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DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

Den Europæiske Unions Domstol er en af de syv EU-institutioner. Den omfatter to
domsmyndigheder: the Court of Justice proper and the General Court. Den har ansvaret
for Den Europæiske Unions jurisdiktion. Domsmyndigheder sikrer en korrekt fortolkning
og anvendelse af den primære og afledte EU-ret i EU stolen prøver lovligheden af
EU-institutionernes retsakter og træffer afgørelser om medlemsstaternes efterlevelse af
forpligtelserne i henhold til primær og afledt EU-ret. Den fortolker ligeledes EU-retten efter
anmodning fra de nationale domstole.

DOMSTOLEN

A. Domstolen
— Artikel 19 i TEU, artikel 251-281 i TEUF, artikel 136 i Euratomtraktaten og protokol nr. 3

vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet som bilag til
traktaterne (herefter benævnt »statutten«) Institutionen finansieres via EU's budget, hvor
den råder over sin egen sektion (sektion 4).

B. Sammensætning og statut
1. Sammensætning
a. Antal medlemmer (artikel 19 i TEU og artikel 252 i TEUF)
En dommer fra hver medlemsstat (28). Domstolen bistås af otte generaladvokater, hvis antal
kan forøges af Rådet på Domstolens begæring. Dommerne vælger domstolens præsident og
vicepræsident fra deres midte for et tidsrum af tre år. Disse kan genvælges.
b. Betingelser, som skal være opfyldt (artikel 253 i TEUF og artikel 19 i TEU)
— Dommerne og generaladvokaterne skal besidde de nødvendige kvalifikationer for at

indtage de højeste dommerembeder i deres pågældende lande eller være jurister, hvis
faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt

— Deres uafhængighed skal være uomtvistelig.

c. Udnævnelsesprocedure (artikel 253 i TEUF)
Dommerne og generaladvokaterne udnævnes af medlemsstaternes regeringer efter fælles
overenskomst på grundlag af en udtalelse fra et udvalg, der skal vurdere kandidaternes
kvalifikationer (artikel 255 i TEUF).
2. Kendetegn ved embedet
a. Varighed (artikel 253 i TEUF og statutten)
— Seks år. Delvis nybesættelse hvert tredje år, hvor skiftevis halvdelen af dommer- og

generaladvokatembederne nybesættes.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
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De afgående dommere og generaladvokater kan genudnævnes.
b. Privilegier og immuniteter (statutten)
Dommerne og generaladvokaterne er fritaget for retsforfølgning. For så vidt angår deres
embedshandlinger nyder de også denne immunitet efter ophøret af deres embedsvirksomhed.
De kan kun afskediges ved Domstolens enstemmige beslutning.
c. Sammensætning og statut
Dommerne og generaladvokaterne
— aflægger ed (erklærer uafhængighed, upartiskhed og tavshedspligt) før deres tiltrædelse

— må ikke varetage noget politisk eller administrativt hverv eller udøve nogen form for
erhvervsmæssig beskæftigelse

— giver tilsagn om, at de vil respektere de forpligtelser, der følger med deres hverv.

C. Opbygning og rettergangsmåde (artikel 253 i TEUF og statutten)
1. Intern organisation
Statutten for Den Europæiske Unions Domstol skal fastlægges i en særskilt protokol, der er
knyttet som bilag til traktaterne. Dommerne vælger domstolens præsident og vicepræsident fra
deres midte for et tidsrum af tre år. Disse kan genvælges. Præsidenten leder rettens arbejde
og er formand for høringer og drøftelser i retten eller Grand Chamber. Vicepræsidenten bistår
præsidenten i udøvelsen af hans opgaver og tager hans plads, når det er nødvendigt. Domstolen
udnævner sin justitssekretær. Justitssekretæren er institutionens generalsekretær og forvalter
dens tjenestegrene under domstolens præsident.
2. Rettergangsmåde
Domstolen fastsætter sit procesreglement, som skal godkendes af Rådet med kvalificeret flertal.
Domstolen kan sættes i plenum med 28 dommere, i en stor afdeling med 15 dommere eller i
afdelinger bestående af tre eller fem dommere.
D. Resultater
Domstolen har vist sig at være en drivkraft i den europæiske integrationsproces.
1. Generelt
Domstolens dom af 15. juli 1964 i Costa/Enel-sagen var grundlæggende, idet den definerede den
europæiske fællesskabsret som et uafhængigt retligt system, der har forrang for nationale retlige
bestemmelser. På samme måde fastlagde Domstolen i sin dom af 5. februar 1963 i Van Gend
& Loos-sagen det princip, at fællesskabsretten finder direkte anvendelse ved medlemsstaternes
domstole. Andre betydelige afgørelser vedrører beskyttelsen af menneskerettighederne,
herunder dom af 14. maj 1974 i Nold-sagen, hvori Domstolen fastslog, at de grundlæggende
menneskerettigheder er en integreret del af de generelle retsprincipper, som den håndhæver
(2.1.2.)
2. Særlige områder
— Etableringsretten: dom af 8. april 1976 i Royer-sagen, hvori Domstolen fastslog, at en

statsborger i en medlemsstat har ret til at tage ophold i en anden medlemsstat uafhængigt
af, om værtslandet har udstedt en opholdstilladelse.

— Varernes frie bevægelighed: dom af 20. februar 1979 i Cassis de Dijon-sagen, hvori
Domstolen fastslog, at ethvert produkt, der er lovligt fremstillet og bragt i omsætning i en
medlemsstat, i princippet skal have adgang til markedet i enhver anden medlemsstat.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_2.1.2.pdf


Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 3

— Den har ansvaret for Den Europæiske Unions jurisdiktion. AETR-dommen af 31. marts
1971 i sagen Kommissionen mod Rådet, hvori Domstolen anerkendte Fællesskabets ret til
at indgå internationale aftaler på områder, hvor fællesskabsretten finder anvendelse.

— Nyere domme, som fastslår, at medlemsstater, som ikke har gennemført et direktiv i
national ret eller har gennemført det for sent, har pligt til at betale skadeserstatning.

— En række domme, som vedrører social sikkerhed og konkurrence.

— Domme vedrørende medlemsstaternes tilsidesættelse af fællesskabsretten, som er
afgørende for, at det fælles marked kan fungere gnidningsløst.

Et væsentligt punkt er, at Domstolen har fastslået det princip, at traktaterne ikke skal fortolkes
strengt, men i lyset af omfanget af den fællesskabsretlige integration og traktaternes mål.
Dette princip har gjort det muligt for Fællesskabet at lovgive på områder, hvor der ikke findes
særlige traktatbestemmelser, som f.eks. bekæmpelsen af forurening (i en dom af 13. september
2005 (sag C-176/03) har Domstolen rent faktisk tilladt Den Europæiske Union at træffe
foranstaltninger på det strafferetlige område, hvis det er »nødvendigt« for at nå de tilstræbte
miljøbeskyttelsesmål).

RETTEN

A. Domstolen
Artikel 254-257 i TEUF, artikel 40 i Euratomtraktaten og afsnit IV til protokol nr. 3 vedrørende
statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet som bilag til traktaterne.
B. Varighed og statutten (artikel 254 i TEUF)
1. Sammensætning
a. Antal (artikel 19 i TEU og artikel 254 i TEUF)
Artikel 254 i TEUF bestemmer, at antallet af dommere fastlægges i statutten for Den Europæiske
Unions Domstol Artikel 48 i protokol nr. 3 om denne statut, senest ændret ved forordning (EU,
Euratom) 2016/1192 af 6. juli 2016, bestemmer, at Retten skal bestå af 47 dommere fra den
1. september 2016 og af to dommere pr. Medlemsstat Stats fra 1. september 2019. Dommere
udpeges efter fælles overenskomst mellem medlemsstaternes regeringer efter høring af et panel,
der er ansvarlig for at afgive en udtalelse om kandidaternes egnethed til at udføre dommerens
opgaver. Deres embedsperiode er på seks år, og mandatet kan genfornyes. Dommerne kan
opfordres til at udføre generaladvokatens opgave, da i modsætning til Domstolen har retten ikke
faste generaladvokater.
b. Betingelser, som skal være opfyldt
Identisk med Domstolens (artikel 19 TEU).
c. Udnævnelsesprocedure
Bestemmelserne om Domstolen finder tilsvarende anvendelse.
2. Kendetegn ved embedet
Bestemmelserne om Domstolen finder tilsvarende anvendelse.
C. Opbygning og rettergangsmåde
Dommerne vælger af deres midte deres præsident for et tidsrum af tre år og deres justitssekretær
for en seksårig embedsperiode, mens Retten benytter sig af Domstolens tjenestegrene til sine
administrative og sproglige behov.
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Efter aftale med Domstolen fastlægger Retten sit procesreglement Retten sættes i form af
afdelinger bestående af tre eller fem dommere. Det fastsættes i procesreglementet, hvornår
Retten sættes i plenum, som stor afdeling eller af en enkelt dommer. Mere end 80 % af de
sager, der indbringes for Retten, behandles af en afdeling med tre dommere. Europa-Parlamentet
og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure (ved forordning, enten på forslag af
Kommissionen og efter høring af Domstolen eller på begæring af Domstolen og efter høring af
Kommissionen) oprette specialretter tilknyttet Retten, der i første instans skal træffe afgørelse
i visse arter af sager eller sager inden for særlige områder, f.eks. oprettelse af en ny specialret
for varemærker, modeller og design, som drøftes i øjeblikke

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER

EU-Personaleretten var etableret i 2004 og har haft ansvaret for at afgøre tvister mellem EU-
institutionerne og deres ansatte, hvor disse ikke var en national domstols ansvar Som led i et
forsøg på at øge det samlede antal dommere fra Domstolen blev Personaleretten opløst den
1. september 2016 og integreret i Retten ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU,
Euratom) 2016/1192 og Rådet af 6. juli 2016 om overførsel til Retten i første instans i tvister
mellem Den Europæiske Union og dens tjenestemænd Sager, der verserede for Personaleretten
den 31. august 2016, blev overført til Retten med virkning fra den 1. september 2016. Disse
sager vil blive viderebehandlet af Retten i den stand, som de befinder sig i på denne dato, idet
de proceduremæssige beslutninger, som Personaleretten vil have truffet i forbindelse med disse
sager, fortsat vil finde anvendelse.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Helt tilbage i 1990 blev der ved en dom fra Domstolen i en sag, som Parlamentet indbragte som
led i lovgivningsproceduren i forbindelse med vedtagelse af de sundhedsforanstaltninger, der
skulle træffes efter Tjernobyl-ulykken, indrømmet Parlamentet ret til at indbringe søgsmål med
henblik på at få kendt afgørelser ugyldige med det formål at sikre dets prærogativer under
I henhold til artikel 257 i TEUF kan Parlamentet og Rådet efter den almindelige
lovgivningsprocedure nedsætte specialdomstole, der er knyttet til Retten, for at høre og afgøre
i første instans visse aktioner eller procedurer, der er anlagt på specifikke områder. Europa-
Parlamentet og Rådet træffer afgørelse ved forordning enten på forslag af Kommissionen og
efter høring af Domstolen eller på begæring af Domstolen og efter høring af Kommissionen.
I henhold til artikel 281 i TEUF er statutten for Den Europæiske Unions Domstol fastlagt i
en særskilt protokol, og Parlamentet og Rådet kan i overensstemmelse med den almindelige
lovgivningsprocedure ændre denne statut.
Parlamentet er en af de institutioner, der er nævnt i artikel 263 i TEUF som dem, der kan anlægge
sag (som part) ved Domstolen.
Efter Lissabontraktatens ikrafttræden skal kandidater til embederne som dommer og
generaladvokat nu først bedømmes af et udvalg bestående af syv personer, heraf én foreslået
af Parlamentet (artikel 255 i TEUF). Parlamentet og Rådet fastsætter i overensstemmelse med
den almindelige lovgivningsprocedure de specialdomstole, der er knyttet til Retten (artikel 257
i TEUF).
Udo Bux
04/2017
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