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Summary 

This paper examines the Achmea Judgement that the Court of Justice European 

Union (CJEU) Grand Chamber ruled the 6th of March 2018. This paper deals with 

the context of Achmea Judgement and the debate that has been the result of the 

Judgement. The debate is regarding the Judgments legal significance and potential 

consequences for Investor-State Arbitration within the EU.  

Bilateral Investment Agreements (BIT) is a contract between two countries in order 

to promote foreign investment. These Agreements usually includes an Arbitration 

clause. These clauses mean that if the BIT is being violated, the parties have agreed 

to handle the conflict in an Arbitration Court. After the Achmea Judgement, these 

Arbitration clauses in BITs between EU member states will no longer be valid.  

According to the CJEU ruling theses Arbitration clauses are not compatible with 

the EU legal order. The main argumentation in the Judgement is about EU Law 

autonomy and the importance that its practice is standardized.  The dialogue 

between the CJEU and the national courts is important to make the EU Law 

standardized. That dialogue including the right of preliminary ruling can not be 

secured when it comes to the Arbitration Courts according to the CJEU. The 

Arbitration Courts works too independently and that may result in EU Law being 

interpreted and practiced without the control of the CJEU.  

The Achmea Judgement is criticized on many different aspects, and one of the main 

reasons is that the function of Arbitration Courts in conflicts between investors and 

states is being ignored. These Arbitration Courts based on BITs between countries 

have played a part in solving these conflicts. It remains an unresolved question what 

the alternative conflict resolution mechanism for investor-state conflicts between 

EU investors and EU member states will be.  

 





 7 

 Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker Achmea-domen som meddelades 6e mars 2018. 

Uppsatsens undersöker Achmea-domens innehåll och rättsliga betydelse enligt den 

debatt som den resulterat i. Undersökningen inkluderar debatten om rättsläget för 

skiljeklausuler enligt BIT mellan EU-länder efter domen. 

Bilaterala investeringsavtal (BIT) sluts mellan två länder i syfte att främja 

investeringar över gränserna. I dessa avtal finns i regel en skiljeklausul vilken 

enskilda investerare och stater kan inleda skiljeförfaranden i de fall det uppstår en 

konflikt som potentiellt strider mot ländernas avtal. Efter Achmea-domen kommer 

inte sådana skiljeklausuler vara möjligt längre mellan EU-länder.  

Enligt Achmea-domen är inte sådana skiljeklausuler kompatibla med EU:s 

rättsordningen. Den argumentation som ligger till grund för domen handlar om EU-

rättens autonomi och vikten av att den tillämpas enhetligt. Dialogen mellan EU-

domstolen och de nationella domstolarna är viktig för att göra EU-rätten enhetlig. 

Den dialogen och den rätt till förhandsavgörande kan enligt EU-domstolen inte 

säkras när det kommer till skiljeförfaranden i BITs.  Skiljedomstolar agerar alldeles 

för autonomt enligt EU-domstolen, det gör att EU-rätten kan komma att tolkas och 

därmed användas utan EU-domstolens kontroll.  

I doktrinen kritiseras denna dom på många punkter till stor del för att 

skiljeförfarandens funktion och process ignoreras. Tvister mellan stater och 

enskilda utländska investerare har tidigare kunnat lösas via skiljeförfarande. Ett 

annat problem som uppkommit är hur nuvarande eller framtida investeringstvister 

ska verkställas, och vad enskilda investerare från EU-länder kan förvänta sig idag 

om tvist skulle uppstå i en annan EU-medlemsstat.
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Förkortningar 

Achmea        Achmea Holding N.V 

Achmea-domen C-284/16 (Slowakische Republik mot Achmea BV Domstolens 

Dom (stora avdelningen) meddelad den 6 mars 2018 

BIT  Bilateral Investment Treaty (Bilaterala Investeringsavtal) 

CETA The Comprehensive and Economic Trade Agreement  

CJEU  Court of Justice European Union  

ECT  Energy Charter Treaty 

EU  Europeiska Unionen 

EUD  EU-domstolen  

FEUF  Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

FDI  Foreign Direct Investment (Utländska direktinvesteringar) 

ICC International Chamber of Commerce  

ICS  International Court System  

ICSID  The International Centre for Settlement of Investment Disputes 

ISDS  Investor-State Dispute Settlement 

NYC  New York Convention 

UNCITRAL  The United Nations Commission on International Trade Law 

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership  

VCLT  Vienna Convention on the Law of Treaties  

SCC Stockholm Chamber of Commerce  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

År 1991 ingick Nederländerna och dåvarande Tjeckoslovakien ett bilateralt 

investeringsavtal (BIT). Slovakien bildades 1993 och övertog samma BIT.  I avtalet 

återfinns ländernas ömsesidiga skydd för investeringar. I avtalets artikel 8 återfinns 

den för målet aktuella skiljedomsklausulen.1  

2004 öppnades marknaden för investerare i hälsovårdssektorn i Slovakien, som ett 

led i landets marknadsliberalisering. Achmea, en nederländsk försäkringskoncern 

godkändes som en sjukförsäkringsinstitution av de slovakiska myndigheterna.2 

Efter godkännandet bildade Achmea ett dotterbolag i Slovakien (Union 

Healthcare), genom vilket det erbjöd privata sjukförsäkringar på den slovakiska 

marknaden och förde in kapital på cirka 72 miljoner euro under 2004.3 Företaget 

började erbjuda sina tjänster i Slovakien.  

Marknadsliberaliseringen av hälsovårdsmarknaden upphävdes dock 2006 och 

företag som Achmea blev begränsade på marknaden. År 2011 slogs det sedan fast 

i den Republiken Slovakiens Författningsdomstol (Ustavny sud Slovenskej 

Republiky) att denna upphävning stred mot den slovakiska författningen.  

Achmea ansåg att dessa lagstiftningsåtgärder hade orsakat bolaget ekonomisk skada 

och inledde under 2008 skiljeförfarande mot den slovakiska staten. Detta 

skiljeförfarande genomfördes i enlighet med investeringsskyddsavtalet mellan 

länderna. Frankfurt blev den utvalda platsen för skiljeförfarande och tysk lag jämte 

ländernas BIT och UNCITRAL:s regler för ”International Investment Dispute 

Settlement” (ISDS) skulle tillämpas. Enligt tysk lag var det EU-rätten som var den 

tillämpbara jurisdiktionen. Slovakien invände då att Skiljedomstolen saknade 

                                                 
1 C - 284/16 Slovak Republic v Achmea BV EU:C2018:158(ECJ, 6 Mars 2018) p 12. Se även Agreement on 

encoragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Czech 

and Slovak Federal Republic (1991) Artikel 8 

2 C - 284/16 Slovak Republic v Achmea BV EU:C2018:158(ECJ, 6 Mars 2018) (hädanefter ”Achmea-domen”) 

p 6–14 

3 Wathelet (2017) GA Förslag till avgörande C‑284/16 p.18 
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behörighet, och gjorde gällande att artikel 8.2 i ländernas BIT var oförenligt med 

EU-rätten. Skiljedomstolen ogillade invändningen och Slovakien dömdes 2012 i 

enlighet med ländernas BIT att betala skadestånd till Achmea. Slovakien förde 

processen vidare till den Federala högsta domstolen i Tyskland 

(Bundesgerichtshof) som vidarebefordrade tolkningsfrågorna till EU-domstolen.4  

Den omtvistade artikeln i avtalet lyder enligt följande; 

”Artikel 8[….] 

2)De avtalsslutande parterna är överens om att en tvist som avses i punkt 1 i denna 

artikel ska lämnas till avgörande av en skiljedomstol om den inte har lösts i godo 

efter en tidsperiod på sex månader från den dag då endera parten har begärt en 

uppgörelse i godo.[….] 

5)Skiljedomstolen ska fastställa sin egen arbetsordning i enlighet med 

skiljedomsreglerna från Förenta nationernas kommission för internationell 

handelsrätt (UNCITRAL). 

Skiljedomstolen ska fatta beslut särskilt, men inte uteslutande, med beaktande av 

–        den lagstiftning som är tillämplig i den berörda avtalsslutande parten, 

–        bestämmelserna i det aktuella avtalet och alla andra avtal som är relevanta 

mellan de avtalsslutande parterna, 

–        bestämmelserna i särskilda avtal avseende investeringar, 

–        allmänna principer i internationell rätt.[….].”5 

 

Ett BIT är ett bilateralt investeringsavtal (”Bilateral Investment Treaty”), det är ett 

avtal mellan två länder i syfte att främja investeringar över gränserna. För att främja 

investeringar till ett land krävs skydd för investerare. Detta har främst varit aktuellt 

i stater med politiska risker, där omständigheter relevanta för investeringens värde 

kan förändras på grund av politiska beslut eller omvärderingar. Syftet med ett BIT 

är att locka investeringar till landet ifråga genom att erbjuda förutsägbarhet och 

rättvis behandling i staten som det investeras i. 

En klausul som i princip alltid finns i dessa BIT:s och är av relevans för detta 

investeringsskydd är en tvistlösningsklausul, vanligtvis i en form av skiljeklausul. 

                                                 
4 Achmea-domen p 6-14 

5 Agreement on encoragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the 

Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic (1991) Art. 8.2, 8.5 
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Detta innebär att en investerare kan inleda skiljeförfarande mot staten ifråga om den 

anser sig felbehandlad i enlighet med ländernas BIT.6Inom EU fanns 196 bilaterala 

investeringsavtal i bruk när Achmea-domen meddelades.7 Investeringsskydd finns 

också för EU-länder via multilaterala och internationella avtal.8  

Med Achmea-domen kom EU-domstolen att besluta att skiljeklausuler i BITs inte 

längre var kompatibla med EU:s rättsordning. Sådana skiljeklausuler som varit i 

bruk mellan EU-länder ska därmed upphöra.9 Det var den första domen från EU-

domstolen som behandlade giltigheten av ett skiljeförfarande mellan en investerare 

i ett EU-land enligt ett BIT. Ett sådant skiljeförfarande uppfyller inte kraven på EU-

domstolens överordnade ställning, exempelvis vad gäller förfarandet med 

förhandsavgörande (Preliminary Ruling). EU-domstolens avgörande i Achmea-

domen innebar att de tvistlösningsmekanismer rörande investeringsskydd som EU-

länderna har haft bilateralt mellan varandra enligt BIT:s inte är kompatibla med 

EU:s rättsordning.10  

EU-länderna har fortsatt hundratals BIT:s i bruk och EU tillhandahåller inte 

alternativa tvistlösande mekanismer. Domen har blivit kritiserad på många plan 

men även satt igång ett arbete i EU för att skapa gemensam investeringspolitik och 

tillhörande konfliktlösning därtill.11 Alla dessa omständigheter gör det intressant att 

närmare utreda Achmea-domen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka Achmea-domens innehåll och rättsliga betydelse 

enligt den debatt som den resulterat i. Syftet är att undersöka rättsläget för 

skiljeklausuler enligt BIT mellan EU-länder efter Achmea-domen. Uppsatsens 

frågeställning är följande: 

                                                 
6 Kommerskollegium - National Board of Trade (2013) Investeringsskyddsavtal (BITs) s. 4-6 

7 EU-domstolen (2018) Pressmeddelande nummer 26/18 (6 mars 2018)  

8 Van Aaken (2008) The case of international investment protection” i European Business Organization Law 

Review s. 3-5 

9 C - 284/16 Slovak Republic v Achmea BV EU:C2018:158(ECJ, 6 Mars 2018) (Härefter ”Achmea-domen”) p. 

62 

10 Achmea-domen p. 7-9, 14, 62 

11 Council of the European Union Multilateral Investment Court 144/18 (20 Mars 2018) se även, Council of 

the EU Negotiating Directives for a Convention establishing a multilateral court for the settlement of 

investment disputes 3 (1 Mars 2018) 
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- Vad innebär Achmea-domen ifråga om betydelsen av skiljeklausuler i 

bilaterala investeringsavtal mellan EU:s länder?  

1.3 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts för uppsatsens undersökning:  

Uppsatsen handlar om de tvistlösande mekanismer som föreskrivs i 

investeringsavtal, alltså skiljeklausuler i BIT:s mellan EU:s medlemsstater. 

Uppsatsen utreder inte bilaterala investeringsavtal allmänt, eller andra EU-interna 

bilaterala avtal.  

Domen handlar om investeringsavtal mellan EU-länder och hur det påverkas av 

EU-rätten. BITs med liknande klausuler mellan EU-stater och tredje land behandlas 

därför inte.  

Uppsatsen undersöker inte heller olika aspekter på BIT:s som kan följa av regler 

från andra internationella organ t.ex. UNCITRAL, ICSID-konventionen, eller ICC. 

Institutionerna kommer att nämnas i uppsatsen eftersom det i princip alltid hänvisas 

till någon av dessa institutioners ramverk via BIT:s. Institutioner som ICSID, ICC 

och UNCITRAL har haft inverkan på tvister mellan enskilda och stater sedan länge. 

Via konventioner ifrån sådana intuitioner tillhandahålls riktlinjer och 

grundstommar för sådana BIT:s som i domen är aktuell, men de undersöks inte 

djupgående.   

Vad gäller tidigare EU-rättspraxis är Achmea-domen den första dom som behandlar 

denna rättsfråga. Det är Achmea-domen som blir prejudicerande. Uppsatsen 

undersöker inte annan rättspraxis som finns i jämförelser i doktrinen på grund av 

detta och uppsatsens begränsade omfattning.  

Uppsatsen utreder inte hur ekonomisk kompensation regleras vid skiljeförfaranden 

mellan stater och investerare. Uppsatsen utreder inte det skadestånd som Slovakien 

var utdömt att betala till Achmea innan EU-domen.  
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1.4 Metod och material 

 

I denna uppsats undersöks Achmea-domen som EU-domstolen meddelade. 

Achmea-domen är ett förhandsavgörande som besvarar tolkningsfrågor från den 

hänskjutande skiljedomstolen i Tyskland. För att uppnå uppsatsens syfte har EU-

rättslig metod tillämpats. Den EU-rättsliga metoden innebär att undersöka den 

rättsliga frågan utifrån de EU-rättsliga källorna.12 

EU-rätten bygger på kontinental rättstradition men är ett autonomt och relativt nytt 

rättssystem. Rättskällorna delas in i primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten består 

av EU:s rättsakter vilket innebär de grundfördragen som har slutits som avtal mellan 

medlemsländerna. Grundfördragen inkluderar Unionsfördraget (FEU), 

funktionsfördraget (FEUF) atomenergifördraget (FEAG).13 För att uppsatsen ska 

uppnå syftet undersöks FEUF och de artiklar som är aktuella i Achmea-domen.  

EU:s sekundärrätt består av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och 

yttranden. Till EU:s rättskällor räknas också allmänna rättsprinciper, avtal som 

unionen har ingått med tredje land eller internationella organisationer, EU-

domstolens rättspraxis och EU-rättsvetenskaplig doktrin.14   

I målet aktualiseras EU-domstolens roll för tolkningen av EU-rätten. EU:s rättsakter 

används och tolkas i alla nationella domstolar och myndigheter i EU:s 

medlemsstater. Detta kan ha bidragit till att ”rättslig mångfald” har blivit ett 

begrepp i den EU-rättsliga doktrinen. Det identifieras strömningar från olika 

rättstraditioner när EU-rätten appliceras i alla olika medlemsstater och på olika 

nivåer. EU-domstolens har en överordnade roll till en enhetlig tolkning av EU-

rätten inom EU.15 För att kunna uppnå uppsatsens syfte behandlas därför EU:s 

rättsordnings process och fenomenet ”begäran av förhandsavgörande” undersöks. 

                                                 
12 Denna grundläggande förståelse för EU:s rättsordning och EU-domstolens roll har hämtats från Hettne och 

Otken Eriksson (red.) EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk teori och rättstillämpning 

13 Hettne, Otken Erikson (2012) EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk teori och rättstillämpning 

s. 40 

14 Hettne, Otken Erikson (red.) (2012) s. 41–42 

15 Hettne, Groussot, Reichel, (2012) i Hettne, Otken Erikson (red.) EU-rättslig metod – Teori och genomslag i 

svensk teori och rättstillämpning s. 26–31, 34, 49 
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Detta innebär kortfattat att nationella domstolar ställer tolkningsfrågor till EU-

domstolen angående EU-rätten.16  

För att ge läsaren en bakgrund och förståelse för vad skiljeklausuler i BIT är och 

vilken funktion detta har mellan stat och utländska investerare genomförs en 

genomgång av detta fenomen. Det finns ingen EU-lag eller nationell lag som 

kodifierar skiljeförfaranden eller investeringstvister mellan investerare och stat. 

Istället är detta fenomen etablerat i olika bilaterala avtal mellan länder, eller via 

internationella avtal som medlemsstater eller EU har ratificerat. För att uppnå 

uppsatsens syfte finns därför en överskådlig genomgång av vad en skiljeklausul i 

BIT innebär. Skiljeklausulen i det BIT som är aktuellt i Achmea-domen kommer 

därför att exemplifiera fenomenet.  

Achmea-domen är relativt ny och även om den debatteras mycket av olika 

rättsvetenskapliga författare saknas mer omfattande studier om vad domen kommer 

att innebära. Jag har således haft ett begränsat material till mitt förfogande.   Det 

urval som har gjorts är vidare byggt på de artiklar som är mest citerade. Mycket av 

artiklarna har funnits via Social Science Research Network. En plattform där det 

samlas artiklar från flera olika institutioner. Några av de mest citerade 

rättsvetenskapliga artiklar som behandlar Achmea-domen, det är artiklar skrivna av 

Burkhard, Csongor, Pinna och Hindelang. På grund av den spridning dessa 

författares artiklar om Achmea-domen har fått på relativt kort tid så gjordes urvalet 

att använda dessa artiklar i uppsatsen.  

 

1.5 Disposition 

 

Det första kapitlet beskriver kort vad Achmea-domen handlade om och vad 

skiljeklausuler i BIT:s är. Vidare klargörs i det inledande kapitlet den rättsfråga som 

uppsatsen ska undersöka. Det första kapitlet innehåller vilken metod och material 

                                                 
16 Bergström, Maria (2012) i Hettne, Otken Erikson (red.) EU-rättslig metod s. 285 se även Achmea-domen 

som ett exempel till detta förfarande då Bundesgerichtshof vilandelägger fallet och ställer tolkningsfrågor till 

EU-domstolen angående EU-rättens tolkning och tillämpning.  
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som skall användas i syfte att kunna besvara rättsfrågan. Slutligen så beskrivs 

dispositionen för hur uppsatsens skall vara uppbyggd.  

Kapitel två består av två delar, kapitlet ger bakgrundsbild till de rättsordningar som 

är aktuella i Achmea-domen. Det är de skiljeklausulen i BIT och artiklarna 18, 267 

och 344 i FEUF. Kapitel två kommer alltså beskriva dessa två system som utgör 

konflikten i Achmea-domen. Detta kapitel inleds med att beskriva vad ett BIT är, 

och vilken funktion BIT:s fyller för investeringsskyddet. Detta exemplifieras med 

den för målet aktuella skiljeklausulen i Slovakiens och Nederländernas BIT. Den 

andra delen i kapitel två behandlar EU-rätten och de aktuella artiklarna i FEUF som 

ligger till grund för Achmea-domens domslut, vilket är gällande rätt för målet. 

I kapitel tre undersöks själva Achmea-domen C-284/16. De tolkningsfrågor som 

ställdes till EU-domstolen utreds. EU-domstolens argumentation och vad som ledde 

till det slutgiltiga domslutet behandlas. Detta domslut gick helt tvärs emot vad 

generaladvokaten hade föreslagit, vilket är ovanligt och därför ska dennes 

argumentation också tas upp. Detta kapitel avslutas med de analyser och kritik som 

framställts i doktrinen efter domen. Denna dom kommer att förändra utsikterna och 

omständigheter för hur sådana tvister hanteras grundligt. 

I kapitel fyra behandlas den debatt som Achmea-domen har gett upphov till. 

Kapitlet består av två delar. Den första delen behandlar den kritik som själva domen 

har fått. Den andra delen behnadlar den debatt som handlar om vilka förutsedda 

konsekvenser Achmea-domen skulle kunna ha på framtida tvistlösning mellan 

enskilda och stater inom EU. 

Det femte kapitlet är uppsatsens analys och slutsats.  
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2. De två systemen i konflikt  

2.1 Investeringsskydd   

2.1.1 Inledning 

Achmea-domen behandlar konflikten mellan EU:s rättsordning och det 

investeringsskydd som finns via bilaterala investeringsavtal inom unionen och 

dessa avtals ISDS-mekanismer (Investment-State Dispute Settlement).17 Dessa 

ISDS-mekanismer innebär att en investerare har rätt att inleda en tvist gentemot en 

stat genom ett skiljeförfarande.18  

Investeringsskydd är det skydd som länder garanterar investerare från andra länder. 

Investeringsskydd har en lång historia. Det var dock först efter första världskriget 

som investerare kunde börja göra direkta anspråk via avtal som länderna signerat. 

Den förmodliga förklaringen till att behovet av investeringsskydd växt fram är den 

ökade internationella handeln och ökade antalet internationella investeringar. 

Utifrån detta kommer ett behov av säkerhet att kunna förutse och gardera de risker 

som följer med internationella investeringar. Under 1900-talets andra hälft kom 

dessa investeringsavtal att bli många. Det har för länder varit ett effektivt sätt att 

attrahera utländska investerare och få in kapital.19 

Att investera i ett annat land medför för enskilda investerare ekonomiska risker på 

grund av de politiska risker som kan finnas. Investeringsskydd har uppkommit för 

att skydda mot expropriering, direkt eller indirekt sådan. Direkt expropriering är 

när en stat tar tillgångar med tvång och överför dessa till landet eller till ett statligt 

företag. Indirekt expropriering är när en stat lagstiftar och med nytt regelverk gör 

den utländska investeringen värdelös. För att länder ska kunna locka utländska 

                                                 
17 Achmea-domen p. 2 

18 Kommerskollegium - National Board of Trade (2013) Investeringsskydd (BITs) s. 5-6 

19 Johansson (2011) Kommerskollegium - National Board of Trade Securing High Investment Protection for 

EU Investors - A Review of EU Member States’ Model BITs s. 10   
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investerare har därför försäkran mot expropriering, dvs investeringsskydd kommit 

att bli en viktig del.20 

Medan internationell handel med varor och tjänster huvudsakligen regleras av 

WTO, finns det ingen internationell juridisk motsvarighet för regleringen av 

internationella investeringar. En stor del av de internationella kapitalflödena består 

dock av internationella investeringar.  De mest omtvistade frågorna vid FDI handlar 

om staters lagliga expropriering eller annan orättvis behandling. Avsaknaden av 

internationellt forum, som WTO:s roll för handelsfrågor, betyder inte att utländska 

investeringar varit och är oskyddade. Investeringsskyddet och rätten till 

skiljeförfaranden vid sådana konflikter har utvecklats. Utländska investeringar har 

fått skydd via olika BIT:s samt bilaterala eller regionala frihandelsavtal (FTA) som 

också omfattar investeringsskydd.21  

2.1.2 BITs 

Det finns ungefär 3000 BIT:s i bruk, varav 196 slutna och i bruk mellan EU-länder 

när Achmea-domen inleddes.22 Nästan alla BIT:s innehåller regler om tvistlösning 

d.v.s. hur utländska investerare och stater ska lösa konflikter. Stater som behandlar 

en utländsk investerare orättvist kan, beroende på vad som avtalats i ländernas BIT, 

stämmas av privata investeraren på ekonomisk kompensation för den skada som 

kan bevisas vara en konsekvens av exproprieringen.  

Skydd för investerare har främst varit aktuellt i stater med politiska risker. Syftet är 

att kunna locka investeringar med förutsägbarhet och skydd. Inom EU finns ett stort 

antal bilaterala investeringsavtal i bruk. Många EU-länder har interna bilaterala 

investeringsavtal eller ingått via internationella avtal.23  

De flesta BIT:s har likalydande materiella bestämmelser och uppbyggnad. I nästan 

alla BIT:s finns regler om tvistlösning bestående i en skiljeklausul.24 

Skiljeklausulen är alltså en nyckelkomponent i skapandet av en stabil och 

                                                 
20 Kommerskollegium – National Board of Trade (2013) Investeringsskyddsavtal (BITs) s.1–5  

21 Johansson (2011) Securing High Investment Protection for EU Investors – A Review of EU Member States’ 

Model BITs s. 10-11 

22 World Bank Group (2019) Database of Bilateral Investment Treaties  

23 Van Aaken (2008) The case of international investment protection” i European Business Organization Law 

Review s. 3-5  

24 Van Aaken (2008) The case of international investment protection i European Business Organization Law 

Review s. 6-8 
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förutsägbar miljö för utländska investerare. Utan denna mekanism och utan 

påföljder vid brott mot ett BIT, finns större risk att stater inte respekterar de 

rättigheter som investeraren via avtalet har.  

2.1.3 Skiljeklausulen i BIT mellan Slovakien och Holland 

 

Achmea-domen aktualiserade en skiljeklausul mellan investerare från 

Nederländerna och Slovakien. Mellan länderna fanns ett BIT som innehöll följande 

artikel:  

”Artikel 8[….] 

2)De avtalsslutande parterna är överens om att en tvist som avses i punkt 1 i denna 

artikel ska lämnas till avgörande av en skiljedomstol om den inte har lösts i godo 

efter en tidsperiod på sex månader från den dag då endera parten har begärt en 

uppgörelse i godo.[….] 

5)Skiljedomstolen ska fastställa sin egen arbetsordning i enlighet med 

skiljedomsreglerna från Förenta nationernas kommission för internationell 

handelsrätt (UNCITRAL). 

Skiljedomstolen ska fatta beslut särskilt, men inte uteslutande, med beaktande av 

–        den lagstiftning som är tillämplig i den berörda avtalsslutande parten, 

–        bestämmelserna i det aktuella avtalet och alla andra avtal som är relevanta 

mellan de avtalsslutande parterna, 

–        bestämmelserna i särskilda avtal avseende investeringar, 

–        allmänna principer i internationell rätt.[….].”25 

 

Oftast så föreskrivs inte i BIT den exakta processuella regleringen och processen 

av förfarandet, istället så refereras oftast till olika internationella skiljeföreskrifter 

som undertecknats av länderna. Det kan till exempel vara UNCITRAL:s 

processuella regelverk, vilket är fallet i Achmea-domen. 

                                                 
25 Agreement on encoragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the 

Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic (1991) Art. 8.2, 8.5 (observera svensk översättning) 
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2.2 Gällande EU-rätt  

2.2.1 Inledning 

Lissabonfördraget undertecknades vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 13 

december 2007 och har ratificerats av alla medlemsstater. Den första december 

2009 trädde fördraget i kraft. Benämningen ”Europeiska gemenskapen” byttes ut 

till ”Europeiska unionen”.26  

De fyra friheterna är EU:s grundstomme, vilka består av den fria rörligheten för 

varor, för tjänster, för personer, och för kapital. Målet med de fyra friheterna är att 

främja tillväxten i EU:s inre marknad. Detta innebär ett mål om avskaffade 

handelshinder och en ökad rörlighet med ekonomisk tillväxt i EU.27  

Den fria rörligheten för kapital innebär konkret att enskilda personer från EU-länder 

och EU-företag utan hinder ska kunna utföra betalningar eller överföra kapital vid 

investeringar i andra medlemsstater. Rörligheten av kapital utgör grunden för den 

inre marknaden och kompletterar de tre andra friheterna för att de ska kunna 

utnyttjas fullt ut. Den fria rörligheten av kapital har till syfte att främja investeringar 

mellan EU-länder.28  

Då EU-rätt finns lagstiftat på ett område går det före nationell rätt. Denna 

företrädesprincip innebär att medlemsstater har en skyldighet att garantera EU-

rätten på nationell nivå och i de nationella domstolarna.29    

Konform tillämpning innebär att EU-rätten ska tillämpas överensstämmande och 

likformigt i EU. Innehållet i EU-rätten ska inarbetas i de nationella 

rättsordningarna. Syftet med en EU-konform tillämpning är att de direktivregler 

som inarbetats vidare ska vara lika i EU:s medlemsstater.30  

EU-domstolen har bland annat till uppgift att tolka EU:s lagstiftning på begäran av 

nationella domstolar. Det ska finnas en dialog mellan de nationella domstolarna och 

                                                 
26 Europaparlamentet faktablad The Treaty of Lisbon (13-12-2007) senast uppdaterad oktober 2018 av Roberta 

Panizza 

27 Europaparlamentet – Ekonomi – Den inre marknaden: Allmänna Principer senast uppdaterad av Mariusz 

Maciejewski (10–2018) 

28 Europaparlamentet – Ekonomi - Den inre marknaden - Fri rörlighet för kapital senast uppdaterad av Dražen 

Rakić (10–2018) 

29 Hettne (2012) EU-rättslig teori och metod s. 171–176 

30 Hettne (2012) s. 188–191 (se även detta som är ett resultat av tidigare rättspraxis: 14/83 von Colson, C-

106/89 Marleasing och C-397/01 Pfeiffer). 
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EU-domstolen i de fall där tolkningen av EU-rätten är osäker.31 EU-domstolen är 

den yttersta tolkaren av EU-rätten, det finns vidare två processvägar att skilja på. 

Det ena är så kallade direkta mål som handlar om unionsrättsliga anspråk riktade 

mot unionsåtgärder. Den andra är förhandsavgörande, som handlar om anspråk 

riktade mot nationella åtgärder. Det är förhandsavgörande som är aktuellt i 

Achmea-domen. Förhandsavgöranden innebär att en nationell domstol pausar 

handläggningen av ett mål för att ställa tolkningsfrågor till EU-domstolen, en så 

kallad begäran av förhandsavgörande.32  

 

2.2.2 Artiklarna i FEUF  

De artiklar som den hänskjutande domstolen frågar om tolkning till EU-domstolen 

i Achmea-domen är artiklarna 18, 267, och 344 FEUF. Artikeln 267 är avgörande 

för EU-domstolens argumentation och därför ska denna artikel presenteras 

grundläggande, men även artikel 344 finns med i EU-domstolens argumentation.  

”Artikel 267 FEUF 

Europeiska unionens domstol ska vara behörig att meddela förhandsavgöranden 

angående  

a) tolkningen av fördragen, 

b) giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutas av unionens institutioner, 

organ eller byråer. 

När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen, 

om den anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att 

domstolen meddelar ett förhandsavgörande. När en sådan fråga uppkommer i ett 

ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot vars avgöranden det inte finns något 

rättsmedel enligt nationell lagstiftning, ska den nationella domstolen föra frågan 

vidare till domstolen.”33 

Artikel 267 kodifierar den rätt att vända sig till EU-domstolen för ett 

förhandsavgörande när det uppkommer situationer i medlemsstaters nationella 

domstolar angående tolkning eller giltigheten av EU-lagstiftningen. Det är ett 

förfarande som finns till för situationer som kan uppkomma i nationella domstolar 

                                                 
31 Document 32012Q0929(01) Rättegångsregler för domstolen (OJ L 265, 29.9.2012) s. 1–42 se även Curia 

Europeiska Unionens Domstol ”Om domstolen” 

32 Bergström (2012) i Hettne och Otken Erikson (red.) EU-rättslig teori och metod s. 281-288 

33 FEUF Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (konsoliderad version) Art. 267 
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där en ny tolkningsfråga som är av ett allmänt intresse för en enhetlig tillämpning 

av EU-rätt uppkommer, och befintlig praxis inte ger tillräcklig vägledning. Det 

finns en uppsättning rekommendationer till de nationella domstolarna för strukturen 

till artikeln. Dessa rekommendationer hanterar vem som kan begära 

förhandsavgörande, vilket ämnesområde som får omfattas, och formalia.  

För att vara en nationell domstol i enlighet med artikel 267 ska det handla om en 

domstol som är inrättad enligt lag och ska vara en permanent domstol. Den ska 

vidare ha jurisdiktion av tvingande art, tillämpa EU:s rättsregler och vara 

oberoende. Vad gäller vilka ämnesområden som EU-domstolen ska behandla är det 

är viktigt att hänskjutandet avser tolkningen eller giltigheten av EU-lagstiftning. 

EU-domstolen får endast besluta om EU-lag är tillämpligt på det enskilda fallet, 

EU-domstolens roll är att hjälpa till att lösa tvister. De förhandsavgörandena som 

EU-domstolen beslutar är bindande för alla EU-länder.34 

”Artikel 344 FEUF  

Medlemsstaterna förbinder sig att inte lösa tvister om tolkningen eller 

tillämpningen av fördragen på annat sätt än som bestämts genom fördragen.35 

Denna artikel kodifierar den överordnade ställning som fördragen och EUs 

institutioner har över de nationella rättsordningarna. Denna artikel innebär alltså att 

när det gäller frågor som behandlar artiklarna i FEUF ska endast 

fördragsbestämmelserna gälla.”36  

 

 

 

                                                 
34C 439/01 Rekommendation till Nationella domstolar om begäran av förhandsavgörande (uppdaterad version 

2016) p. 3–11 och se även Bergström (2012) i Hettne och Otken Erikson (red.) EU-rättslig teori och metod s. 

285–288 

35 FEUF Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (konsoliderad version) Art. 344 

36 Hettne (2012) EU-rättslig teori och metod s. 171–176 
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3. Achmea-domen 

3.1 Fakta i målet  

3.1.1 Tolkningsfrågorna – den hänskjutande domstolen  

Det var tre frågor som den hänskjutande domstolen kom att ge till EU-domstolen, 

en för varje artikel som Slovakien menade gjorde ländernas BIT artikel 8 icke 

gällande. Frågorna var följande: 

1 - Utgör artikel 344 FEUF hinder för tillämpningen av en bestämmelse i ett 

bilateralt investeringsskyddsavtal mellan medlemsstaterna i unionen (EU-internt 

BIT) enligt vilken en investerare i en avtalsslutande stat vid en tvist om 

investeringar i den andra avtalsslutande staten får inleda ett skiljeförfarande mot 

sistnämnda stat, när investeringsskyddsavtalet ingicks före den ena avtalsslutande 

statens anslutning till unionen, men skiljeförfarandet inletts först därefter? 

2 - Utgör artikel 267 FEUF hinder för tillämning av en sådan bestämmelse? 

3 - Utgör artikel 18 första stycket FEUF under de omständigheter som anges i 

första frågan hinder för en sådan bestämmelse?37 

Den hänskjutande domstolen ställde sig vid första frågan sig undrande till hur 

artikel 344 skulle bli aktuell i fallet. I ordalydelsen i artikeln står inte att den ska 

gälla i tvister mellan enskild och stat. Målet aktualiserar frågan om denna artikel 

344 egentligen endast omfattar tolkningen och tillämningen av fördraget. Artikeln 

kan ses som ett utryck för medlemsstaters lojalitetsplikt, och unionens autonomi 

mellan medlemsstaterna. Målet gäller dock en privat investerare och en 

medlemsstat som tvistar om en fortsatt aktuell BIT mellan länderna.38  

Artikel 267 FEUF handlar om situationer i de nationella domstolarna där en ny 

fråga om lagstiftningen uppkommer som är av allmänt intresse för en enhetlig 

tillämning av EU-rätten. Det ska alltså gälla tolkning eller giltighet av EU-rätten till 

EU-domstolen. Den hänskjutande domstolen i fallet ifrågasatte om denna artikel 

var tillämplig, på grund av att en skiljedomstol inte utgör en nationell domstol i den 

                                                 
37 Achmea-domen p. 23 

38 Achmea-domen p. 15 se även FEUF Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (konsoliderad version) 

Art. 344 ”Medlemsstaterna förbinder sig att inte lösa tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördragen 

på annat sätt än som bestämts genom fördragen.” 



 26  

mening som avses i artikel 267 FEUF. I skiljeavtalet står det att man ska iaktta bl.a. 

nationell rätt (inkluderar bl.a. EU-rätt) men skiljeförfarande kan inte endast stå för 

enhetlig tolkning av EU-rätt. Skiljedomstolar har egna utarbetade tillvägagångsätt 

samt internationella tvistlösningsmekanismer i enlighet med UNCITRAL att iaktta 

samt ländernas BIT. Skiljedomstolen pekade också på tidigare praxis där det slagits 

fast att internationella avtal, även innehållande om särskilda domstolar, är förenligt 

med EU-rätten.39  

Den tredje frågan från den hänskjutande domstolen handlade om artikel 18 som 

behandlar EU:s allmänna principer om icke-diskriminering inom unionen. Samma 

villkor ska gälla samtliga parter inom hela unionen. I fallet påpekades att många 

länder inom unionen har liknande investeringsskyddsavtal. Det påpekades att det 

råder ovisshet om huruvida det uppkommer en begränsning för företag från länder 

som saknat liknande BIT, när dessa inte kunnat använda sig av samma 

skiljedomstol och skydd i en objektivt jämförbar situation.40  

 

3.1.2 EU-domstolens argumentation och domslutet 

 

EU-domstolen behandlar i målet de befogenheter och institutioner som EU råder 

över i och med Lissabonfördraget i förhållande till medlemsstaterna. EU-domstolen 

betonar att artiklarna i FEUF är en del av unionens grundstomme och artiklarna står 

högst upp i hierarkin av rättsregler.41 Artikel 344 innebär att EU-domstolen är den 

högsta domstolen inom EU. Det är EU-domstolen som är behörig att tolka 

fördragen vid sådana tvister.  

Den första och andra tolkningsfrågan behandlades tillsammans. EU-domstolen 

påpekade att fördragen har företräde framför medlemsstaternas rättsordningar och 

att en rad bestämmelser har direkt effekt. EU-domstolen argumenterade också för 

att unionsrätten har ett ”ömsesidigt beroendeförhållande och förpliktande” för 

medlemsstaterna. EU-domstolen betonade att artikel 8 i avtalet jämställs med 

                                                 
39 Achmea-domen p.19-20 

40 Achmea-domen p. 22 

41 Achmea-domen p 32-35 



 27  

nationell lag. EU-domstolen ansåg att ”Artikel 344 och 267 skall utgöra ett hinder 

för bruket av interna BIT:s mellan medlemsstater”. EU-domstolen argumenterar att 

dialog mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna är viktig för att 

säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-rätten. Att säkerställa den rätt att 

överklaga domar till EU-domstolen som handlar om EU-rätten argumenterar EU-

domstolen för. Den tredje frågan, angående artikel 18 döms inte behöva besvaras 

eftersom artikel 344 och 267 klargjorde domslutet.42 

EU-domstolens avgörande ger stöd för EU-rättsordning och säkerställer att rätten 

att överklaga domar till EU-domstolen är av stor vikt.  När skiljedomar inte går att 

få förhandsavgörande på är detta alltså inte kompatibelt i en intra-EU kontext.    

3.1.3 Generaladvokatens argument  

Det är EU-domstolens domslut som blir prejudikat, inte Generaladvokatens. 

Generaladvokatens resonemang var grundad på helt annan argumentation och kom 

till den motsatta slutsatsen. Generaladvokatens argumentation togs heller inte upp i 

domslutet. I vanliga fall brukar Generaladvokatens resonemang behandlas i EU-

domstolen, som ett alternativ till en lägre instans. Om EU-domstolen dömer 

annorlunda brukar Generaladvokatens argument ges motargument men inte 

ignoreras som i Achmea-domen.43 

Rörande tolkningsfrågan gällande artikel 267 FEUF framhöll generaladvokaten de 

kriterier som gäller. De kriterier innefattar ”organet är upprättat enligt lag, organet 

är av stadigvarande karaktär, dess jurisdiktion är av tvingande art, förfarandet är 

kontradiktoriskt, organet tillämpar rättsregler och huruvida det har en oberoende 

ställning”.44 Generaladvokaten menade att när det gäller skiljedomstolar bör dessa 

omständigheter bedömas från fall till fall. Generaladvokaten utredde därefter 

kriterierna med avseende på den skiljedomstol som tillsatts enligt artikel 8 i aktuella 

BIT och kom fram till att skiljedomstolar möjliggör lösning på tvister mellan stater 

och investerare, och ska anses som ”en domstol i en medlemsstat i den mening som 

                                                 
42 Achmea-domen p 35-61 C-197/09 p. 59-61 

43 Generaladvokat Wathelet, förslag till avgörande inför Achmea, Föredraget den 19 september 2017 

(ECLI:EU:C:2017:699) se även Otken Eriksson (2012) i Hettne och Otken Eriksson (red.) EU-rättslig metod 

s. 116–120 

44 Dom av den 31 januari 2013, Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, punkt 38 och där angiven rättspraxis). Se 

även, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juni 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das 

Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, punkt 23) och dom av den 6 oktober 2015, Consorci Sanitari 

del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664, punkt 17)  
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avses i artikel 267 FEUF”. Generaladvokaten ansåg således inte artikel 267 utgör 

något hinder för en sådan skiljeklausul som artikel 8 i aktuella BIT.45  

Generaladvokaten menade att artikel 344 inte är tillämplig när praxis visar att 

artikel 344 ska hantera tvister mellan medlemsstater, och mellan medlemsstater och 

EU.46 Tvister mellan enskilda omfattas inte, även om den domstol som har att lösa 

enskildas tvister ska beakta unionsrätt. Skiljedomstolen har heller inte behörighet 

att pröva överträdelser inom EU-rätten utan kan endast pröva möjliga överträdelser 

via BIT.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Wathelet (2017) Förslag till avgörande av Generaladvokat Melchior Wathelet föredraget den 19 september 

2017, Mål C‑284/16 Republiken Slovakien mot Achmea BV p. 131 

46 C‑459/03, EU:C:2006:345 p. 128. Se även yttrande 2/13 och C: 2014:2454, p. 202, 205 

47 Wathelet (2017) Förslag till avgörande av Generaladvokat Melchior Wathelet föredraget den 19 september 

2017, Mål C‑284/16 Republiken Slovakien mot Achmea BV p. 146 
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4. Debatten om Achmea-domen  

4.1 Kritiken av domen 

 

4.1.1 Debatten angående EU-domstolens argumentation 

EU-domstolen har slagit fast att ISDS (Investor State Dispute Settlement) som den 

utformats och etablerats kommer att tillhöra det förgångna mellan EU:s 

medlemsstater. Domen har skapat en debatt om framtidens ISDS mellan EU:s 

medlemsstater. De frågor som Achmea-domen har resulterat i för debatten bland 

verksamma inom rättsvetenskapen kan sammanfattas som följande. Att själva 

domslutet och EU-domstolens argumentation ifrågasätts ifrån många håll. Den 

egentliga betydelses av EU:s autonomi diskuteras också. Inte minst betonar vidare 

debatten att Achmea-domen blir problematisk att integrera i det nuvarande systemet 

för tvistelösning vid investeringskonflikter. Hur domen ska integreras i olika BIT:s, 

i olika internationella institutioners avtal (UNCITRAL, ICSID-konventionen, New 

York-konventionen), och i olika multilaterala avtal som ECT, (listan kan göras 

lång) skapar många frågetecken.48 

Hindelang analyserar hur vikten av en enhetlig EU-rätt är det som präglade 

domen.49  Författaren anser dialogen mellan EU-domstolen och de nationella 

domstolarna är det som formar hela argumentationen. Achmea-domen framhäver 

den risk som finns för att denna dialog ska störas av skiljedomstolarna. Tonvikten 

ligger på EU-domstolens ansvar för en enhetlig rätt och vikten av att EU-domstolen 

kan kontrollera tolkningen av EU-rätten. Investeringsskyddet mellan medlemsstater 

ligger därmed under EU-domstolens kontroll.50 

                                                 
48 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s.7 

49 Hindelang (2018) The Limited Immediate Effects of CJEU’s Achmea Judgement, SSRN - Social Science 

Research Network 

50 Hindelang (2018)  
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Ett annat område som diskuteras är den selektiva behandlingen av vissa aspekter, 

och domens abstrakta språk.51 Det är inte helt klart att förstå vilka konsekvenser 

EU-rättens autonomi ska ha på unionens bredare investeringspolitik.52  

Burkhard analyserar Achmea-domen och hur argumentationen kom att domineras 

av perspektivet på EU:s autonomi och rättsliga ställning.53 Det var enligt Burkhard 

endast i andra hand domen kom att handla om skiljedomars faktiska roll vid lösning 

av tvister. Domen svarar enligt Burkhard inte direkt på tolkningsfrågorna från den 

hänskjutande domstolen som argumenterat för att det fanns kompatibilitet mellan 

EU-rätt och EU-investeringars skiljedomar. Det är ovanligt att den hänskjutande 

domstolens resonemang inte alls tas med i en dom.54 Att EU-domstolen också 

bortser helt från den skiljedomsvänligt inställda Generaladvokatens resonemang, är 

heller inte vanligt för EU-domar enligt Burkhard. EU-domstolen tar heller inte upp 

varken Generaladvokatens eller den hänskjutande domstolens argumentation för att 

bemöta den med motargumentation, utan den ignoreras. Vidare tar EU-domstolen 

en utgångspunkt för EU:s autonomi och ställning. Burkhard påpekar att denna dom 

inte bara handlar om investeringstvister mellan EU:s medlemsstaters utan att EU-

domstolen verkar ha ambition att gå vidare på framtida tvistlösande mekanismer 

under internationell rätt när EU:s stater är inblandade.55  

 

4.1.2 Alternativa lösningar  

 

Csongor är en annan kritiker av domen som påpekar EU-domstolens negativa 

inställning till skiljeförfaranden.56 Författaren argumenterar för det alternativa 

resultatet, att EU-rätt och BITs inte alls är inkompatibla. Csongor anser att 

skiljeklausulerna som ska ge investeringsskydd inte kan vara inkompatibla med 

                                                 
51 Hindelang (2018) se även Burkhards(2018) och Csongors(2018) artiklar  

52 P. Koutrakos (2018) But seriously, what is the principle of autonomy really about? European Law Review 

E.L. Rev. 2018, 43(3), 293-294 se även Pinna (2018) 

53 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s. 7-9 

54 Burkhard (2018) s. 7-10 se även Hindelang (2018) Csongor (2018) och Pinna (2018) 

55 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s. 7-9  

56 Csongor (2018) Intra-EU Bilateral Investment Treaties and EU Law after Achmea:’Know well what leads 

you forward and what holds you back i German Law Journal s. 996-997 
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EU-rätt eftersom motsvarande regler inte finns i EU-rätten ännu. Författaren menar 

att om det hade funnits en tvistlösande mekanism för konflikter mellan investerare 

och stater inom EU, hade detta kunnat överlappa varandra. Eftersom det inte finns 

någon nuvarande överlappning till motsvarande mekanism grundad på EU-rätt, då 

kan det inte heller argumenteras för att det finns en konflikt eller kollision mellan 

rättsordningarna.57  

Csongor påpekar vidare att samtliga BIT:s, inkluderat det aktuella avtalet i fallet 

ger fördelar både för investerare och stater.58 Det är inte en slump att samtliga BITs 

innehåller sådana skiljeklausuler som var aktuell i Achmea-målet eftersom detta ger 

skydd för de förväntade förutsättningar på rättsskydd som investeraren kan ha 

gentemot staten den investerar i. Csongor argumenterar för den viktiga funktion 

denna mekanism fyller och att den först borde ersättas med annan effektiv 

mekanism som fyller funktionen innan den görs ogiltig.59 Att säkerställa skyddet 

för rättsliga förväntningar är en av EU:s kärnprinciper. Den fria rörligheten av 

kapital är också en av grundpelarna för de fria rörligheterna i EU.60 Eftersom EU 

inte har sådan mekanism så har BIT:s mellan EU: medlemsstater fyllt denna 

funktion menar Csongor. BIT:s reglerar något som inte EU-rätten reglerar och som 

främjar EU-interna kapitalflöden. Csongor argumenterar att på grund av detta så är 

investeringsskydden och dess materiella skydd i BIT:s kompatibelt med EU-rätt.61  

Burkhard, analyserar artikel 267 FEUF för hur skiljedomstolar kan anses som en 

domstol i medlemsstat i enlighet med artikeln och med det ska kunna ställa frågor 

till EU-domstolen. EU-domstolen menar dock att detta inte skulle vara tillräckligt 

för att säkra EU-rättens autonomi. Skiljedomstolarna vid sådana investeringstvister 

på BIT ansågs arbeta för självständigt och det kan inte heller säkerställas att 

förfarandet sker i ett EU-land med tillämpning av EU-rätt. Achmea och Slovakien 

hade potentiellt kunnat lägga skiljeförfarandet i en stat utanför EU. EU-domstolen 

vill kunna säkra tillämpningen av EU-rätten och den autonomin skulle därför inte 

                                                 
57 Csongor (2018) s. 996-997 

58 Csongor (2018) s. 996-997 

59 Csongor (2018) s. 996-997 

60 Csongor (2018) se även Europaparlamentet – Ekonomi - Den inre marknaden - Fri rörlighet för kapital senast 

uppdaterad av Dražen Rakić (10–2018) 

61 Csongor (2018) Intra-EU Bilateral Investment Treaties and EU Law after Achmea:’Know well what leads 

you forward and what holds you back i German Law Journal s. 997-998 
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säkras med sådana mekanismer. På grund av detta ansåg EU-domstolen att 

skiljedomstolar vid sådana investeringstvister inte kan vara kompatibelt med EU-

rätten.62  

En annan kritiker är Pinna som uttrycker att med tanke på att investeringsdomstolar 

inte är medlemsstaternas domstolar och att deras existens bygger på ett 

internationellt fördrag, finns risk för att företräda fördraget snarare än EU-

lagstiftningen. Det är precis vad den europeiska institutionen syftar till att 

undvika.63Achmea-domen blir därför en kamp om normhierarkin mellan två 

autonoma rättsordningar, och två oförenliga grunder enligt Pinna. Å ena sidan finns 

EU: s rättsordning där EU-lagstiftningen har företräde över internationella fördrag 

mellan medlemsstaterna, och å andra sidan finns det en internationell rättsordning 

där internationell rätt, inklusive de skyldigheter som följer av BIT, som kan ha 

företräde framför EU-lagstiftningen.64  

4.2 Förutsedda effekter av domen  

 

4.2.1  EU-interna effekter  

 

EU-kommissionen kräver nu att medlemsländerna ska avveckla sina BIT:s. I 

dagens läge finns det 196 BIT:s och avvecklingen av dem är således den 

huvudsakliga och direkt effekten av Achmea-domen.65 

Pinna uttrycker att om det finns en sak som alla är överens om är det faktum att det 

är osäkert vilka effekter domslutet i Achmea-domen kommer att ha i praktiken. 

                                                 
62 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s. 10-12 

63 Pinna (2018) The Incompatibility of Intra-EU BITs with European Union Law i Paris Journal of International 

Arbritation s. 14, se även hänvisning till där det finns emellertid exempel på materiellt skydd där 

investeringsdomstolar prioriterar EU-lagstiftningen, samband med ECT 30 november 2012, Electrabel S.A. v. 

Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19.  

64 Pinna (2018) The Incompatibility of Intra-EU BITs with European Union Law i Paris Journal of International 

Arbritation s. 6, 13-14 

65 EU-kommissionen “Commission asks Member States to terminate their intra-EU bilateral investment 

treaties: The European Commission has initiated infringement proceedings against five Member States 

(Österike, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Sverige) today requesting them to terminate intra-EU  

bilateral investment treaties between them ("intra-EU BITs").” (18 juni 2018) press meddelande 
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Professor de Mestral identifierade tidigt de frågetecken som diskuteras i doktrinen 

angående effekterna av Achmea-domen.  

"[...] 2) Är alla skiljedomsförfaranden i EU i fara? 3) Vad är effekten av domen 

för avtal som ECT? 4) Hur påverkar domstolen sin bedömning om externa-EU-

BIT? 5) Måste 196 interna-EU-BITS nu försvinna? [...] 7) Betyder denna dom att 

nuvarande domar och pågående ärenden är ogiltiga? 8) Vad är ödet för 

överlevnadsklausuler i EU-BIT? 9) Vad påverkar beslutet om investeringsprocess 

utanför EU? 10) Vilken påverkan har denna dom på förfaranden enligt ICSID-

reglerna? [...]66  

Ytterligare en fråga som diskuteras är hur Brexit-avtalet kommer att påverkas av 

Achmea-domen.  

Hindelang analyserar vad som kommer att förändras med domen med hänsyn till 

alla pågående BIT:s inom EU. Hindelang påpekar att dessa är viktiga instrument 

för att mildra politiska risker i vissa medlemsstater. Länder verkar inte vilja avsluta 

avtalen trots uppmaningar av EU-kommissionen. Det finns också frågetecken ifall 

skiljedomstolar kommer att erkänna EU-domstolens resonemang. Skiljenämnden 

kan lokaliseras utanför EU, skiljeförfarandet kan genomföras på grundval av 

ICSID-konventionen eller ha ett lagval som inte inkluderar EU-rätt alls. Den 

försvarande medlemsstaten kanske inte heller har intresset att följa EU-domstolen 

domslut från Achmea-domen.67 

Effekten av Achmea-domen kan komma att bero på flera faktorer enligt Burkhard, 

såsom skiljemekanismen (till exempel ICSID eller ad hoc), skiljedomstolen (i en 

medlemsstat eller i en tredje stat) och den plats där verkställighet begärs.68 Att 

kunna undgå Achmea-domen på detta område kan därför bli svårt då domen 

refererar till samtliga EU-BIT:s menar Burkhard.69  

Burkhard analyserar om Achmea-domen innebär att pågående tvister måste avslutas 

abrupt som behandlas under UNCITRAL.70 En investeringsdomstol tar den rättsliga 

relationen mellan ett BIT och EU-rätt med perspektivet från artiklarna 59 och 30 

                                                 
66 Pinna (2018) The Incompatibility of Intra-EU BITs with European Union Law i Paris Journal of International 

Arbritation s. 16 se hänvisning rill Armand de Mestral, Oil-Gas-Energy-Mining-Infrastructure Management 

(OGEDIM) Meddelande (21 Mars 2018) 

67Hindelang (2018) The Limited Immediate Effects of CJEU’s Achmea Judgement, SSRN - Social Science 

Research Network  

68 Burkhard Hess (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s. 8-10 

69 Burkhard (2018) s. 9-10 

70 Burkhard (2018) s. 12-15 
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VCLT. Enligt detta fördrag anses ett avtal pågå tills parterna sagt upp avtalet med 

ett ersättande avtal.71  

Burkhard menar att ett avgörande inslag för Achmea-domens effekt kan vara den 

processuella och institutionella ramen för respektive skiljeförfarande. När det 

kommer till ICSID-processen är förhållandet annorlunda. Verkställigheten är via 

artikel 54 i ICSID-konventionen inte via BIT, vilket inte ger några grunder till 

vägran. Detta internationella avtal binder alla EU:s medlemsstater (förutom Polen.) 

I ett sådant avseende menar Burkhard att de skiljeförfaranden som genomförs under 

UNCITRAL och andra Skiljedomsinstitutioner som SCC, ICC, LCIA är mer 

beroende av uppbackning från de nationella domstolarna i jämförelse med 

skiljeförfaranden under ICSID. Den senare är totalt fristående från de nationella 

domstolssystemen. Författaren menar att så länge skiljeförfarandena behöver 

erkännande för att kunna verkställa domar, så kommer Achmea-domen påverka de 

förfarandena.72  

 

4.2.2 EU:s externa relationer  

 

I doktrinen debatteras också Achmea-domens effekter på ECT (Energy Charter 

Treaty). ECT färdigställdes som ett blandat avtal av EU och EU:s medlemsstater 

med flera icke-EU-länder framförallt gränsande öst till EU.73 Avtalet ska säkerställa 

en fri marknad och tillgång till energi i Europa och Centralasien. I avtalet finns ett 

kapitel med investeringsskydd med de typiska garantierna från BIT:s. ECT skapar 

även en intra-EU ram för skydd av investeringar i energisektorn. I artikel 26 i avtalet 

                                                 
71 Artikel 59 i Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 23 Maj (1969) U.N.T.S. 331 

72 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s.12-15 

73 Länder som signerat ECT är följande inom parantes: (European Union and Euratom, Afghanistan, Albania, 

Armenia, Australia*, Austria, Azerbaijan, Belarus°, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 

Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 

Ireland, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 

Moldova, Mongolia, Montenegro, The Netherlands, North Macedonia, Norway*, Poland, Portugal, Romania, 

Russian Federation*, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, 

Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan, Yemen ° did not ratify the Energy Charter Treaty, but applies it 

provisionally* did not ratify the Energy Charter Treaty) Källa: International Energy Charter Organization  
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finns ISDS-klausulen som ger investerare rätten att inleda skiljeförfarande mot 

staten via ICSID, UNCITRAL eller SCC.74  

 

Under 2016 stod ECT för 20 procent av världens skiljedomar mellan investerare 

och stater, många av dessa var intra EU-BIT:s. Detta avtal ser både Hindelang och 

Burkhard som mest problematiskt när det gäller Achmea-domens konsekvenser.75 

Klausulen inkluderar likt den i Achmea-domen beaktande av internationell lag och 

tillämplig lag i landet. I grunden ser detta alltså ut som i det BIT som är aktuellt för 

Achmea-domen.76 

 

Frågetecken uppkommer ifall företag inom energisektorn som berörs av ECT 

kommer att hanteras legalt annorlunda än Achmea, alternativt att tvister tas ut ur 

ECT när det gäller länder inom EU. Den senare skulle dock innebära att 

utomstående länder skulle godta ett sådant resonemang om specialbehandling för 

EU-länder i ECT. Att inte lyfta ur intra-EU konflikterna betyder dock att dessa fall 

i energisektorn skulle hanteras legalt annorlunda än för ett företag som Achmea.77  

 

Achmea-domen kan komma att påverka ECT. EU är dock en av undertecknande 

parter för detta avtal till skillnad från Nederländerna och Slovakiens BIT. EU har 

signerat möjligheten för investerare att inleda skiljeförfarande mot andra 

medlemsstater. Detta argument kan dock frånses till viss del eftersom 

medlemsstater är primärt bundna av EU-rätten när de ratificerar internationella 

avtal. Burkhard menar att en möjlig utväg efter Achmea är att EU skulle 

omförhandla artiklarna angående de tvistlösande mekanismerna. Det krävs dock att 

icke-EU-länder är villiga till omförhandling av ECT.78 

                                                 
74 ECT Energy Charter Treaty Artikel 26 “Settlement of Disputes between an Investor and a contracting party” 

(Europa Parlamentet 14-07-2014)  

75 Hindelang (2018) The Limited Immediate Effects of CJEU’s Achmea Judgement, SSRN - Social Science 

Research Network och se även Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea 

Decision of the European Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s.15 

76 ECT Energy Charter Treaty Artikel 26 “Settlement of Disputes between an Investor and a contracting party” 

(Europa Parlamentet 14-07-2014) 

77 Hindelang (2018) The Limited Immediate Effects of CJEU’s Achmea Judgement, SSRN - Social Science 

Research Network 

78 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s.16-17 
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4.2.3 Framtiden efter domen  

 

Ifall skiljeförfarandena mellan investerare och stat som den etablerats till idag inte 

ska existera längre i en intra-EU kontext uppkommer följdfrågan om vad som ska 

ersätta detta. Den 20e Mars 2018 antog Europeiska Unionens råd ett 

förhandlingsdirektiv att ge EU-kommissionen befogenhet att förhandla en 

konvention för att etablera multilateralt domstolsväsende för ISDS mellan EU-

länder.79 I yttrandet 1/17 så framförs den nya typ av ICS (International Court 

System) som blivit en del av CETA och kan bli en del av TTIP om förhandlingar 

återupptas. Detta innebär alltså ett nytt domstolsväsende för internationella 

investeringstvister.80 Debatten om ett enhetligt skiljedomssystem har funnits sedan 

tidigare, EU-domstolens dom kom dock att trycka på denna process när den gjorde 

nuvarande system inkompatibelt med EU-rätten.  

De nuvarande förslagen gäller alltså en permanent skiljedomstol för 

investeringstvister mellan stater och investerare i unionen. En sådan tvistlösande 

mekanism kräver dock inte bara att EU är villigt att införa detta, utan även samtliga 

olika avtalsparters samtycke.81  

I doktrinen har det sedan innan Achmea-domen påpekats att alternativet om BITs 

ska avslutas är att skapa ett system för investeringsskydd i EU som är 

genomgripande och kan ersätta de existerande 196 BIT:s med skiljeklausuler.82 EU-

kommissionen undersöker nu i efterhand hur en gemensam Skiljedomstol för 

investeringsskydd ska se ut.83 Csongor argumenterar för att detta är också ett bevis 

på att skiljeklausuler i BIT:s mellan EU-länder inte kan anses vara i kollision med 

                                                 
79 Council of the European Union Multilateral Investment Court 144/18 (20 Mars 2018) se även, Council of 

the EU Negotiating Directives for a Convention establishing a multilateral court for the settlement of 

investment disputes 3 (1 Mars 2018) 

80 CETA The Comprehensive and Economic Trade Agreement Chapter Eight – Investment ICS, se även utkast 

till TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership se även yttrande C‑1/17 Petronas Lubricants Italy 

SpA vs Livio Guida Domstolens Dom (Tredje avdelningen) meddelad den 21 Juni 2018  

81 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s.17-19 

82 Lavranos (2012) Member States’ Bilateral Investment Treaties (BIT): Lost in Transition? I Hague Y.B 

International Law s. 281, 305 

83 EU-kommissionen (2019) European Court of Justice confirms compatibility of Investment Court System with 

EU Treaties Bryssel (30e april 2019) Pressmeddelande angående ny ICS, se även tidigare Council of the 

European Union Multilateral Investment Court 144/18 (20 mars 2018) och se även Council of the EU 

Negotiating Directives for a Convention establishing a multilateral court for the settlement of investment 

disputes 3 (1 mars 2018) 
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EU-rätten. De fundamentala rättigheterna för investeringsskydd täcks alltså inte av 

EU-rätten.84 Csongor menar också att dessa BIT:s med investeringsskydd har gett 

ett viktigt komplement till den fria rörligheten för kapital i EU.85 

Eftersom externa investerare som investerar i EU inte behöver omfattas direkt av 

Achmea-domen betyder det att externa investerare fortsatt har skiljeklausuler. Det 

kan betyda att externa investerare har ett mer omfattande investeringsskydd i EU-

stater. Åtminstone vet externa investerare vilka förutsättningar de har vid en 

potentiell konflikt. Burkhard analyserar sannolikheten för fenomenet ”Forum 

shopping” kan bli ett resultat av detta i nuvarande läge.86  

Burkhard analyserar också vad Achmea-domen kommer att betyda för Brexit-

avtalet, vilket författaren menar är relevant av flera anledningar. Framförallt för 

vilken ISDS-mekanism som ska bli aktuell i utträdesavtalet. Att Storbritannien vill 

undkomma EU-domstolens jurisdiktion är tydligt. Burkhard undersöker utkastet till 

uträdesavtalet, och kommer fram till att den mekanism som föreslås av 

kommissionen bygger på Achmea-domen, och säkerställer EU-domstolens 

kontroll. Storbritannien verkar inte vilja acceptera detta och det återstår att se hur 

det avtalet kommer att se ut, även på investeringsskyddets artiklar.87  

 

 

 

                                                 
84 Csongor (2018) Intra-EU Bilateral Investment Treaties and EU Law after Achmea:’Know well what leads 

you forward and what holds you back i German Law Journal s.999-1001 

85 Csongor (2018) s. 999-1002 

86 Burkhard (2018) The Fate of Investment Dispute Resolution after the Achmea Decision of the European 

Court of Justice i Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law s. 1003 

87 Burkhard (2018) s.19-20 Se även, European Commission, Draft on the withdrawel of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community 

TF50 (2018) 33/2 (15 mars 2018)  
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5. Sammanfattning och slutsatser 

5.1 Avslutande sammanfattning 

 

Denna uppsats har undersökt vad Achmea-domen innebär för konflikten mellan 

skiljeklausuler i bilaterala investeringsavtal och EU:s rättsordning. Uppsatsen har 

vidare undersökt en del av den pågående debatt och kritik som finns i 

rättsvetenskapen angående Achmea-domen och vad domen innebär för konflikter 

mellan EU:s investerare och EU:s medlemsstater. 

Den direkta effekten av domen är att 196 skiljeklausuler i BIT:s mellan EU-länder 

inte ska existera längre. Achmea-domen innebär att skiljeklausuler för tvistlösning 

mellan investerare och stat som den varit etablerad inte ska existera i en intra-EU 

kontext.  

Den argumentation som dominerar domslutet handlar om EU-rättens autonomi och 

vikten av att den tillämpas enhetligt. EU-rätten tolkas och används i EU:s alla 

nationella domstolar likväl som olika myndigheter runtom i medlemsstaterna. 

Samma rättsakter appliceras och tolkas i EU:s rättsliga mångfald. EU-domstolen 

står högst hierarkiskt i att tolka EU-rätten när det uppkommer tolkningsfrågor. EU-

domstolens roll är bland annat att denna tolkning resulterar i en enhetlig unionsrätt. 

Det är detta som Achmea-domens argumentation domineras av.  

I alla medlemsstater och nationella domstolar ska rätten säkerställas att kunna få 

förhandsavgörande av EU-domstolen i en rättsfråga som rör EU-rätten. Dialogen 

mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna är viktig för att göra EU-rätten 

enhetlig. Den dialogen och den rätt till förhandsavgörande kan enligt EU-domstolen 

inte säkras när det kommer till skiljeförfaranden i BIT:s.  Skiljedomstolar agerar 

alldeles för autonomt enligt EU-domstolen och det gör att EU-rätten kan komma att 

tolkas och därmed användas utan EU-domstolens kontroll. Artikel 267 och artikel 

344 FEUF utgör hinder för sådana skiljeklausuler i BIT:s mellan EU-länder enligt 

EU-domstolen.  
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Denna uppsats har undersökt den debatt och omfattande kritik som blivit ett resultat 

av Achmea-domen. Flera olika rättsvetenskapliga författare har kritiserat domen 

och gemensamma nämnare kan urskiljas både angående EU-domstolens 

argumentation och domens följder.   

Gemensamma punkter angående själva argumentationen är att den enhetliga rätten 

dominerar argumentationen och bortser från skiljeförfarandenas faktiska roll och 

funktion. Kritik finns i rättsvetenskapen på flera håll av att det saknas diskussion 

angående den funktion som investeringsskyddet fyller för rörligheten av kapital 

inom EU. Kritik kretsar också kring att EU-domstolen bortser från att 

skiljeförfarandena inte endast använder EU-rätt, utan framförallt vad länderna har 

avtalat om mellan varandra i sitt BIT.  

Det finns vidare gemensamma punkter i debatten angående konsekvenser av 

Achmea-domen eftersom det inte i dagsläget finns motsvarande mekanism i EU-

rätten. Csongor menar därför att det inte varit konflikt av rättsordningar eftersom 

det inte funnits överlappning utan skiljeklausuler i BIT:s har endast kompletterat 

EU-rätten.  

Skiljeklausuler i BIT:s ska inte existera längre men ingen vet vad som kommer 

ersätta dessa. EU-kommissionen har tryckts på i arbetet för ett gemensamt system 

men i debatten spekuleras om vad som ska gälla för närvarande. Kritik riktas till 

situationen som uppstår efter domen eftersom ingen vet vad som nu kan förväntas 

gällande för pågående och framtida tvister i EU-länder. Särskilt komplicerat blir de 

skiljeklausuler som skrivits under av EU med utomstående länder, såsom ECT. 

Detta avtal diskuteras i debatten som det mest komplicerade att applicera Achmea-

domen på.  

I doktrinen diskuteras vidare vilken kreativitet som skulle kunna uppstå för att 

undkomma Achmea-domen och kunna fortsätta med skiljeklausuler. Exempel som 

att försätta skiljeförfarandet utanför EU och att endast använda ICSID-

konventionen och inte hänvisa till EU-rätten alls.  
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5.2 Avslutande slutsats 

 

Achmea-domen har satt stopp för skiljeklausuler avtalade mellan EU:s 

medlemsstater. EU-domstolens kontroll av en enhetlig tillämpning och dialogen 

mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna störs av skiljeförfarandena. 

Ett nytt arbete mot en gemensam investeringsskyddspolitik kan vara på väg, och 

det skulle innebära ett nytt system inom EU som ersätter de befintliga 

skiljeförfarandena. 

Slutsatsen av denna uppsats är att problemet är att ingen kan med säkerhet svara på 

vilken rättslig betydelse som faktiskt kommer bli resultatet av Achmea-domen. 

Problematiken är just den osäkerhet och ovetskap av hur konflikter mellan 

investerare och stater ska lösas efter att de befintliga skiljeklausulerna har 

avvecklats. Achmea-domen innebär att skiljeklausuler i bilaterala investeringsavtal 

mellan EU-länder inte är kompatibla med EU:s rättsordning. Detta kommer att 

innebära att ISDS måste lösas på ett annat sätt när det handlar om investerare och 

stater från två olika EU-länder.   
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