
Forord

Formålet med dette kompendium er at skabe et systematisk overblik over den grundlæg-
gende EU-ret, primært for studerende på den juridiske grunduddannelse.

Stoffet er i forhold til lærebøgerne selvstændigt fremstillet i et forsøg på tydeligt at illu-
strere reglernes struktur. Det er intentionen, at kompendiet dermed kan anvendes af alle, 
der søger et overblik over den grundlæggende EU-ret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

Kompendiet falder i fire dele. I del I behandles EU-rettens virkninger i medlemsstaterne, 
i del II reglerne om fri bevægelighed og domstolskontrollen i del III. Del IV indeholder 
domsreferater af ca. 125 domme, som er centrale for forståelsen af de emner, der er be-
handlet i del I-III. Disse domme er i del I-III markeret med stjerne (*), og er så vidt mu-
ligt søgt aktivt indarbejdet i den generelle fremstilling med henblik på at placere dom-
mene i en kontekst.

Der er løbende indarbejdet dispositioner til løsning af skriftlige opgaver inden for de 
centrale områder. Disse dispositioner skal dog alene ses som et forslag til, hvordan pro-
blemstillingerne kan gribes an – og da de er generelle, er der ingen garanti for, at de kan 
dække en konkret opgave fuldstændigt, eller at den angivne rækkefølge altid er den mest 
hensigtsmæssige. Formålet er snarere at give læseren et “skelet” over, hvordan skriftlige 
opgavebesvarelser kan struktureres.

Siden 4. udgave fra 2010 er kompendiet opdateret med ny retspraksis fra EU-Domstolen, 
ligesom der er foretaget en omarbejdning af flere afsnit og en generel gennemskrivning 
af store dele af kompendiet med en række større og mindre ændringer til følge. Opga-
vedispositionerne i del II er endvidere omarbejdede og mere detaljerede. Endelig er alle 
henvisninger til domme fra EU-Domstolen opdateret i overensstemmelse med den nye 
metode for henvisning til Den Europæiske Unions retspraksis ved brug af ECLI (European 
Case Law Identifier), idet der dog er lavet fuld henvisning til alle domme uden hensynta-
gen til, at der ifølge Domstolens retningslinjer henvises på mere simpel måde (uden sags-
nummer) til domme anden gang de nævnes. Som følge heraf er domsregistret tilsvarende 
ændret, således at dommene er sorteret efter populærtitel i stedet for sagsnummer.

Indholdsmæssigt er kompendiet ajour pr. 15. oktober 2014.

Kommentarer, herunder forslag til forbedringer af kommende udgaver, modtages meget 
gerne på mail@henrikkure.dk.

Frederiksberg, oktober 2014
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