
Inlämningsuppgift 2 – EU 2  

Göran Göransson arbetar som bilförsäljare hos Snygga Bilar Ab. Görans stora 
passion i livet är mat, han var därför överlycklig då han hörde att EU, för att förbättra 
arbetstagarnas rättigheter och öka trivseln på arbetsplatsen, har utfärdat ett direktiv 
som ger medlemsstaterna en skyldighet att införa en halvtimmes matpaus på 
arbetsplatserna. Göran har länge varit bitter på att matpauserna på Snygga Bilar AB 
endast har varit 15 minuter långa. Åren har gått och matpauserna är fortfarande 
endast 15 minuter. Till sist har Göran fått nog, han stormar in på sin chefs kontor och 
undrar varför i fridens namn vi fortfarande endast har 15 minuter långa matpauser 
när det klart och tydligt står i EU:s direktiv att matpauserna ska vara åtminstone 30 
minuter långa.  

Görans chef Stefan Frisk konstaterar lugnt att det inte finns någon lag i Finland som 
stadgar någonting om hur lång en matpaus ska vara utan det är upp till 
arbetsgivarna att bestämma matpausernas längd. ”Men det står i direktivet att 
skyldigheten för medlemsländerna att införa 30 minuters matpauser är ovillkorlig och 
kräver inte klassificering samt att medlemsländerna inte har prövningsrätt 
beträffande tillämpningen av direktivet”, svarar Göran. ”Det har ingen skillnad”, 
säger Stefan, ”dessutom har tiden för implementering av direktivet gått ut och 
Finland har inte implementerat direktivet så det ser nog ut som om du får nöja dig 
med våra 15 minuters matpauser i fortsättningen också”, skrattar Stefan. Göran blir 
så upprörd över detta besked att han hotar med att yrka på skadestånd i domstol för 
denna överträdelse av EU-rätten. Stefan reagerar inte på detta hot utan konstaterar 
endast att lycka till. 

Har Görans skadeståndstalan mot Snygga Bilar Ab någon chans att lyckas? Kan 
Göran yrka på skadestånd av någon annan? Ta ställning till dessa frågor med 
beaktande av rättsprinciperna som grundar sig på EU-domstolens rättspraxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inlämningsuppgift 2: Svar 

Fallet handlar om direktivens direkta effekt och ansvar för skador som uppstått 
genom en överträdelse av EU-rätten, därmed tillämpas principen om EU-rättens 
direkta effekt och Francovich-principen. (1p) 
Direkt effekt är då unionsrätten ger upphov till rättigheter och skyldigheter som 
enskilda kan åberopa i domstol. (1p) Förutsättningarna för att en EU-rättsakt ska få 
direkt effekt är att rättsakten till sitt innehåll är så klar och tydlig att det är möjligt att 
härleda rättigheter och skyldigheter för privatpersoner från den, skyldigheten som 
rättsakten leder till måste vara ovillkorlig och inte kräva klassificering och EU-
rättsakten ska vara sådan att medlemslandet inte har prövningsrätt beträffande dess 
tillämpning. Direktivet i fallet är klart och tydligt, medlemsländernas skyldighet är 
ovillkorlig och kräver inte klassificering samt medlemsländerna har inte prövningsrätt 
gällande direktivets tillämpning, därmed uppfylls kriterierna för direkt effekt. (1p) 
Enligt utgångspunkten förutsätter direkt effekt för ett direktiv att tidsfristen för 
implementeringen har gått ut. Horisontell direkt effekt betyder att privatpersoner har 
möjlighet att åberopa en EU-rättslig norm med direkt effekt gentemot en annan 
privatperson. I sin rättspraxis har EU-domstolen slagit fast att direktiv inte kan ha 
horisontell direkt effekt. (1p) I fallet har vi ett horisontellt förhållande mellan en 
enskild person och ett enskilt företag. Därmed kan Göran (G) på basis av direktivet 
inte yrka på skadestånd mot Snygga Bilar Ab (SB) för överträdelsen av EU-rätten. 
(1p) 
Francovich-principen går ut på att medlemsstater som inte uppfyller sina 
skyldigheter, blir tvungna att betala ersättning till fysiska eller juridiska personer. (1p) 
Skadeståndstalan kan väckas både i sådana situationer där den enskilde inte kan 
utnyttja direkt eller indirekt effekt, och i sådana, där det är möjligt att åberopa dem. 
(1p) För att skadestånd ska utgå krävs det att tre förutsättningar uppfylls. Dessa är 
att den ifrågavarande EU-rättsregeln ska ha som syfte att skydda enskildas 
rättigheter, överträdelsen ska vara tillräckligt klar och det måste finnas 
orsakssamband mellan överträdelsen och skadan. EU-direktivet i fallet har haft som 
syfte att skydda de enskildas rättigheter, Finland har inte implementerat direktivet 
därmed är överträdelsen tillräckligt klar och eftersom Finland inte har implementerat 
direktivet så har G lidit skada, därmed föreligger det ett orsakssamband, alla 
förutsättningar uppfylls därmed. (1p) Vi kan också konstatera att det i fallet inte finns 
någon nationell lagstiftning som med unionsenlig tolkning kunde leda till ett resultat 
som skulle vara i enlighet med unionsrätten. (1p) Avslutningsvis kan vi konstatera att 
G inte på basis av direktivet kan yrka på skadestånd mot SB men G kan yrka på 
skadestånd mot Finland på grund av dess underlåtenhet att implementera direktivet. 
(1p) 



 


