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Den EU-retlige ramme

TEU artikel 4 – loyalitetsprincippet
TEU artikel 6 – chartret og generelle retsprincipper

TEUF artikel 267 – præjudiciel forelæggelse
TEUF artikel 288 – retsakters forpligtende virkninger



EU-Domstolens 3-trins-model 

1. EU-konform fortolkning

2. Direkte virkning med forrang

3. Erstatningsansvar for medlemsstaten  



EU-konform fortolkning

• Nationale domstole skal fortolke EU-konformt

• ”i videst muligt omfang”

• inden for ”anerkendte fortolkningsmetoder i national ret”

• ikke ”contra legem” og

• med respekt af de ”generelle EU-principper” 



Direkte virkning

• Traktatregler
- traktaten (f.eks. ligelønspligten i TEUF artikel 157) 
- chartret (ligebehandlingsprincippet i artikel 21)
- generelle EU-principper (forbud mod aldersdiskrimination)

• Forordninger
- som hovedregel direkte virkning

• Direktiver
- sondring offentlige myndigheder/private virksomheder



Medlemsstatens erstatningsansvar

Erstatningsansvar for EU-stridig retstilstand forudsætter

• Brud på en regel der tillægger borgere rettigheder

• Tilsidesættelsen er tilstrækkelig kvalificeret

• Årsagsforbindelse mellem tilsidesættelse og tab



Det danske retsgrundlag

• Grundlovens §§ 19 og 20

• Tiltrædelsesloven

• Fortolknings- og formodningsreglen



U1998.800H og U2013.1451H 

1. Danske domstole skal lægge EU-retten til grund inden for de 
rammer som EU-Domstolen sætter

2.  Det gælder dog med respekt af de grænser som følger af
- de overdragne beføjelser i medfør af tiltrædelsesloven  
- de grænser som grundloven sætter  

3.  Hertil kommer, at Folketinget bevidst kan have lovgivet mod 
EU-retten



EU-konform fortolkning

• EU-konform fortolkning harmonerer med den generelle 
fortolknings- og formodningsregel

• Domstolene har strakt sig vidt for at fortolke EU-konformt
- f.eks. opmandskendelse af 15.12.2008

• U2014.914H afviser EU-konform fortolkning
- afgørende var at ”retstilstanden” om ferielovens § 13, 
stk. 2, var ”klar”



Direkte virkning og forrang

• Meget få eksempler på tilsidesættelse af danske lovregler

• HR undlod i domme af 17.1.2014 at anvende FUL § 2 a, 
stk. 3, i f.t. offentlige arbejdsgivere

• Bl.a. U2012.2247Ø har undladt at anvende bestemmelsen i 
f.t. private arbejdsgivere



Chartret og tiltrædelsesloven

Spørgsmål 290 fra Europaudvalget:
”Indeholder Charteret om Grundlæggende Rettigheder jf.
artikel 6 i TEU også retlige forpligtelser for borgerne?”

Svar fra Udenrigsministeren:
”Nej, charteret retter sig til henholdsvis EU’s institutioner (…) 
samt til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, jf.
charterets artikel 51, stk. 1.”



Generelle EU-principper og grundloven

• Magtfordelingsprincippet i grundlovens § 3

• Private virksomheders retssikkerhed, U1999.841H

• Yderst tvivlsomt om (domstolsskabt) lighedsgrundsætning 
kan have grundlovsrang, U1986.898H 



Dokumentation og henvisninger

Se for nærmere dokumentation og henvisninger

Jens Kristiansen, Grænser for EU-konform fortolkning i lyset af 
nyere højesteretspraksis, Juristen 2014, s. 17-29 

Jens Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske 
Udfordringer, 2013 (især kapitel 3, 8 og 9)


