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Genom EG-domstolens dom i det s.k. Francovich-målet fastställdes år 1991 att med-
lemsstaterna kan åläggas ett ansvar för skada som drabbar enskilda på grund av sta-
tens överträdelse av EG-regler. Principen har härefter utvecklats i ett flertal avgöran-
den. I december 1998 uttalade EFTA-domstolen att en stat som är part i EES-avtalet
kan åläggas ett ansvar för skada som drabbar enskilda på grund av statens överträ-
delse av ett direktiv som omfattas av detta avtal. I Sverige har en statlig utredning över-
vägt frågan om de svenska reglerna om det allmännas skadeståndsansvar står i över-
ensstämmelse med de principer som EG-domstolen lagt fast i Francovich och därefter
följande domar. Utredaren (författaren) anser inte att den grundläggande bestäm-
melsen om det allmännas ansvar i den svenska skadeståndslagen behöver ändras men
menar däremot att den s.k. taleförbudsregeln, som inskränker möjligheten att föra
talan om ersättning mot staten med anledning av beslut av de högsta lagstiftande och
dömande instanserna, bör upphävas. Viden nordisk jämförelse kan konstateras bla. att
man varken i Danmark eller Finland övervägt några lagändringar med anledning av
EG-domstolens avgöranden i Francovich-målet och därefter följande domar och att
EFTA-domstolens rådgivande yttrande synes innebära att Francovich-doktrinen nu får
ytterligare aktualitet om den skall anses omfatta också EES-avtalets parter.

Anna Skarhed är född år 1952, blev jur. kand. år 1977 och rådman år 1991. Hon har
arbetat i tingsrätt och hovrätt samt med utredningsuppdrag för Justitiedepartementet,
med särskild inriktning på skadeståndsrätt. Hon var sekreterare i Kommittén för över-
syn av det allmännas skadeståndsansvar och har som särskild utredare övervägt frå-
gan om det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler.

1. Inledning

Genom EG-domstolens dom den 19 november 1991 i förenade målen C-6/90 och
C-9/90 [1991] ECR 1-5357 Francovich fastställdes principen om och de grund-
läggande förutsättningarna för medlemsstaternas ansvar för skada som drabbar
enskilda på grund av överträdelser av gemenskapsrätten som kan tillskrivas det
allmänna. Efter Francovich-domen har EG-domstolen i ett antal avgöranden
utvecklat och preciserat omfattningen av medlemsstaternas skadeståndsansvar
vid överträdelse av EG-regler. I december 1998 fastställde EFTA-domstolen i ett
rådgivande yttrande i målet E-9/97 Erla Maria Sveinbjörnsdóttir vs. The
Government of Iceland att en stat som är part i EES-avtalet ansvarar för skada
som drabbar enskilda på grund av att staten på ett felaktigt sätt genomfört ett
direktiv som omfattas av detta avtal.
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I det här referatet beskrivs inledningsvis kortfattat den svenska skadestånds-
lagens bestämmelser om det allmännas skadeståndsansvar samt de kriterier som
EG-domstolen fastställt i de domar där principen om medlemsstaternas skade-
ståndsansvar vid överträdelse av gemenskapsrätten utvecklats. Härefter följer en
jämförelse mellan det av EG-domstolen bestämda skadeståndsansvaret och det
allmännas skadeståndsansvar enligt svensk rätt. Slutligen väcks tre frågor;

1) Behöver de svenska och/eller de övriga nordiska ländernas lagregler om det
allmännas skadeståndsansvar ändras för att stå i överensstämmelse med de prin-
ciper EG-domstolen fastställt i Francovich och därefter följande domar och är det
över huvudtaget möjligt eller nödvändigt att åstadkomma en fullständig överens-
stämmelse mellan nationell rätt och EG-rätten så som den utformats av EG-dom-
stolen?

2) I den svenska skadeståndslagen, 3 kap. 7 §, finns en bestämmelse som inne-
bär att talan om ersättning mot staten för skada som drabbat en enskild som
huvudregel inte får föras med anledning av beslut av de högsta lagstiftande och
dömande instanserna. Denna regel har sin motsvarighet i den finska skade-
ståndslagen (3 kap. 5 §) medan det i dansk rätt saknas någon motsvarande regel.
Står denna regel i överensstämmelse med EG-rätten och om så inte är fallet hur
bör konflikten lösas?

3) Innebär EFTA-domstolens avgörande i målet E-9/97 att Francovich-doktri-
nen nu får anses omfatta också EES-avtalets parter och skall detta i så fall ses
som ett steg på vägen mot ett ytterligare närmande mellan EES och EU?

2. Det allmännas skadeståndsansvar enligt svensk rätt

Föreskrifter om statens och kommunernas skadeståndsansvar utanför avtalsför-
hållanden finns i svensk rätt dels i skadeståndslagen (1972:207), nedan kallad
SkL, dels i ett antal lagar som innehåller bestämmelser om skadestånd på speci-
ella områden. Frågan om utformningen av de svenska reglerna om det allmännas
skadeståndsansvar har senast behandlats av Kommittén för översyn av det all-
männas skadeståndsansvar som år 1993 avlämnade betänkandet Det allmännas
skadeståndsansvar (SOU 1993:55)* samt av Utredningen om det allmännas ska-
deståndsansvar vid överträdelse av EG-rätten som i februari 1998 avlämnade
betänkandet Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler
(SOU 1997:194).2 De svenska lagregler som i detta sammanhang främst är av
intresse är bestämmelserna om det allmännas skadeståndsansvar i 3 kap. SkL. I
svensk rätt finns emellertid utöver skadeståndslagens regler ett antal lagar som

1 Kommitténs förslag har lett till lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 1999. Dels en ny 3 kap.
3 § SkL som innebär en utvidgning av ansvaret för ren förmögenhetsskada som vållas genom att en
myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, dels en lag (1998:714)
om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder som ersätter den tidigare lagen
(1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning. Dessa lagändringar behandlas inte vidare här.
2 Betänkandet har remissbehandlats men ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder.
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innehåller bestämmelser om skadeståndsansvar för det allmänna på speciella
områden. (Se härom SOU 1993:55 avsnitt 4.4.) Efter Sveriges inträde i EU har
även tillkommit skadeståndsregler som har sin grund i gemenskapsrättsliga
direktiv. Ett exempel på sådana regler är bestämmelser om skadeståndsansvar för
upphandlande enhet i 7 kap. 6-8 § lagen (1992:1528) om offentlig upphand-
ling.

Den grundläggande bestämmelsen om det allmännas skadeståndsansvar i den
svenska lagen finns i 3 kap. 2 § SkL och har följande lydelse:

«Staten eller kommun skall ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsska-
da, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för
vars fullgörande staten eller kommunen svarar.

Vad som sägs i första stycket om kommun gäller också landstingskommun, kom-
munalförbund, församling och kyrklig samfällighet.»

Enligt 3 kap. 2 § SkL åligger ersättningsskyldighet staten eller kommun. Att stat
eller kommun ansvarar även om skadan i realiteten vållats av en viss myndighet
eller av en privat uppdragstagare hänger samman med regelns uppbyggnad kring
begreppet myndighetsutövning. Tanken är att all myndighetsutövning får anses
ha sitt ursprung i offentligrättsliga regler som ger stat och kommun vissa exklu-
siva maktbefogenheter och att den som utför en uppgift som utgör ett led i myn-
dighetsutövning därmed får anses utöva sådana maktbefogenheter som endast
tillkommer stat och kommun. Det framstår därmed som naturligt att det ekono-
miska ansvaret skall bäras av staten eller av en kommun.

Den skada som ersätts är person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada.
Liksom övriga regler i skadeståndslagen innebär 3 kap. 2 § SkL ett ansvar för
styrkt vållande. Det är således fråga om ett culpaansvar men enligt departements-
chefens uttalanden i propositionen med förslag till skadeståndslag bör frågan
huruvida skadeståndsansvar föreligger avgöras på grundval av en mer objektiv
bedömning av det förfarande som har orsakat skadan än vad som är fallet enligt
den grundläggande regeln om ansvar för eget vållande i 2 kap. 1 § SkL. Man bru-
kar tala om en objektiviserad culpabedömning. För ansvar enligt 3 kap. 2 § SkL
krävs inte att man kan peka ut någon viss person som oaktsam, flera mindre miss-
tag kan tillsammans utgöra ett ansvarsgrundande fel och det allmännas ansvar
omfattar även situationer där skadevållaren kan åberopa sådana subjektiva ursäk-
ter för sitt objektivt culpösa handlingssätt som fritar honom från personligt ansvar.

Det viktigaste kriteriet för att avgränsa det allmännas ansvar är kravet att ska-
dan skall ha vållats «vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande
staten eller kommunen svarar».3 För att en åtgärd eller ett beslut, innefattande

'Angående begreppet «vid myndighetsutövning» i skadeståndslagen se Bertil Bengtsson, Skadestånd
vid myndighetsutövning I, 1976, avsnitt 3.11 och Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen,
1990, avsnitt 2.5, promemorian Ds 1989:12 s. 23 ff. samt SOU 1993:55 avsnitt 4.3.
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handling eller underlåtenhet, skall anses utgöra myndighetsutövning bör i all-
mänhet följande förutsättningar vara uppfyllda:

a) Det skall vara fråga om en åtgärd som avgörs ensidigt av det allmännas
företrädare.

b) Åtgärden skall komma till stånd och få rättsverkningar i kraft av offentlig-
rättsliga regler.

c) Åtgärden skall direkt medföra, eller kunna leda till, bestämda rättsverk-
ningar av positiv eller negativ innebörd för den enskilde. Det krävs däremot inte
att åtgärden utmynnar i ett bindande beslut.

d) Åtgärden skall, åtminstone i sin förlängning, vara uttryck för det allmännas
maktbefogenheter gentemot den enskilde.

e) Åtgärden skall vidtas av ett rättsubjekt som därvid intar en offentlig mono-
polställning på så sätt att ingen enskild kan vidta samma åtgärd med motsvarande
verkan.

f) Den enskilde, mot vilken åtgärden riktas, skall inta en beroendeställning i
förhållande till det allmänna. Denna har sin grund i de förhållanden som anges i
a - e ovan.

Av särskilt intresse i detta sammanhang är också den svenska bestämmelsen i
3 kap. 7 § SkL som har följande lydelse:

«Talan om ersättning enligt 2 § får inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller
regeringen eller av Högsta domstolen eller Regeringsrätten, om inte beslutet upphävts
eller ändrats. Sådan talan får inte heller föras med anledning av beslut av lägre myn-
dighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Rege-
ringsrätten, utan att beslutet upphävts eller ändrats.»

Denna bestämmelse som rent lagtekniskt är en processuell regel innebär i sak att
en enskild skadelidande, enligt svensk rätt, som huvudregel inte kan fa ersättning
för skador som orsakats av handlingar eller underlåtenhet av de högsta lagstif-
tande och dömande organen.

3. Medlemsstaternas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-
regler, den s.k. Francovich-doktrinen

Sedan Sverige den 1 januari 1995 blivit medlem i EU gäller enligt lagen
(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen att
samtliga de rättsakter, avtal och andra beslut som hade antagits av de europeiska
gemenskaperna vid tidpunkten för Sveriges anslutning därefter gäller i Sverige.

De grundläggande fördrag som Sverige liksom övriga EU-länder anslutit sig
till innebär bl.a. att varje medlemsstat är skyldig att tillämpa gemenskapsrätten
solidariskt och enhetligt. Medlemsstaterna är också ålagda att upprätthålla ett
effektivt skydd för de rättigheter som gemenskapsrätten tillförsäkrar enskilda
medborgare. Eftersom medlemsstaterna genom att inträda i Unionen lovat att
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följa de regler som Gemenskapen beslutat är det naturligt att den medlemsstat
som bryter mot dessa regler kan bli skyldig att utge ersättning till en enskild som
härigenom förorsakas skada. EG-domstolen har också vid upprepade tillfallen
understrukit att principen om rätt till ersättning för skada som drabbar enskilda
på grund av överträdelse av gemenskapsrätten utgör en väsentlig del av fördra-
gets system. Den tanke som ligger bakom detta, och som konkretiserades första
gången i domen i målet Francovich, är att gemenskapsrätten för att få fullt
genomslag måste kunna garantera att den enskilde tillförsäkras sina rättigheter
även om en enskild medlemsstat brustit i genomförande eller tillämpning av
gemenskapsrätten. En rätt till skadestånd utgör mot denna bakgrund en nödvän-
dig ingrediens för att tillgodose kravet på gemenskapsrättens fulla genomslag.

De avgöranden där EG-domstolen behandlat frågan om statens skadestånds-
ansvar omfattar följande typer av överträdelser:4

a) En medlemsstat har underlåtit att över huvud taget genomföra ett beslutat
direktiv.

b) En medlemsstat har för sent genomfört ett beslutat direktiv.
c) En medlemsstat har genomfört ett direktiv på ett felaktigt sätt.
d) En medlemsstat har brutit mot ett direktiv genom att ha en nationell före-

skrift som inte är förenlig med direktivets bestämmelser.
e) En myndighet i en medlemsstat har fattat ett beslut som står i strid med en

fördragsregel.
f) En medlemsstat har brutit mot Romfördraget genom att stifta en lag som

står i strid med bestämmelser i fördraget.
Domstolen har inte uttalat sig på ett sätt som tyder på att medlemsstaternas

ansvar för uppkomna skador skulle vara begränsat till att omfatta enbart de situa-
tioner som hittills prövats. Tvärtom torde skadestånd kunna komma i fråga vid
alla typer av överträdelser av EG-rätten. Det är emellertid inte alla överträdelser
som grundar rätt till ersättning, utan frågan om en viss överträdelse kan leda till
skadestånd måste i varje enskilt fall prövas utifrån de olika kriterier som nu när-
mare skall beskrivas.

För att en överträdelse skall kunna ge upphov till skadeståndsskyldighet för
det allmänna måste det vara fråga om överträdelser av gemenskapsrättsliga regler
som är bindande för staten, dvs. främst fördragsbestämmelser eller bestämmelser
i förordningar, direktiv eller beslut riktade till staten.

Domstolen har vidare uttryckligen påpekat att ersättningsansvar kan åläggas
oavsett om den regel som överträdelsen gäller har direkt effekt eller ej.

När det gäller själva överträdelsen kan denna enligt Domstolens avgöranden
bestå av en aktiv handling likaväl som av passivitet och såväl felaktig tillämpning
4 Denna sammanfattning bygger på den genomgång som återfinns i SOU 1997:194 avsnitt 8.
Hänvisningar sker inte här till de enskilda rättsfallen utan den som vill ha en närmare beskrivning av
i vilka mål Domstolen uttalat sig får vända sig till betänkandet. Det skall därvid noteras att ytterligare
domar där skadeståndsfrågan behandlats har meddelats under 1998 men att dessa endast utvecklat
redan tidigare angivna ståndpunkter.



984 Anna Skarhed

av en gemenskapsrättslig regel som tillämpning av en nationell regel som inte
står i överensstämmelse med gemenskapsrätten eller underlåtenhet att beakta en
relevant gemenskapsrättslig regel kan ge upphov till ett ersättningsansvar.

Ytterligare en del av frågan vilka överträdelser av en medlemsstat som kan
grunda rätt till ersättning för enskilda är frågan vilka organ som kan ådra staten
skadeståndsansvar. Domstolen har i denna del mycket tydligt uttalat att den i
Francovich-målet fastlagda principen om medlemsstaternas skadeståndsskyldig-
het gäller varje fall då en medlemsstat överträder gemenskapsrätten, oavsett vil-
ket organ i medlemsstaten som ansvarar för den handling eller underlåtenhet som
utgör överträdelsen. En enskild som drabbas av skada på grund av en överträ-
delse av gemenskapsrätten som kan tillskrivas det allmänna skall således ha
samma rätt till ersättning oavsett om överträdelsen består i att en enskild tjänste-
man tillämpat lagen felaktigt eller i att ett nationellt parlament beslutat en regel
som strider mot gemenskapsrätten.

För att kunna besvara frågan vilka överträdelser som kan föranleda skade-
ståndsskyldighet måste man även ta ställning till vilka organ som kan anses ingå
i begreppet «staten» och vilkas åtgärder därmed omfattas av medlemsstaternas
skadeståndsansvar. Om man sammanfattar de kriterier som har uppställts av
Domstolen kan man konstatera att

a) det aktuella organets juridiska form är utan betydelse,
b) organet skall tillhandahålla någon form av offentlig service,
c) ansvaret för att tillhandahålla den aktuella offentliga servicen skall ha ålagts

enligt ett statligt beslut,
d) det skall finnas någon form av statlig kontroll och
e) organet skall ha tilldelats särskild makt utöver vad som i allmänhet gäller i

rättsförhållanden mellan enskilda.
De överträdelser som kan ådra det allmänna ett skadeståndsansvar är, enligt

vad som nu beskrivits, brister vid införandet eller tillämpningen av bindande
gemenskapsrättsliga regler för vilka staten, inklusive åtgärder hänförliga till lag-
stiftaren, ansvarar. För att ersättningsskyldighet skall uppkomma i det enskilda
fallet måste emellertid den aktuella överträdelsen vara kvalificerad på visst sätt.
Domstolen uppställer här tre krav som uttryckligen anges vara nödvändiga och
tillräckliga för att det skall uppkomma en rätt till ersättning.

a) För det första skall den regel som överträtts vara avsedd att skapa rättighe-
ter för enskilda.

b) För det andra skall överträdelsen vara tillräckligt allvarlig.
c) För det tredje skall det finnas ett direkt orsakssamband mellan överträ-

delsen och den uppkomna skadan.
Dessa tre villkor uppställdes redan i Francovich-målet och har därefter uppre-

pats i de mål där skadeståndsfrågan varit uppe till bedömning.
De ansvarskriterier som hittills beskrivits har främst tagit sikte på överträ-

delsens objektiva sida. En fråga som fått stort utrymme i diskussionerna om inne-
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börden av Francovich-doktrinen och som ligger inom ramen för det krav som
säger att överträdelsen skall vara tillräckligt allvarlig, är om medlemsstaternas
skadeståndsansvar med svensk terminologi bör beskrivas som «strikt» eller om
rätten till ersättning kan göras beroende av att överträdelsen skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet. Skälen till detta är givetvis att det i svensk rätt, liksom i de
flesta av EU:s medlemsländer, finns ett subjektivt kriterium som måste vara upp-
fyllt för att det allmänna skall ådra sig ansvar. En läsning av den svenska språk-
versionen av EG-domstolens domar kan ge intrycket att Domstolen talar om ett
«strikt» ansvar för staten. Om man emellertid jämför med de engelska och fran-
ska versionerna modifieras dock den bilden och för att rätt förstå innebörden av
Domstolens resonemang är det sannolikt nödvändigt att försöka göra sig fri från
nationell begreppsbildning och terminologi. Domstolen konstaterar således att
det inte går att använda sig av begrepp som «fault» (eng.) eller «faute» (fra.) för
att kvalificera en överträdelse eftersom dessa begrepp har olika innebörd i olika
nationella rättsordningar. Vidare sägs att vissa objektiva och subjektiva omstän-
digheter som inom ramen för en nationell rättsordning anknyter till de nyss
nämnda begreppen kan ha betydelse för att avgöra om en överträdelse kan för-
anleda ansvar men Domstolen väljer att skapa ett eget uttryck för att beskriva vad
som krävs för att en överträdelse skall kunna medföra ansvar, nämligen att över-
trädelsen skall vara tillräckligt allvarlig.5

Domstolens resonemang framstår som logiskt och rimligt om man ser till dess
syfte, nämligen att uppnå en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten.

När en nationell domstol skall pröva ett krav på ersättning grundat på påstå-
ende om överträdelse av EG-regler skall frågan om rätt till ersättning föreligger
i det enskilda fallet avgöras med tillämpning av Gemenskapens regler så som
dessa, enligt vad som ovan kort beskrivits, utformats av EG-domstolen. Rätten
till ersättning är således, som Domstolen vid upprepade tillfällen betonat, direkt
grundad på gemenskapsrätten. När det härefter blir fråga om att fastställa ersätt-
ningen skall detta däremot ske med tillämpning av den nationella rättens process-
och skadeståndsregler. Den interna rättsordningen i medlemsstaten avgör således
vilken domstol som är behörig, vilken processordning som skall gälla och hur
ersättningen skall beräknas.

Domstolen har emellertid fastslagit att den nationella rättsordningen måste
uppfylla vissa minimikrav. Den nationella rätten får således inte ställa upp några
sådana processuella eller faktiska förutsättningar som medför att den enskilde
missgynnas i förhållande till vad som gäller när ersättningsanspråket grundas på
en överträdelse av nationella regler och de nationella reglerna får inte heller vara
utformade så att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att fa ersättning.
När det gäller utformningen av nationella processuella regler har Domstolen sär-

5 Den officiella svenska översättningen använder ordet «klar» vilket förefaller mindre lyckat om man
jämför med det engelska «a sufficiently serious breach» och det franska «que la violation soit suffi-
samment caractérisée».
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skilt tagit upp att det i nationella rättsordningar kan finnas inskränkningar hän-
förliga till statens ansvar för skada som orsakats av åtgärder för vilka den natio-
nella lagstiftaren ansvarar vilka kan vara utformade så att det blir praktiskt omöj-
ligt eller orimligt svårt för den enskilde att få sina rättigheter tillgodosedda.6

Också när det gäller skadeståndets materiella omfattning har Domstolen upp-
ställt vissa konkreta krav. Bland dessa kan nämnas att ersättningen måste mot-
svara den faktiskt uppkomna skadan, dock så att den nationella domstolen kan
beakta om den drabbade visat rimlig aktsamhet och sökt minimera skadan, t.ex.
genom att utnyttja de eventuella rättsmedel som stått till buds.

4. Medlemsstaternas skadeståndsansvar så som detta utformats av
EG-domstolen jämfört med det allmännas skadeståndsansvar enligt
svensk rätt

Vid en allmän jämförelse kan konstateras att det finns betydande likheter mellan
de argument som använts för att motivera ett skadeståndsansvar för medlemssta-
terna enligt gemenskapsrätten och för det allmänna enligt svensk rätt. Det främ-
sta syftet med det skadeståndsansvar som Domstolen fastlagt är att tillgodose
kravet att enskilda medborgare garanteras ett effektivt skydd för de rättigheter
som de är tillförsäkrade enligt gemenskapsrätten. De skäl som anfördes för att i
svensk rätt införa särskilda regler om det allmännas ansvar var bl.a. den s.k. rätts-
skyddstanken som betonar den enskildes beroendeställning och behov av skydd
när det allmännas verksamhet innefattar maktutövning mot enskilda, den enskil-
des behov av ersättning samt skadeståndets normbildande funktion gentemot
myndigheterna. Även om ordvalet skiljer sig och de olika argumenten betonats
något olika är det i grunden samma värderingar som inom de båda rättsordning-
ar lett fram till slutsatsen att det är motiverat att införa särskilda regler om ett ska-
deståndsansvar för det allmänna.

När det gäller frågan om skadeståndets närmare utformning och omfattning
blir den första frågan vilka organ som kan ådra staten/det allmänna ett skade-
ståndsansvar. Enligt Domstolen vilar ansvaret på «staten» men denna definieras
mycket vidsträckt så att också överträdelse som kan tillskrivas kommunala och
lokala myndigheter omfattas. Också regionala eller lokala offentliga myndighe-
ter kan ådra en medlemsstat skadeståndsansvar och även en enskild tjänsteman
kan vara att bedöma som ett utflöde av staten. Ett uttryck som Domstolen använt,
och som bör kunna användas som utgångspunkt när man skall bestämma vilka
organ som kan ådra staten ansvar, är att detta i vart fall gäller sådana organ som,
oavsett legal status, tillhandahåller offentlig service på grund av ett statligt beslut
och med statlig kontroll och som har givits särskilda befogenheter utöver vad
som gäller i ett privaträttsligt förhållande. Den svenska regeln i 3 kap. 2 § SkL

6 Domen i förenade målen C-46/93 och C-48/93 [1996] ECR 1-1029 Brasserie du pécheur och
Factortame III, p. 68.
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överensstämmer ganska väl med gemenskapsrättens ordning såtillvida att statli-
ga, regionala och lokala myndigheter liksom enskilda tjänstemän och organ som
inte är myndigheter men som tillhandahåller offentlig service under utövande av
särskild makt och med någon form av offentlig kontroll, kan ådra det allmänna
skadeståndsansvar.

Den svenska lagens tillämpningsområde avgränsas utöver vad som nu sagts
genom kravet att skadan skall ha vållats «vid myndighetsutövning». Något mot-
svarande begrepp forekommer inte i gemenskapsrätten. De uttalanden som
Domstolen gjort for att beskriva när en gemenskapsrättslig regel kan ha vertikal
direkt effekt7 överensstämmer emellertid i väsentliga delar med de resonemang
som använts när man försökt ringa in det svenska myndighetsutövningsbegrep-
pet. Även om ansvarskonstruktionerna skiljer sig finns det anledning anta att en
prövning enligt de båda regelsystemen oftast i praktiken skulle leda till en likar-
tad bedömning.8 Det bör dock anmärkas att det i svensk doktrin har diskuterats
om det svenska begreppet myndighetsutövning innefattar också beslut om gene-
rella lagar eller andra författningar som riktar sig till en obestämd krets, s.k.
normbeslut. Frågan är komplicerad och har viss koppling till den s.k. taleför-
budsregeln i 3 kap. 7 § SkL. Gemenskapsrättens krav på ett direkt orsakssamband
mellan överträdelsen och den uppkomna skadan torde emellertid i det enskilda
fallet i sak innebära en motsvarande prövning som en sådan nyanserad bedöm-
ning av begreppets innebörd, med beaktande av principerna om skyddat intresse
och adekvat kausalitet, som förordats i svensk juridisk doktrin av justitierådet och
professorn Bertil Bengtsson.

En klar skillnad mellan gemenskapsrättens skadeståndsansvar och det allmän-
nas ansvar enligt svensk rätt finns när det gäller skador orsakade av de högsta stats-
organen. Som redan nämnts finns i 3 kap. 7 § SkL en bestämmelse som innebär att
talan om ersättning enligt 3 kap. 2 § samma lag inte far föras med anledning av
beslut av de högsta lagstiftande och dömande instanserna om inte beslutet blivit
upphävt eller ändrat. Ansvaret enligt gemenskapsrätten omfattar även fel som
begåtts av lagstiftaren, t.ex. genom underlåtenhet att lagstifta eller genom beslut om
att införa nationella regler som står i strid med gemenskapsrätten. Domstolen har
särskilt betonat att statens ansvar omfattar handlingar och underlåtenhet som kan
tillskrivas såväl lagstiftaren som domstolarna och exekutiva organ.

När det gäller de tre särskilda krav som Domstolen uppställt för att staten skall
kunna åläggas ersättningsansvar (se p. 3 ovan) kan man konstatera att gemen-
skapsrätten och svensk rätt utformats på olika sätt men att den avgränsning av

7 Dessa resonemang bör kunna tillämpas analogt när det gäller att ta ställning till frågan om en över-
trädelse av ett visst organ kan ge upphov till skadeståndsansvar för staten. Se målet C-188/89 Foster
[1990] ECR 1-3313 samt SOU 1997:194 avsnitt 8.2.
8 Domstolens avgörande i målet C 152/84 Marshall I [1986] ECR 723 utgör dock ett exempel på en
situation där bedömningen skulle kunna skilja sig. I detta mål fann Domstolen att en offentlig arbets-
givare kunde åläggas ett skadeståndsansvar enligt gemenskapsrätten på grund av ett beslut som fat-
tats i anledning av ett anställningsförhållande.
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ansvaret som gäller enligt skadeståndslagen inte kan anses stå i strid med de prin-
ciper som Domstolen lagt fast i Francovich och följande avgöranden. Detta gäl-
ler även det svenska subjektiva rekvisitet i 3 kap. 2 § SkL att skadan skall ha vål-
lats genom «fel eller försummelse». Om man som ovan angetts bortser från de
termer som används och ser till innebörden av Domstolens resonemang i de
domar där medlemsstaternas skadeståndsskyldighet utmejslats så finner man att
dessa utmynnar i en nyanserad bedömning där objektiva och subjektiva omstän-
digheter vägs samman för att avgöra om en viss överträdelse - med Domstolens
ord i min översättning - är «tillräckligt allvarlig» för att grunda rätt till skade-
stånd. Det är viktigt att minnas att Domstolen därvid, i avsaknad av gemen-
skapsrättsliga regler, har en utgångspunkt för sin bedömning i de regler om ska-
deståndsansvar för staten som finns i medlemsländerna.

I det enskilda fallet - när en skadeståndstalan riktas mot staten - blir det den
nationella domstolens uppgift att bedöma om de omständigheter som käranden
åberopar innebär att prövningen huruvida skadeståndsskyldighet föreligger skall
ske enligt gemenskapsrätten eller enligt svensk rätt och om det därvid är någon
skadeståndsrättslig specialregel eller de allmänna principer som Domstolen lagt
fast i Francovich och följande avgöranden alternativt skadeståndslagen som skall
tillämpas. Det ansvar för medlemsstaterna som Domstolen bestämt genom sina
avgöranden, liksom det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, kan därvid
betecknas som en miniminivå. Den enskilde är alltid garanterad detta skydd men
kan härutöver enligt speciella regler vara tillförsäkrad ett ännu starkare skydd om
Gemenskapen eller en medlemsstat finner skäl att införa mer omfattande skade-
ståndsregler för särskilda situationer.

När en svensk domstol skall pröva ett skadeståndskrav som grundas på ett
påstående som innefattar att det allmänna gjort sig skyldigt till en överträdelse av
gemenskapsrätten skall den svenska domstolen, under förutsättning att det inte
finns någon speciell skadeståndsregel som är tillämplig, pröva frågan om det
föreligger rätt till ersättning med direkt tillämpning av gemenskapsrätten på det
sätt Domstolen angett i Francovich och därefter följande domar. Prövningen sker
i de former som den nationella processordningen föreskriver. Om den svenska
domstolen finner att rätt till ersättning föreligger enligt gemenskapsrätten skall
också ersättningen bestämmas med tillämpning av nationella regler. Både när det
gäller den processuella handläggningen och ersättningens bestämmande gäller
dock, enligt vad EG-domstolen särskilt betonat, att den svenska domstolen måste
sätta åt sidan nationell rätt om den finner att en viss regel missgynnar krav grun-
dade på överträdelser av gemenskapsrätten i förhållande till krav grundade på
nationell rätt. Detsamma gäller om en nationell regel är utformad på ett sådant
sätt att den i praktiken gör det omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning. Även
om det skulle finnas brister i överensstämmelsen mellan svensk lag och vad
gemenskapsrätten föreskriver om medlemsstaternas skadeståndsskyldighet kom-
mer härigenom den enskilde att kunna tillförsäkras sin rätt.
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Det brukar emellertid sägas att medlemsstaterna, med hänvisning till den s.k.
solidaritetsprincipen, är förpliktade att upphäva nationella regler som står i strid
med EG-regler och att en medlemsstat inte kan befria sig från denna skyldighet
genom att hänvisa till att den enskilde, på grund av gemenskapsrättens företräde,
ändå kan komma till sin rätt. Kravet att nationell lag inte får strida mot gemen-
skapsrätten gäller dock bara när den nationella regeln skall tillämpas av den natio-
nella domstolen för att garantera gemenskapsrättens fulla genomslag och tillför-
säkra den enskilde det rättsskydd som gemenskapsrätten kräver. När det gäller
medlemsstaternas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler är rätten till
skadestånd, som redan påpekats, grundad direkt på gemenskapsrätten och den
nationella domstolen skall därmed inte tillämpa nationell lag i denna del utan
pröva frågan om rätt till ersättning föreligger genom en direkt tillämpning av
gemenskapsrätten och de principer som Domstolen lagt fast. Den nationella rät-
tens skadeståndsregler träder däremot in när det gäller att fastställa ersättningens
omfattning och de nationella processreglerna reglerar det rättsliga förfarandet när
ett krav på skadestånd skall prövas av nationell domstol. I dessa delar skulle där-
med solidaritetsprincipen kunna medföra krav på ändringar av nationella bestäm-
melser som inte står i överensstämmelse med de principer som Domstolen lagt
fast. En ytterligare förutsättning är då att de nationella reglerna är utformade på
ett sådant sätt att det är omöjligt för den nationella domstolen att tillgodose den
enskildes rättsskydd genom en förändrad fördragskonform tolkning och tillämp-
ning av den nationella regeln. Den uppdelning vid prövningen av ersättningsan-
språk som nu beskrivits, där den nationella domstolen först direkt tillämpar
gemenskapsrätten och därefter kompletterar sin prövning med tillämpning av de
nationella bestämmelser som behövs, utgör den mest logiska och praktiska tolk-
ningen av Domstolens avgöranden. En sådan ordning innebär att vid prövningen
av ett skadeståndskrav som grundas på påstående om överträdelse av gemen-
skapsrätten så träder den nationella rättens regler i princip in först sedan frågan
om överträdelsen har de kvalifikationer som krävs för att rätt till ersättning skall
finnas har prövats med tillämpning av de kriterier som EG-domstolen slagit fast
i sina avgöranden.

5. Behöver man anpassa nationell lagstiftning?

Behöver de svenska och/eller de övriga nordiska ländernas lagregler om det all-
männas skadeståndsansvar ändras för att stå i överensstämmelse med de princi-
per EG-domstolen fastställt i Francovich och därefter följande domar, och är det
över huvudtaget möjligt eller nödvändigt att åstadkomma en fullständig överens-
stämmelse mellan nationell rätt och EG-rätten så som den utformats av EG-dom-
stolen?

Den svenska bestämmelsen i 3 kap. 2 § SkL om det allmännas skadestånd-
sansvar har beskrivits ovan. Den finländska skadeståndslagen innehåller regler
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som, frånsett viss rättspraxis, är i stort sett identiska med de svenska. Dansk rätt
saknar speciella regler om statens och kommunernas ansvar vid myndighets-
utövning. Det allmännas skadeståndsansvar vilar därmed i princip på vållande av
tjänstemän i olika myndigheter. Det kan dock antas att staten ansvarar för olagligt
utfärdade regler enligt allmänna bestämmelser om utomobligatoriskt skadestånd
som i dansk rätt förutsätter «culpa». Detta har i dansk doktrin ansetts stå i över-
ensstämmelse med EG-domstolens avgöranden i Francovich och följande. Också
de norska reglerna om skadeståndsansvar för det allmänna har stora likheter med
de svenska bestämmelserna. Enligt lov om skadeserstatning från 1969 gäller för
det allmänna i princip samma regler som för andra arbetsgivare.

Jag har i betänkandet SOU 1997:194 kommit fram till att det inte finns skäl
att göra någon ändring i den svenska bestämmelsen i 3 kap. 2 § SkL. I de delar
regeln anger förutsättningarna för uppkomsten av ett skadeståndsansvar är den en
rent nationell regel som inte har några krav på anpassning till gemenskapsrätten.
Vid en jämförelse kan dock också konstateras att den svenska regeln inte på
något avgörande sätt skiljer sig från regleringen i övriga medlemsstater och att
den även i huvudsak stämmer väl med de krav gemenskapsrätten uppställer.

Oavsett om gemenskapsrätten ställer krav på regeländringar eller ej så fram-
står det givetvis som lämpligt att medlemsstaternas ansvar för överträdelser av
gemenskapsrättens regler så långt det är möjligt överensstämmer med det ansvar
som kan utkrävas av staten eller kommun i motsvarande situationer enligt svensk
rätt. Mot bakgrund av de olikheter som finns mellan de två rättssystemen och den
osäkerhet som ännu råder om det gemenskapsrättsliga skadeståndsansvarets
exakta utformning är det emellertid enligt min mening inte meningsfullt att efter-
sträva en bättre överensstämmelse än den som redan finns. Gemenskapsrättens
dynamiska natur innebär att rättsutvecklingen pågår kontinuerligt och att man
måste acceptera att regler utformas successivt under en längre tidsperiod innan
det går att i alla delar bestämma deras exakta innebörd. Det finns för svenskt vid-
kommande även anledning att fundera över varför vi är så oroliga för att våra
regler inte skulle anses uppfylla gemenskapsrättens krav när våra nordiska gran-
nar såvitt är bekant inte känner någon sådan oro.

6. Står den svenska taleförbudsregeln, i 3 kap. 7 § skadeståndslagen,
i överensstämmelse med EG-rätten, och om så inte är fallet hur bör
konflikten lösas?

Det är genom EG-domstolens uttalanden klarlagt att en ersättningstalan måste
kunna föras också när lagstiftaren eller den högsta dömande makten bär ansvaret
för en överträdelse av gemenskapsrätten som skadat en enskild. Bland EU: s med-
lemsstater finns både de som har och de som saknar regler som inskränker rätten
att föra talan mot beslut av de högsta statsmakterna och domstolarna.

Att de högsta statsmakternas och dömande instansernas eventuella överträ-
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deiser av gemenskapsrätten kan bli föremål för domstolsprövning måste vi
acceptera som en konsekvens av medlemskapet i EU, oavsett om de konstitutio-
nella invändningar och de praktiska olägenheter alltjämt kvarstår som i svensk
rätt motiverat taleförbudsregeln. Även om Sverige bibehåller regeln i 3 kap. 7 §
SkL i sin nuvarande form följer det av vårt medlemskap i EU att svenska dom-
stolar, i mål där talan förs om ersättning på grund av en påstådd överträdelse av
EG-rätten, är behöriga och kan vara skyldiga att pröva om ett beslut av de högsta
statsmakterna eller de högsta dömande instanserna innebär en överträdelse av
gemenskapsrättens regler. De praktiska och konstitutionella olägenheter som
taleförbudet avsett att eliminera kan därmed inte längre undvikas. Så länge
bestämmelsen finns kvar får detta vidare den konsekvensen att den som drabbas
av skada på grund av felaktig lagstiftning eller rättstillämpning behandlas olika
beroende på om det gäller en överträdelse av gemenskapsrätten eller av nationell
rätt.

Jag har i betänkandet SOU 1997:194 mot den här bakgrunden föreslagit att
bestämmelsen i 3 kap. 7 § SkL upphävs. Bland de remissinstanser som yttrat sig
över betänkandet har detta förslag föranlett en hel del synpunkter och invänd-
ningar. Högsta domstolen pekar främst på de praktiska problem som skulle kunna
uppkomma och att det är svårt att förutse i vilken utsträckning skadeståndstalan
kan komma att väckas med anledning av beslut i bl.a. Högsta domstolen om
bestämmelsen upphävs. Lunds universitet anför bl.a. att de konstitutionella hän-
syn som från början åberopats för begränsningen nu har kommit i annat läge och
att också de praktiska argumenten mot regeln minskat i vikt genom att man under
alla förhållanden måste tillåta att EG-rätten åberopas mot ett riksdags- eller rege-
ringsbeslut. Man pekar även på den konflikt som kan uppkomma med bestäm-
melsen i 11 kap. 14 § Regeringsformen9 om taleförbudsregeln upphävs. Uppsala
universitet menar att enligt EG-rätten skall nationella tillämpare bortse från natio-
nell rätt som är oförenlig med EG-rätten. Man får således bortse från process-
hindret i 3 kap. 7 § SkL för att ge verkan åt EG-rätten. Hovrätten över Skåne och
Blekinge anser inte att regeln i 3 kap. 7 § SkL bör upphävas, då rätten till skade-
stånd grundas direkt på gemenskapsrätten. Man anför vidare att EG-rätten endast
kräver att den enskildes rättsskydd garanteras i det enskilda fallet genom att mini-
mikraven uppfylls. Skadeståndslagens ansvarsregler saknar således enligt hovrät-
ten i princip betydelse när staten blir skadeståndsskyldig gentemot enskilda på
grund av överträdelser av EG-rätten. Inte heller Justitiekanslern (JK) anser att
bestämmelsen bör upphävas. Han anför att såväl domstolarna som JK i den prak-
tiska tillämpningen godtagit att talan fått föras mot staten på grund av t.ex. bris-
ter vid genomförandet av EG-regler som kan läggas statsmakterna till last. JK

'Enligt 11 kap. 14 § RF får domstol underlåta att tillämpa en av riksdagen eller regeringen beslutad
föreskrift endast om denna uppenbart står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad
författning. Denna begränsning av domstolarnas lagprövningsrätt har motiverats av samma konstitu-
tionella skäl som föranlett regeln i 3 kap. 7 § SkL.
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menar att medlemskapet i EU inte innebär något absolut krav på att regeln i
3 kap. 7 § SkL ändras och att, på samma sätt som när det gäller förhållandet till
bestämmelsen i 3 kap. 2 § SkL, rätten att föra skadeståndstalan mot beslut av
regering och riksdag samt de högsta dömande instanserna är grundad direkt på
gemenskapsrätten. Det bör därför enligt JK klargöras att regeln inte är tillämplig
då talan förs om ersättning enligt EG-rätten.

De synpunkter som framförts av remissinstanserna är beaktansvärda.
Samtidigt kan även här ställas frågan hur de länder, däribland Danmark, som sak-
nar en motsvarande taleförbudsregel förhåller sig till de problemställningar som
här skisserats.

7. Innebär EFTA-domstolens avgörande i målet E-9/97 att
Francovich-doktrinen nu får anses omfatta också EES-avtalets par-
ter, och skall detta i så fall ses som ett steg på vägen mot ett ytterli-
gare närmande mellan EES och EU?

Genom ett rådgivande yttrande i målet E-9/97 har EFTA-domstolen slagit fast att
«The Contracting Parties to the EEA Agreement are obliged to provide for com-
pensation for loss and damage caused to an indivudual by incorrect implementa-
tion of a directive incorporated into the EEA Agreement».

Målet gällde, liksom var fallet i Francovich, frågan om genomförandet
av lönegarantidirektivet 80/987/EEC. Domstolen konstaterade i sitt yttrande,
punkt 1, med hänvisning till en viss bestämmelse i EES-avtalet som i sin tur hän-
visade till det aktuella lönegarantidirektivet, att Island inte hade genomfört direk-
tivet i nationell lagstiftning på rätt sätt när man uteslutit den aktuella klaganden
från rätt till ersättning. I punkt 2 angav EFTA-domstolen härefter principen om
skadeståndsansvar för EES-medlemsstater. Det ordval och de uttryck som
används i EFTA-domstolens yttrande är i väsentliga delar desamma som åter-
finns i EG-domstolens dom i Francovich och härefter följande avgöranden. En
viktig passus är den där EFTA-domstolen konstaterar att «the EEA Agreement is
an international treaty sui generis which contains a distinct legal order of its own»
(p. 59). I den följande punkten (p. 60) konstaterar EFTA-domstolen följande:
«The Court finds that the homogeneity objective and the objective of establishing
the right of individuals and economic operators to equal treatment and equal opp-
ortunities are so strongly expressed in the EEA Agreement that the EFTA States
must be obliged to provide for compensation for loss and damage caused to an
individual by incorrect implementation of a directive.»

EFTA-domstolens avgörande innebär en intressant utveckling av innebörden
av EES-avtalet och EFTA-staternas samverkan. Skall domstolens yttrande upp-
fattas så att Francovich-doktrinen nu far anses omfatta också EES-avtalets parter
fullt ut, och skall detta i så fall uppfattas som ett steg på vägen mot ett ytterligare
närmande mellan EES och EU?


