företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse 

Ett företag som har beviljats sanktionsavgiftsbefrielse är endast solidariskt ansvarig mot sina 

direkta eller indirekta köpare eller leverantörer. Ett sådant företag är endast soldiariskt ansva-

rig mot andra skadelidande om full ersättning inte kan erhållas från de andra företag som varit 

delaktiga i samma överträdelse.
195

 Företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse har alltså 

endast ett subsidiärt skadeståndsansvar gentemot skadelidande som inte är deras direkta eller 

indirekta kontraktsparter. 

 Bestämmelsen ger upphov till två skilda frågor. Den första frågan avser hur 

man ska tolka ”om full ersättning inte kan erhållas från andra företag”. Fråga två handlar om 

bestämmelsens förhållande till EU:s primärätt. 

6.1.1.1 Exkurs: Vad menas med ”om full ersättning inte kan erhållas från andra företag” i praktiken? 

För att det subsidiära ansvaret ska slå till krävs det att full ersättning inte kan erhållas från 

andra företag. Man kan med fog ställa frågan vad detta krav innebär för en skadelidande part 

som vill kräva ersättning från en ett subsidiärt ansvarigt företag. Här kan man föreställa sig 

några olika alternativ. Räcker det med att visa att de primärt ansvariga har dålig ekonomi? 

Eller måste skadelidande visa att denne vidtagit alla tillgängliga rättsliga åtgärder i syfte att 

erhålla betalning (t.ex. ett krav om den skadelidande måste gå till domstol och begära en 

exekutionstitel)? Om den primärt ansvariga har begärts i konkurs, har då de skadelidande rätt 

kräva ersättning av den subsidiärt ansvariga? 

 För att renodla argumentationen kan man använda sig av två ytterlighetsfall. 

Antingen ställer man mycket höga krav på den skadelidande, t.ex. att denna ska begära utmät-

ning hos den primärt ansvarige för att sedan begära denne i konkurs för det fall utmätningen 

misslyckas. Om ingen ersättning erhålls i konkursen så har den skadelidande rätt att kräva den 

                                                 
195 Artikel 11(4) i konkurrensskadedirektivet. Se även 2 kap. 4 § i promemorians lagförslag. 
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subsidiärt ansvariga. Det andra ytterlighetsfallet innebär att man ställer mycket låga krav på 

vad den skadelidande måste vidta för åtgärder. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att 

endast en invändning från den primärt ansvarige om att betalningsskyldighet inte föreligger är 

tillräckligt.  

 Vare sig i konkurrensskadedirektivet eller i skälen till direktivet går det att 

finna några anvisningar om hur bedömningen ska göras. För att finna ledning i frågan torde 

man därför behöva rikta blicken mot direktivets syften och ändamål. Av artikel 1(1) i konkur-

renskadedirektivet framgår att direktivet syftar till att säkerställa att en person som lidit skada 

till följd av ett företags
196

 överträdelse av konkurrensrätten effektivt kan utöva sin rätt att 

kräva full ersättning.
197

 Utifrån denna bestämmelse verkar säkerställandet av den skadelidan-

des reparationsintresse var direktivets huvudsakliga syfte. Om man vill låta reparationsin-

tresse väga tungt borde man ställa låga krav på vad den skadelidande behöver göra för att 

denna ska kunna vända sig till den sekundärt skadeståndsansvarige. Detta i syfte att underlätta 

för den skadelidande att få full ersättning och på det sättet agera i enlighet med de ändamål 

som stadgas i artikel 1(1). Ett krav på att den skadelidande ska vidta långtgående åtgärder 

innan den har rätt att vända sig till den sekundärt ansvarige innebär att man låter intresset av 

en effektiv offentlig tillämpning av konkurrensrätten väga tyngre. Genom att skydda företag 

som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse i största möjliga utsträckning verkar man för att säker-

ställa eftergiftsprogrammens attraktivitet.  

Problemet åskådliggör härmed att det föreligger en grundläggande motstri-

dighet inbyggd i konkurrensskadedirektivet. Ska skadelidandes rätt till ersättning var vägle-

dande för tolkningen eller ska intresset av att värna om eftergiftsprogrammens attraktivitet 

och effektivitet äga tolkningsföreträde? Det går att argumentera för att direktivets bestämmel-

ser ska tolkas direktivkonformt, alltså i enlighet med direktivets ändamål.
198

 Det är p andra 

sidan möjligt att föra fram goda argument om att direktivet borde tolkas i ljuset av konkur-

rensrättens syften i stort (systematisk tolkning
199

). Man kan i det sammanhanget hävda är di-

rektivet endast är en del av ett större konkurrensrättsligt regelverk som ytterst syftar till att 

säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden och att en effektiv offentlig tillämpning, i 

                                                 
196 Eller en företagssammanslutning. 
197 I artikel 1(2) anges även att det i direktivet fastställs regler som samordnar den privata och offentliga tillämpningen av 

konkurrensrätten. Ordalydelsen av artikel 1(2) kan emellertid knappast läsas som ett målsättningsstadgande. 
198 Se avsnitt 1.4 
199 Se avsnitt 1.4. 
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form av effektiva eftergiftsprogram är nödvändig för att uppnå en effektiv konkurrens. Det är 

mycket svårt att avgöra vilket intresse som ska få väga över i bedömningen. 

En möjlig argumentationslinje är att hävda att enskildas rätt till ersättning inte 

utgör ett självändamål, utan snarare ett medel som sjösätts i syfte att uppnå en effektiv kon-

kurrens. Detta leder till slutsatsen att bestämmelserna ska tolkas på ett sätt som säkerställer en 

effektiv konkurrens på marknaden. En sådan tolkning leder dock till svårigheter för de nation-

ella domstolarna. Hur ska de nationella domstolarna avgöra vilken kombination av privat och 

offentlig tillämpning av konkurrensrätten som resulterar i den mest effektiva konkurrensen? 

Vidar torde ett ställningstagande i frågan kräva att ett beslut i en mängd olika policy-frågor 

från domstolarnas sida. Lämpligheten i en sådan ordning kan definitivt kritiseras En alternativ 

argumentationslinje är att hävda att konkurrenskadedirektivet uttryckligen syftar till att säker-

ställa att enskildas rätt till ersättning ska kunna utövas på ett effektivt sätt,
200

 samt att i artikel 

11(4) ska tolkas restriktivt till förmån för den skadelidande eftersom bestämmelsen är utgör 

ett undantag från en huvudregel.
201

 

Sammanfattningsvis torde man kunna konstatera att det råder en bytande osä-

kerhet i frågan om vilket intresse som ska äga företräde vid tolkning av bestämmelsen. Det 

hade därför varit önskvärt att direktivet i vart fall gav nationella domstolar någon ledning i hur 

man ska tolka om ”full ersättning inte kan erhållas från andra företag”, och därigenom undvi-

kit situationen att nationella domstolar kan komma behöva ta ställning i såväl policy-frågor 

som nationalekonomiska spörsmål om vad som leder till en effektiv konkurrens. 

6.1.2 Står artikel 11(4)i konkurrensskadedirektivet i strid med EU:s primärrätt? 

Innan frågan i underrubriken behandlas anser jag det nödvändigt att presentera vissa aspekter 

av EU-rättens grundläggande struktur. 

Enligt Bernitz kan EU:s normhierarki åskådliggöras på följande sätt:
202

 

                                                 
200 Se även skäl 4 till konkurrensskadedirektivet. 
201 Att tolka ett undantag från en huvudregel restriktivt är en vanligt förekommande tolkningsmetod i EU-domstolen. Se t.ex. 

dom av den 15 juni 1989 i mål 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, REG 1989, s. 1737, p. 13, av den 11 augusti 

1995 i mål C-453/93, Bulthuis-Griffioen, REG 1995, s. I-2341, p. 19, av den 7 september 1999 i mål C-216/97, Gregg, REG 

1999, s. I-4947, p. 12, och av den 18 januari 2001 i mål C-150/99, Stockholm Lindöpark, REG 2001, s. I-493, p. 25) 
202 Berntiz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 179. 
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Det är viktigt att påpeka att EU:s allmänna rättsprinciper intar en något speciell ställning i den 

presenterade normhierarkin. Principerna används bl.a. vid tolkningen av fördragen och rättig-

hetsstadgan.
203

 De allmänna principerna ska även användas vid tolkningen av underordnade 

normer i hierarkin. EU-domstolen har även en möjlighet att ogiltighetsförklara en rättsakt 

eller annan underordnad norm om denna skulle stå strid med en allmän primärrättslig prin-

cip.
204

 

Det har förhoppningsvis framgått tydligt av det som lagts fram ovan att EU-rätten 

inte endast påverkar medlemstaterna, utan att EU-rätten även har stor effekt på enskildas 

rättsställning. I BRT konstaterade EU-domstolen att artiklarna 101 och 102 FEUF har horison-

tell direkt effekt. Därefter, i Frankovic, fastställdes att medlemstaters överträdelser av unions-

rätten i vissa fall är skadeståndsgrundande. Att även enskilda kunde krävas på skadestånd i 

fall de gjort sig skyldiga till överträdelser av konkurrensrätten slogs sedan fast i Courage. 

Slutligen, innan jag kommer in på delavsnittets huvudsakliga frågeställning, vill jag återigen 

påminna om vad EU-domstolen slog fast i Van Gend en Loos. 

”På samma sätt som gemenskapsrätten ålägger de enskilda förpliktelser, är den också avsedd att skapa 

rättigheter som blir en del av de enskildas rättsliga arv. Rättigheterna uppkommer inte enbart då detta 

                                                 
203 Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 111.  
204 Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 111. 



 

51 

 

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:”
205

 [Kursivering 

tillagd.] 

 Artiklarna 101 och 102 FEUF skapar alltså såväl rättigheter som skyldigheter 

för enskilda. Rättigheter och skyldigheter som är skadeståndsrättligt sanktionerade. Mycket 

talar således i riktningen att det finns en allmän princip om att skadestånd ska utgå mellan 

enskilda vid överträdelser av EU-rättsliga normer med horisontell direkt effekt.
206

 Det handlar 

således om en EU-rättslig norm i form av en allmän princip. Som framgår av den presenterade 

normhierarkin utgör allmänna principer en del av primärrätten.  

En lägre norm som står i konflikt med en högre norm kan, som sagt, ogiltig-

förklaras av EU-domstolen. Bestämmelserna i konkurrenskadedirektivet om sanktionsavgifts-

befriade företags minskade skadeståndsansvar (d.v.s. undantaget till huvudregeln om solida-

riskt ansvar) innebär en inskränkning av en skadelidandes unionsrättsligt grundande rättighet-

er. Rättigheter som emanerar ur FEUF och allmänna rättsprinciper. Bestämmelserna om ett 

minskat solidariskt ansvar innebär även ett ingripande i de skyldigheter som åläggs den en-

skilda med stöd av FEUF och allmänna rättsprinciper. Mot denna bakgrund inställer sig föl-

jande fråga: Är det verkligen möjligt att genom sekundärrätt göra ingripanden i rättigheter 

och skyldigheter som framgår av primärrätten? Enligt min mening är det inte uteslutet att 

EU-domstolen skulle kunna komma ogiltigförklara direktivets bestämmelser om minskat ska-

deståndsansvar med motiveringen att de utgör en otillåten inskränkning av primärrättsliga 

rättigheter och skyldigheter. Huruvida denna fråga kommer prövas någon gång i framtiden 

åsterstår att se. 

6.2 Utlämnande av bevis 

Artikel 6(6) i konkurrenserskadedirektivet föreskriver att nationella domstolar inte någonsin 

får ålägga en part eller tredje part att lämna ut följande beviskategorier: (a) förklaringar inom 

ramen för eftergiftsprogrammet och (b) förlikningsinlagor.
207

 Det rör sig alltså om ett absolut 

förbud för nationella domstolar att godkänna ett yrkande om edition avseende vissa typer av 

handlingar. Det föreskrivs inga undantag från förbudet. I följande avsnitt ska jag analysera 

                                                 
205 Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen (REG 1962, s. 1; svensk specialutgåva, 

volym 1. 
206 Som Hettne och Eriksson påpekar hänvisade EU-domstolen i Courage till Factortame och mål Simmenthal, C-106/77, 

EU:C:1978:49. Två mål som inte på något sätt handlar om konkurrensrätt. Detta är ett starkt argument till varför man torde 

kunna tala om att det här rör sig just en allmän princip. Se Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och 

genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 215. 
207 Se avsnitt 4.4.2.1 
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bestämmelsen mot bakgrund av två relativt nya rättsfall från EU-domstolen. Domarna medde-

lades innan konkurrensskadedirektivet hade trätt i kraft. 

6.2.1 Står artikel 6(6) i konkurrensskadedirektivet i strid med EU:s primärrätt? 

Frågan om utlämnande av bevis som finns i en konkurrensmyndighets ärendeakt har prövades 

av EU-domstolen i Pfleiderer
208

 och Donau Chemie
209

.  

6.2.1.1 Pfleiderer 

I rättsfallet hade ett flertal dekorpapperföretag bötfällts av den tyska konkurrensmyndigheten 

för delaktighet i ett konkurrensbegränsande samarbete enligt artikel 101 FEUF. Pfleiderer var 

kund till ett av de bötfällda företagen. I samband med att Pfleiderer förberedde en skade-

ståndstalan ansökte denne om att få ut samtliga handlingar i ärendet hos den tyska konkur-

rensmyndigheten, inklusive dokument som hade lämnats in i syfte att få avgiftsbefrielse enligt 

det tyska eftergiftsprogrammet. Den tyska konkurrensmyndigheten beslutade att endast lämna 

ut vissa delar av det begärda materialet. Därefter begärde Pfleiderer ånyo om att få tillgång till 

samtliga handlingar i ärendet. Även denna gång kom den tyska konkurrensverket fram till att 

endast vissa delar av akten kunde lämnas ut. Handlingar som lämnats in i syfte att få eftergifts 

utlämnandes inte heller denna gång. Pfleiderer valde då att gå till domstol som beslutade att 

begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Frågan gällde om handlingar som överläm-

nats inom ramen för ett eftergiftsprogram kunde lämnas ut till den som föreberedde en civil-

rättslig skadeståndsprocess på grund av skada denne lidit av ett konkurrensbegränsande sam-

arbete. 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att program för förmånlig behandling ut-

gör ett användbart verktyg för att effektivt kunna avslöja och sätta stopp för överträdelser av 

konkurrensreglerna och gagnar således syftet att artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF ska till-

lämpas effektivt.
210

 Domstolen slog även fast att om de handlingar som avser ett förfarande 

för förmånlig behandling översänds till dem som har för avsikt att väcka en skadeståndstalan, 

skulle effektiviteten hos dessa program kunna påverkas eftersom personer inblandade i en 

överträdelse skulle avskräckas från att delta.
211

 Därefter erinrade domstolen att det likväl föl-

jer av EU-domstolens fasta rättspraxis att var och en har rätt att begära skadestånd med anled-

                                                 
208 Dom Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389. 
209 Dom Donau Chemie, C-536/11, EU:C:2013:366. 
210 Pfleiderer, p. 26. 
211 Pfleiderer, p. 26-27. 
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ning av en skada som orsakats av ett beteende som kan begränsa eller snedvrida konkurren-

sen.
212

  

Mot denna bakgrund fann EU-domstolen att EU-rättens bestämmelser på området för 

konkurrensbegränsande samverkan ska tolkas så att de inte utgör ett hinder för att en person 

som lider skada på grund av en överträdelse av unionens konkurrensrätt och som avser att 

göra gällande skadeståndsanspråk, ges tillgång till de handlingar som avser ett förfarande för 

förmånlig behandling beträffande den som gjort sig skyldig till överträdelsen i fråga. Det an-

kommer emellertid på de nationella domstolarna att inom ramen för den nationella rätten fast-

ställa vilka villkor som ska vara uppfyllda för att tillgång ska ges eller nekas, varvid de nat-

ionella domstolarna ska göra en avvägning mellan intresset av att överlämna information och 

intresset av att skydda denna i varje enskilt fall.
 213

 

6.2.1.2 Donau Chemie 

I Donau Chemie prövade EU-domstolen om en bestämmelse i österrikisk rätt stod i strid med 

unionsrätten. Den österrikiska bestämmelsen innebar ett de facto förbud mot utlämnande av 

handlingar som överlämnats i samband med ett program för förmånlig behandling. EU-

domstolens hänvisade till Pfleiderer och anförde att de nationella domstolarna måste göra en 

avvägning mellan intresset av att överlämna informationen och intresset av att skydda denna i 

varje enskilt fall.
214

 Vidare påpekade domstolen att även om intresseavvägningen ska göras 

inom ramen för den nationella rätten, så får den nationella rätten inte vara utformad på ett 

sådant sätt att den utestänger alla möjligheter för de nationella domstolarna att göra avväg-

ningen i varje enskilt fall.
215

 

 Därefter erinrade domstolen om att det även är viktigt att beakta intresset av 

att upprätthålla eftergiftsprogrammens effektivetet och att medlemsstaterna inte får reglera 

tillgången till de ifrågavarande handlingarna på så sätt att det skadar allmänna intressen, 

såsom bland annat effektiviteten hos den politik som förs för att bekämpa åsidosättanden av 

konkurrensrätten.
216

 Detta innebär, ansåg domstolen, att de nationella domstolarna i sin av-

vägning för det första ska bedöma sökandens intresse av att få tillgång till handlingarna för att 

förbereda sin skadeståndstalan, varvid de särskilt ska beakta om sökanden eventuellt har andra 

                                                 
212 Pfleiderer, p. 27. 
213 Pfleiderer, p. 32. 
214 Donau Chemie, p. 34. 
215 Donau Chemie, p. 35. 
216 Donau Chemie, p. 41-42. 
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möjligheter till sitt förfogande. För det andra ska de nationella domstolarna beakta de faktiskt 

skadliga följder som en sådan tillgång skulle kunna få för allmänintresset eller andra perso-

ners legitima intresse.
217

 Avseende hur intresseavvägningen ska gå till i praktiken fann EU-

domstolen att enbart åberopandet av en risk för att tillgången till bevis som återfinns i hand-

lingarna i ett konkurrensrättsligt förfarande och som är nödvändiga för att grunda en sådan 

skadeståndstalan skulle kunna påverka effektiviteten av ett program för förmånlig behandling 

ska inte vara tillräckligt för att motivera en nekad tillgång till dessa handlingar.
218

 Det är näm-

ligen enbart förekomsten av en risk att en given handling medför faktisk skada för allmänin-

tresset av ett effektivt nationellt program för förmånlig behandling som kan motivera att 

denna handling inte lämnas ut. Mot bakgrund av detta slog EU-domstolen fast att 

”Unionsrätten och i synnerhet effektivitetsprincipen utgör hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken till-

gången till handlingar i ett nationellt förfarande om tillämpningen av artikel 101 FEUF, inbegripet handlingar 

som lämnats in inom ramen för ett program för förmånlig behandling, enbart kan beviljas tredje män som inte är 

parter i nämnda förfarande och som avser att väcka en skadeståndstalan mot deltagarna i en kartell om samtliga 

parter i nämnda förfarande lämnat sitt samtycke därtill, varvid den nationella domstolen inte har någon möjlighet 

att göra en avvägning mellan de berörda intressena.”219 

6.2.1.3 Slutsatser 

 I Donau Chemie slår EU-domstolen uttryckligen fast att en bestämmelse som 

innebär ett de facto förbud för nationella domstolar att ålägga part eller tredje part att lämna ut 

vissa dokument är oförenligt med effektivitetsprincipen.
220

 Domstolen anger vidare, i både 

Plfeiderer och Donau Chemie, att de nationella domstolarna måste ha en möjlighet att göra en 

avvägning mellan intresset av att översända information och intresset av att skydda denna 

information
221

 och de även har en skyldighet att göra en sådan avvägning i varje enskilt fall.
222

  

Det framgår även av denna praxis att EU-domstolen inte har gjort någon 

skillnad mellan olika typer av dokument som lämnats in i samband med deltagande i ett efter-

giftsprogram, utan EU-domstolen har uttalat sig om alla typer av handlingar som avser ett 

förfarande för förmånlig behandling.
223

 Vidare är det viktigt att understryka det Kersting har 

påpekat om att EU-domstolen inte fattat sina beslut mot bakgrunden att ”det saknas unions-

                                                 
217 Donau Chemie, p. 44-45. 
218 Donau Chemie, p. 46. 
219 Donau Chemie p. 49. 
220 Se framförallt Donau Chemie, p. 31. 
221 Se framförallt Pfleiderer, p. 30. 
222 Se framförallt Pfleiderer, p. 31. 
223 Se Pfleiderer p. 32 och p. Donau Chemie p..49. Domstolen använder där sig av uttrycken ”handlingar som avser ett förfa-

rande för förmånlig behandling” respektive ” handlingar som lämnats in inom ramen för ett program för förmånlig behand-

ling.” 
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rättsliga bestämmelser på området”.
224

 Det torde således inte gå att argumentera att EU-

domstolens uttalanden endast avser nationella regler om utlämnande av bevis.
225

 

 Det torde således vara möjligt att konstatera att EU-domstolen har slagit fast 

att ett absolut förbud likt den som går att finna i artikel 6(6) i konkurrensskadedirektivet är 

oförenlig med den primärrättsliga effektivitetsprincipen. Vidare har EU-domstolen inte gjort 

någon skillnad mellan olika typer av handlingar som lämnats in inom ramen för ett eftergifts-

program utan har istället konsekvent hänvisat till samtliga handlingar. Slutligen är EU-

domstolens uttalanden i Pfleiderer och Donau Chemie inte begränsade i så motto att de endast 

avser nationella regler om utlämnande av handlingar, utan räckvidden av domstolens uttalan-

den torde även omfatta unionsrättsliga bestämmelser på området. Sammantaget innebär detta 

enligt min mening att det i vart fall inte går att utesluta att EU-domstolen skulle kunna komma 

att ogiltigförklara artikel 6(6) i konkurrensskadedirektivet med motiveringen att den strider 

mot den primärrättsliga effektivitetsprincipen. 

6.3 Sammanfattande slutsatser 

 I detta avsnitt har jag pekat på två bestämmelser i direktivet som eventuellt 

står i strid med EU:s primärrätt. Det handlar om artikel 6(6) och artikel 11(4). Min uppfatt-

ning är att den inte går att utesluta att EU-domstolen kan komma att ogiltigförklara dessa be-

stämmelser med motiveringen att de strider mot EU:s primärrätt. 

 Artikel 11(4) är problematiskt i den meningen att den utgör ett tydligt ingrepp 

i enskilds rätt till att effektivt kunna kräva ersättning för skada denne lidit p.g.a. en ett företag 

begått en överträdelse av konkurrensrätten. Denna rättighet framgår av primärrättsliga nor-

mer. Artikel 11(4) innebär även ett ingripande i den skyldighet som primärrättsliga normer 

stadgar för enskilda. Min slutsats är att det ter sig märkligt att sekundrättsliga normer i form 

av ett direktiv ska kunna göra inverkan på rättigheter och skyldigheter som primärrättsliga 

normer ger enskilda. 

 Artikel 6(6) är problematisk i det att bestämmelsen torde kunna stå i strid med 

EU-domstolens praxis i Pfleiderer och Donau Chemie. I dessa rättsfall har EU-domstolen 

uttalat att ett de facto förbud för nationella domstolar att ålägga part eller tredje part att lämna 

ut vissa dokument är oförenligt med effektivitetsprincipen samt att de nationella domstolarna 

                                                 
224 Se Pfleiderer p. 20. 
225 Kerstin, Christian, Removing the Tension Between Public and Private Enforcement: Disclosure and Privileges for Suc-

cessful Lenience Applicants, Journal of European Competition Law & Practice, 2014,Vol 5., No.1. 
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måste ha en möjlighet att göra en avvägning mellan intresset av att översända information och 

intresset av att skydda denna information i varje enskilt fall. Det går således inte att utesluta 

att EU-domstolen skulle kunna komma till slutsatsen att dessa bestämmelser ska ogiltigför-

klars då de strider mot primärrätten.  
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7 Sammanfattande kommentarer 

I det inledande kapitlet formulerades tre frågeställningar. Det är min förhoppning uppsatsen 

har besvarat dessa. Detta avslutande kapitlet avser att återge svaren i komprimerad form. 

Fråga 1: Konkurrensskadedirektivet innehåller ett flertal bestämmelser av processrättslig karaktär. Hur 

förhåller sig dessa till principen om medlemstaternas processautonomi? 

Principen om medlemstaternas processautonomi grundar sig i det faktum att EU-rätten typiskt 

sätt saknar egna sanktions- och processregler, något som i sin tur har sin orsak i att unionen 

inte har någon generell lagstiftningskompetens på processrättens område. När nationella dom-

stolar prövar en talan som grundar sig i unionsrätten är utgångspunkten således att medlemsta-

terna tillämpar sina egna processuella regler. Medlemstaterna processrätt får dock inte vara 

utformad hur som helst, utan EU-rätten ställer härvid ett antal krav. I Rewe-Zentralfinanz slog 

EU-domstolen fast att medlemstaternas självbestämmande är underkastad två principer; lik-

värdighetsprincipen och effektivitetsprincipen. Likvärdighetsprincipen innebär att medlemsta-

ternas regler inte får vara mindre förmånliga än dem som avser en liknande talan enligt nat-

ionell rätt. Effektivitetsprincipen stipulerar i sin tur att de nationella processreglerna inte får 

vara utformade på ett sådant sätt att utövandet av de rättigheter som följer av unionsrätten i 

praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt. I efterföljande praxis kom EU-domstolen att ut-

vidga innebörden av effektivitetsprincipen vilket ledde ytterligare intrång i medlemstaternas 

autonomi. 

 Konkurrenskadedirektivet innehåller som sagt ett flertal bestämmelser av pro-

cessrättslig karaktär. Hur förhåller sig dessa regler egentligen till principen processautonomi? 

Utgör direktivet ett tillåtet eller otillåtet ingrepp i denna självbestämmande rätt? Svaret är att 

reglerna inte utgör ett otillåtet ingrepp. Principen om processautonomi är endast en utgångs-

punkt. Av EU-domstolen fasta praxis framgår det medlemstaterna har att tillämpa sina egna 

processregler endast i den mån det saknas unionsrättslig lagstiftning. Principen om process-

autonomi innebär inte att EU är förhindrad att anta bestämmelser av processrättslig karaktär 

givet att EU har kompetens inom det ifrågavarande området. Att EU saknar kompetens att 

anta processrättsliga regler med allmän tillämplighet innebär inte att EU inte får reglera pro-

cessrättsliga frågor inom de områden unionen har kompetens. 
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Fråga 2: Finns det några regler i konkurrensskadedirektivet som kan anses som systemfrämmande för 

den svenska civilprocessrätten? 

I uppsatsen identifierades två bestämmelser i konkurrensskadedirektivet som kan anses som 

systemfrämmande för den svenska civilprocessrätten. För det första utgör artikel 6(6) i direk-

tivet ett undantag från principen om fri bevisföring. Principen, som utgör en mycket stark 

huvudregel, innebär att det inte finns några begränsningar avseende den bevisning som får 

läggas fram. Att införa ett bevisförbud är således en systemfrämmande regel för den svenska 

civilprocessen. 

 Artikel 9 i direktivet föreskriver att medlemstaterna ska se till att en överträ-

delse av konkurrensrätten som en nationell konkurrensmyndighet (eller en överprövnings-

domstol) har slagit fast i ett slutligt beslut ska anses vara ett faktum som inte kan vederläggas 

vid en efterföljande skadeståndstalan enligt artikel 101 eller 102 FEUF eller nationell konkur-

rensrätt. Bestämmelsen innebär ett undantag från huvudregeln i svensk rätt om att rättskraften 

begränsas till att gälla mellan parterna, den rättsföljd som det varit fråga om samt det beslu-

tande organets sakliga behörighet. Även denna bestämmelse i konkurrensskadedirektivet 

måste anses som systemfrämmande för den svenska civilprocessen.  

Fråga 3: Finns det några bestämmelser i konkurrensskadedirektivet som eventuellt står i konflikt med 

EU:s primärrätt? 

I avsnitt 6.1 och 6.2 lyfte jag fram omständigheter som kan användas som argument för att 

konkurrensskadedirektivets bestämmelser i artikel 11(4) och 6(6) kan stå i konflikt med EU:s 

primärrätt. 

 Konkurrensskadedirektivet föreskriver att när ett flertal företag tillsammans 

överträtt konkurrensrätten genom ett gemensamt beteende ska de stå ett soldiariskt ansvarig 

för den skada som överträdelsen av orsakat.
226

 Direktivet stadgar en skyldighet för medlem-

staterna att genomföra vissa undantag till huvudregeln om solidariskt ansvar. Ett av undanta-

get innebär att företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse endast har ett subsidiärt skade-

ståndsansvar gentemot skadelidande som inte är deras direkta eller indirekta kontraktsparter. 

Endast om skadelidande inte kan få full ersättning från övriga skadegörare har denne rätt att 

vända sig till den subsidiärt ansvarige.
227

 Regeln innebär en inskränkning av enskildas rättig-

heter. Dessa rättigheter framgår direkt av artikel 101 och 102 FEUF. Det rör sig alltså om 

                                                 
226 Se artikel 11(1) konkurrensskadedirektivet. 
227 Se artikel 11(4) i konkurrensskadedirektivet. 
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rättigheter grundade i EU:s primärrätt. Vidare innebär artikel 11(4) även att de skyldigheter 

som artiklarna 101 och 102 ålägger enskilda påverkas. Enligt min mening strider det mot 

EU:s normhierarki att inskränka rättigheter och skyldigheter som flyter ur EU:s primärrätt 

genom sekundärrättslig lagstiftning. Därutöver anser jag att det går att argumentera för att 

Courage ger stöd att uppfattningen att det finns en generell princip om att skadestånd ska 

kunna utgå mellan enskilda vid överträdelser av EU-rättsliga normer med direkt effekt, vilket 

innebär att artikel 11(4) även utgör en inskränkning av rättigheter och skyldigheter som grun-

das på allmänna principer, vilket, som sagt, torde strida mot EU:s normhierarki. 

Artikel 6(6) stadgar att nationella domstolar inte någonsin får ålägga en part eller tredje part 

att lämna ut följande beviskategorier: (a) förklaringar inom ramen för eftergiftsprogrammet 

och (b) förlikningsinlagor. Enligt min går det att argumentera för att denna bestämmelse står i 

strid med effektivitetsprincipen. Jag menar att EU-domstolen domar i Plfeiderer och Donau 

Chemie ger stöd för åsikten att ett kategoriskt förbud likt det i artikel 6(6) kan stå i strid med 

effektivitetsprincipen. I och med att allmänna principer utgör en del av primärrätten går det 

således att argumentera för att artikel 6(6) konkurrensskadedirektivet står i strid med EU:s 

primärrätt. 
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