
Kapitel 1

EU-Domstolen og dens fortolkningsstil

1. Introduktion

Nærværende bogs emne er først og fremmest gældende EU-ret om fri bevægelighed. I den 
sammenhæng er EU-Domstolens betydning meget stor, hvorfor dette indledende kapitel 
handler om denne institution og dens fortolkningsstil. 

I det følgende afsnit 2 behandles EU-Domstolen generelt, mens EU-Domstolens fortolk-
ningsstil og illustrative, vigtige principper behandles i de efterfølgende to afsnit (dvs. afsnit 3 
og 4). Forståelse af disse emner er af afgørende betydning for læsning af afgørelser fra EU-
Domstolen, men hertil behandles dette sidstnævnte emne i et noget mere praktisk tilsnit sær-
skilt i kapitlets sidste afsnit (dvs. afsnit 5).

2. Generelt om EU-Domstolen

Da EF/EU blev oprettet ved Rom-traktaten pr. 1.1.1958, blev der etableret 4 institutioner: 
Rådet, Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-Domstolen. I dag har EU efter art. 13 
TEU en institutionel ramme, der tager sigte på at fremme Unionens værdier, der er fastsat i 
art. 2 TEU, at forfølge dens mål, der er beskrevet i art. 3 TEU, at tjene dens borgeres og Med-
lemsstaternes interesser samt at sikre sammenhæng, effektivitet og kontinuitet i dens politik-
ker og tiltag. EU’s institutioner er i øvrigt nu ifølge art. 13 TEU udvidet til følgende: Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions 
Domstol, Den Europæiske Centralbank og Revisionsretten. 

EU-Domstolen har været fælles for de oprindelige tre fællesskaber (EKSF, EØF og EURA-
TOM) siden 1958. Den har udviklet sig til en mere indflydelsesrig institution, end mange 
umiddelbart havde forventet på grundlag af Rom-traktaten. Den sammenlignes ofte med 
forfatningsdomstole som fx USA’s Supreme Court og den tyske Bundesverfassungsgericht, 
og den har bidraget væsentligt til primærrettens udvikling, herunder ikke mindst den om fri 
bevægelighed, ligesom den generelt bidrager til, at EU-retten fortolkes ens i alle EU’s Med-
lemsstater.1 

Den Europæiske Unions Domstol omfatter ifølge art. 19 TEU “Domstolen, Retten og et 
antal specialretter”.2 Den institution, der i art. 19 TEU kaldes “Domstolen”, benævnes i 
denne bog – som det er blevet almindeligt – EU-Domstolen. Medlemsstaterne skal ifølge art. 
19 TEU tilvejebringe den nødvendige adgang til domstolsprøvelse for at sikre en effektiv 
retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af  EU-retten. Regler om EU-Domstolen findes 
først og fremmest i art. 19 TEU, art. 251-281 TEUF, Statutten for EU-Domstolen indsat i en 
særlig protokol, og Procesreglementet.3 I det følgende behandles dens sammensætning, funk-
tioner og sagstyper og hertil Retten.

1. Primærretten omfatter traktatgrundlaget (TEU, TEUF og Chartret) samt de almindelige EU-retlige retsprincip-
per.

2. Se Rosas, Levits & Bot (2013).
3. Se for en konsolideret udgave af Statutten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX

:32015R2422&from=DA og i øvrigt for relevante dokumenter EU-Domstolens hjemmeside.
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16 Kapitel 1 EU-Domstolen og dens fortolkningsstil

2.1. EU-Domstolens sammensætning
EU-Domstolen består efter art. 19 TEU af en dommer fra hver Medlemsstat. Den bistås af 
generaladvokater.4 Med virkning fra den 7. oktober 2015 var der elleve.5 De udnævnes af 
Medlemsstaternes regeringer ved fælles overenskomst for et tidsrum af seks år.6 Ved Lissa-
bon-traktaten indsattes art. 255 TEUF, hvorefter der er nedsat et udvalg, der skal afgive ud-
talelse om kandidaternes kvalifikationer til at udøve embederne som dommer og generalad-
vokat ved Domstolen og Retten, inden Medlemsstaternes regeringer foretager udnævnelser i 
overensstemmelse med art. 253 og 254 TEUF.7 Afgående dommere og generaladvokater kan 
genudnævnes.

Til dommere og generaladvokater vælges personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og 
som i deres hjemland opfylder betingelserne for at indtage de højeste dommerembeder, eller 
som er jurister, hvis faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt. Dommerne vælger af 
deres midte for et tidsrum af tre år EU-Domstolens præsident og vice-præsident. Procesmå-
den ved EU-Domstolen er reguleret i Statutten for EU-Domstolen og Procesreglementet.

2.2. EU-Domstolens funktioner generelt
Ligesom EU-retten adskiller sig fra såvel folkeret som national ret, adskiller EU-Domstolen 
sig både fra andre internationale domstole og fra nationale domstole, men den har også en 
række funktionelle ligheder med sådanne. 

En ofte citeret, prægnant formulering er følgende af Oliver Wendell Holmes (1841-1935): 
“The prophecies of what the Courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I 
mean by the law.” 8 Identificeringen mellem, hvad domstole gør, og hvad der er retligt, har stor 
betydning for sondringen mellem jura og politik. Lidt forenklet kan man sige, at det, parla-
mentarikere gør, er politik, mens det, domstole gør, er jura. I Medlemsstaterne er der stort set 
to forskellige traditioner for, hvordan kompetencen mellem politikere og domstole fordeles. I 
Skandinavien og England har der været en tradition for majoritetsdemokrati, mens den kon-
tinentaleuropæiske tradition er – og i mange år har været – konstitutionelt demokrati. EU-
retten er formentlig mere et konstitutionelt demokrati end et majoritetsdemokrati.9 

I majoritetsdemokratier som bl.a. Danmark er der ingen forfatningsdomstol, og de almin-
delige domstole er meget tilbageholdende med at kontrollere, om lovgivning, der har et poli-
tisk flertal bag sig, strider mod normer, der står højere i retskildehierarkiet end lovgivning 
som grundloven og grundlæggende rettigheder og (efter medlemskabet af EU pga. EU-ret-
tens forrang) en hvilken som helst EU-regel. I “civil law”-lande er man derimod vant til, at 
der findes forfatningsdomstole, fx den tyske Bundesverfassungsgericht, der kan kontrollere, 
om lovgiver overholder de normer i retssystemet, der har højere rang end lovgivning.10 Den 
dømmende funktion, som forfatningsdomstole udøver, opfattes som en (væsentlig) del af  
retssystemet.

 4. Se om generaladvokater fx Bobek (2011-2012), Burrows & Greaves (2007), Clément-Wilz (2011-2012), Greaves 
(2011), Sharpston (2008), Solanke, Iyiloa (2011).

 5. Rådets afgørelse af 25. juni 2013 om forøgelse af antallet af  generaladvokater ved Den Europæiske Unions 
Domstol (2013/336/EU), https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0092:0092:D
A:PDF.

 6. For kritiske analyser, se Bobek (2015) og Adams, de Wael, Meeusen & Straetmans (2013).
 7. For et indblik i dette udvalgs arbejde, se fx “Fifth Activity Report of the panel provided for by Article 255 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union”, 28. februar 2018, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2018-05/5eme_rapport_dactivite_du_c255_-_en_final_-_public.pdf.

 8. Citeret fra Kelly (1993) s. 365.
 9. Se Weiler & Wind (2003).
10. Nordisk ret ligger generelt tættere på “civil law” end “common law”. Med hensyn til demokratiformer og forfat-

ningsdomstole adskiller de nordiske lande sig dog fra “civil law”-traditionen ved at have majoritetsdemokrati og 
ikke at have forfatningsdomstole. 
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I “civil law”-lande er der normalt særlige forvaltningsdomstole. Det er der også i Sverige 
og Finland, men ikke i Danmark. De almindelige domstole i Danmark har derfor et bredt 
spektrum af funktioner.

EU-retten har generelt stærke rødder i “civil law”-traditionen. Domstolsfunktionen i EU er 
meget præget af denne tradition. EU-Domstolen blev oprindelig i EKSF-traktaten udformet 
på en måde, der var inspireret af den franske øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’État). 
EU-Domstolen fungerede den første halve snes år primært som en forvaltningsdomstol, der 
kontrollerede Fællesskabets institutioner. Fra begyndelsen af 1960’erne begyndte EU-Dom-
stolen derudover at udvikle sig til en forfatningsdomstol (lidt i stil med den tyske Bundesver-
fassungsgericht11), der ikke kun kontrollerer EU’s egne institutioner, men også Medlemssta-
terne. Som del af denne funktion sikrer EU-Domstolen også borgeres og virksomheders 
grundlæggende rettigheder både over for EU og over for Medlemsstaterne, når disse handler 
på EU-regulerede områder. 

EU-Domstolen betegnede i Les Verts-dommen EF-traktaten som Fællesskabets forfat-
ning, dvs. som dets grundlov,12 og denne karakteristik gentog den i udtalelsen fra 1991 om det 
første udkast til EØS-aftale.13 EU-Domstolen selv har i stigende grad udviklet sig til at fun-
gere som en forfatningsdomstol, der sikrer, at traktaterne (“forfatningen”) bliver overholdt.

2.3. Sagstyper, m.m.
De vigtigste typer sager ved EU-Domstolen, m.m. behandles i det følgende afsnit.

2.3.1. Traktatbrudssager
Kommissionen overvåger, at Medlemsstaterne overholder reglerne, fx gennemfører vedtagne 
direktiver. Kommissionen kan efter art. 258 TEUF føre traktatbrudssag mod Medlemsstater, 
der overtræder en forpligtelse, der påhviler den i henhold til traktaterne, herunder pligten til 
at gennemføre afledet EU-ret, fx implementere et direktiv eller overholde en forordning. 
Medlemsstaterne kan også anlægge traktatbrudssag mod hinanden efter art. 259 TEUF. Sa-
ger efter art. 259 TEUF er sjældne,14 mens der føres et betydeligt antal sager efter art. 258 
TEUF.15

Art. 258 TEUF-sagerne indledes med en såkaldt åbningsskrivelse, hvor Kommissionen 
forelægger problemet for den pågældende Medlemsstat. Denne kan herefter svare. Hvis 
Kommissionen fortsat mener, at Medlemsstaten overtræder EU-reglerne, fremsætter Kom-
missionen en såkaldt begrundet udtalelse, hvor den præciserer, hvad der er galt med national 
ret sammenlignet med EU-retten. Kommissionen kan herefter anlægge sag ved EU-Domsto-
len og påstå staten dømt for overtrædelse af de i den begrundede udtalelse nævnte regler. Den 
begrundede udtalelse danner rammen for, hvad der kan kræves dom for under retssagen.

Der indledes et meget stort antal traktatbrudssager. De fleste føres ikke videre fra de ind-
ledende administrative faser til retssag ved EU-Domstolen. I en del tilfælde bliver Kommis-
sionen enten overbevist om, at national ret er i overensstemmelse med EU-retten, eller den 
pågældende stat ændrer frivilligt sin lovgivning for at undgå en traktatbrudssag ved EU-
Domstolen. Selv om Kommissionen mener, at national ret er i strid med EU-retten, kan den 
af politiske grunde undlade at rejse sag ved EU-Domstolen.

Hvis EU-Domstolen fastslår, at en Medlemsstat har overtrådt EU-reglerne, skal denne stat 
ifølge art. 260 TEUF gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger. 
Hvis Kommissionen finder, at den pågældende Medlemsstat ikke har truffet de foranstaltnin-

11. Man nævner også ofte den amerikanske Supreme Court som en parallel.
12. Sag 294/83, ‘Les Verts’ EU:C:1986:166.
13. Udtalelse 1/91, EØS, EU:C:1991:490.
14. Som eksempel kan nævnes Sag 141/78, Frankrig mod England, EU:C:1979:225 om havfiskeri.
15. Statistik kan ses på EU-Domstolens hjemmeside https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html.
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18 Kapitel 1 EU-Domstolen og dens fortolkningsstil

ger, der er nødvendige for opfyldelsen af EU-Domstolens dom, kan den indbringe sagen for 
EU-Domstolen efter at have givet Medlemsstaten lejlighed til at fremsætte sine bemærknin-
ger. Kommissionen angiver i denne forbindelse størrelsen af det faste beløb eller den tvangs-
bøde, som den finder det passende, at den pågældende Medlemsstat betaler.

2.3.2. Annullationssøgsmål
Art. 263, stk. 1 TEUF, bestemmer, at EU-Domstolen prøver lovligheden af lovgivningsmæs-
sige retsakter, af  retsakter vedtaget af Rådet, af  Kommissionen eller af ECB, bortset fra 
henstillinger og udtalelser, samt de af Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds retsak-
ter, der skal have retsvirkning over for tredjemand. Den prøver også lovligheden af de af 
EU’s organers, kontorers og agenturers retsakter, der skal have retsvirkning over for tredje-
mand.

Uanset formuleringen af art. 263 TEUF (brug af ordet lovgivningsmæssige retsakter) må 
det antages, at annullationssøgsmål kan anvendes mod enhver af institutionerne vedtagen 
bestemmelse, som er bestemt til at afføde retsvirkninger, uanset dens karakter eller form. 

Art. 263 TEUF omfatter efter sin ordlyd ikke udtalelser og henstillinger fra Rådet, Euro-
pa-Parlamentet og Kommissionen. Efter at EU-Domstolen ved Grimaldi-dommen har til-
lagt også ikke-bindende regulering visse retsvirkninger, er det dog muligt, at disse også kan 
kontrolleres efter art. 263 TEUF.16 

Klager efter art. 263 TEUF skal indgives inden to måneder efter, at retsakten, alt efter sin 
art, er offentliggjort eller meddelt klageren eller, i mangel heraf senest to måneder efter, at 
klageren har fået kendskab til den.

EU-institutionerne har i nogen grad ført indbyrdes forfatningskamp ved hjælp af annul-
lationssøgsmål, når de mente, at en anden institution havde krænket deres kompetence. I den 
forbindelse er det afgørende, at de har søgsmålsret. Europa-Parlamentets og ECB’s søgsmåls-
ret blev indsat i EF-traktatens tekst ved Maastricht-traktaten. I forhold til Europa-Parla-
mentet var der dog kun tale om en kodificering af EU-Domstolens praksis. Ved Nice-trakta-
ten henlagdes alle annullationssøgsmål til Retten med appelmulighed til EU-Domstolen.

Efter art. 263, stk. 2 TEUF, har EU-Domstolen kompetence til at behandle klager, der af 
en Medlemsstat, af  Europa-Parlamentet, af  Rådet eller af  Kommissionen indbringes under 
påberåbelse af inkompetence, væsentlige formelle mangler, overtrædelse af traktaterne eller 
af  retsregler vedrørende deres gennemførelse samt af magtfordrejning. I denne sammenhæng 
skal begrebet Medlemsstat ifølge EU-Domstolens praksis fortolkes snævert. 

Disse sagsøgere kan altid anlægge annullationssøgsmål uden at behøve at dokumentere 
nogen særlig søgsmålsinteresse. En Medlemsstat kan også anfægte en EU-retsakt uafhængigt 
af, hvilket standpunkt den pågældende stat selv indtog, da retsakten blev vedtaget.17

EU-Domstolen har på samme grundlag efter art. 263, stk. 3 TEUF, kompetence til at 
udtale sig om klager, der indbringes af  Revisionsretten, Regionsudvalget og ECB med hen-
blik på at bevare disses prærogativer. 

Art. 263, stk. 4 EF, bestemmer:

Enhver fysisk eller juridisk person kan på det grundlag, der er omhandlet i [art. 263 TEUF] stk. 1 og 2, indbringe 
klage med henblik på prøvelse af retsakter, der er rettet til vedkommende, eller som berører denne umiddelbart 
og individuelt, samt af regelfastsættende retsakter, der berører vedkommende umiddelbart, og som ikke omfatter 
gennemførelsesforanstaltninger.

Borgerne og virksomhederne kan således anfægte retsakter, som er rettet til de pågældende, 
eller som, skønt de er udformet som en forordning eller som en afgørelse rettet til en anden, 

16. Sag C-322/88, Grimaldi, EU:C:1989:646.
17. Sag 166/78, Italien mod Rådet, EU:C:1979:195.
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dog berører den pågældende umiddelbart og individuelt. Afgørelser rettet til borgere/virk-
somheder forekommer navnlig inden for konkurrenceretten (art. 101 TEUF ff.).

Decentrale offentlige institutioner, der er organiseret som juridiske personer, fx selvejende 
institutioner eller fonde, der har udbetalt statsstøtte, Kommissionen griber ind overfor, kan 
også anlægge annullationssag efter denne bestemmelse, derimod ikke efter art. 263, stk. 1 
TEUF.18

Erhvervsvirksomheder og andre fysiske eller juridiske personer, der er adressat for en afgø-
relse, kan, som det fremgår af foranstående, anlægge sag ved EU-Domstolen om dennes 
gyldighed. Hvis Kommissionen fx pålægger en virksomhed en bøde for overtrædelse af art. 
101 TEUF, er det oplagt, at virksomheden har søgsmålskompetence og kan få gyldigheden 
af afgørelsen prøvet, først ved Retten og ved appel af  EU-Domstolen.

Hvis en borger eller virksomhed er berørt umiddelbart og individuelt af  en forordning eller 
en beslutning rettet til andre, kan den pågældende efter art. 263, stk. 4 TEUF, anlægge sag 
om annullation. Om dette er tilfældet, beror på en konkret vurdering.19

Art. 263 TEUF opregner 4 typer ugyldighedsgrunde, som EU-Domstolen kan tage stilling 
til, nemlig inkompetence, væsentlige formelle mangler, overtrædelse af traktaterne eller af  
retsregler vedrørende deres gennemførelse og magtfordrejning.

Inkompetence foreligger, hvis en institution, fx Kommissionen, har udstedt en retsakt, som 
skulle have været udstedt af en anden institution, fx Rådet, eller en retsakt, som slet ikke kan 
udstedes af en EU-institution, fordi Medlemsstaterne alene har kompetencen på det pågæl-
dende område. Den omstændighed, at forskellige artikler, der kan tænkes påberåbt som 
hjemmel for en retsakt, kræver forskelligt flertal og/eller forskellige beslutningsprocedurer, 
kan give anledning til strid om hjemmelsgrundlaget. Hvis Kommissionen fx vælger et hjem-
melsgrundlag, der giver Europa-Parlamentet en mindre rolle, end det har krav på efter den 
rigtige hjemmel, kan det anlægge annullationssøgsmål efter art. 263 TEUF for at forsvare 
sine prærogativer.

Væsentlige formelle mangler er mangler ved retsaktens form eller tilblivelse, fx manglende 
eller forkert opfyldelse af høringspligten, manglende eller forkert begrundelse, manglende 
offentliggørelse og lignende.

Tilsidesættelse af høringspligten i forhold til Europa-Parlamentet er en væsentlig formel 
mangel, der medfører ugyldighed, jf. Roquette Fréres-sagen.20

Efter art. 296 TEUF skal de forordninger, direktiver og beslutninger, som vedtages af 
Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab samt Rådets og Kommissionens forordninger, di-
rektiver og beslutninger, dvs. de bindende retsakter, begrundes og henvise til de forslag og 
udtalelser, der skal indhentes i henhold til traktaterne. Manglende eller mangelfuld begrun-
delse kan medføre ugyldighed, se fx Rewe-sagen og Kommissionen og Rådet.21

Når EU-institutioner træffer konkrete afgørelser, skal kontradiktionsprincippet respekte-
res.22

Art. 297 TEUF indeholder regler om offentliggørelse. I en annullationssag, Portugal an-
lagde mod Rådet,23 antog EU-Domstolen i 1999, at for sen offentliggørelse af en EU-retsakt 
i EUT er uden betydning for aktens gyldighed. 

18. van Nuffel (2001) s. 871.
19. Se som eksempel på et tilfælde, hvor bestemte erhvervsvirksomheder ansås for berørt af en forordning Sag 

138/79, Roquette Freres, EU:C:1980:249.
20. Sag 138/79, SA Roquette Freres, EU:C:1980:249.
21. Sag 158/80, Rewe, EU:C:1981:163, og Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet, EU:C:1987:163.
22. Se nærmere Due (1987).
23. Sag C-149/96, Portugal mod Rådet, EU:C:1999:574.
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Indholdsmangler foreligger, hvis en EU-retsakt strider mod en anden EU-retsakt af højere 
rang, eller mod grundlæggende principper, fx lighedsgrundsætningen, eller mod den almin-
delige folkeret.24

Magtfordrejning foreligger, hvis den kompetente myndighed har benyttet en beføjelse til at 
varetage hensyn, der ligger uden for dem, den har kompetence til at varetage. EU-Domstolen 
efterprøver normalt ikke EU-institutionernes skøn.25 Efter art. 261 TEUF kan forordninger 
dog tillægge EU-Domstolen fuld prøvelsesret vedrørende sanktioner. Denne mulighed er ud-
nyttet inden for konkurrenceretten.26

Art. 264 TEUF bestemmer, at EU-Domstolen, hvis klagen findes berettiget, erklærer den 
anfægtede retsakt for ugyldig. Udgangspunktet er, at ugyldigheden virker over for alle (erga 
omnes) og ex tunc, dvs. med virkning fra den annullerede retsakts vedtagelse. Der er dog i art. 
264 TEUF, mulighed for, at EU-Domstolen kan opretholde visse af en forordnings retsvirk-
ninger. I praksis anvendes denne bestemmelse analogt på direktiver.27

2.3.3. Præjudicielle afgørelser
Art. 267 TEUF anses normalt for en af de helt centrale bestemmelser i EU-retten og i øvrigt 
også i forhold til udviklingen af fri bevægelighedsreglerne. EU-Domstolen har efter art. 267 
TEUF kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af traktaterne og 
om gyldigheden og fortolkningen af retsakter udstedt af Unionens institutioner, organer, 
kontorer eller agenturer.

Art. 267 TEUF foreskriver et samarbejde mellem nationale judicielle organer og EU-
Domstolen.28 EU-Domstolen er ikke et alternativ til de nationale domstole. Den dømmer 
aldrig i sager mellem borgerne/virksomhederne indbyrdes eller mellem borgerne/virksomhe-
derne og nationalstaterne, ligesom der ikke kan appelleres fra en national domstol til EU-
Domstolen. I præjudicielle sager efter art. 267 TEUF hjælper den de nationale domstole med 
at anvende EU-retten for nationalt forum.

2.3.3.1. Hvem kan spørge
Art. 267, stk. 2 TEUF, bestemmer, at en ret i en af Medlemsstaterne, hvis der i en sag, der 
behandles af den, rejses spørgsmål om fortolkning af traktaterne eller om gyldigheden og 
fortolkningen af retsakter udstedt af EU’s institutioner, organer, kontorer eller agenturer, 
hvis den skønner, at en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin dom, 
kan anmode EU-Domstolen om at afgøre spørgsmålet. 

Art. 267, stk. 2 TEUF, indebærer, at alle nationale retsinstanser med judicielle funktioner, 
uanset deres placering i det nationale domstols- eller myndighedshierarki, kan forelægge 
præjudicielle spørgsmål om fortolkning og gyldighed af EU-retten, der opstår for dem, for 
EU-Domstolen til præjudiciel afgørelse. Det øger de lavere domstoles muligheder for at på-
virke præjudikatdannelsen.29

I Rheinmühlen-Düsseldorf-I antog EU-Domstolen, at en lavere tysk finansdomstol, hvis 
dom var blevet omstødt og sagen hjemsendt til fornyet behandling af Bundesfinanzhof (den 
øverste tyske domstol på området), efter art. 267 TEUF var berettiget til at spørge EU-
Domstolen, om den fortolkning, den overordnede ret havde lagt til grund, stred mod en for-

24. Sag C-162/96, Racke, EU:C:1998:293.
25. Jf. fx præmis 25 i Sag 138/79, SA Roquette Freres, EU:C:1980:249.
26. Se nærmere Rådets forordning (EF)1/2003.
27. Sag C-295/90, Europa-Parlamentet mod Rådet, EU:C:1992:294.
28. Se Tridimas (2013). Se generelt Henstillingen fra Den Europæiske Unions Domstol, Anbefalinger til de natio-

nale retter vedrørende forelæggelse af præjudicielle spørgsmål, (2016/C 439/01),
29. Se nærmere Tvarnø & Nielsen (2017) Kapitel IV.
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ordning, uanset at den højere domstols fortolkning efter tysk ret var bindende for den lavere 
domstol.30 I Rheinmühlen-Düsseldorf-II fik den lavere domstol svar på sit spørgsmål.31

Hvilke nationale organer, der har karakter af en ret i art. 267 TEUF’s forstand og dermed 
er berettiget til at stille spørgsmål, har været omdiskuteret og har givet anledning til en del 
sager. Det afgørende er, om det pågældende organ kan anses for at udøve dømmende myn-
dighed. Herved sker en negativ afgrænsning i forhold til administrative myndigheder og pri-
vate retsafgørelsesinstanser som privat voldgift.

Der er ingen tvivl om, at de almindelige domstole og specialdomstole, som fx den danske 
domstol Arbejdsretten, er retlige instanser i art. 267 TEUF’s forstand. Det har været disku-
teret, om det samme gælder faglig voldgift. Spørgsmålet er besvaret bekræftende af EU-
Domstolen i Danfoss-sagen.32 

EU-Domstolen har accepteret et ankenævn, hvis afgørelse ikke kunne indbringes for al-
mindelige domstole eller i hvert fald i praksis ikke blev indbragt for de almindelige domstole, 
som en ret efter art. 267 TEUF.33 På udbudsområdet er klagenævn, bl.a. det danske Klage-
nævn for Udbud, blevet anset for berettigede til at stille spørgsmål efter art. 267 TEUF.34 
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte spurgte i N-sagen, uden at det blev diskuteret om 
nævnet var en ret i art. 267 TEUF’s forstand.35 Teleklagenævnet blev i TDC-sagen ikke anset 
for en ret.36 I Victoria Film-sagen afviste EU-Domstolen at besvare spørgsmål fra det svenske 
Skatterättsnämnd37

En privat voldgiftsret anses ikke for en ret i forhold til art. 267 TEUF.38 EU-Domstolen har 
også afvist at anse et advokatråd og et rådgivende udvalg vedrørende valutalovgivning som 
retter i henhold til art. 267 TEUF.39 

2.3.3.2. Hvem har pligt til at spørge
Sidste instans domstole har efter art. 267, stk. 3 TEUF, pligt til at forelægge præjudicielle 
spørgsmål af den i art. 267 TEUF nævnte karakter for EU-Domstolen. Pligten påhviler den 
nationale domstol og er uafhængig af parternes ønske. I dansk praksis er der dog formentlig 
tilbøjelighed til, at der ved afgørelse af spørgsmålet om forelæggelse for EU-Domstolen til-
lægges parternes enighed overordentlig stor vægt.40 I princippet kan Kommissionen anlægge 
traktatbrudssøgsmål efter art. 258 TEUF mod en Medlemsstat, hvis domstole overtræder 
pligten efter art. 267, stk. 3 TEUF, men dette er (endnu) ikke sket i praksis. 

I Danmark er Højesteret omfattet af  art. 267, stk. 3 TEUF. Det samme gælder Arbejdsret-
ten og faglige voldgiftsretter, der er både første og sidste instans. Landsretterne som ankein-
stans, hvis afgørelser med tredjeinstansbevilling kan indbringes for Højesteret, er (forment-
lig) ikke omfattet af  art. 267, stk. 3 TEUF. 

30. Sag 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, EU:C:1974:3.
31. Sag 146/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, EU:C:1974:12.
32. Sag 109/88, Danfoss, EU:C:1989:383. Se også Sag C-400/93, Royal Copenhagen, EU:C:1995:155.
33. Sag 246/80, C Broekmeulen, EU:C:1981:218.
34. Sag C-275/98, Unitron, EU:C:1999:567.
35. Sag C 46/12, N, EU:C:2013:97.
36. Sag C-222/13, TDC, EU:C:2014:2265.
37. Sag C-134/97, Victoria Film, EU:C:1998:535.
38. Jf. Sag 102/81, Nordsee, EU:C:1982:107.
39. Sag 138/80, Borker, EU:C:1980:162, og Sag 318/85, Greis Unterweger, EU:C:1986:106.
40. Se også Pagh (under udgivelse).
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2.3.3.3. Acte clair-doktrinen
I CILFIT-sagen præciserede EU-Domstolen, hvornår sidste instans domstole har pligt til at 
spørge EU-Domstolen.41 EU-Domstolen udtalte, at den korrekte anvendelse af EU-retten 
kan fremgå med en sådan klarhed, at der ikke er rimelig tvivl om afgørelsen af det rejste 
spørgsmål. Klarheden kan skyldes, at spørgsmålet tidligere er afgjort i EU-Domstolens prak-
sis. Det gælder uden hensyn til karakteren af de sager, som er afgjort i den pågældende prak-
sis, også selv om de omhandlede spørgsmål ikke er helt identiske. I så fald er der ikke pligt til 
at spørge EU-Domstolen. 

EU-Domstolen opstillede dog ret strenge betingelser for, at der foreligger acte clair, idet 
den fastslog, at inden den nationale ret statuerer, at dette er tilfældet, må den være overbevist 
om, at hverken de øvrige Medlemsstaters retter eller EU-Domstolen vil være i tvivl om afgø-
relsen.42 Kun når disse betingelser er opfyldt, kan den nationale ret undlade at forelægge 
spørgsmålet for EU-Domstolen og således selvstændigt træffe afgørelsen. Muligheden herfor 
skal vurderes i forhold til EU-rettens særegenheder og de særlige vanskeligheder, som fortolk-
ningen heraf frembyder.

Der skal først og fremmest tages hensyn til den omstændighed, at de EU-retlige bestem-
melser er affattet på flere forskellige sprog, og at alle sproglige versioner er autentiske. For-
tolkningen af en EU-retlig bestemmelse kan derfor først ske efter en sammenligning af de 
sproglige versioner. Desuden anvendes en særlig sprogbrug i EU-retten og indholdet af de 
retlige begreber er ikke nødvendigvis det samme i EU-retten som i de forskellige nationale 
retsordener. Selv om de sproglige versioner er ens og enslydende med ordlyden i nogle natio-
nale systemer, kan der være tvivl om fortolkningen, fordi begreberne er forskellige. 

2.3.3.4. Ugyldighed
EU-Domstolen er i forhold til de nationale domstole enekompetent til at erklære EU-retsak-
ter ugyldige. Dette har EU-Domstolen fastslået i Foto-Frost-sagen.43 Hvis det for en national 
ret gøres gældende, at en for sagen relevant EU-retsakt er ugyldig, kan den nationale dom-
mer, hvis synspunktet anses for uberettiget, afvise det uden forelæggelse for EU-Domstolen, 
men den nationale dommer kan ikke imødekomme synspunktet og erklære en EU-retsakt for 
ugyldig uden at forelægge gyldighedsspørgsmålet for EU-Domstolen. I Emesa Sugar-sagen 
tog EU-Domstolen stilling til muligheden for at standse anvendelsen af en EU-regel som 
påstodes at være ugyldig.44

En dom fra EU-Domstolen, der fastslår, at en EU-retsakt er ugyldig, udgør dog tilstræk-
keligt grundlag for, at enhver national domstol uden forelæggelse kan lægge til grund, at 
denne retsakt er ugyldig.45 Det indebærer imidlertid ikke, at de nationale retter fratages deres 
beføjelse efter art. 267 TEUF til at forelægge spørgsmålet.

2.3.3.5. Hvad EU-Domstolen kan udtale sig om
Der vil ske afvisning, hvis de faktiske eller retlige oplysninger i forelæggelsesbeslutningen er 
mangelfulde. En anmodning fra en forelæggende ret, hvis forelæggelsesbeslutning ikke inde-

41. Sag 283/81, CILFIT, EU:C:1982:335. Man benytter under tiden undertiden udtrykket acte éclairé om den 
situation, der beskrives i CILFIT-dommens præmis 13 og 14, der fastslår, at der ikke er forelæggelsespligt, hvis 
spørgsmålet tidligere er besvaret eller hvis dets besvarelse fremgår af EU-Domstolens hidtidige praksis, og 
udtrykket acte clair som betegnelse for de i præmis 16-20 beskrevne andre tilfælde, hvor retsstillingen er klar. De 
generelt om doktrinen, Kornezov (2016).

42. I dansk praksis forekommer det, at domstolene anser højst tvivlsomme fortolkninger for oplagte, og undlader at 
stille spørgsmål, se for en kritik af Højesterets dom i U 2001.1249, hvor Højesteret anså bopælspligten i land-
brugsloven for åbenbart forenelig med EU-retten, Neergaard (2002).

43. Sag 314/85, Foto-Frost, EU:C:1987:452.
44. Sag C-17/98, Emesa Sugar, EU:C:2000:70. 
45. Sag 66/80, International Chemical, EU:C:1981:102.
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holder tilstrækkelige oplysninger vedrørende den faktiske og retlige situation i den sag, som 
den behandler, og som begrænser sig til at gengive de af de sagsøgte i hovedsagen foreslåede 
spørgsmål, afvises.46

Det fremgår af EU-Domstolens faste praksis, at nationale domstole kun kan forelægge 
spørgsmål efter art. 267 TEUF, hvis der verserer en tvist for dem, og hvis forelæggelsen sker 
med henblik på afgørelse af en retssag.47 EU-Domstolen afgiver ikke responsa. En tidligere 
forelæggelse afskærer ikke fra, at der senere kan forelægges på ny. I Foglia-Novello fastslog 
EU-Domstolen, at det som udgangspunkt tilkommer den nationale domstol at vurdere, om 
det under hensyn til sagens omstændigheder er nødvendigt at lade et præjudicielt spørgsmål 
afgøre, for at den kan afsige dom.48 

EU-Domstolen kan efter art. 267 TEUF kun udtale sig om EU-retlige regler, ikke om na-
tionale regler. EU-Domstolen går dog langt i retning af at udtale sig om nationale reglers 
forenelighed med EU-retten.49

EU-Domstolen kan også kun udtale sig om den generelle fortolkning af EU-retten, ikke 
om konsekvenserne heraf for den konkrete sag, der giver anledning til spørgsmål. Det kan 
dog meget vel forekomme, at EU-Domstolens afgørelse af det præjudicielle spørgsmål i den 
grad løser også det konkrete problem i hovedsagen, at denne falder bort.

Art. 267 TEUF omfatter både bindende og ikke-bindende retsakter.50 Det er heller ikke en 
betingelse for fortolkning efter art. 267 TEUF, at den pågældende retsakt er umiddelbart 
anvendelig i national ret. 

I Leur-Bloem sagen antog EU-Domstolen, at den i medfør af art. 267 TEUF har kompe-
tence til at fortolke EU-retten også i tilfælde, hvor denne ikke umiddelbart regulerer det for-
hold, sagen angår, men hvor den nationale lovgiver ved gennemførelsen af direktivets be-
stemmelser i national ret har fastsat, at rent interne forhold skal behandles på samme måde 
som forhold, der er omfattet af  direktivet, dvs. at den nationale lovgivning er tilpasset EU-
retten.51

Det er som udgangspunkt ikke EU-Domstolens opgave at bedømme relevansen af de 
spørgsmål, der stilles i henhold til art. 267 TEUF, som forudsætter en adskillelse af EU-
Domstolens og de nationale domstoles beføjelser, idet den overlader til de nationale dom-
stole selv at afgøre, om anmodning om præjudiciel afgørelse har relevans for de sager, som 
skal afgøres.52 Der er dog en grænse. I fx Grado-sagen53 bemærkede EU-Domstolen, at den 
ifølge fast praksis ikke kan træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål, når det 
klart fremgår, at den af den nationale ret ønskede fortolkning af en EU-retlig bestemmelse 
savner enhver forbindelse med realiteten i sagen eller dennes genstand, eller når problemet er 
af hypotetisk karakter, og EU-Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, 
som er nødvendige for, at den kan foretage en saglig korrekt besvarelse af de stillede spørgs-
mål.54 Herefter blev det i overensstemmelse med fast retspraksis fastslået, at det præjudicielle 
spørgsmål, som var forelagt EU-Domstolen, ikke kunne antages at vedrøre en fortolkning af 
EU-retten, der fremstår som objektivt nødvendig for den afgørelse, som den forelæggende ret 
skal træffe.55 

46. Jf. Sag C-66/97, Banco de Fomento, EU:C:1997:334.
47. Sag 318/85, Greis Unterweger, EU:C:1986:106.
48. Sag 244/80, Foglia, EU:C:1981:302.
49. Se fx Sag C-118/96, Jessica Safir, EU:C:1998:170.
50. Se som eksempler på fortolkning af ikke-bindende retsakter Sag 9/73, Schlüter, EU:C:1973:110, og Sag 113/75, 

Frecassetti Stato, EU:C:1976:89.
51. Sag C-28/95, Leur-Bloem, EU:C:1997:369.
52. Jf. sag 111/75, Impressa Construzioni, EU:C:1976:68.
53. Sag C-291/96, Straffesag mod Grado, EU:C:1997:479.
54. Sag C-415/93, Bosman, EU:C:1995:463.
55. Sag C-428/93, Monin Automobiles, EU:C:1994:192.
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I Salgoil-sagen fastslog EU-Domstolen, at den i en sag efter art. 267 TEUF ikke er beføjet 
til at tage sagens faktum under påkendelse eller til at bedømme den forelæggende rets motiver 
for forelæggelsen.56

I New Valmar-sagen er en række af de gældende retningslinjer opsummeret således:57

[E]eftersom det udelukkende tilkommer den nationale ret, som tvisten er indbragt for, og som har ansvaret for 
den retsafgørelse, der skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere såvel nødven-
digheden som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen…, skal det forelagte spørgsmål besvares på 
grundlag af denne antagelse, som det imidlertid tilkommer den forelæggende ret at bekræfte rigtigheden af… Det 
skal i denne henseende bemærkes, at Domstolen i henhold til kompetencefordelingen mellem Unionens retsin-
stanser og de nationale retter skal tage hensyn til de faktiske omstændigheder og de retsregler, som ifølge forelæg-
gelsesafgørelsen er baggrunden for de præjudicielle spørgsmål… Det bemærkes i denne forbindelse, at det som led 
i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved art. 267 TEUF, tilkom-
mer Domstolen at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den i stand til at afgøre den tvist, 
der verserer for den. Ud fra dette synspunkt påhviler det Domstolen i givet fald at omformulere de spørgsmål, der 
forelægges den. Det påhviler nemlig Domstolen at fortolke alle de bestemmelser i EU-retten, som de nationale 
retter skal anvende for at træffe afgørelse i de for dem verserende tvister, også selv om disse bestemmelser ikke 
udtrykkeligt er omtalt i de præjudicielle spørgsmål, som disse retter forelægger Domstolen…

2.3.4. Udtalelser om indgåelse af traktater med tredjelande
Efter art. 218, stk. 11 TEUF, kan Rådet, Kommissionen eller en Medlemsstat indhente udta-
lelse fra EU-Domstolen om en påtænkt folkeretlig traktats forenelighed med traktaterne. 
Hvis EU-Domstolens udtalelse er benægtende, kan aftalen kun træde i kraft, hvis den æn-
dres, eller traktaterne revideres. EU-Domstolen har fx udtalt sig om EØS-aftalen, om EU 
kan tiltræde EMRK, om GATT-aftalen og om OECD-aftalen. Traktater kan tillægge EU-
Domstolen kompetence til at fortolke dem. Når der er indgået traktater med tredjelande kan 
EU-Domstolen efter art. 267 TEUF fortolke deres betydning for EU-retten, se fx Hermes-
sagen.58

2.3.5. Passivitetssøgsmål
Undlader Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller ECB i 
strid med traktaterne at træffe afgørelse, kan Medlemsstaterne eller EU’s andre institutioner 
indbringe klage for EU-Domstolen for at få fastslået denne overtrædelse af traktaterne, jf. 
art. 265 TEUF. 

En sådan klage kan kun antages til behandling, hvis den pågældende institution har været 
opfordret til at handle. Hvis institutionen ikke har taget stilling inden to måneder efter denne 
opfordring, kan klagen indbringes inden for en frist på yderligere to måneder. På disse betin-
gelser kan enhver fysisk eller juridisk person også indbringe klage til EU-Domstolen over, at 
en af EU’s institutioner har undladt at udstede en retsakt til ham, henstillinger og udtalelser 
dog undtaget. Retten har efter art. 265 TEUF kompetence til som første instans at træffe 
afgørelse i passivitetssøgsmål.

I en dom fra 1998 fastslog EU-Domstolen, at et søgsmål i henhold til art. 265 TEUF byg-
ger på den tankegang, at passivitet fra en institutions side giver adgang til at anlægge sag ved 
EU’s retsinstanser for at opnå dom for, at undladelsen af at handle er traktatstridig – for så 
vidt den pågældende institution ikke har rådet bod på undladelsen.59 Afgørelsen herom med-
fører ifølge art. 266 TEUF, at den sagsøgte institution har pligt til at gennemføre de til dom-
mens opfyldelse nødvendige foranstaltninger, hvilket i øvrigt ikke berører adgangen til i an-
ledning af samme dom at rejse krav, der støttes på EU’s ansvar uden for kontraktforhold. 

56. Sag 13/68, Salgoil, EU:C:1968:54.
57. Sag C-15/15, New Valmar, EU:C:2016:464, præmis 23-29.
58. Sag C-53/96, Hermes, EU:C:1998:292.
59. Sag T-107/96, Pantochim, EU:T:1998:36.
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Såfremt den undladelse, der er genstand for sagen, er blevet afhjulpet efter sagens anlæg, men 
inden der er afsagt dom, kan en dom fra Retten, hvorved det fastslås, at den oprindelige und-
ladelse er retsstridig, ikke længere få de i art. 266 TEUF fastsatte konsekvenser. I en sådan 
situation er genstanden for sagen således bortfaldet, ligesom det er tilfældet, når den sag-
søgte institution har reageret på opfordringen til at handle inden for fristen på to måneder, 
hvorefter det er ufornødent at træffe afgørelse. Det er i denne forbindelse uden betydning, at 
sagsøgeren ikke er tilfreds med denne stillingtagen fra institutionens side, da art. 265 TEUF 
omhandler passivitet i form af en manglende afgørelse eller stillingtagen og ikke det forhold, 
at der træffes en anden afgørelse end den, som sagsøgeren havde ønsket eller fundet nødven-
dig. EU kan kun ifalde ansvar uden for kontraktforhold, når en række betingelser er opfyldt, 
nemlig at den adfærd, som fællesskabsinstitutionen hævdes at have udvist, er retsstridig, at 
der reelt foreligger et tab, og at der er årsagsforbindelse mellem denne adfærd og det tab, der 
hævdes at være lidt. 

2.3.6. Erstatningssager
EU-Domstolen har efter art. 268 TEUF kompetence til at afgøre tvister vedrørende EU’s 
erstatningsansvar i og uden for kontrakt, jf. art. 340 TEUF.

2.3.7. Personalesager
EU-Domstolen har efter art. 270 TEUF kompetence til at afgøre alle tvister mellem EU og 
dets ansatte med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i vedtagelsen for dets 
tjenestemænd, eller som fremgår af de ansættelsesvilkår, der gælder for dets øvrige ansatte, se 
om Retten nf.

2.3.8. Voldgift
EU-Domstolen har efter art. 272 TEUF kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en 
voldgiftsbestemmelse, som indeholdes i en af EU eller i en på dets vegne indgået offentligret-
lig eller privatretlig aftale. EU-Domstolen har også efter art. 273 TEUF kompetence til at 
afgøre enhver tvistighed mellem Medlemsstaterne, der har forbindelse med traktaternes sags-
område, såfremt tvistigheden forelægges den i henhold til en voldgiftsaftale.

2.3.9. Foreløbige forholdsregler
I sager, der er indbragt for EU-Domstolen, kan den efter art. 279 TEUF foreskrive de nød-
vendige foreløbige forholdsregler. De nærmere bestemmelser herom fremgår af EU-Domsto-
lens procesreglement.

2.4. Retten
I den daværende art. 168 A EØF blev der ved Den Europæiske Fællesakt fra 1986 indsat en 
bestemmelse, der gjorde det muligt at oprette en ret i tilknytning til EU-Domstolen til som 
første instans at afgøre bestemte arter af sager, der indbringes af fysiske eller juridiske perso-
ner.60 Baggrunden var først og fremmest, at EU-Domstolens arbejdsbyrde var blevet for stor. 
Der blev etableret adgang til appel til EU-Domstolen. Retten i Første Instans trådte i funk-
tion i 1989. Ved Lissabon-traktaten blev den omdøbt til Retten.

Som det gælder for EU-Domstolen, udnævnes Rettens dommere af Medlemsstaternes re-
geringer efter fælles overenskomst for et tidsrum af seks år. De kan også genudnævnes og 
udpeger af deres midte deres præsident. Endvidere skal dommerne udøve deres funktioner 
upartisk og i fuld uafhængighed. Retten bestod oprindeligt af  én dommer fra hver Medlems-
stat. Dette er nyligt ændret efter en forholdsvis omfattende, men også kontroversiel reform, 

60. Se nu art. 254 TEUF – art. 256 TEUF.
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der primært fandt sted af hensyn til at aflaste Retten, herunder at begrænse sagsbehandlings-
tiden.61 I forbindelse hermed ophørte Personaleretten, der ellers var blevet oprettet i 2004, 
med at eksistere, og antallet af  dommere ved Retten blev gradvist udvidet, således at der pr. 
1. september 2019 intenderes at være udpeget to dommere fra hver Medlemsstat, dvs. som 
udgangspunkt i alt 56.62 Der udpeges imidlertid ikke generaladvokater, men ifølge Statuttens 
art. 49 kan Rettens medlemmer udpeges til at udøve hvervet.

Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, at det i præamblen i forordning 2015/2422 
af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende Statutten for Den Europæiske 
Unions Domstol anføres, at:63

Det er meget vigtigt at sikre, at mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret ved Retten. Med henblik på at nå dette 
mål bør delvise nybesættelser af dommerembederne ved Retten tilrettelægges på en sådan måde, at medlemssta-
ternes regeringer gradvist begynder at foreslå to dommere til den samme delvise nybesættelse og derfor bestræber 
sig på at vælge en kvinde og en mand, forudsat at de betingelser og procedurer, der er fastlagt i traktaterne, er 
overholdt. 

For indeværende er kønsbalance imidlertid ingenlunde virkeligheden hverken ved Retten el-
ler EU-Domstolen. Danmark har endnu aldrig udpeget en kvinde til en af de vægtige, inter-
nationale dommerstillinger, hvilket ikke er i samklang med landets vanlige selvopfattelse i så 
henseende,64 se også ligestillingslovens kapitel 4 om kønssammensætning i offentlige udvalg, 
kommissioner og lignende.

Rettens kompetence er øget over tid, se herom især art. 256 TEUF. Retten opsummerer 
selv, at den er beføjet til at påkende:65

•	 Direkte	søgsmål	anlagt	af	fysiske	eller	juridiske	personer	til	prøvelse	af	EU-institutioner-
nes og EU-organernes retsakter (som de er adressater for, eller som berører dem umiddel-
bart og individuelt) eller af  regelfastsættende retsakter (der berører dem umiddelbart, og 
som ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger) eller til prøvelse af det forhold, at disse 
institutioner eller organer har undladt at handle. Der kan f.eks. være tale om en sag anlagt 
af en virksomhed til prøvelse af en beslutning fra Kommissionen, som pålægger virksom-
heden en bøde.

•	 Søgsmål	fra	medlemsstaterne	mod	Kommissionen.
•	 Søgsmål	 fra	medlemsstaterne	mod	Rådet	vedrørende	retsakter	vedtaget	på	området	 for	

statsstøtte, foranstaltninger af handelsbeskyttelsesmæssig karakter (“dumping”) og rets-
akter, ved hvilke Rådet udøver gennemførelsesbeføjelser.

•	 Søgsmål	om	erstatning	for	skade	forvoldt	af	EU-institutionerne	eller	deres	ansatte.
•	 Søgsmål	på	grundlag	af	kontrakter	indgået	af	Den	Europæiske	Union,	som	udtrykkeligt	

indeholder en klausul om Rettens kompetence.

61. Se yderligere især forordning 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten 
for Den Europæiske Unions Domstol, “Begrundelse” af 13.10.2014 (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2015-05/5-da-argumentaire-270.pdf), og Tridimas (2018) s. 602 ff., hvor baggrunden for refor-
men uddybes.

62. Tallene var 40 dommere fra og med den 25. december 2015 og 47 dommere fra og med den 1. september 2016.
63. Betragtning 11; se: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2422&from=

DA.
64. Vejen i Danmark til en stilling af denne karakter går via en indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet vedrørende 

internationale dommerstillinger mv. til Regeringen.
65. Retten: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/da/#compet. Her anføres det også, at: “Den 31. december 

2014 var de verserende sager fordelt som følger: 51 % direkte søgsmål; 30 % sager om intellektuelle ejendomsret-
tigheder, 11 % personalesager og 8 % appelsager og særlige procedurer.”
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•	 Søgsmål	anlagt	vedrørende	området	for	intellektuelle	ejendomsrettigheder	mod	Den	Euro-
pæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) eller mod EF-Sortsmyndig-
heden (CPVO).

•	 Tvister	mellem	Den	Europæiske	Unions	institutioner	og	deres	ansatte	vedrørende	arbejds-
forhold og den sociale sikringsordning.

Ifølge Statuttens art. 56 kan der iværksættes appel til EU-Domstolen inden for en frist af  to 
måneder. Retten har i øvrigt sit eget procesreglement.

3. EU-Domstolens fortolkningsstil

De fleste jurister er enige om, at kernen i retsvidenskaben er retsdogmatikken, hvis tema pri-
mært er meningsindholdet i retten, og ikke dens forskellige empiriske manifestationer.66 Ret-
ten opfattes således som et kommunikationssystem. Retsvidenskaben/retsdogmatikken går 
ud på at skabe mening i dette system ved fortolkning, systematisering, begrebsudvikling, m.v.

Den retsdogmatiske metode er overvejende en sprogligt funderet, analyserende metode, 
der fortolker og systematiserer et retligt materiale ud fra, hvad man kan kalde en ‘intern’ 
synsvinkel, idet der fokuseres på de retskilder, der ifølge systemets interne rationale er rele-
vante, men ikke en empirisk metode, som fx interviewundersøgelser, spørgeskemaundersø-
gelser, og lignende, der ser på retten fra en ‘ekstern’ synsvinkel.67 Empiriske studier af EU’s 
udvikling er som regel foretaget med udgangspunkt i andre fagtraditioner end den juridiske. 
Hvis en retsdogmatiker vil undersøge, hvad fx EU-Domstolen mener om et spørgsmål, vil 
hun/han typisk søge svar herpå ved at læse og fortolke domme om spørgsmålet. Metodefor-
skellene mellem forskellige videnskabelige tilgange til studiet af  et fænomen (her EU-retten) 
hænger sammen med forskelle i de forskningsspørgsmål, der søges besvaret.68 I retsdogmatik-
ken går forskningsspørgsmålene generelt ud på at finde ud af, hvad der er gældende ret.

For at kunne fortolke en EU-dom på en måde, der kan forventes anerkendt som retsdog-
matisk korrekt, må man have kundskab om og forståelse for EU-Domstolens egen fortolk-
ningsstil, samt en teori om, hvad det vil sige, at noget er gældende ret, retsdogmatisk korrekt 
og lignende. Der er generelt i dansk retsvidenskab større konsensus om metode (den retsdog-
matiske retskilde- og fortolkningslære) end om retsteori. Forskellige forfattere sætter ofte 
praktisk taget den samme retsdogmatiske metode ind i forskellige teorirammer.

Retsvidenskaben er den ældste af samfundsvidenskaberne og har både metodisk og be-
grebsmæssigt rødder tilbage til antikkens Grækenland og Rom. Det ligestillingsbegreb, EU-
Domstolen bl.a. inden for “fri bevægelighedsuniverset”, jf. nf., tager udgangspunkt i, opfat-
tes fx ofte som en videreførelse af Aristoteles’ definition af ligestilling (det lige skal behandles 
lige, og det forskellige forskelligt). Retsdogmatikkens analyse- og fortolkningsmetoder har 
visse fællestræk med de skolastiske metoder til fortolkning af autoritative tekster, der gennem 
århundreder har været anvendt i forbindelse med religiøse, dogmatiske studier.69

På nationalt niveau er der ret stor konsensus om indholdet af den retsdogmatiske metode. 
I Costa/ENEL-sagen fra 1964 fastslog EU-Domstolen, at EU-retten er en sui generis-dannel-
se, der er en principielt anden slags ret end folkeret og national ret med forrang for national 
ret.70 EU-retten er integreret i Medlemsstaternes ret og giver både rettigheder og pligter til 
borgerne og virksomhederne og ikke kun til Medlemsstaterne. Efter EU-Domstolens opfat-

66. Se Ross (1931), Ross (1953) Kapitel III og IV og Tvarnø & Nielsen (2017).
67. Se om interne og eksterne synsvinkler på retten Hart (1994) og MacCormick (2008). 
68. For et politolog-eksempel se fx Sindbjerg Martinsen (2015) og for et historiker-eksempel se fx Rasmussen (2017). 

Mere blandet, se fx Derlén & Lindholm (2018).
69. Sml. Hesselink (2009).
70. Sag 6/64, Costa/ENEL, EU:C:1964:66.
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telse er EU-retten en særlig slags ret og ikke identisk med hverken folkeret eller summen af 
(for tiden) 28 forskellige varianter af national ret, men denne udvikling har næppe til fulde 
bundfældet sig i den juridiske ekspertkultur, således at der også findes en EU-retlig metode 
sui generis. På nuværende udviklingstrin kan man således ikke sige, at der findes en generelt 
accepteret EU-retsteori og EU-retlig metode, men en sådan er dog under udvikling.71 

I CILFIT-sagen fremhævede EU-Domstolen, at der ved fortolkning af EU-retten skal ta-
ges hensyn til den omstændighed, at EU-retten er affattet på flere forskellige sprog, og at alle 
sproglige versioner er autentiske.72 Fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse kan derfor 
først ske efter en sammenligning af ordlyden af de forskellige sproglige versioner. De enkelte 
EU-regler skal vurderes i deres rette sammenhæng og fortolkes i lyset af  EU-retten som hel-
hed, den bagved liggende målsætning og EU-rettens udviklingstrin på tidspunktet for de 
pågældende bestemmelsers anvendelse.

Denne fortolkningsstil, der begynder med en bestemmelses ordlyd på samtlige autentiske 
sprog, og hvis denne ikke er klar, går videre til sammenhængen og målsætningen på et givet 
udviklingstrin, har ført til en dynamisk, kreativ og integrationsfremmende fortolkningsstil 
vedrørende en række emner, EU-Domstolen anser for grundlæggende. At en fortolkning er 
dynamisk betyder, at der ved fortolkningen af en bestemmelse, der blev vedtaget for nogle år 
siden, tages udgangspunkt i situationen på fortolkningstidspunktet og ikke på vedtagelses-
tidspunktet. EU-Domstolen har benyttet en dynamisk, kreativ og integrationsfremmende 
fortolkningsstil vedrørende en række generelle spørgsmål, fx pligten til EU-konform fortolk-
ning, EU-rettens forrang, direkte virkning, ikke-bindende regulerings retsvirkninger, grund-
læggende rettigheder og Medlemsstaternes erstatningsansvar for overtrædelse af EU-retten. 
Sommetider benyttes forskellige fortolkningsstilarter, således at der ud over den dristige, 
kreative og integrationsfremmende fortolkningsstil vedrørende grundlæggende principper 
praktiseres en mere forsigtig, kasuistisk fortolkningsstil vedrørende andre spørgsmål. Således 
konkluderede vi nogle år tilbage på grundlag af en analyse af EU-Domstolens praksis inden 
for udvalgte områder og over tid bl.a., at:73

In the early period the CJEU interpreted the Treaty of Rome as a framework Treaty that as stated in its preamble 
was intended to facilitate an ongoing development towards an ever closer union among the peoples of Europe 
and ever more integration, in particular with regard to the economic aspects of society. The Treaty of Rome was 
thus seen as basically different from (other) international trade treaties. The CJEU produced a limited number of 
judgments – which are now considered classics – where it exercised a creative, dynamic style of interpretation 
building on the above overall vision of the grand design of the EU construction… The classic cases were atypical 
in the sense that from a quantitative point of view, even in the first period, the CJEU in most cases interpreted EU 
law in a manner not very different from the way national courts – at least in the civil law part of Europe – would 
normally use. In the later development the CJEU tends to express itself  in a more limited way and abstain from 
putting forward grand visions of the way the EU is developing or should develop and focus more on interpreting 
particular elements of EU law. In the interpretation of specific parts of EU law, it is still true to say that the CJEU 
applies a teleological method of interpretation taking account of the objective of the particular provisions under 
interpretation, however with certain modifications. It often strives to give a uniform interpretation to particular 
words or concepts, but it has also developed principles and concepts, for example the principle of proportionality 
and the concept of indirect discrimination, in a way that allows for considerable diversity from country to coun-
try. Thus, with reference to the title of the present essay, the spirit and its friends are still there, however, in a so-
mewhat changed setting.

En række af de nævnte karakteristika uddybes i det følgende.

71. Se fx Dickson & Eleftheriadis (2012), Hesselink (2009), Nielsen (2015), Walker (2015), Komarek (2015) og 
Tvarnø & Nielsen (2017).

72. Sag 283/81, CILFIT, EU:C:1982:335.
73. Neergaard & Nielsen (2011) s. 183-184. For EU-Domstolens præsidents opfattelse af fortolkningsstilen, se Le-

naerts & Gutiérrez-Fons (2013), og for dens rolle i spændingsfeltet mellem EU-retten og de nationale velfærds-
stater, Neergaard (2016).
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3.1. Ordlydsfortolkning
Udgangspunktet for fortolkningen er praktisk taget altid en tekst. I EU-retten foreligger 
denne typisk i flere autentiske sproglige versioner, for tiden 23. Den sproglige kompleksitet 
øges med udviklingen af EU, idet alle sproglige versioner af EU-kilder har samme gyldighed 
og skal tages i betragtning i tilfælde af fortolkningstvivl. Inden for EU er dansk et af  de 
autentiske sprog. EU-retsakter, fx direktiver, udarbejdes på alle de officielle sprog. Alle sprog-
lige versioner er gyldige i alle Medlemsstaterne. Fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse 
kan derfor først ske efter en sammenligning af de sproglige versioner. Desuden skal der tages 
hensyn til, at der anvendes en særlig sprogbrug i EU-retten. Indholdet af de retlige begreber 
er ikke nødvendigvis det samme i EU-retten som i de forskellige nationale retsordener. Selv 
om de sproglige versioner er ens og enslydende med ordlyden i nogle nationale systemer, kan 
der være tvivl om fortolkningen, fordi begreberne er forskellige. Sidste instans nationale dom-
stole har i så fald pligt til at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen efter art. 
267 TEUF.

3.2. Sammenhæng og helhed
Det er ofte fremhævet i den EU-retlige litteratur, at denne bryder retsvidenskabens traditio-
nelle disciplinopdelinger. Lasok fremhæver fx: “Community law defies the accepted classifi-
cations of law; it is both international and municipal, public and private, substantive and 
procedural, enacted and formulated in precedents. It is a sui generis law and must be treated 
as such.” 74 På det nuværende udviklingstrin er der ikke sat en fast etableret, ny systematik i 
stedet for de – varierende – nationale traditioner. Når EU-Domstolens fortolkning underti-
den både af den selv og andre betegnes systematisk, er der typisk tale om en henvisning til det 
samlede system i traktaterne. I Palmisani-sagen, der handler om Medlemsstaternes erstat-
ningsansvar for ikke overholdelse af EU-regler, fastslog EU-Domstolen fx (vor kursivering): 
“I den forbindelse bemærkes, at der – som Domstolen gentagne gange har udtalt – af selve 
traktatens system følger et princip om, at staten er erstatningsansvarlig for tab, som er for-
voldt borgerne på grund af tilsidesættelser af fællesskabsretten, der må tilregnes staten.” 75 
Her siges det således, at princippet om statens erstatningsansvar for fejlimplementering kan 
afledes af selve Traktatens system. Det nyskabende i EU-retten ligger i høj grad i, at den gør 
det retligt muligt at sætte problemer i nye sammenhænge. 

Man taler undertiden om, at fortolkningen skal sikre EU-reglernes “effet utile”, dvs. ef-
fektive virkning. EU-Domstolen selv henviser kun meget sjældent til “effet utile”, men gene-
raladvokaterne gør det i noget videre omfang. Som eksempel kan nævnes generaladvokat van 
Gervens udtalelse i Dori-sagen: “For så vidt angår direktiver, der efter deres indhold kan af-
føde retsvirkninger i retsforhold mellem private indbyrdes, og som indeholder bestemmelser, 
der har til formål at yde en svagere kontraktpart beskyttelse…, er det åbenbart, at undladel-
sen af at gennemføre et direktiv berøver dette direktiv dets ‘effet utile’.” 76

3.3. Formålsfortolkning (teleologisk fortolkning)
EU’s formål har stor retlig betydning. EU-ret fortolkes som hovedregel teleologisk, hvilket 
indebærer, at retsanvenderne søger at finde den forståelse af en omtvistet bestemmelse, der 
mest effektivt kan realisere dens målsætning. EU-Domstolen har benyttet traktaternes for-
målsbestemmelser som hjælpemiddel til fortolkning i flere sager.77 EU-Domstolens fortolk-
ninger ud fra formålsbetragtninger begrænser sig ikke til ordlydsfortolkning, hvorfor det ikke 

74. Lasok (2001) s. 82.
75. Sag C-261/95, Palmisani, EU:C:1997:351.
76. Sag C-91/92, Dori, ECLI:EU:C:1994:292.
77. Se Sag 36/74, Walrave, EU:C:1974:140, Sag 126/86 Zaera, EU:C:1987:395, Sag 196/87, Steymann, EU:C:1988:475, 

Sag C-339/89, Alsthom Atlantique, EU:C:1991:28.
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er afgørende, om et formål har fundet sprogligt udtryk i en bestemt art. i traktaterne. Den 
omstændighed, at en målsætning er kommet til udtryk i traktatteksten er heller ikke en ga-
ranti for, at den bliver afgørende. 

Det følger af proportionalitetsprincippet, at der ikke må anvendes midler, der er mere ind-
gribende end nødvendigt for at nå de tilsigtede mål og af subsidiaritetsprincippet, at der kun 
kan handles på EU- eller fællesskabsplan, hvis målet ikke i tilstrækkelig grad kan nås med 
nationale midler.

Efter art. 13 TEU varetages EU’s opgaver af EU’s institutioner. Disse er alle forpligtede til 
at søge at realisere værdierne og målsætningerne. Formålsbestemmelser er ikke direkte an-
vendelige i Medlemsstaterne, men formålsbestemmelserne i EU er forpligtende for alle, der 
anvender EU-ret, herunder nationale myndigheder og nationale domstole, fx når de fortolker 
EU-konformt. 

EU’s mål- og middelformuleringer er siden Maastricht-traktaten blevet så heterogene, at 
der forekommer en del tilfælde, hvor en handling, der er velegnet til at realisere et eller nogle 
mål, fx de social- eller arbejdsretligt orienterede (såsom højt beskæftigelsesniveau, højt so-
cialt beskyttelsesniveau og kønsligestilling) kan være skadelig for et andet mål, fx høj kon-
kurrenceevne. 

3.4. EU-rettens udviklingstrin
EU-retten er et dynamisk retssystem. I den Protokol om subsidiaritets-princippet, der ved 
Amsterdam-traktaten blev knyttet til EF-traktaten, siges det i overensstemmelse hermed, at 
nærhed er et dynamisk begreb, som bør anvendes i lyset af  traktatens målsætninger.78 Det 
åbner mulighed for, at EU’s handling inden for rammerne af dets beføjelser kan udvides, når 
omstændighederne kræver det, og omvendt indskrænkes eller indstilles, når den ikke længere 
er berettiget.

EU-Domstolen begrunder ofte sine afgørelser med henvisning til, at det ene eller det andet 
må antages eller ikke kan antages på “fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin” (og nu 
“EU-rettens nuværende udviklingstrin”). Ved besvarelsen af et præjudicielt spørgsmål fra en 
svensk domstol om beskatningen af livsforsikringsopsparing, der var gunstigere for forsik-
ringstageren, hvis selskabet var etableret i Sverige, end hvis det var etableret i andre EU-lan-
de, udtalte EU-Domstolen således, at selv om direkte beskatning på EU-rettens nuværende 
udviklingstrin ikke som sådan henhører under EU’s kompetence, skal Medlemsstaterne dog 
overholde EU-retten under udøvelsen af deres kompetence.79

3.5. Objektiv og subjektiv fortolkning
Ved subjektiv fortolkning inddrages loves og andre retlige teksters forarbejder som fortolk-
ningsbidrag, mens man ved objektiv fortolkning holder sig til selve den objektive lovtekst. 
Både ved subjektiv og objektiv fortolkning kan der foretages en pragmatisk fortolkning ud 
fra de bærende hensyn og principper. 

Der kan ske formålsfortolkning både ved subjektiv og objektiv fortolkning. I EU-regi er 
formålsfortolkningen typisk objektiv, jf. fx Centros-sagen, hvor der gentagne gange henvises 
til formålet, men ikke på noget tidspunkt til forarbejder.80 I den forbindelse må det erindres, 
at EU-retlig sekundærregulering skal begrundes, jf. art. 296 TEUF. Efter art. 296, stk. 2 
TEUF, skal retsakter begrundes og henvise til de forslag, initiativer, henstillinger, anmodnin-
ger og udtalelser, der kræves i henhold til traktaterne. Den objektive tekst, der fortolkes, vil 
typisk indeholde en formålsangivelse, der ofte er placeret i præamblen. Dansk lovgivning 

78. Protokol om Anvendelse af Nærhedsprincippet og Proportionalitetsprincippet. I andre sproglige versioner an-
vendes ordet subsidiaritet.

79. Sag C-118/96, Safir, EU:C:1998:170.
80. Sag C-212/97, Centros, EU:C:1999:126, præmis 15.
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