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National sovereignty in an ever more integrated EU? 
 
Abstract 
 

When the European Court of Justice (ECJ) on 25 July 2008 presented its conclusion in the 

preliminary ruling Metock, it extended residence rights to third country nationals married to EU 

citizens and thus created EU integration. The Metock ruling started a heavy debate in Denmark – 

not least among politicians. The Danish liberal-conservative government reacted strongly to the 

Metock ruling and the ECJ in particular and thus criticized the ECJ’s role in the EU integration 

process.  

 

In this thesis I analyze the motivations for the Danish liberal-conservative government’s – the so-

called VK government’s – critical stance towards the ECJ after the Metock ruling. More 

specifically, I analyze which democratic traditions, principles and norms in the Danish political 

system the VK government acted according to in relation to the ECJ’s Metock ruling. I presuppose 

that the VK government’s actions stem from the protection of Danish sovereignty in immigration 

policy and thus in the interest in sustaining this sovereignty. 

 

With this thesis I thus focus on the Danish conception of democracy and how it influences 

Denmark’s overall approach to integration through law. Next I focus on which democratic factors 

influence Danish EU membership in general. Then I analyze the EU treaties’ development and what 

impact these treaty revisions have had on the Danish opt out in supranational policy areas in Justice 

and Home Affairs. Lastly I analyze how the Metock ruling affected the VK government’s 

immigration policy and Danish sovereignty in this policy area in general. 

 

In my analysis I have a combined theoretical approach consisting of theories on democracy as well 

as classical European integration theories in the form of Stanley Hoffmann’s intergovernmentalism 

as well as Ernst B. Hass’ neo-functionalism and the new approach to EU-studies, multi-level 

governance. I also make use of Björn Molin’s model for the stance that political parties take in 

relation to certain policy areas.  On the basis of these theories and Molin’s model I have composed 

a general model for analyzing a governments’ space for political action in relation to specific policy 

areas on a domestic level as well as on the EU level. 
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I conclude that the VK government acted according to Denmark’s majoritarian democracy and thus 

the Danish tradition for parliamentary sovereignty, the principle of parliamentarism and the Danish 

norm for negative parliamentarism and hence minority governments. The Ministry of Justice’s 

interpretation of paragraph 20 in the Danish constitution regarding sovereignty also played a role. 

These factors influence how all Danish governments can act according to certain things that happen 

in the EU. Hence, in relation to the ECJ’s Metock ruling, the minority VK government acted 

according to strategical political alliances with their supporting party Danish People’s Party as well 

as taking account of Danish voters and the overall public opinion in Denmark. 

 

The VK government’s approach to the Metock ruling was therefore founded in the protection of 

Danish immigration policy as well as sustaining this sovereignty which Denmark has had since the 

ratification of the Maastricht Treaty with the Edinburgh Agreement in 1993. On the basis of my 

analysis I thus conclude that Danish sovereignty in immigration policy is more formal than real, as 

the Danish opt out of the EU’s supranational Justice and Home Affairs – more specifically 

immigration policy – does not guarantee Danish sovereignty in areas concerning immigration 

policy. Danish sovereignty is therefore limited on the grounds of EU citizens’ rights and the 

protection of their right to free movement and residence within the EU. 

 

This thesis thus illustrates the domestic constraints the VK government had to act according to on a 

national level as well as on an EU level. 
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Kapitel 1. Indledning  

1.1. Introduktion 

Den Europæiske Unions (EU) Domstol afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock-sagen (C-127/08) –

den såkaldte Metock-dom. Med dommen gav Domstolen tredjelandsstatsborgere gift med 

unionsborgere ret til ophold i EU uden forudgående lovligt ophold i ét af de 27 EU-lande og uanset 

tidpunktet for ægteskabets indgåelse (Eur-Lex 2008a). Domstolen annullerede med dommen ét af 

VK-regeringens familiesammenføringskrav, hvilket det politiske Danmark reagerede på. VK-

regeringen samt oppositionen kritiserede dommen såvel som Domstolens virke over for EU-

landene, og Danmark rettede således skarp kritik mod Domstolen.  

 

Metock-dommen havde hjemmel i direktiv 2004/38/EF – det såkaldte Opholdsdirektiv – der 

omhandler ”unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 

medlemsstaternes område” (Den Europæiske Unions Tidende 2004). Dette direktiv, havde VK-

regeringen været med til at forhandle på plads og efterfølgende vedtage i 2004. 

 

Med VK-regeringens såvel som oppositionens kritik blev der fra dansk side sat fokus på 

Domstolens rolle i den europæiske integrationsproces. Den danske kritik centrerede omkring 

Domstolens ”underminering af dansk udlændingepolitik som følge af EU’s generelle regler om fri 

bevægelighed” (Adler-Nissen 2011:89) – en udlændingepolitik, VK-regeringen havde skærpet 

adskillige gange, siden den kom til magten i 2001 (Finansministeriet 2009; Folketingets EU-

Oplysning 2011; Jensen 2008:407-539).  

 

Men hvorfor denne kritik af Domstolen fra VK-regeringens side? Der synes at være et paradoks 

mellem virkeligheden i EU og virkeligheden i Danmark angående Domstolens rolle, hvilket kom til 

udtryk i VK-regeringens ageren i forbindelse med Metock-dommen. Paradokset blev yderligere 

fremhævet i flere danske EU-eksperters vurderinger af Domstolens rolle over for EU-landene og 

især over for Danmark i forbindelse med Metock-dommen. På den ene side argumenterede Marlene 

Wind (Blüdnikow 2011; Wind 2008; 2009b; 2009c), Peter Nedergaard (Blüdnikow 2011), Peter 

Pagh (2008a; 2008b; 2009) og Catherine Jacqueson (2010) for, at VK-regeringen gik imod dét 

direktiv – Opholdsdirektivet – som den selv havde været med til at udarbejde og efterfølgende 

vedtage. Wind, Nedergaard, Pagh og Jacqueson vurderede, at Domstolen blot dømte ud fra EU’s 

grundlæggende principper, og at det derfor var urimeligt at kritisere Domstolen. På den anden side 
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argumenterede Hjalte Rasmussen (2009; 2011a; 2011b; Karkov 2011) for, at Domstolen 

underminerede dansk suverænitet og den danske grundlov og gennem sit såkaldt aktivistiske virke 

overskred sine beføjelser over for Danmark. Førende eksperter i forholdet mellem EU-ret og dansk 

ret var således meget uenige omkring Domstolens virke i forhold til dansk udlændingepolitisk 

suverænitet, og det er bemærkelsesværdigt, at VK-regeringen efter Metock-dommen anså 

Domstolen som en instans, der overskred sine beføjelser over for Danmark (Kelstrup. Martinsen & 

Wind 2008:419-420; Wind 2008). Men hvorfor denne kritisk tilgang til Domstolen fra VK-

regeringens side?  

 

1.2 Problemformulering 

Med afsæt i denne problemstilling vil jeg undersøge bevæggrundene til VK-regeringens kritiske 

tilgang til Domstolen set i lyset af Metock-dommen. Jeg arbejder derfor ud fra følgende 

problemformulering: 

 

Hvilke demokratiske traditioner, principper og normer i det det danske politiske 
system agerede VK-regeringen ud fra i forbindelse med Domstolens 
integrationsskabende dom Metock? 

 
 
Til min problemformulering knytter der sig følgende underspørgsmål: 
 
 

1. Hvordan divergerer EU’s institutionelle karakter og det danske demokrati fra 
hinanden, og hvilke danske demokratiske faktorer spiller således ind på dansk 
EU-medlemskab? 

 
2. Hvordan har udviklingen i EU’s traktatgrundlag fra Maastricht til Lissabon 

spillet ind på det danske forbehold over for RIA? 
 

3. Hvordan spillede Domstolens Metock-dom ind på VK-regeringens 
udlændingepolitik – med særligt fokus på familiesammenføringskravet indført 
efter Akrich-dommen i 2003? 

 

På baggrund af min problemformulering samt mine underspørgsmål antager jeg, at VK-regeringens 

kritiske tilgang til Domstolen i forbindelse med Metock-dommen bunder i beskyttelsen af 

udlændingepolitisk suverænitet og dermed ønsket om at forblive suveræne og kunne føre en 

selvstændig udlændingepolitik over for EU – dels på baggrund af krav fra støttepartiet Dansk 
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Folkeparti (DF) for fortsat at få opbakning til VK-regeringen i almindelighed samt hensynet til de 

danske vælgere. 

 

1.3 Metode 

Min analyse af VK-regeringens ageren i forbindelse med Metock-dommen lægger op til en 

kvalitativ analyse. Derfor tager jeg afsæt i teorier om demokrati samt europæiske 

integrationsteorier, der fordrer, at jeg baserer min analyse på kvalitativ empiri.  Mit teorivalg og min 

heraf afledte empiri giver mig en forholdsvist bred forklaringsramme i forhold til min 

problemformulering, og jeg analyserer derfor problemet fra flere vinkler med udgangspunkt i 

følgende teorier samt empiri. 

 

1.3.1 Teori 

Jeg har valgt teorier, der hver især behandler forskellige aspekter af min problemstilling. Jeg tager 

således udgangspunkt i Ronald Dworkins (1996) to definitioner af demokrati: konstitutionelt 

demokrati og flertalsdemokrati, hvilket Marlene Wind (2006; 2007; 2009a; 2009b; 2011) også tager 

udgangspunkt i i sin forskning omkring demokratiopfattelsens betydning for Danmarks tilgang til 

Domstolen. Som primær integrationsteori bruger jeg Stanley Hoffmanns klassiske 

intergovernmentalisme (IG) (Hoffmann 1966), hvilket jeg kort supplerer med en anden klassisk 

integrationsteori i form af Ernst B. Hass’ neofunktionalisme (NF) samt den nyere tilgang til EU-

studier, multi-level governance (MLG).  

 

Jeg anvender demokratiteorierne i analysen af  demokratiopfattelsen i EU sammenlignet med 

demokratiopfattelsen i Danmark og anvender således demokratiteorierne i min analyse af,  hvordan 

forskellige opfattelser af demokrati udmønter sig i EU’s politiske system sammenlignet med det 

danske politiske system. Demokratiteorierne bidrager således til at forklare, hvorfor og hvordan det 

danske demokrati samt det heraf afledte politiske system adskiller sig fra demokratiopfattelsen i EU 

samt EU-systemets institutionelle karakter.  

 

Jeg sammenholder ligeledes teorien om konstitutionelt demokrati med NF og MLG til at forklare 

Domstolens rolle i EU’s integrationsproces, og i forlængelse af teorien om flertalsdemokrati 

anvender jeg IG og MLG til at forklare Danmarks generelle tilgang til EU’s institutionelle karakter 

og i særdeleshed VK-regeringens tilgang til Domstolen set i lyset af Metock-dommen. Jeg 
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sammenholder således teorien om flertalsdemokrati med IG i min analyse af Danmarks politiske 

system.  

 

IG anser staterne som de primære aktører i EU’s integrationsproces og tilsiger, at staters ageren i 

integrationsprocessen kan forklares ud fra varetagelsen af nationale interesser. IG vægter derfor en 

analyse af indenrigfaktorer og her især det politiske system, der delvist betinger et lands tilgang til 

integrationsprocessen. Den danske måde at opfatte demokrati på samt det heraf afledte danske 

politiske system og specifikke indenrigsfaktorer kan derfor forklare Danmarks bevæggrunde for 

henholdsvis at integrere i EU eller stå uden for integrationen.  

 

For at kunne lave en mere dybdegående analyse af bevæggrundene til VK-regeringens kritiske 

tilgang til Domstolens integrationsskabende rolle set i lyset af Metock-dommen kombinerer jeg 

teorien om flertalsdemokrati og IG med Björn Molins model for partipolitisk standpunkttagen. 

Molins model fremhæver fire baggrundsfaktorer, som spiller ind på det standpunkt, et parti 

indtager, og jeg bruger to af disse baggrundsfaktorer i specialets tre delanalyser: den 

parlamentariske faktor og opinionsfaktoren. 

 

Ud fra samspillet mellem teorien om flertalsdemokrati, IG og Molins model har jeg udarbejdet en 

generel analysemodel for de faktorer, der delvist betinger danske regeringers europapolitiske og 

indenrigspolitiske handlerum i almindelighed samt VK-regeringens kritiske tilgang til Domstolen i 

særdeleshed. Min generelle analysemodel præsenterer jeg i kapitel 2, afsnit 2.5. 

 

1.3.2 Empiri 

Jeg har udvalgt empiri fra danske forskere, der har beskæftiget sig med dele af min problemstilling, 

og som derfor har indgående kendskab til EU-systemet – herunder Domstolens rolle – samt det 

danske demokrati. Jeg tager udgangspunkt i Marlene Winds forskning omkring den danske 

demokratiopfattelses indflydelse på Danmarks tilgang til EU. Derudover bruger jeg forskning af 

henholdsvis Nikolaj Petersen, Hjalte Rasmussen, Peter Nedergaard, Peter Pagh og Catherine 

Jacqueson, der alle primært forsker i EU’s udvikling, forholdet mellem EU-ret og national ret/dansk 

ret samt unionsborgerrettigheder.  
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I analysen af min case tager jeg udgangspunkt i primær og sekundær EU-ret i form af blandt andet 

Lissabontraktaten (LBT), Opholdsdirektivet samt Metock-dommen og Akrich-dommen fra 2003. 

Jeg anvender således dokumenter fra blandt andet Eur-Lex og Den Europæiske Unions Tidende, og 

jeg anvender ligeledes andre relevante dokumenter fra diverse danske ministerier. Derudover 

anvender jeg danske videnskabelige artikler og avisartikler om VK-regeringens og DF’s reaktioner 

på Metock-dommen samt artikler, hvori de førnævnte EU-eksperter primært udtaler sig om Metock-

dommen, Domstolen og VK-regeringen. 

 

Jeg har ligeledes gennmført et personligt, kvalitativt interview med juraprofessor ved Københavns 

Universitet Henrik Stevnsborg. Dette gjorde jeg for at få et mere nuanceret billede af VK-

regeringens ageren i forbindelse med Metock-dommen, samt hvordan danske forskere kan være 

grundlæggende uenige omkring dommen såvel som Domstolens rolle. Jeg valgte Stevnsborg, da 

han både har en samfundsvidenskabelig/humanistisk og juridisk baggrund og således kan se 

problemstillingen fra en samfundsvidenskabelig samt juridisk vinkel.  

 

Forud for mit semistrukturerede interview udarbejdede jeg en interviewguide, der efterlod plads til 

uddybende spørgsmål, og jeg formulerede mine åbne interviewspørgsmål i forbindelse med 

udarbejdelsen af specialets tre delanalyser. Under interviewet stillede jeg uddybende spørgsmål i 

form af både åbne og lukkede spørgsmål. Dette var et vigtigt aspekt af interviewet, da Stevnsborgs 

svar kunne afdække andre aspekter af min problemstilling, end jeg på forhånd var opmærksom på 

(Andersen 2009:169). Spørgesituationen var derfor styret af interviewets delvise strukureringsgrad 

men afhang dog samtidig af situationen (ibid. 153).  

 

Jeg optog interviewet på min telefon og tog forholdsvis få noter for på denne måde at være mere 

tilstede under interviewet og dermed kunne stille relevante spørgsmål undervejs. Jeg udarbejdede 

derfor efterfølgende et udførligt referat af interviewet, der er vedlagt i bilag 2, side 91-98. 

Stevnsborg har efterfølgende godkendt mine henvisninger til ham samt tolkning heraf og har 

dermed verificeret henvisningernes reliabilitet og validitet (ibid. 83-84) samt min brug af hans 

argumenter i specialet. 
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1.3.3 Specialets struktur 

Specialet er inddelt i 6 kapitler, hvoraf nærværende kapitel udgør kapitel 1. I kapitel 2 præsenterer 

jeg mit teoretiske grundlag for specialet samt min generelle analysemodel og kritik af mine udvalgte 

teorier. 

 

I kapitel 3 redegør jeg for forskellene mellem EU og det danske demokrati for at fremhæve danske 

demokratiske faktorer, der delvist betinger den danske tilgang til EU’s institutionelle karakter – i 

særdeleshed Domstolen. Analysen af EU er overvejende generel, og analysen er samtidig delvist 

komparativ, idet jeg sammenligner  EU og Danmark – med særligt fokus på demokrati og danske 

specifikke traditioner, principper og normer, der generelt spiller ind på dansk EU-medlemskab.  

 

I kapitel 4 redegør jeg for samt diskuterer EU’s institutionelle og retlig-politiske udvikling i 

perioden 1992-2009 – med særligt fokus på det danske RIA-forbehold og EU's fælles asyl- og 

indvandrerpolitik. Mit formål med analysen er overvejende at undersøge betydningen af RIA-

forbeholdet i relation til dansk udlændingepolitisk suverænitet. 

 

I kapitel 5 undersøger jeg VK-regeringens specifikke ageren i tiden op til Domstolens afsigelse af 

Metock-dommen samt efter afsigelsen 25. juli 2008. Dernæst diskuterer jeg Metock-dommens 

betydning for VK-regeringens udlændingepolitik og i den forbindelse VK-regeringens suverænitet 

på dette område. 

 

I kapitel 6 konkluderer jeg på mine tre delanalyser og besvarer således min problemformulering.  

 

1.4 Kildekritik 

Da specialets problemstilling tager udgangspunkt i en dansk vinkel og dermed en dansk tilgang til 

Domstolen og Metock-dommen, er mit kildemateriale dansk. De EU-eksperter, jeg anvender som 

kilder, har forskellige akademiske baggrunde, hvilket kan bevirke, at jeg tillægger problemstillingen 

en for bred vinkel. Det er dog et bevidst valg fra min side, da jeg gennem min analyse vil skabe den 

bredest mulige forklaringsramme. Da mine kilder har forskellige akademiske baggrunde, er der 

ligeledes risiko for, at jeg umiddelbart kommer til at acceptere deres tolkninger af 

problemstillingen. Derfor forholder jeg mig så vidt muligt kritisk over for kilderne og diskuterer 

løbende deres tolkninger. 
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1.5 Afgrænsning  

Specialet igennem fokuserer jeg på den generelle udvikling i EU’s institutionelle og retlig-politiske 

karakter – med størst fokus på Det Europæiske Råd, Ministerrådet og Domstolen. Jeg afgrænser 

mig fra at gå i dybden med EU’s sociale dimension, da mit formål er at vise en generel tendens i 

Domstolens udvidelse af EU-borgernes rettigheder. Jeg afgrænser mig ligeledes fra at gå i dybden 

med dansk fortolkningspraksis og danske domstoles virke i relation til danske borgeres rettigheder. 

 

Jeg analyserer ikke de forskellige danske partipolitiske tilgange til EF/EU i perioden 1968 og frem 

til 2001, og jeg kommer kun i begrænset omfang ind på flertallet i de forskellige siddende Folketing 

i perioden 1968-2009, hvad angår EF/EU-traktatratificeringer. I forbindelse med den danske EU-

beslutningsproces og EU-koordination beskæftiger jeg mig udelukkende med Europaudvalget. 

 

Derudover vil jeg kun beskæftige mig med én udlændingepolitisk skærpelse under VK-regeringen, 

og jeg afgrænser derfor specialet til at omhandle regler for tredjelandsstatsborgeres ophold i EU - 

mere specifikt regler for familliesammenføring. Derfor beskæftiger jeg mig heller ikke med 

forbeholdet over for ØMU’ens tredje fase, forbeholdet over for EU’s Fælles Udenrigs- og 

Sikkerhedspolitik samt forbeholdet over for Unionsborgerskab. 

 

1.6 Begrebsafklaring 

Hvad angår EU’s domstol, bruger jeg betegnelsen ”Domstolen”, jf. LBT, artikel 19 (Folketinget 

2011b:32), uanset perioden, jeg beskæftiger mig med. Hvor jeg har fundet behov for at uddybe eller 

begrebsafklare, gør jeg det løbende i teksten eller har indsat fodnoter. 
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Kapitel 2. Teori            

I dette kapitel præsenterer jeg specialets teoretiske grundlag. Først introducerer jeg kort 

demokratiteoriernes oprindelse for dernæst at præsentere teorien om henholdsvis konstitutionelt 

demokrati og flertalsdemokrati – primært som styreform og i mindre omfang som ideologi.  

Dernæst redegør jeg for mine udvalgte analysepunkter i IG og kommer efterfølgende kort ind på NF 

og MLG. Herefter præsenterer jeg Molins model samt de faktorer, jeg har udvalgt fra modellen og 

præsenterer i forlængelse heraf min egen generelle analysemodel. Afslutningsvis kommer jeg med 

kritikpunkter af teorierne.   

 

2.1 Demokratiteorier  

2.1.1 Demokrati som styreform  

Demokrati er en styreform såvel som en ideologi, staten er bygget op omkring. Demokrati er lig 

med folkestyre, og demokratiteorier handler om, hvordan dette folkestyre bør være. I 

Oplysningstiden fik det græske demokrati en renæssance, da magtforholdet mellem staten og 

borgeren kom i fokus (Baron & Herslund 2011:38-39). Der kom således også fokus på 

suverænitetsbegrebet som introduceret af franske Jean Bodin (1530-1596) – et begreb, der kan 

defineres som ”det forhold, at en stat ikke skal tåle indblanding i sine indre anliggender fra andre 

stater” (Wind 2004). Dette suverænitetsbegreb tog britiske og franske politiske filosoffer som 

blandt andet Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Charles-Louis de Secondat de 

Montesquieu (1689-1755), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) og John Stuart Mill (1806-1873) 

udgangspunkt i, og deres værker har således lagt kimen til det moderne demokrati, der løbende har 

udviklet sig i historiske kontekster (Hansen 2010:21,26; Herslund 2011:29-31).  

 

Suverænitetsbegrebet nytter sig derfor i høj grad til udviklingen af det moderne demokrati, da 

suverænitet også handler om, hvem, der ”er den højeste beslutningsmyndighed i en politisk enhed, 

typisk en stat” (Baron & Herslund 2011:40). Demokrati og suverænitet følges således ad, og hertil 

knytter sig samtidig begrebet legitimitet, der forstås som ”det forhold, der gør, at udøvelsen af [den 

højeste beslutningsmyndighed i staten] ikke kan eller bør anfægtes” (ibid.).  

 

Med Den Westfalske Fred i 1648 opnåede mange europæiske stater selvstændighed og blev dermed 

suveræne, hvorfor staterne fik selvbestemmelsesret inden for territoriet og således over for borgerne 

(Herslund 2011:21; Baron & Herslund 2011:41). Hvad angår statens indretning og selvbestemmelse 
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over for borgerne tog både Hobbes og Locke udgangspunkt i en såkaldt samfundspagt mellem stat 

og borger (Baron & Herslund 2011:36-37), hvilket inspirerede Montesquieu til magtdelingslæren i 

værket Om Lovenes Ånd fra 1748 (ibid. 45-46). Montesquieu argumenterede for, at statsmagten skal 

adskilles gennem en tredeling af magten i en lovgivende, udøvende og dømmende magt, hvor de tre 

instanser skal være uafhængige af hinanden, ikke blande sig i hinandens anliggender, og hvor én 

magtinsans ikke kan få større magt end den anden (ibid. 46-47). Denne tredelig udmønter sig 

gennem et parlament, en regering og domstole. Ifølge Montesquieus magtdelingslære skal domstole 

og således den dømmende magt være munden, ”der udtaler lovens ord” (ibid. 46) og ikke være 

medskaber af loven gennem sin fortolkning af den. Montesquieus magtdelingslære blev senere i 

1700-tallet videreudviklet i USA med idéen om, at de tre magtinstanser skal holde hinanden i skak 

gennem princippet om ’checks and balances’ – en kontrolmekaniske, der giver den dømmende magt 

beføjelse til at kontrollere, at parlamentets love ikke er forfatningsstridige (ibid. 46-47).  

 

Rousseaus idéer om suverænitet og samfundspagten i hans værk Samfundspagten fra 1762 

inspirerede til koblingen mellem folkesuverænitet og demokrati, idet han argumenterede for, ”at 

folket besidder suveræniteten forstået som lovgivningsmagten, og denne magt kan aldrig afstås eller 

delegeres til andre, det være sig en konge eller et parlament af valgte repræsentanter” (Hansen 

2010:172-173). Demokratiet var ifølge Rousseau derfor direkte demokrati, hvorfor han afviste det 

indirekte demokrati, som argumenteret for af Locke (Baron & Herslund 2011:37). Idéen om det 

repræsentative demokrati stammer fra Mill (1806-1873), der i sine politiske skrifter argumenterede 

for, ”at den eneste rigtige forfatningsform er repræsentativt styre, hvor repræsentanterne er 

udpeget af hele folket ved frie valg” (Hansen 2005:113).  

 

Med Den Franske Revolution og Menneskerettighedserklæringena af 1789 kom  

menneskerettigheder i fokus. Dette var på daværende tidspunkt en nyskabelse i forhold til 

demokratiet som styreform, da erklæringen slog fast, at suveræniteten ligger hos folket (Herslund 

2011:26,29) – det vil sige, at lovgivningsmagten udgår fra folket.  

 

Demokratiteorier omhandler altså magtfordelingen mellem den tredelte statsmagt i den lovgivende, 

udøvende og dømmende magt samt statens virke over for borgerne. I det moderne, repræsentative 

demokrati vælger folket de politikere, der skal repræsentere dem og herigennem styre landet, og 

lovgivningsmagten udgår således fra folket. 
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2.1.2 Konstitutionelt demokrati og flertalsdemokrati 

Den amerikanske retsfilosof Ronald Dworkin inddeler demokrati i henholdsvis konstitutionelt 

demokrati og flertalsdemokrati (1996:15-20). Denne inddeling tager Wind som nævnt tidligere også 

udgangspunkt, hvilket også gælder Irene Baron og Michael Herslund (2011). Derfor bygger 

følgende afsnit på Dworkin samt Baron og Herslund suppleret af Mogens Herman Hansen (2010).  

 

Konstitutionelt demokrati og flertalsdemokrati er begge repræsentative demokratier, der er 

opbygget efter stort set samme struktur (Dworkin 1996:17; Folketinget 2011b:25). Teorien om 

konstitutionelt demokrati er inspireret af det amerikanske demokrati (Dworkin 1996:6-7) og 

fokuserer på beskyttelse af borgernes rettigheder, mens flertalsdemokrati i højere grad fokuserer på 

institutionernes rolle og dermed statens organisering samt beskyttelse af suverænens rettigheder 

(Baron & Herslund 2011:38; Herslund 2011:21). Europas to forfatningstraditioner kan inddeles i 

Dworkins konstitutionelle demokrati og flertalsdemokrati, som udspringer af to forskellige 

demokratiske traditioner, der vægter samme idealer og værdier, dog forskelligt (Baron & Herslund 

2011:35-73). Michael Herslund (2011:21) benævner disse to forfatningstraditioner henholdvsis den 

rettighedsbaserede og den institutionsbaserede.  

 

I konstitutionelt demokrati ligger folkets suverænitet til grund for styret (Baron & Herslund 

2011:61), og styreformen indebærer, at landet har ”en konstitution, dvs. en grundlov, der beskytter 

menneskerettighederne og borgerrettighederne, og at landet har en domstol, der værner om 

grundloven og sikrer, at den overholdes” (Hansen 2010:60). Denne domstol har til opgave at 

beskytte borgernes grundrettigheder, som de står nedskrevet i forfatningen, og fungerer dermed som 

garant for, at disse grundrettigheder ikke overskrides af hverken den lovgivende, udøvende eller 

dømmende magt (Baron & Herslund 2011:46-47,50; Hansen 2010:44). Domstolen, der fungerer 

som en forfatningsdomstol, spiller derfor en afgørende rolle i det konstitutionelle demokrati, da den 

fungerer som en ekstra instans, der beskytter borgerne mod magthaverne.  

 

I flertalsdemokratiet ligger parlamentets suverænitet til grund for styret, idet flertallet af de 

folkevalgte repræsentater opfattes som ”den mest legitime og autentiske repræsentant for folkets 

vilje” (Baron & Herslund 2011:50). Den lovgivende magt anses som den øverste magtinstans (ibid. 

50-51), hvorfor flertalsdemokrati bygger på parlamentssuveræniteten. I flertalsdemokratiet er den 
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udøvende magt ofte en del af den lovgivende magt, og som følge heraf har regeringen stor 

indflydelse på den lovgivning, der bliver vedtaget (ibid. 51).  

 

Disse to måder at opfatte folkestyret på adskiller sig fra hinanden, da konstitutionelt demokrati 

afviser parlamentets suverænitet, og omvendt afviser flertalsdemokratiet idéen om, at der skal være 

en instans over det folkevalgte parlament, hvorfor flertalsdemokratiet også afviser domstoles 

kontrol af parlamentet (Dworkin 1996:15-20). Flertalsdemokrati afviser derfor det bærende princip i 

det konstitutionelle demokrati: domstolskontrol.  

 

Begge styreformer indeholder et element af direkte demokrati i form af folkeafstemninger (Hansen  

2010:23-24; Herslund, Humlebæk, Korzen & Müller 2011:100-101), og ideologien bag 

styreformerne bygger på principperne frihed, lighed og rettigheder (Hansen 2010:31,49-53). 

Hvordan borgernes rettigheder bliver beskyttet varierer alt afhængig af demokratiformen og dermed 

af opfattelsen omkring forholdet mellem stat og borger (Baron & Herslund 2011:35,38) og hvem, 

der skal sikre disse forfatningssikrede rettigheder: domstolene eller lovgiverne? Som argumenteret 

for af Dworkin (1996:7): ”Democracy does not insist on judges having the last word, but it does not 

insist that they must not have it”, hvorfor den dømmende magt kan være over den lovgivende magt 

og herved blive den instans, der har det sidste ord (ibid. 16-17). Det er denne demokratiform, 

Dworkin kalder konstitutionelt demokrati, som han stiller op over for flertalsdemokratiet, hvori det 

forventes, at den lovgivende magt har det sidste ord. Strukturen i de to demokratiformer er som 

nævnt tidligere langt hen ad vejen ens, men de adskiller sig, når det kommer til magtforholdet 

mellem det folkevalgte flertal i parlamentet og borgerne, og hvorvidt flertallets beslutninger skal 

kunne tilsidesættes af den øverste domstol (ibid. 17-18). Ifølge Dworkin (ibid.) kan der i forbindelse 

med domstolskontrol argumenteres for, at”when judges apply constitutional provisions to strike 

down legislation that the people, through their representatives, have enacted, the people are no 

longer in charge” (28). Dette synspunkt kommer jeg nærmere ind på i kapitel 3 og kapitel 5. 

 

Begge demokratiformer bygger på parlamentarismen, der enten kan være positiv eller negativ. 

Positiv parlamentarisme indebærer, at den udøvende magt har et flertal bag sig, og negativ 

parlamentarisme indebærer, at den udøvende magt ikke må have et flertal imod sig (Baron & 

Herslund 2011:52). Flertalsdemokratier kan således godt ledes af en mindretalsregering, så længe 
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denne ikke har et flertal imod sig. Argumentet bag parlamentarismen er, at folket som repræsenteret 

i parlamentet udøver kontrol med regeringen.  

 

2.1.3 Oprettelsen af vesteuropæiske forfatningsdomstole 

Da Europa i første halvdel af det 20. århundrede havde oplevet to verdenskrige samt været vidner til 

diktatur- og faciststyrer, oprettede mange vesteuropæiske nationalstater efter 2. Verdenskrig 

forfatningsdomstole, der skulle udøve kontrol med lovgiverne (Baron & Herslund 2011:35-73). 

Domstolskontrol indgår traditionelt ikke i flertalsdemokratiet, idet denne demokratiform er 

opbygget efter andre principper, og til dels også fordi vesteuropæiske flertalsdemokratier ikke har 

samme historiske erfaringer som de lande, der har indført konstitutionelt demokrati efter 2. 

Verdenskrig (Herslund et al. 2011:115). Forfatningstraditionerne i Europa adskiller sig altså fra 

hinanden som følge af de historiske kontekster, de er blevet udviklet i. Hvor folkets suverænitet 

ligger til grund for det konstitutionelle demokrati, ligger parlamentets suverænitet til grund for 

flertalsdemokratiet, hvilket medfører, at lande, der tager afsæt i henholdsvis konstitutionelt 

demokrati og flertalsdemokrati har indrettet staten forskelligt: med og uden en forfatningsdomstol, 

der udøver kontrol med lovgiverne og fungerer som en ekstra garant for borgernes 

forfatningssikrede rettigheder 

 

Den europæiske demokratiske praksis har i takt med Europas historiske kontekster udviklet sig, og 

efter 2. Verdenskrig så mange vesteuropæiske nationalstater det således nødvendigt at indrette 

samfundet, så en udøvende magt ikke igen ville få mulighed for at føre en uacceptabel politik i 

forhold til borgerne som under diktatorisk- og fascistiskstyrede lande i 1900-tallets Europa. Mange 

europæiske samfundsindretninger har derfor antaget form efter de minder og erfaringer, der har 

efterladt sig dybe spor i Europa og har medført et generelt øget fokus på rettigheder. I takt med at 

verden og det internationale system ændrer sig, ændrer den enkelte nationalstat sig derfor også, 

hvilket fordrer en samfundsindretning, der er tidssvarende til konteksten. En generel tendens, der 

blev videreført med forfatningsdomstole i vesteuropæiske konstitutionelle demokratier efter 2. 

Verdenskrig. Den historiske kontekst, demokrati som styreform har udviklet sig i, har således 

medført et øget fokus på forholdet mellem staten og borgerne og taget en drejning hen imod 

beskyttelse af individet over for staten. 
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2.2 Stanley Hoffmanns intergovernmentalisme 

I takt med EU-integrationen er der blevet fremsat forskellige teorier om, hvad det er, der driver 

integrationsprocessen fremad, og på hvilke præmisser den finder sted (Kelstrup, Martinsen & Wind 

2008:155-198). Èn af disse teorier er IG, der udspringer af IP-teorien realisme. IG blev præsenteret 

af Hoffmann i 1966 i hans artikel Obstinate or Obsolete – The Fate of the Nation-State and the 

Case of Western Europe (Hoffmann 1966) som modsvar til NF, der ikke kunne forklare, hvorfor 

integrationsprocessen var gået i stå, jf. Frankrigs såkaldte tomstolspolitik i 1960’erne.  

 

IG tilsiger, at nationalstaterne er de væsentligste aktører i den europæiske integrationsproces, og at 

de kun integrerer, når de har interesse heri. Derfor skal man ifølge IG fokusere på nationalstaterne, 

hvis man vil forstå integrationsprocessen og nationalstatens bevæggrunde for at afgive suverænitet. 

Det er ifølge IG den såkaldte logic of diversity, der driver samarbejdet frem og ikke the logic of 

integration, som antaget i NF (ibid. 881-882).  

 

IG skelner mellem såkaldt high politics og low politics i forbindelse med integration – henholdsvis 

politisk integration på områder, der for nationalstaten er vigtige at forblive suveræne på, og 

økonomisk integration, der betragtes som mindre truende mod nationalstatens suverænitet (ibid. 

874,882). I den forbindelse antager IG, at nationalstaten har lettere ved at integrere på områder 

vedrørende low politics end på områder vedrørende high politics (ibid. 882).  

 

Ifølge Hoffmann (ibid. 862,867-869) er samarbejdende nationalstater opbygget efter divergerende 

grundsten – forstået som indenrigsfaktorer som f.eks. politisk system, formelle forpligtelser, 

traditioner samt normer. Disse faktorer må enhver regering tage i betragtning og agere ud fra, og 

regeringer kan derfor ikke nødvendigvis agere, som de gerne vil i integrationsprocessen, da disse 

indenrigsfaktorer kan forhindre integration (ibid. 862-863,868).  

 

Ifølge IG påvirker og begrænser indenrigsfaktorerne de valg, en regering træffer (ibid. 876) og 

afgør således, om nationalstaten har interesse i at integrere (ibid. 869). Regeringen kan ifølge IG 

derfor ikke nødvendigvis agere som den gerne vil, da situationen i nationalstaten og dermed 

indenrigsfaktorerne betinger regeringens ageren og dermed også betinger regeringens 

europapolitiske handlerum. IG’s forklaring på, hvorfor en nationalstat er imod integration skal 

således findes i den situation, nationalstaten befinder sig i, og som divergerer fra andre 
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nationalstateres situationer – her er det især det politiske system samt nationalstatens historie, der 

ifølge IG forhindrer integration (ibid. 892-894).  

 

IG tilsiger samtidig, at jo mere suverænitet nationalstaterne afgiver, jo mere årvågne vil de blive 

(ibid. 884). Integration kan derfor heller ikke skabes ved tvang men skal udgå fra nationalstaten og 

dennes egen fri vilje til at integrere og dermed afgive suverænitet (ibid. 865-867).  

 

2.2.1 En udbygning af IG: Liberal intergovernmentalisme 

IG er op gennem 1990’erne blevet udbygget af den amerikanske politolog Andrew Moravcsik i 

hans teori liberal intergovernmentalisme (LIG) (Kelstrup et al. 2008:171-175). LIG fokuserer 

primært på forhandlingprocesserne internt i nationalstaten, der fører til national præferencedannelse 

– primært økonomiske interesser – som nationale regeringer forhandler på baggrund af i EU (Cini 

2010:96-102). LIG antager derfor, at det er økonomiske interesser, der skaber efterspørgsel for 

integration, samt hvordan denne integration efterfølgende forhandles på plads af regeringerne i EU 

– her fokuserer LIG især på traktaterne frem for EU-systemets daglige virke (Kelstrup et al. 

2008:171). LIG kritiseres dog for, at antage, at nationalstatens ønske om at integrere er drevet af 

økonomiske interesser (Cini 2010:99-100). Samtidig kritiseres LIG for at antage, at 

integrationsprocessen bedst forklares ud fra økonomiske interesser samt teoriens manglende fokus 

på ”karakteren af de nationale politiske systemer og beslutningssytemer og på befolkningernes 

holdninger” (Kelstrup et al. 2008:175). LIG vægter derfor andre faktorer end IG. 

 

2.3 Ernst B. Haas’ neofunktionalisme samt multi-level governance 

NF’s hovedantagelse er, at sektorspecifik integration medfører en automatisk spillover-proces, hvor 

integration inden for ét område automatisk medfører integration inden for et andet område (ibid. 

164). Teorien tillægger EU’s overnationale institutioner stor betydning (ibid. 166), og NF kan 

derfor forklare Domstolens rolle ud fra et andet og supplerende perspektiv end IG, hvor fokus 

udelukkende er på nationalstaten.  

 

MLG fokuserer på EU’s komplekse processer mellem systemets mange aktører (ibid. 175-176), og 

anser det ”for centralt, at staterne i EU-systemet ikke – og i hvert fald ikke altid – har den 

priviligerede position, som traditionelt tilskrives stater” (ibid. 176). Ifølge MLG er staterne blevet 

svækket i den europæiske integrationsproces, da de har mistet dele af deres suverænitet som følge 
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af, at regeringerne ”har mistet den autoritative kontrol” (ibid.) til EU’s centrale institution, 

Domstolen (ibid.). MLG tilsiger, at der gennem EU-systemets historie er sket et autoritetsskifte fra 

det nationale niveau til EU-niveau, hvor staterne har mistet delvis suverænitet til EU (Rosamond 

2010:116). EU-systemet er ifølge MLG således et system, der reguleres på flere niveauer; nationalt 

såvel som overnationalt. MLG kan derfor yderligere bidrage til at forklare Domstolens øgede rolle i 

integrationsprocessen – især set i lyset af Domstolens rolle som integrationsskabende institution i 

forbindelse med Metock-dommen. 

 

2.4 Björn Molins model 

I kombination med ovennævnte teorier anvender jeg den svenske politolog Björn Molins model for 

partipolitisk standpunkttagen. Molins model er blevet videreudviklet siden 1960’erne, men  

overordnet set fremhæver den fire baggrundsfaktorer, der spiller ind på det standpunkt, et politisk 

parti indtager: interessefaktor, opinionsfaktor, parlamentarisk faktor samt personfaktor (Bencke, 

Hansen & Schmidt 2005:139-140; Nielsen 1981:50-52). Faktorerne kan bruges til at forudsige 

partiers stillingtagen, og jeg inddrager den parlamentariske faktor, der omhandler det 

parlamentariske flertal, en regering skal have bag sin politik, samt opinionsfaktoren, der omhandler 

hensynet til vælgernes holdning. Jeg anvender den parlamentariske faktor, fordi den påvirker, 

hvordan regeringen kan agere, hvilket hænger sammen med parlamentarismen som fremhævet i 

afsnit 2.1.2. Dette er i relation til vedtagelse af lovforslag også, hvad Molins parlamentariske faktor 

handler om (Nielsen 1981:51). Derudover anvender jeg opinionsfaktoren, idet den omhandler 

befolkningen og dermed vælgerne, som har en indflydelse på politikerne: Det er vælgerne, der 

vælger de politikere, der skal repræsentere dem i parlamentet, og vælgerne har derfor også 

indflydelse på politikerne, når de gennem opinionsmålinger giver udtryk for deres tilfredshed eller 

utilfredshed med de folkevalgte repræsentanter. Samtidig spiller vælgerne en afgørende rolle i 

forbindelse med vedtagelsen af de lovforslag, der bliver sat til folkeafstemning af parlamentet, 

hvorfor vælgerne i visse tilfælde har en direkte indflydelse på, om lovforslag bliver vedtaget. 

 

2.5 Min generelle analysemodel 

Med afsæt i mine udvalgte teorier samt de to faktorer i Molins model har jeg udarbejdet følgende 

generelle analysemodel for specialet:   
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Figur 1. Generel analysemodel for faktorer, der delvist betinger danske regeringers indenrigs- og 
               europapolitiske handlerum i almindelighed samt tilgang til Domstolen i særdeleshed 
 
 

 
Kilde: Min generelle  analysemodel med afsæt i Molins model, demokratiteorierne samt Hoffmanns fokus på   
           politisk system og formelle forpligtelser 
 

 

Som nævnt i kapitel 1 antager jeg, at VK-regeringens tilgang til Domstolen i forbindelse med 

Metock-dommen bundede i beskyttelsen af dansk suverænitet og ønsket om at kunne føre en 

selvstændig udlændingepolitik over for EU. Ud fra min generelle analysemodel vil jeg i specialet 

påvise en sammenhæng mellem styreform, politisk system og tilgang til Domstolens 

integrationsskabende rolle. Min model forklarer således, hvorfor Danmark er skeptisk over for 

Domstolens integrationsskabende rolle. 
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2.6 Teorikritik 

Integrationsteorier vil altid have svagheder, da der er bestemte aspekter af EU’s integrationsproces, 

de ikke kan forklare. Derfor har jeg følgende kritikpunkter af henholdsvis IG, NF og MLG. 

 

IG’s antagelse om, at integrationsprocessen går i stå, når Rådet ikke kan komme til enighed 

(Hoffmann 1966:886), kan jeg allerede nu delvist tilbagevise, idet EU  ikke nødvendigvis går i stå 

på trods af uenigheder blandt EU’s medlemslande. Det er EU’s udvikling et bevis for. IG blev skabt 

som modsvar til NF, der ikke kunne forklare Frankrigs tomstolspolitik i 1960’erne, hvorfor IG blev 

skabt på baggrund af den daværende manglende integrationsproces samt medlemsstaternes krav om 

øget indflydelse i det daværende EF. IG fokuserer udelukkende på nationalstaterne og tillægger 

således ikke de overnationale institututioner nogen betydning i integrationsprocessen. IG kan derfor 

kritiseres for kun at analysere på nationalt niveau uden at medtage dynamikkerne på EU-niveau 

(Kelstrup et al. 2008:46; Wind 2001:16) og uden at fokusere på integrationsprocessens kompleksitet 

(Cini 2010:92). Med sit nationale fokus lægger IG mindre vægt på ”at se f.eks. EU-institutionerne 

eller historiske processers egendynamik som elementer, der påvirker integrationsprocessens 

forløb” (Kelstrup et al. 2008:46), og derfor analyserer jeg overvejende Domstolens rolle i 

integrationsprocessen ud fra henholdsvis NF og MLG.  

 

NF er blevet kritiseret for at antage, at spillover-processen sker automatisk og NF kritiseres derfor 

for at antage, at medlemsstaterne automatisk orienterer sig mod det overnationale niveau (Kelstrup 

et al. 2008:167). Derfor bruger jeg IG til at at forklare Danmarks kritiske tilgang til Domstolen, da 

NF ikke kan forklare denne tilgang.  

 

MLG er blevet kritiseret for ikke at sige noget egentligt om integrationsprocessen (ibid. 176), og 

den bliver derfor ikke betragtet som en egentlig teori om europæisk integration (Rosamond 

2010:116). MLG kan dog bruges til at sige noget generelt om EU-systemets kompleksitet, og derfor 

anvender jeg MLG som supplerende tilgang til at forklare EU’s kompleksitet samt domsstolsskabt 

integration.   

 

 

 

 



 23 

Kapitel 3. EU og det danske demokrati   

I dette kapitel undersøger jeg, hvordan EU’s institutionelle karakter og det danske demokrati 

divergerer fra hinanden – herunder danske demokratiske faktorer, der spiller ind på dansk EU-

medlemskab. Først introducerer jeg kort EU som politisk system, hvorefter jeg redegør jeg for EU’s 

generelle institutionelle og retlig-politiske karakter. Dernæst redegør jeg for de danske 

demokratiske traditioner, principper og normer, der overordnet set spillet ind på dansk EU-

medlemskab – eksemplificeret med dansk EF-tilrædelse i 1973 samt EF-pakken. Mit formål med 

denne delvist komparative analyse er således at fremhæve vigtige forskelle mellem EU og 

Danmark, og jeg anvender følgende tilpassede analysemodel:  

 
Figur 2. Analysemodel for faktorer, der delvist betingede tidligere danske regeringers indenrigs- samt  
               europapolitiske handlerum  

Kilde: Min tilpassede analysemodel med afsæt i Molins model, demokratiteorierne samt Hoffmanns fokus på   
           politisk system og formelle forpligtelser. Regeringsoversigten er hentet fra Statsministeriet 2012. 
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3.1 EU – en kort introduktion 

EU har siden oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber (EF) i 1957 og med Romtraktatens (RT) 

ikrafttræden i 1958 udviklet sig til et omfattende økonomisk, politisk og retligt samarbejde med fri 

bevægelighed for personer, varer, kapital og tjenesteydelser inden for unionens grænser samt et 

omfattende rettighedsgrundlag for unionsborgerne (Fich, Humlebæk, Just, Lonning & Müller  

2011:185-186; Martinsen & Wind 2011:6-7; Wind 2007). Dette rettighedsgrundlag er blevet 

fremmet gennem EU’s traktater samt forordninger, direktiver og Domstolens afgørelser (Hix 

2005:348; Wind 2002:196). Siden Danmark tiltrådte EU i 1973 er der sket integration i dybden 

såvel som i bredden i form af øget samarbejde inden for flere områder samt et øget antal 

medlemslande, men EU kan hverken karakteriseres som et traditionelt internationalt samarbejde 

eller som en stat (Fich et al. 2011; Hix 2005; Kelstrup et al. 2008). EU har både føderale og 

konføderale træk qua EU’s forskellige samarbejdsformer i form af integration gennem overstatsligt 

samarbejde og mellemstatsligt samarbejde, der kan medføre integration (Fich et al. 2011:157-200). 

Gennem den fortløbende integrationsproces har medlemsstaterne afgivet suverænitet og dermed 

selvbestemmelsesret inden for bestemte politikområder til EU’s overnationale institutioner, og på 

andre mellemstatslige samarbejdsområder er nationalstaterne suveræne inden for de pågældende 

politikområder (Fich et al. 2011:173-175).  

 

EU-landene er overvejende præget af styreformerne konstitutionelt demokrati og flertalsdemokrati, 

der adskiller sig fra hinanden, idet de opfatter magtforholdet mellem stat og borger forskelligt 

(Wind 2006; 2007; 2009a; 2009b; 2010; 2011). Måden at opfatte demokrati og dermed også 

magtdeling og magtfordeling i EU-systemet og blandt EU-landene deler sig derfor primært i to lejre 

– de stiftende EU-lande samt Syd-, Central- og Østeuropæiske lande over for de nordiske lande og 

Storbritannien (Baron & Herslund 2011; Wind 2009a; 2009b:280-281).  

 

3.2 EU’s institutionelle karakter 

Da De Seks1 i 1957 udbyggede det europæiske samarbejde med oprettelsen af EF, var målet at  

skabe en ”stadig snævrere union/sammenslutning mellem de europæiske folk” (Rasmussen 

2008:16) for fortsat at sikre fred og skabe velstand blandt fællesskabets borgere. Den Kolde Krigs 

tiltagende spændinger samt visionen om et stærkt Europa, der geografisk var placeret i midten af 

denne bipolære magtkamp, skabte en interesse for at udvide samarbejdet udover over Det 
                                                 
1 Frankrig, Italien, Vesttyskland og Benelux-landene 
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Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), der blev oprettet i 1951 (Hoffmann 1966:870-881). De 

Seks enedes derfor om EF’s omfang samt institutionelle opbygning, der tog afsæt i EKSF’s struktur 

med Kommissionen som den udøvende magt, Ministerrådet (Rådet) som den lovgivende magt 

sammen med Forsamlingen – senere Europa-Parlamentet (EP)2 – og Domstolen som den 

dømmende magt (Fich et al. 2011:161-162). Kommissionen fik som overnational institution rollen 

som EF’s integrationsskaber og traktaternes vogter (Kelstrup et al. 2008:56), men fik sammenlignet 

med sin forgænger, Den Høje Myndighed, mindre magt over for De Seks, der fik mere magt i Rådet 

(Dinan 2005:34). De Seks konstruerede således et system bestående af overnationale og 

mellemstatslige organer. Ordet ”overnational” blev udeladt i RT, hvilket kan tolkes som en delvis 

modvilje blandt De Seks, hvad angår overnationale institutioner med vidtgående beføjelser over for 

De Seks (ibid.; Rasmussen 2008:37), da overnationale institutioners beføjelser indskrænker 

medlemsstaternes suverænitet. Ifølge Hoffmann (1966) var der tidligt i den europæiske 

integrationsproces national frygt for konsekvenserne af suverænitetsafgivelse, da 

suverænitetsafgivelse “might entail a loss of control over the direction of the undertaking” (876). 

På trods heraf afgav De Seks delvis suverænitet, hvilket i forlængelse af IG kan forklares ud fra 

deres ønske om at sikre fred og skabe velstand for deres borgere, hvorfor de havde interesse i at 

oprette et økonomisk samarbejde (ibid. 865-867). En interesse, der især skal ses i lyset af 2. 

Verdenskrig og den samfundsmæssige kontekst, De Seks befandt sig i både nationalt og 

internationalt (Dinan 2005:2; Hoffmann 1966:870-881; Kelstrup et al. 2008:203-204; Rasmussen 

2003:316). Oprettelsen af EF og den heraf afledte økonomiske integration blandt De Seks – med 

målet om den stadigt snævrere union for øje – skulle realiseres gennem et fællesmarked med fri 

bevægelighed for arbejdskraft, varer, kapital og tjenesteydelser (Folketinget 2004:16).  

 

Spørgsmålet omkring suverænitet har traditionelt spillet en stor rolle i forholdet mellem EF/EU og 

medlemsstaterne (Rasmussen 2008:81; Wind 2001), hvorfor jeg hovedsageligt fokuserer på 

forholdet mellem de mellemstatslige institutioner og de overnationale institutioner; mere specifikt 

Det Europæiske Råd (DER), Rådet, og Domstolen. Herigennem diskuterer og viser jeg samtidig 

EU-systemets kompleksitet. 

 

I DER udstikker EU’s stats- og regeringschefer retningslinjerne for samarbejdet og beslutter, om 

spillereglerne – forstået som EU’s grundregler samt de overnationale og mellemstatsliges 

                                                 
2 EP har med traktatudviklingen løbende fået en større rolle som lovgivende magt sammen med Rådet.  
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institutionernes kompetencer – skal ændres. DER spiller derfor en stor rolle i integrationsprocessen, 

da de mellemstatslige topmøder ofte medfører integration (Fich et al. 2011:164-165). Rådet er som 

det centrale mellemstatslige organ i høj grad med til at præge udviklingen i EU, da de nationale 

ministre forhandler og vedtager EU’s retsakter (Fich et al. 2011:162-163; Hix 2005:76-89). Som 

den øverste dømmende magt i EU fortolker Domstolen EU-retten, hvorigennem den sikrer EU-

rettens ens anvendelse i medlemsstaterne (Fich et al. 2011:162-163). 

 

EU tager afsæt i det konstitutionelle demokrati (Baron & Herslund 2011:71; Wind 2009a), men 

institutionernes beføjelser medfører, at der er såkaldte overlap mellem nogle af institutionerne, idet 

de udøver mere end én funktion. Med oprettelsen af EF blev Rådet ”det centrale organ med 

udøvende og lovgivende kompetence, der skulle træffe beslutninger med enstemmighed og med 

tiden kvalificeret flertal på en række områder” (Kelstrup et al. 2008:56), hvorfor Rådet fungerer 

som både udøvende og lovgivende magt. Udøvende qua det mellemstatslige samarbejde, hvor ingen 

af de overnationale institutioner har kompetence, og hvor nationalstaten selv implementerer 

retsakten, og lovgivende, da Rådet – sammen med EP – vedtager overstatslige retsakter på initiativ 

fra Kommissionen.  Denne blandede funktion medfører, at Rådet som mellemstatsligt organ netop 

spiller en afgørende rolle i integrationsprocessen, og Rådets beslutninger kan som nævnt tidligere 

blandt andet medføre integration på mellemstatslige samarbejdsområder. Som den dømmende magt 

har Domstolen vist sig at kunne indtage rollen som såkaldt medlovgiver, hvilket nærværende 

analyse samt kapitel 5 illustrerer.  

 

3.2.1 Beslutningsprocesser 

Beslutningsprocesserne i EU afhænger af samarbejdets karakter. Ved overstatsligt samarbejde 

afgiver medlemsstaterne suverænitet på bestemte politikområder og giver således Kommissionen 

initiativmonopol på lovforslag, og samtidig får Domstolen beføjelse til at dømme inden for de 

politikområder, medlemsstaterne overlader til EU at regulere. Ved suverænitetsafgivelsen sker der 

integration, og de forordninger, der vedtages har direkte virkning i staten, hvilket indebærer, at 

borgerne efter vedtagelsen kan støtte ret på forordningerne, da de ikke først skal implementeres i 

national ret, som det er tilfældet med direktiver, der først skal implementeres i national ret, før de 

får virkning i staten (Nedergaard 2010a:49-50). På overstatslige samarbejdsområder beslutter EU-

landene som repræsenteret i Rådet som regel med kvalificeret flertal, hvor hvert medlemslands 

stemmevægte bygger på indbyggertal (Hix 2005:83-86; Nedergaard 2010a:79-80). Medlemslande 
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med mange indbyggere har derfor større stemmevægte end medlemslande med færre indbyggere, 

men små medlemslande bliver dog tilgodeset mandatmæssigt, hvilket ifølge Nedergaard (ibid.) kan 

tolkes som ”en sikring mod at små medlemsstater konstant tilsidesættes af større medlemsstater” 

(79). Dette viser også, at store medlemsstater har mere magt i forhold til små medlemsstater. 

 

I mellemstatsligt samarbejde sker der som udgangspunkt ikke integration, idet samabejdet foregår 

mellem regeringsministrene som præsenteret i Rådet, og der skal være enstemmighed omkring de 

forskellige politikområder (Hix 2005:85). Hverken Kommissionen eller Domstolen har beføjelser til 

henholdsvis at fremsætte lovforslag eller dømme. Mellemstatsligt samarbejde kan dog medføre 

integration, da Rådet enstemmigt kan beslutte, at mellemstatslige samarbejdsområder skal overgå til 

overstatsligt samarbejde. Et enstemmigt Råd kan således beslutte, at medlemslandene skal integrere 

på mellemstatslige samarbejdsområder, og det er med afsæt heri, at Rådet som mellemstatsligt 

organ indtager en stor rolle i integrationsprocessen. Dette aspekt af EU-systemet eksisterede 

allerede under EKSF, og ”den dualitet mellem overnationale og mellemstatslige institutioner og 

beslutningsgange der var konstituerende for EKSF, blev afgørende for det europæiske samarbejdes 

videre udvikling” (Fich et al. 2011:161). Med EF – senere EU – konstruerede De Seks derfor et 

system, hvori de selv havde stor indflydelse på samarbejdet – ikke kun gennem Rådet men også i 

kraft af, at De Seks’ stats- og regeringschefer udstak retingslinjerne for EF. Med RT’s ikrafttræden i 

1958 fungerede regeringerne derfor som de styrende aktører i integrationsprocessen (Hix 2005:35).3 

Dette kan forklares i forlængelse af IG’s antagelse om, at nationalstaterne som de vigtigste aktører i 

samarbejdet bestemmer omfanget af integration.  

 

De Seks konstruerede derfor EF med afsæt i både overnationale og mellemstatslige institutioner 

med Rådet som stærk mellemstatslig instition for herigennem stadig at have suverænitet og dermed 

bevare selvbestemmelsesretten på vigtige natonale politikområder. Dette aspekt af EU analyserer og 

diskuterer jeg nærmere i kapitel 4 og 5 i relation til Danmarks RIA-forbehold.  

 

3.2.2 Det præjudicielle samarbejde og EU-rettens direkte virkning og forrang 

EU blev konstrueret som et politisk og retligt system (Dinan 2005:39,47; Hix 2005:27-143; 

Kelstrup et al. 2008:17-44) med Domstolen som fortolker af EU-retten, hvilket blandt andet 

                                                 
3 DER blev officielt først oprettet i 1975 og blev med EF-pakken en formel mellemstatslig EU-institution (Fich et al. 
2011:164; Hix 2005:35) 
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udmøntede sig i RT’s artikel 177. Artikel 177 – LBT’s artikel 267 (Folketinget 2011:190-191) – 

gav Domstolen beføjelse til at fortolke fællesskabsretten og dennes gyldighed i forhold til national 

ret samt afgøre præjudicielle spørgsmål i forholdet mellem fællesskabsret og national ret  (Kelstrup 

et al. 2008:205-206). Denne beføjelse udmønter sig i det såkaldt præjudicielle samarbejde mellem 

nationale domstole og Domstolen. En stærk domstol, der skulle sikre ens fortolkning af 

fællesskabsretten var derfor et bevidst valg blandt De Seks, da de oprettede EF (Hix 2005:120; 

Wind 2002:200).   

 

Med afsæt i RT’s artikel 177 indtog Domstolen tidligt i integrationsprocessen en retsskabende rolle 

– en rolle, der strider imod Montesquieus magtdelingslære. Domstolen fik således implicit allerede i 

1958 med RT’s ikrafttræden beføjelse til at afgøre tvivlsspørgsmål i forholdet mellem national ret 

og fællesskabsret og demed afsige domme, der gjaldt medlemsstater såvel som borgere i 

medlemsstaterne. Beføjelsen var implicit, fordi det ikke havde været De Seks’ intention, at borgerne 

skulle være retssubjekter, samt at EF-reglerne skulle have forrang for national ret (Hix 2005:121-

122; Rasmussen 2008:171; Wind 2001:12). Dette slog Domstolen dog fast i de skelsættende 

domme Van Gend en Loos (C-26/62) i 1963 og Costa mod Enel (C-6/64) i 1964, hvor Domstolen 

demonstrerede sin rolle som integrationsskabende institution og som forsvarer af borgernes 

rettigheder, da Domstolen med disse domme indtog en afgørende rolle i den videre 

integrationsproces (Hix 2005:121-124; Kelstrup et al. 2008:27,39-40,59,209-212; Wind 2002:196-

197,203; 2011:170).  

 

Med Van Gend en Loos fastslog Domstolen i 1963, at EU-retten har direkte virkning i 

medlemsstaterne. Dommen gjorde således borgerne til retssubjekter, der kunne støtte ret på RT, og 

Van Gend en Loos gav derfor borgerne rettigheder og pligter ved at gøre dem til retssubejekter 

(Fich et al. 2011:185; Hix 2005:121). Med Costa mod Enel i 1964 fastslog Domstolen, at EU-retten 

har forrang for national ret, hvorfor EU-retten i tilfælde af konflikt mellem national ret og EU-ret er 

over national ret (Kelstrup et al. 2008:39,59). Således demonstrerede Domstolen tidligt i 

integrationsprocessen at kunne skabe integration, når processen anført af Rådet var gået i stå 

(Kelstrup et al. 2008:59; Rasmussen 2008:78), og Domstolen sikrede dermed også EU-rettens 

forrang. 
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Dommene Van Gend en Loos og Costa mod Enel fik stor betydning for den videre 

integrationsproces (Follesdal & Wind 2009:133; Wind 2006:37-44), og ifølge Hjalte Rasmussen 

(2003:318) mistede medlemsstaterne delvis kontrol over EU-rettens indvirkning på deres egen 

retsorden, og dermed mistede de også delvis suverænitet til Domstolen. Med dommen om direkte 

virkning gjorde Domstolen medlemsstaternes borgere til retssubjekter, og med dommen om forrang 

indførte Domstolen princippet om forrang. Domstolen demonstrerede herigennem, at den har magt 

til at annullere national ret og således være over medlemsstaternes parlamenter. Dommene kan 

forklares i forlængelse af NF’s antagelse om automatisk spillover, hvor integration inden for ét 

område automatisk medfører integration inden for et andet område. Der kan således argumenteres 

for, at oprettelsen af EF fordrede Domstolens vidtrækkende beføjelser over for medlemsstaternes 

parlamenter, for at EF ud fra målet om den stadigt snævrere union kunne fungere optimalt. Det kan 

dog diskuteres, om denne form for integration udgik fra De Seks selv, da dommene blev afsagt på 

baggrund af henvendelser fra nationale domstole, eller om Domstolen fortolkede udvidende og 

illegitimt i forhold til De Seks’ hensigt med Domstolen i forlængelse af dens fortolkningsstil (Wind 

2002:200). 

 

Domstolen har en formålsorienteret fortolkningsstil, hvor den tager hensyn til ”present-day 

conditions” (Kelstrup et al. 2008:208), og hvor den i sine fortolkninger af EU-retten vægter formål 

frem for ordlyd. Dette medfører, at EU-landene på forhånd ikke kan vide, hvordan Domstolen vil 

fortolke EU-retten (Biering 2010:60), hvilket også var tilfældet, da De Seks ratificerede RT (Hix 

2005:120). De Seks accepterede dog Van Gend en Loos og Costa mod Enel, selvom dommene kom 

bag på dem. Medlemslandenes accept af Domstolens virke har sidenhen været afgørende for 

Domstolens rolle i samarbejdet set i lyset af beskyttelsen af unionsborgernes rettigheder. Dette 

analyserer og diskuterer jeg mere indgående delvist i kapitel 4 og i særdeleshed i kapitel 5, hvor 

Domstolens integrationsskabende rolle ud fra perspektivet omkring unionsborgernes 

rettighedsbeskyttelse og opholdsret for tredjelandsstatsborgere fremgår. 

 

Domstolen kan ikke selv indbringe sager og har derfor ingen initiativret, hvorfor dens virke og 

integrationsskabende retspraksis delvist afhænger af det stadigt stigende antal præjudicielle 

spørgsmål fra medlemsstaternes nationale domstole, der udgør flertallet af de sager, der bringes for 

Domstolen (Hix 2005:120; Kelstrup et al. 2008:95; Wind et al. 2009:64-67). I kraft af et følt behov 

for en stærk domstol er der med afsæt i RT’s artikel 177 derfor løbende opstået et samarbejde 
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mellem de nationale domstole i EU-landene og Domstolen, hvorfor der kan argumenteres for, at 

Domstolens integrationsskabende retspraksis delvist udgår fra EU-landene selv gennem det 

præjudicielle samarbejde. I dette samarbejde henvender nationale domstole sig frivilligt – eller af 

pligt, hvilket gælder sidsteinstans-domstole – med tvivlsspørgsmål til Domstolen (Folketinget 

2011b:190-191). Domstolen er med afsæt i det præjudicielle samarbejde således blevet en vigtig 

medspiller i at nå målet om en stadigt snævrere union ved at skabe integration gennem sin brede 

fortolkning af EU-retten (Biering 2010:59), jf. Domstolens formålsorienterede fortolkningsstil.  

 

Domstolens kontrolmekanisme med medlemsstaternes parlamenter i form af det præjudicielle 

samarbejde som fastlagt i RT’s artikel 177 – LBT’s artikel 267 – kan forklares i forlængelse af NF, 

da EF-systemets karakter fordrede, at daværende EF-ret fik direkte virkning samt forrang, for at EF-

retten skulle fungere optimalt og effektivt. Dette argument brugte Domstolen selv i forbindelse med 

dommene i 1963 og 1964 (Wind 2002:200-203). I forlængelse af NF medførte De Seks’ integrerede 

politikområder, at Domstolen gennem sit virke – og for netop at fremme målet om den snævrere 

union – blev retsskabende på en måde, som De Seks ikke havde intenderet, da de oprettede 

Domstolen. På den anden side kan Domstolens kontrolmekanisme også forklares i forlængelse af 

MLG, idet der kan argumenteres for, at Domstolens integrationsskabende retspraksis med afsæt i 

det præjudicielle samarbejde udgår fra det nationale niveau til det overnationale niveau og dermed 

virker tilbage på det nationale niveau. Der sker således en såkaldt vekselvirkning i forhold til, hvem 

der regulerer det pågældende politikområde, hvorpå den nationale domstol har henvendt sig. 

 

I forbindelse med det præjudicielle samarbejde har områderne, spørgsmålene gælder, løbende 

ændret sig, og her er f.eks. antallet af præjudicielle sager omkring fri bevægelighed for personer 

løbende steget (Hix 2005:130). Tendensen er, at domstole i EU’s konstitutionelle demokratier oftere 

inititierer det præjudicielle samarbejde sammenlignet med domstole i EU’s flertalsdemokratier 

(Wind 2009b; 2010; Wind, Martinsen & Rotger 2009). Dette er Danmark et eksempel på (Rytter & 

Wind 2011; Wind  2009b), hvilket jeg diskuterer nærmere i kapitel 5. 

 

3.2.3 EU’s særlige karakter i forhold til traditionelt internationalt samarbejde 

Det er især EU-rettens direkte virkning og forrang, der gør EU til mere end et traditionelt 

internationalt samarbejde (Kelstrup et al. 2008:39; Hix 2005:122-123; Rasmussen 2008:170-173; 

Wind 2006:37-40), hvor man som udgangspunkt skelner mellem folkeret, der omhandler forholdet 
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mellem stater, og national ret, der omhandler forholdet mellem staten og dens borgere 

(Udenrigsministeriet 2012). I internationalt samarbejde er det normalt staterne, der er retssubjekter, 

og folkeretten tildeler derfor ikke borgerne rettigheder, da den alene forpligter og giver rettigheder 

til staterne (Hix 2005:122). Rettighedsaspektet gør således EU til mere end et traditionelt 

internationalt samarbejde, da unionsborgernes rettigheder løbende er blevet udvidet siden dommene 

Van Gend en Loos og Costa mod Enel (Wind 2006:32-41). EU-retten forpligter derfor EU-landene 

langt mere end folkeretten forpligter i traditionelt internationalt samarbejde, da EU-retten giver 

unionsborgerne rettigheder, som medlemsstaterne er forpligtet til at overholde og beskytte (Fich et 

al. 2011:185; Hix 2005:122-123; Kelstrup et al. 2008:59). Domstolen spiller derfor  en afgørende 

rolle i den løbende udvidelse af unionsborgernes rettigheder, hvilket jeg analyserer og diskuterer 

nærmere i kapitel 5.  

 

3.2.4 Systemet, Danmark søgte medlemskab af 

Det politiske og retlige system, Danmark søgte medlemskab af i henholdsvis 1961 og 1967 havde 

med sit afsæt i det konstitutionelle demokrati tradition for domstolskontrol, og Domstolen havde 

vist sig at kunne skabe integration på egen hånd gennem RT’s artikel 177 og de deraf følgende 

domme om direkte virkning og forrrang. Danmark søgte medlemskab af et fællesskab, der 

samarbejdede om en stadigt snævrere union i form af et fællesmarked med fri bevægelighed for 

arbejdskraft – et fællesskab, hvor Domstolen havde magt til at annullere national ret til fordel for 

denne frihed. Dansk suverænitet ville således ikke være garanteret med dansk EF-medlemskab, da 

domstolskontrol havde vist sig at spille en stor rolle i forhold til medlemsstaternes suverænitet som 

demonstreret i 1963 og 1964.  

 

3.3 Danmark bliver EF-medlem 

Det var økonomiske argumenter, der lå bag de danske EF-ansøgninger i henholdsvis 1961 og 1967, 

hvor Danmark fulgte sin vigtige handelspartner, Storbritannien, da dansk EF-medlemskab afhang af 

britisk EF-medlemskab (Hansen 2002:62; Olesen 2007:26-29). EF blev fra dansk side overvejende 

betragtet som et økonomisk samarbejde mellem suveræne stater, hvorfor enstemmighed og dermed 

vetoret blev betragtet som et vigtigt aspekt af EF (Hansen 2002:51,63-43; Olesen 2007:30; 

Thomsen 1993:157,160).  

 



 32 

Danmarks officielle intræden i EF var dog betinget af nogle demokratiske traditioner, principper og 

normer, i det danske demokrati og det heraf afledte politiske system, hvilket spiller ind på 

Danmarks mulighed for at indgå i overnationale samarbejder og således spiller ind på dansk EU-

medlemskab. 

 

3.3.1 Flertalsdemokrati, parlamentarisme, parlamentssuverænitet og Højesterets virke 

Med Grundloven (GRL) af 1849 gik Danmark fredeligt fra enevælde til folkestyre sammenlignet 

med de vesteuropæiske nationalstater, der op gennem det 20. århundrede fik nye forfatninger (Wind 

2009a; 2009b:280,284), og siden har det danske flertalsdemokrati og det heraf afledte politiske 

system udviklet sig stabilt og fredeligt (Danielsen 2001; Herslund et. al. 2011:115; Rytter 2000:44).  

 

Med systemskiftet i 1901 blev parlamentarismen indført, og de folkevalgte politikere skulle nu 

bestemme, hvem der skulle danne regering. Parlamentarismen blev grundlovsfæstet med 

grundlovsrevisionen af 1953 i § 15 (Danielsen 2001:186), og med indførelsen af det 

parlamentariske princip fik ”regeringen en klar demokratisk legitimation” (Nielsen 2001:147). 

Folketingets kontol med regeringen blev således grundlovsfæstet, og regeringen må således ikke 

have et parlamentarisk flertal imod sig. Jens Elo Rytter (2000) påpeger, at ”i Danmark har det siden 

parlamentarismens indførelse øjensynlig været den dominerende opfattelse, at parlamentets 

handlefrihed i det store hele bør være ubegrænset” (45). Dette hænger sammen med 

parlamentssuveræniteten, hvorigennem Folketinget opfattes som dén instans, der repræsenterer 

folkeviljen, hvilket jeg uddyber nærmere i nedenstående. 

 

Parlamentarismen er således afgørende for det danske demokrati, hvad angår forholdet mellem 

mellem Folketing og regering, idet Folketinget med afsæt i grundlovens § 15 kan fremsætte et 

mistillidsvotum, der indebærer, at regeringen skal gå af eller udskrive valg (Folketinget 2011a) – 

såfremt Folketinget officielt fremsætter mistillidsvotum.  

  

I Danmark har normen gennem det 20. århundrede været negativ parlamentarisme (Baron & 

Herslund 2011:52; Rasmussen 2003:119), hvor mindretalsregeringen har mindre end 90 mandater i 

Folketinget. VK-regeringen var i alle sine tre regeringsperioder fra 2001-2011 også en 

mindretalsregering. Folketinget har således accepteret normen for mindretalsregeringer, og denne 

norm spiller i høj grad ind på forholdet mellem regering og Folketing (Holzhacker 2002:83). 
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Mindretalsregeringer er derfor også afhængig af andre partiers støtte i vedtagelsen af lovforslag, jf. 

den parlamentariske faktor i min tilpassede analysemodel, da den danske norm for negativ 

parlamentarisme indebærer, at mindretalsregeringen ofte skal forhandle sig frem til et 

parlamentarisk flertal. Derfor betegnes Danmark også som et konsensusdemokrati. Folketinget får 

således stor indflydelse på lovgivningen, da mindretalsregeringen for hvert lovforslag skal sikre sig 

flertal i Folketinget, og mindretalsregeringen må således ofte gå på kompromis for at opnå 

konsensus (Hansen 2010:152,217). Det parlamentariske princip og normen for negativ 

parlamentarisme samt konsensus er derfor karakteristisk for den danske demokratiform, da 

mindretalsregeringen er afhængig af flertalsdannelsen i Folketinget for at kunne få vedtaget 

lovforslag. Forholdet mellem danske mindretalsregeringer og Folketing er således ét, hvor 

mindretalsregeringen er afhængig af ét eller flere støttepartier, jf. den parlamentariske faktor. 

 

Da Folketinget blandt andet kontrollerer regeringen, jf. parlamentarismen, blev Folketingets 

Markedsudvalg (Markedsudvalget) – senere Folketingets Europaudvalg (Europaudvalget) – oprettet 

i forbindelse med EF-tiltrædelsesloven af 1972. Udvalget, der består af medlemmer fra Folketingets 

partipolitiske sammensætning, udøver kontrol med regeringen og sikrer, at regeringens 

forhandlingsoplæg i Rådet ikke har et flertal imod sig, hvorfor Europaudvalget i sidste ende giver 

regeringen mandat til at forhandle i Rådet (Riis 2002:134-135). Udvalget indtager en central rolle i 

forhold til regeringens Europapolitik, da udvalget er regeringens mandatgiver til at forhandle i 

Rådet, hvorfor også Europaudvalget sammen med regeringens støtteparti spiller ind på regeringens 

europapolitiske handlerum, jf. den parlamentariske faktor. 

 

Parlamentssuverænitet er kernen i det danske demokrati, og Folketinget bliver herigennem anset 

som den instans, der repræsenterer folkets vilje som fremhævet af Rytter ovenfor. Traditionelt har 

hverken befolkning eller den dømmende magt i praksis stillet spørgsmålstegn ved Folketingets 

virke over over for borgerne i henhold til Grundloven (GRL) (Rasmussen 2008:191; Rytter 

2000:44-45; Wind et al. 2009:72), hvilket skal ses i lyset af, at Folketinget opfattes som dén instans, 

der repræsenterer folkeviljen og derfor er mest legitim. Højesteret udøver derfor meget sjældent 

kontrol med Folketinget (Rytter & Wind 2011:473,477; Wind 2009a; Wind et al. 2009:72-73) på 

trods af, at Højesteret som den øverste domstol kan underkende en lov vedtaget af Folketinget, jf. 

GRL § 63 (Folketinget 2011a; Hansen 2010:61). Traditionen for at Folketinget anses for at være 

den såkaldte øverste magthaver spiller i høj grad ind på domstolenes virke, og om de vender sig 
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mod Højesteret eller ej i fortolkningen af GRL, idet domstolene ikke har noget folkeligt mandat 

ligesom Folketing og regering (Nielsen 2001:147). Folketinget, der er valgt direkte af folket, har en 

legitimitet, som den danske dommerstand ikke har, da Folketinget traditionelt anses for at være dén 

instans, der repræsenterer folkeviljen. Argumentet bag den danske styreform – flertalsdemokrati – 

er, derfor at folkeviljen ikke bør tilsidesættes af en ikke-folkevalgt dommerstand (Rasmussen 

2008:139; Rytter 2000:45; Rytter & Wind 2011:473).  

 

Parlamentssuveræniteten udmønter sig derfor i en dansk tradition for, at ”lovgivningsmagten 

opfattes som den mest autentiske repræsentation af folkets vilje” (Wind 2011:173). Danske 

domstole fortolker derfor ordlydsnært gennem en såkaldt retspositivistisk fortolkning (Rytter 

2000:46-47). Dette indebærer, at danske domstole har tradition for at fortolke lovens ordlyd frem 

for at fortolke loven bredt, hvorigennem domstolene risikerer at blive retsskabende (ibid. 47; Wind 

2011:173). I den danske fortolkningstradition tager dommerne udgangspunkt i lovgivernes formål 

med loven frem for en fortolkning, der tager hensyn til den samfundsmæssige udvikling og dermed 

samfundsmæssige kontekster. Derfor har danske domstole traditionelt ikke en retsskabende 

funktion, da denne opgave tilfalder Folketinget, jf. parlamentssuveræniteten (Rytter & Wind 

2011:476-477) og den deraf afledte tradition for ”ingen over eller ved siden af Folketinget”. 

 

Danmarks historie har ikke skabt et følt behov for at indføre domstolskontrol, og der har ej heller 

været juridisk eller politisk opbakning hertil (Rytter 2000:43-47; Tamm 2011:13-14). Dansk 

demokratiopfattelse divergerer således fra demokratiopfattelsen i EU, der med systemets afsæt i 

konstitutionelt demokrati benytter sig af domstolskontrol, hvor Domstolen gennem det præjudicielle 

samarbejde får mulighed for at annullere de europæiske parlamenters beslutninger. Danmark har 

med sit flertalsdemokrati derfor ikke praksis eller tradition for domstolskontrol af Folketinget, og 

Folketingets flertal kontrolleres derfor sjældent af domstolene. Den danske tradition for 

parlamentssuverænitet og domstolenes tilbagetrukne rolle adskiller sig derfor fra Domstolens 

dynamiske og formålsorienterede fortolkningsstil, hvorigennem den kan udfylde hullerne i EU-

retten ved at skabe ny ret gennem sin fortolkning og dermed bliver en retsskabende instans, der 

fremmer målet om en stadigt snævrere union (Biering 2010:60-61; Kelstrup et al. 2008:199-205; 

Rasmussen 2008:192-194,204; Rytter 2000:47). Her udfordres det danske flertalsdemokrati i høj 

grad af EU’s tradition for domstolskontrol med lovgivningsmagten, hvilket skyldes den danske 

tradition for ”ingen over eller ved siden af Folketinget” samt en fortolkningstradition, hvor 
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domstolene i størst muligt omfang fortolker loven ud fra dens ordlyd uden at tillægge loven 

”konkret indhold ud fra en mere fri fortolkning” (Rytter 2000:47).  

 

I den forbindelse skal jeg fremhæve, at Domstolen og danske domstole bruger samme 

fortolkningsmetoder, men selve fortolkningen divergerer, da Domstolen formålsfortolker EU-retten, 

hvorimod danske domstole vægter lovens ordlyd frem for lovens formål i deres fortolkning 

(Rasmussen 2008:196,202). Dette hænger også sammen med parlamentssuveræniteten. En domstol, 

der udøver kontrol med lovgiverne, er således en fremmed instans i dansk statsbygning (Rasmussen 

1996:34-35; Rytter & Wind 2011; Wind 2011:173), idet domstolskontrol traditionelt ikke indgår i 

flertalsdemokratiet. Sammenlignet med EU forholder den danske stat sig derfor anderledes til, hvem 

der skal beskytte borgernes rettigheder, da det i Danmark traditionelt opfattes som en opgave, der 

påhviler Folketinget og ikke domstolene, jf. parlamentssuveræniteten. 

 

I relation hertil påpeger Michael Herslund (2011:27-28), at den danske grundlov er en blandet 

forfatning, der har større fokus på statens indretning end på borgernes rettigheder. GRL’s vægtning 

af forholdet mellem stat og borger afspejler således, i hvilken kontekst  den er blevet til. (ibid. 18-

19). GRL’s fokus på institutioner samt den manglende praksis for domstolskontrol viser derfor, at 

den danske grundlov er blevet til i en kontekst, hvori der ikke har været et følt behov for at indføre 

domstolskontrol.  

 

3.3.2 Grundlovens § 20  

Grundlovsrevisionen af 1953 har haft stor betydning for det danske politiske system og ikke mindst 

for dansk deltagelse i EU’s integrationsproces. Grundlovsrevisionen introducerede § 20, så 

Danmark fremover kunne tiltræde overnationale samarbejder og dermed også tiltræde EF (Tamm 

2011:13). GRL § 20 indeholder bestemmelserne for dansk suverænitetsafgivelse – den indeholder 

dog ikke selve ordene ”suverænitet” eller ”suverænitetsafgivelse” men anvender i stedet ordene 

”beføjelser”, der kan ”overlades” i ”nærmere bestemt omfang”, jf. ordlyden i § 20 nedenfor. Det har 

siden 1972 påhvilet Justitsministeriet at vurdere, hvorvidt Danmark afgiver suverænitet til EU eller 

ej (Böttcher 2008d), og hvis konklusionen er, at Danmark afgiver suverænitet, anvendes følgende 

bestemmelser: 
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Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i 
nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er 
oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig 
retsorden og samarbejde. 
 
Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af 
folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse 
af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, 
forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for 
folkeafstemninger i §42 fastsatte regler (Folketinget 2011a). 

 

GRL § 20 slår således fast, at et lovforslag om suverænitetsafgivelse enten skal vedtages med 5/6 

flertal af Folketinget – det vil sige 150 stemmer for – eller med et flertal på mellem  90 og 149 

(Folketinget 2007) bakket op af et vælgerflertal ved en folkeafstemning. GRL § 20 spiller derfor en 

central rolle for danske regeringer og Folketinget i forhold til dansk suverænitetsafgivelse til EU og 

dermed overdragelse af selvbestemmelsesretten til at føre en selvstændig politik inden for et 

bestemt område.  

 

Hvis Justitsministeriet konkluderer, at Danmark på baggrund af den fremlagte traktat afgiver 

suverænitet til EU, er det derfor GRL § 20 og det heraf følgende flertal i Folketinget, der afgør, om 

vælgerne skal inddrages i beslutningen omkring suverænitetsafgivelse. Hvis konklusionen er, at 

Danmark ikke afgiver suverænitet til EU, anvendes bestemmelserne i GRL § 19, hvor Folketinget 

vedtager ovforslag med almindeligt flertal, jf. GRL § 50 (Folketinget 2011a).4  

 
 
3.3.3 Danmarks første EF-folkeafstemning 

Forud for Danmarks første folkeafstemning fastslog Justitsministeriet, at Danmark kun afgiver 

suverænitet, når der er tale om nye politikområder, og eftergølgende afgiver Danmark således ikke 

suverænitet, når beslutninger, der før blev vedtaget enstemmigt, overgår til kvalificeret flertal 

(Böttcher 2008d:24-25).  

 
Tolkningen om at flertalsafgørelser ikke er afgivelse af suverænitet blev allerede 
fastlagt i arbejdet forud for den danske lov om EU-tiltrædelse i 1972. Her fandt 
man ud af at der kun overlades suverænitet i det øjeblik man overlader et nyt 
område til EU. Hvis EU allerede har et område i sit grundlag, er det derimod ikke 

                                                 
4 Ved almindeligt flertal skal over halvdelen af Folketingets 179 medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen, jf. 
GRL § 50 (Folketinget 2011a).  
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suverænitetsafgivelse at ændre beslutningsformen, væk fra enstemmighed og 
national vetoret (ibid. 25). 

 

Den danske tolkning har derfor siden 1972 været, at der kun er tale om suverænitetsafgivelse, når 

Folketinget overlader nye politikområder til EU. GRL § 20 skulle derfor anvendes i forbindelse 

med dansk EF-tiltrædelse. 

 

I maj 1971 vedtog Folketinget under Hilmar Baunsgaards VKR-regering (1968-1971), at dansk EF-

medlemskab skulle forelægges vælgerne ved en bindende folkeafstemning uanset størrelsen af 

Folketingets flertal efter valget i september 1971, og den nye regering samt Folketing forpligtede 

sig hermed til at følge resultatetet af folkeafstemningen (Koch 2004:497-510,516). Var der blevet 

udskrevet en vejledende folkeafstemning, havde Folketinget ikke været bundet af resultatet, da 

Folketinget kun er forpligtet til at følge resultatet af bindende folkeafstemininger (Folketinget 

2007).  

 

Regeringen Jens Otto Krag III (1971-1972) forelagde således vælgerne spørgsmålet om dansk EF-

medlemskab, hvilket resulterede i et flertal på 63,3 % tilslutning (Koch 2004:501). 1. januar 1973, 

overførte Danmark således delvis suverænitet til EF samt forpligtede sig til at overholde RT’s 

bestemmelser og EF’s samlede regelsæt. Afholdelse af folkeafstemninger er en radikal form for 

magtbegrænsning af den lovgivende magt (Herslund et al. 2011:100), da vælgerne enten vedtager 

eller forkaster Folketingets vedtagne lovforslag. Folkeafstemninger giver således den danske 

befolkning magten til direkte og suverænt at afgøre, om Danmark afgiver suverænitet til EU inden 

for et bestemt politikområde. Her ser vi altså et element af direkte demokrati i det repræsentative 

demokrati, der, som påpeget af Herlsund et al. (ibid.), principielt bryder med 

parlamentssuveræniteten. I forlængelse af IG samt opninionsfaktoren kan folkeafstemninger således 

tolkes som et folkeligt mandat, der legitimerer dansk EF/EU-medlemskab. En legitimering, der 

udmønter sig i en dansk interesse for at integrere. 

 

Med folkeafstemningen om EF-medlemskab indførte Folketinget en politisk praksis for afholdelse 

af folkeafstemninger uanset størrelsen af Folketingets flertal og dermed en dansk praksis for at 

inddrage befolkningen i beslutningsprocessen omkring suverænitetsafgivelse til EU (Christensen 

1993:147-150; Koch 2004:497,499,508-509,516,519), hvilket jeg kommer nærmere ind på samt 

diskuterer i kapitel 4 og 5.  
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3.4 Dansk tilgang til integrationsprocessen i perioden 1973-1987  

Nikolaj Petersen (2007:41) inddeler dansk EU-medlemskab i fire hovedfaser: tilpasningsperioden 

(1973-1985), tilnærmelsesperioden (1986-1992), distanceringsperiode I (1993-2001) og 

distanceringsperiode II (2001-). Disse faser vil jeg i resten af specialet tage udgangspunkt i. I 

nærværende analyse beskæftiger jeg mig med de to første hovedfaser, mens jeg i kapitel 4 og 5 

fokuserer på hovedfase tre og fire.  

 

Da Danmark blev EF-medlem, havde traktatgrundlaget ikke ændret sig siden RT’s ikrafttræden i 

1958 (Rasmussen 2003:308), hvorfor Danmark blev medlem i en forholdsvist stille 

integrationsperiode (Hansen 2002:64), der bar præg af mellemstatsligt samarbejde frem for 

integration (Thomsen 1993:153). I tilpasningsperiode I (1973-1985) tilpassede Danmark sig 

forholdsvist nemt EF og tolkede acquis’et ud fra et mellemstatsligt perspektiv (Petersen 2007:41-

43). Trods en vis tilbageholdenhed over for især institutionelle ændringer, der skulle føre EF i en 

mere overstatslig retning samt vælgernes delvise modstand mod EF (Thomsen 1993; Worre 1993)5, 

var Danmark ”dog pragmatisk og accepterede (omend nølende og stiltiende) den generelle 

udvikling i EF” (Kelstrup et al. 2008:373). Daværende regeringer søgte kun i meget begrænset 

omfang at ændre samarbejdets karakter (Adler-Nissen 2011:81-82), og den danske tendens var 

derfor overvejende at tilpasse sig EF-systemet frem for at ville ændre det.  

 

3.4.1 EF-pakken 

Efter den stille integrationsperiode i 1970’erne tog EF’s stats- og regeringschefer fra midten af 

1980’erne fat i planerne fra 1958. RT blev revideret med Den Europæiske Fællesakt – også kaldet 

EF-pakken – der inden udgangen af 1992 skulle realisere de fire friheder ved at effektivisere EF-

systemet og blandt andet øge kvalificerede flertalsafgørelser i Rådet (Hix 2005:239; Kelstrup et al. 

2008:373-374). Allerede i 1958 omhandlede RT retten til fri bevægelighed for personer, hvilket EF-

pakken blandt andet byggede videre på  (Folketinget 2004:17-18; Hix 2005:347-348), og 

medlemslandene tog derfor et skridt i retning af samarbejde om retlige og indre anliggender (RIA) 

og dermed også en fælles rets- og udlændingepolitik (Folketinget 2004:17), hvilket jeg kommer 

nærmere ind på i kapitel 4.  

 

                                                 
5 Partierne på venstrefløjen var større modstandere af unionsplanerne end partierne på højrefløjen  hvorfor de borgerlige 
partier var mere åbne over for integration, der dog blev betragtet som et meget langsigtet mål (Worre 1993:179-
180,189). 
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Den daværende borgerlige regering – regeringen Poul Schlüter I (1982-1987) – og oppositionen var 

uenige omkring EF-pakken og de forestående unionsplaner, hvorfor Folketingets flertal ville 

forkaste traktaten (Hansen 2002:50; Worre 1993:181). Schlüter-regeringen ville således få et flertal 

imod sig. Regeringen ønskede at ratificere og dermed effektivisere EF-lovgivningsprocesserne men 

kunnet grundet Folketingets flertal ikke ratificere EF-pakken. Da EF-pakken ikke indebar ny 

suverænitetsafgivelse til EF, skulle den ikke ratificeres i henhold til GRL § 20 (Kelstrup et al. 

2008:63; Rasmussen 2003:327; 2008:227), og den skulle derfor heller ikke forelægges vælgerne 

ved folkeafstemning.  

 

Som følge af uenigheden mellem regering og oppostionen, udskrev Schlüter alligevel en vejledende 

folkeafstemning på baggrund af ”en indrømmelse i forhold til kravet om, at der ikke måtte ske 

institutionelle ændringer i EF-samarbejdet” (Petersen 1994:217). Oppositionspartiet 

Socialdemokratiet (S) samt Radikale Venstre (RV), der også var støtteparti for Schlüter-regeringen 

men samtidig forbeholdt sig retten til at danne alternative flertal i Folketinget (Worre 1993:180-

181), havde erklæret at ville respektere udfaldet af folkeafstemningen (Petersen 1994:216). 

Folketinget er som nævnt tidligere ikke forpligtet til at følge resultatet af en vejledende 

folkeafstemning, idet vælgerne kun bliver spurgt til råds (Folketinget 2009:1-2), og ifølge Torben 

Worre (1993:181,183,187-188) skal oppositionens modstand mod EF-pakken blandt andet ses i 

lyset af deres vælgeres modstand mod EF. Den vejledende folkeafstemning resulterede i et 

vælgerflertal på 56,2 % for EF-pakken (Kelstrup et al. 2008:373) og skabte derfor parlamentarisk 

flertal for det revideredere traktatgrundlag. Folkeafstemningen ”kom til at skabe præcedens, så det i 

Danmark blev til en norm at afholde folkeafstemninger om traktatændringer i EU – også i tilfælde, 

hvor det ikke er nødvendigt i henhold til Grundloven” (ibid. 63). Om denne norm blev videreført af 

VK-regeringen, kommer jeg ind på i kapitel 4.  

 

Den danske ratificering af EF-pakken viser, hvordan både den parlamentariske faktor og 

opinionsfaktoren spiller ind på regeringens europapolitiske handlerum. Regeringen skal have 

parlamentarisk flertal for at kunne ratificere en traktat og dermed øge samarbejdet, hvorfor den 

parlamentariske faktor – og til dels også opinionsfaktoren - i første omgang blokerede for 

ratificeringen af EF-pakken. Der kan derfor argumenteres for, at folkeafstemningen omkring EF-

pakken var en politisk nødvendighed set i lyset af den indenrigspolitiske splittelse mellem regering 

og Folketing, idet Justitsministeriet vurderede, at Danmark ikke afgav ny suverænitet til EF, hvorfor 
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en folkeafstemning ikke var påkrævet i henhold til GRL. Dette kan forklares i forlængelse af IG, og 

det viser, at en regering ikke nødvendigvis kan agere, som den gerne vil, da den netop må tage 

indenrigspolitiske hensyn.  

 

3.4.2. Fokus på økonomiske fordele frem for indenrigspolitiske konsekvenser 

Dansk EF-medlemskab var fra starten velfærdspolitisk motiveret, og i den forbindelse kalder Jørgen 

Goul Andersen (2002:40) ”flertallet af danskere [...] modstræbende tilhængere af EU på grund af 

de økonomiske fordele.” Danmarks generelle tilgang til EF tog derfor afsæt i fordelene af det 

økonomiske samarbejde. Som påpeget af Erik Lonning (2012) medførte dette, at Danmark som nyt 

EF-land reelt ikke forstod, hvad EF egentlig var samt selve systemets indretning. EF-systemets 

institutionelle karakter var derfor delvist fremmed for Danmark, hvilket jeg har argumenteret for i 

nærværende analyse. EF-tilhængerne fokuserede tilsyneladende mere på EF som et mellemstatsligt 

økonomisk samarbejde, der kunne gavne dansk økonomi frem for at fokusere på systemets 

indretning. Interessen for medlemskab og de heraf afledte økonomiske fordele vejede derfor tungere 

end konsekvenserne af medlemskab i forbindelse med suverænitetsafgivelse til de overnationale 

institutioner.  EF-modstanderne fokuserede derimod på EF’s overnationale elementer og tabet af 

suverænitet i relation til det overstatslige samarbejde. 

 

3.5 Delkonklusion 

På baggrund af nærværende analyse kan jeg konludere, at EU’s opbygning sammenlignet med det 

danske demokrati og heraf afledte politiske system adskiller sig på ét afgørende punkt: domstolenes 

rolle. EU-systemet har tradition for domstolskontrol, og Domstolen demonstrerede med afsæt i det 

præjudicielle samarbejde sin magt over for medlemslandene før Danmark blev medlem. Danmark 

har med sit flertalsdemokrati ikke indført en domstol med tilsvarende magt og har derfor ikke 

tradition for domstolskontrol af Folketinget. Traditionen i Danmark er i stedet 

parlamentssuverænitet. Denne markante forskel mellem det daværende EF og Danmark havde 

danske EF-tilhængere ikke fokus på, da Danmark blev medlem, og de økonomiske fordele ved EF 

vejede således tungere end EF-medlemskabets konsekvens for dansk selvebestemmelse. Danmark 

har grundet sin styreform således en anden opfattelse af magtdeling og magtfordeling sammenlignet 

med magtdeling og magtfordeling i EU-regi. Disse divergerende opfattelser kan spille ind på 

Danmarks tilgang til Domstolen og domstolsskabt integration, da denne form for integration 

principielt strider imod traditionen for parlamentssuverænitet. 



 41 

Derudover udmønter det parlamentariske princip og den danske norm for mindretalsregeringer sig i 

et politisk system, hvor mindretalsregeringen må tage alliancestrategiske såvel som 

vælgerstrategiske hensyn, jf. den parlamentariske faktor og opinionsfaktoren. Med afsæt i GRL § 20 

og på baggrund af spørgsmålet om dansk EF-medlemskab opstod der ligeledes en norm for at 

inddrage vælgerne i EF/EU-anliggender uanset Folketingets flertal. Da den første folkeafstemning 

blev afholdt i 1972, var den juridisk nødvendig, da Folketinget havde vedtaget af forelægge 

vælgerne EF-medlemskab ved en bindende folkeafstemning. Som nyt medlemsland, der afgav 

suverænitet til EF, var folkeafstemningen dog samtidig en selvfølgelighed (Stevnsborg 2012:91). 

Med EF-pakken afgav Danmark ikke ny suverænitet til det daværende EF, men traktaten blev 

alligevel forelagt vælgerne ved en vejledende folkeafstemning – en folkeafstemning, der blev 

anvendt for at fremme et parlamentarisk flertal. Denne vælgerinddragelse kan tolkes som et 

folkeligt mandat fra vælgerne til politikerne, og folkeafstemningen kan derfor tolkes som et 

folkeligt mandat, der legitimerede dansk EF-medlemskab og som resulterede i et parlamentarisk 

flertal for dansk tiltrædelse af EF-pakken. Tolkningen af GRL § 20 og normen for 

vælgerinddragelse har således medført, at regering og Folketing fra starten af dansk EU-

medlemskab valgte at inddrage vælgerne, hvilket spiller ind på Danmarks EU-medlemskab. 

 

Justitsministeriets tolkning af traktatgrundlaget i henhold til GRL, den parlamentariske faktor samt 

opinionsfaktoren spiller derfor også ind på  dansk EU-medlemskab, da dette delvist betinger 

regeringens europapolitiske handlerum og Danmarks deltagelse i integrationsprocessen, hvilket min 

næste analyse viser. 
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Kapitel 4. EU’s traktat- og retlig-politiske udvikling fra Maastricht til Lissabon 

I dette kapitel undersøger jeg, hvordan udviklingen i EU’s traktatgrundlag fra Maastricht til 

Lissabon har spillet ind på det danske forbehold over for RIA. Jeg laver en videre analyse af EU’s 

institutionelle og retlig-politiske udvikling – med fokus på DER, Rådet og Domstolen – samt 

udviklingen i RIA-samarbejdet i perioden fra MT til LBT med størst fokus på perioden fra 2001 og 

frem til LBT’s ikrafttræden i 2009. I min tilpassede analysemodel har jeg tilføjet en ny faktor: 

forbeholdet over for RIA’s overstatslige områder:   

 
Figur 3. Analysemodel for faktorer, der delvist betingede regeringernes indenrigs- og især europapolitiske 
               handlerum i perioden 1992-2001 og 2001-2009 

 
Kilde: Min tilpassede analysemodel med afsæt i Molins model, demokratiteorierne samt Hoffmanns fokus på   
           politisk system og formelle forpligtelser. Regeringsoversigten er hentet fra Statsministeriet 2012. 
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Mit formål med analysen er først og fremmest at undersøge traktatudviklingens konsekvenser for 

det danske forbehold over for RIA – senest med LBT’s nedlæggelse af søjlestrukturen. Analysen af 

traktatudviklingen og EU-institutionernes samt Domstolens rolle er derfor af mere generel karakter. 

Dernæst er mit formål dels at undersøge den danske ratificeringspraksis af traktaterne, dels RIA-

forbeholdets indvirkning på Danmarks rolle i EU samt på VK-regeringens indenrigs- og 

europapolitiske handlerum i udlændingepolitikken.  

 

Inspireret af Petersens (2007:41) inddeling af dansk EU-medlemskab i de fire hovedfaser tager jeg i 

dette kapitel afsæt i distanceringsperiode I (1993-2001) og distanceringsperiode II (2001-). Da 

Petersens tekst er fra 2007, og hans distanceringsperiode II starter i 2001 og er uden slutår, har jeg 

valgt selv at indsætte slutåret 2009, da distanceringsperiode II efter min vurdering slutter med 

LBT’s ikrafttræden 1. december 2009. Derfor løber distanceringsperiode II fra 2001-2009. Med 

udgangspunkt i de fire hovedfaser tilføjer jeg en femte hovedfase, som jeg vælger at kalde 

distanceringsperiode III (2009-2011). Denne femte hovedfase kommer jeg ind på i afsnit 4.2.4 og 

diskuterer mere indgående i kapitel 5. 

 

4.1 EF udvider samarbejdet  

Berlinmurens fald i 1989 og Den Kolde Krigs afslutning skabte nye udfordringer for EF. Der skete 

massiv indvandring fra Østeuropa til EF, og antallet af asylansøgere i EF-landene var steget 

markant både før og efter murens fald (DUPI 2000:21,145-146; Kornø Rasmussen 2006:40). 

”Berlinmurens fald [...] satte en integrationsvenlig dominoeffekt i gang” (Kelstrup et al. 2008:64), 

idet DER indkaldte til to regeringskonferencer, der i december 1991 udmundede i et nyt 

traktatudkast (Fich et al. 2011:165) i form af Traktaten om Den Europæiske Union. Traktaten – 

også kendt som MT – skulle etablere det indre marked med de fire friheder og fordrede derfor et 

tættere samarbejde mellem EF-landene (Kornø Rasmussen 2006:13,21,33). Dette samarbejde blev 

udvidet til blandt andet at omfatte RIA, herunder udlændingepolitik som f.eks. asyl- og 

indvandrerpolitik (DUPI 2000:145-146,148; Kornø Rasmussen 2006:56). Medlemsstaterne var 

blevet enige om organiseringen af det udvidede samarbejde, og i forlængelse af IG havde de således 

interesse i at omdanne EF til EU – dette gjaldt også for Danmarks vedkommende.  

 

Traktatrevisioner medfører ændringer i EU’s institutionelle karakter, da spillereglerne skal tilpasses 

for at lette beslutningsprocesserne, og med undertegnelsen af MT udviste alle medlemsstater 
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interesse i at omdanne EF til EU og således udvide samarbejdet samt ændre spillereglerne og 

dermed også øge Domstolens beføjelser. 

 

Som nævnt tidligere spiller DER og Rådet en stor rolle i udviklingen af EU, og litteraturen (Fich et 

al. 2011:164-165; Hix 2005:3,31,35-37; Rasmussen 2008:14,76) fremhæver også staterne, som 

repræsenteret i DER såvel som Rådet, som de centrale aktører i integrationsprocessen som antaget i 

IG. Der kan i forlængelse af IG derfor argumenteres for, at medlemsstaterne netop ér EU’s 

hovedarkitekter, da de i DER udstikker retningslinjerne, grundreglerne for samt 

kompetencefordelingen i samarbejdet, hvilket i sidste ende forhandles på plads i Rådet og EP og 

endeligt vedtages af de nationale parlamenter. Dette afspejler samtidig medlemsstaternes interesse i 

at samarbejde og integrere på visse politikområder, idet regeringerne udvider EU’s kompetencer og 

dermed også udvider de overnationale institutioners rolle i EU’s integrationsproces. Selvom 

regeringerne kan betragtes som de centrale aktører, viser ovenstående dog, at EU-systemet reguleres 

på flere niveauer, da medlemsstaterne tildeler de overnationale institutioner kompetencer, 

hvorigennem der skabes EU-ret, der enten gælder direkte i medlemsstaten eller skal implementeres i 

national ret. EU’s kompetencer udgår derfor fra medlemsstaterne, og disse kompetencer virker 

tilbage på – eller nærmere i – medlemsstaterne, hvorfor både EU og medlemsstaterne regulerer EU-

systemet, jf. MLG-tilgangen til EU.  

 

4.1.1 EU’s søjlestruktur  

MT oprettede EU’s tre søjler: den overstatslige søjle 1 – den såkaldte EF-søjle – hvor Domstolen 

havde beføjelser til at dømme, og de mellemstatslige søjler 2 og 3 – henholdsvis Fælles Udenrigs- 

og Sikkerhedspolitik samt RIA – hvor Domstolen ikke havde beføjelser til at dømme (Biering 

2010:71), medmindre medlemslandene gav Domstolen mulighed for det (DUPI 2000:148; 

Rasmussen 2003:334-335). Det mellemstatslige RIA i søjle 3 bestod af ni komplekse 

samarbejdsområder6, herunder asyl- og indvandrerpolitik (Kornø Rasmussen 2006:42), hvor Rådet 

enstemmigt skulle træffe beslutninger, der efterfølgende skulle godkendes af de nationale 

parlamenter for at kunne træde i kraft (ibid. 40-43). MT udgjorde således et mere omfattende 

samarbejde på mellemstatsligt grundlag inden for ni politikområder, der ”traditionelt er nationale 

kerneområder” (Folketinget 2004:10). RIA forblev derfor på mellemstatslig basis, idet 

medlemsstaterne ikke ønskede at afgive suverænitet til EU på disse ni nationale kerneområder 

                                                 
6 Se bilag 1, side 90 



 45 

(DUPI:2000:148-150; Folketinget 2004:10; Hix 2005:33; Kornø Rasmussen 2006:46;55), og 

Domstolen blev derfor bevidst holdt uden for disse områder (Biering 2010:71). MT slog dog fast, at 

seks af de ni RIA-områder med tiden kunne overgå til søjle 1 – den overstatslige søjle – hvilket 

blandt andet gjaldt asyl- og indvandrerpolitikken7 - forudsat enstemmighed i Rådet for disse 

såkaldte søjlespring (Kornø Rasmussen 2006:43). Dette viser, at de nationale regeringer på sigt 

ønskede at  omdanne mellemstatslige RIA-områder til overstatslige samarbejdsområder og i 

forlængelse af IG viser dette, at de havde interesse i at integrere inden for de pågældende politikker 

– til trods for, at områderne traditionelt betragtes som områder, der går under betegnelsen high 

politics (Hix 2005:364). Som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.2, antager IG, at medlemsstaterne vil have 

sværere ved at integrere inden for high politics end såkaldt low politics, og IG kan derfor forklare, 

hvorfor regeringerne med MT bevidst holdt Kommissionen og Domstolen udenfor: på daværende 

tidspunkt var det ikke i regeringernes interesse at afgive suverænitet til EU på de ni nationale 

kerneområder i søjle 3. De fremtidige søjlespring ville dog medføre integration på områderne, 

hvorfor de nationale regeringer med søjlespringene ville udvide Domstolens beføjelser til at omfatte 

de traditionelt opfattede kerneområder.  

 

Set i lyset af Domstolens integrationsskabende virke og i forlængelse af IG’s antagelse om, at 

nationalstaterne bestemmer, hvilke kompetencer de overnationale institutioner bliver tildelt, 

illustrerer oprettelsen af EU’s søjlestruktur, hvordan medlemsstaterne anført af regeringerne 

bestemmer institutionernes kompetencegrundlag. Dette påpeges også af Fich et al. (2011:164-165) 

og Simon Hix (2005:35-36), når de fremhæver, hvordan DER kan fremme integrationen ved at øge 

institutionernes beføjelser over for medlemsstaterne som f.eks. Kommissionens øgede 

initiativområder, EP’s øgede indflydelse på beslutningsprocessen samt Domstolens øgede 

beføjelser.  

 

4.2 Danmarks distanceringsperiode I (1993-2001) og II (2001-2009) 

Den danske ratificering af MT krævede i henhold til GRL § 20 en folkeafstemning, idet Danmark 

afgav ny suverænitet til EU (Kelstrup et al. 2008:374,399). Forinden vedtagelsen af lovforslaget om 

raticificeringen af MT var der dog flertal i Folketinget for at sende traktaten til bindende 

folkeafstemning uanset flertallets størrelse (Folketinget 2009:2). Praksis fra 1972 om at inddrage 

vælgerne uanset Folketingets flertal blev derfor videreført af Schlüter-regeringen IV i forbindelse 

                                                 
7 Se bilag 1, side 90 
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med MT, men set i lyset af, at MT blev vedtaget med et flertal på 130 stemmer i Folketinget 

(Nüchel Thomsen 1993:28)8, skulle MT under alle omstændigheder til folkeafstemning i henhold til 

GRL § 20.  

 

4.2.1 Det danske RIA-forbehold 

På linje med Frankrig og Irland var MT til folkeafstemning i Danmark (Hix 2005:198), og da et 

dansk vælgerflertal på 50,7 % forkastede traktaten, chokerede det ikke kun det politiske Danmark 

men også hele EF (Adler-Nissen 2011:78,82; Kelstrup et al. 2008:64-65,374). Oppositionen 

forhandlede efterfølgende det såkaldte nationale kompromis på plads anført af EF-

modstanderpartiet Socialistisk Folkeparti (SF)9 samt S og RV, der var for MT (Hansen 2002:72; 

Kelstrup et al. 2008:374; Petersen 2007:45). Det nationale kompromis, der udmøntede sig i 

Edinburgh-afgørelsen og fire danske forbehold, blev enstemmigt godkendt af de 11 andre EF-lande, 

og ved folkeafstemningen i 1993 vedtog et dansk vælgerflertal på 56,7 % MT med Edinburgh-

afgørelsen og vedtog således de fire danske forbehold (Hansen 2002:72; Kelstrup et al. 2008:65) – 

herunder forbeholdet over for de overstatslige RIA-områder.  

 

Rasmussen (2008:228) argumenterer for, at denne raticifering var usædvanlig i forhold til GRL § 

20, idet ratificeringen skete med dobbelt samtykke – forstået på den måde, at til trods for et 

folketingsflertal for MT med Edinburgh-afgørelsen på mere end 150 stemmer, blev MT med de fire 

forbehold forelagt vælgerne ved folkeafstemning. Dette foreskriver GRL § 20 ikke – det er enten 

minimum 150 stemmer for eller et flertal på mellem 90 og 149 bakket op af et vælgerflertal – 

hvorfor der kan argumenteres for, at denne dobbelte samtykke var en politisk nødvendighed set i 

lyset af vælgernes ”nej” til MT i første omgang. Vælgernes ”ja” til MT med Edinburgh-afgørelsen 

og deres ”ja” til, at Danmark skal stå uden for specifikke samarbejdsområder har således spillet ind 

på Danmarks europapolitiske handlerum siden 1993 (Adler-Nissen 2009; DIIS 2008; DUPI 2000; 

Folketinget 2011b:436; Kelstrup et al. 2008:375).  

 

Tidligere i kapitlet fremhævede jeg, at RIA-områderne traditionelt er kerneområder, der for 

nationalstaten er vigtige at være suveræne inden for, og Rebecca Adler-Nissen (2009:27) påpeger 

                                                 
8 Højrefløjspartierne Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti samt venstrefløjspartiet SF var imod MT (Nedergaard 
2010a:39). 
9 SF’s bidrag til udarbejdelsen af Edinburgh-aftalen medførte, at de var for ratificering af MT, men partiet forblev 
modstander af EU med AMT (Hansen 2002:75; Nedergaard 2010a:39). 
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også, at Danmarks fire forbehold netop omfatter områder forbundet med national suverænitet. Som 

det ene af de fire forbehold kan RIA-forbeholdet derfor tolkes som et udtryk for danskernes ønske 

om at forblive suveræne på de ni RIA-områder frem for at integrere, hvilket ifølge Goul Andersen 

(2002:63) overvejende kan forklares med frygten for tab af suverænitet. Suverænitetsaspektet har, 

som det blandt andet udmønter sig i RIA-forbeholdet, derfor spillet ind på danske regeringers 

europapolitiske handlerum, og regeringerne har siden 1993 været bundet af RIA-forbeholdet og 

vælgerflertallets ”nej” til integration på området. RIA-forbeholdet kan derfor tolkes som ét af de 

forbehold, der i 1993 legitimerede dansk EU-medlemskab og siden har legitimeret Danmarks EU-

medlemskab.  

 

Forbeholdet over for RIA, hvorigennem Danmark har fået ”nationale undtagelser fra fælles EU-

regler” (Adler-Nissen 2011:79) viser i forlængelse af IG, at Danmark officielt ikke havde interesse 

i at integrere i RIA-samarbejdet. Ratificeringen illustrerer derfor, at regeringens og Folketingets 

ønske om at integrere i EU, ikke nødvendigvis bakkes op af vælgerflertallet. Vælgerne spiller derfor 

en stor rolle i forhold til dansk suverænitetsafgivelse – når Folketingets flertal bestemmer det – og 

dansk europapolitisk handlerum, idet vælgerne ved folkeafstemninger afgør, om Danmark kan 

integrere i EU. Som påpeget af Nedergaard (2010b) kan RIA-forbeholdet ”siges, at være et 

forbehold på formen, men ikke på indholdet” (176), idet både regering og Folketing ønskede 

fremover at integrere sammen med flertallet af EU-landene, men dette begrænsede vælgerflertallet, 

jf. opinionsfaktoren. 

 

Ifølge Lene Hansen (2002:74) var Edinburgh-afgørelsen en aftale mellem ’eliten’ og ’folket’ i 

Danmark frem for mellem Danmark og EU, og de danske forbehold kan derfor også kun ophæves 

ved folkeafstemning (Kelstrup et al. 2008:375; Nedergaard 2010b:180) og således kun med 

vælgernes accept. Som påpeget i kapitel 3 i forbindelse med folkeafstemningen i 1972 kaldte Goul 

Andersen flertallet af danskerne ’modstræbende tilhængere’, hvilket stadig karakteriserede flertallet 

af danskerne i 1992/1993 set i lyset af folkeafstemningerne omkring MT.   

 

Med raticificeringen af MT begyndte Danmarks distanceringsperiode I (1993-2001) – blandt andet 

fordi Danmark qua RIA-forbeholdet ville blev kørt ud på et sidespor i forhold til fremtidig RIA-

integration. Forbeholdet medførte således en begyndende distancering i forhold til Danmarks 

fremadrettede rolle i EU. Der kan dog samtidig argumenteres for, at Danmark med Edinburgh-
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afgørelsen tilpassede sig EU ved blandt andet at forhandle sig frem til RIA-forbeholdet, 

hvorigennem EU-systemets udvikling på RIA-området ikke blev bremset. I forlængelse af IG kan 

RIA-forbeholdet derfor tolkes som en måde at tilgodese, hvad politikerne på daværende tidpunkt 

vurderede, var vælgernes interesser. 

  

4.2.2 Traktatudviklingen og RIA-forbeholdet  

Et dansk vælgerfletal på 55,1 % stemte i 1998 for Amsterdamtraktaten (AMT) (Hansen 2002:74) og 

dermed ”ja” til øget integration. Danmark havde således interesse i at integrere på nye områder. 

Ifølge Fich et al. (2011:166-168) og Kelstrup et al. (2008:65-66,73) var AMT dog primært en 

teknisk revision af MT, der blandt andet skulle forberede EU på integration i bredden, og 

medlemsstaterne ville samtidig vise, at de tog hensyn til den folkelige kritik i EU, der opstod i 

forbindelse med MT. Derfor er en kort diskussion af Justitsministeriets konklusion på sin plads.  

 

AMT blev ratificeret i henhold til GRL § 20, hvorfor Justitsministeriet konkluderede, at Danmark 

afgav suverænitet til EU på nye områder, men ud fra ovenstående var dette øjensynligt ikke 

tilfældet. Folkeafstemningen i forbindelse med AMT kan derfor tolkes som udtryk for en politisk 

nødvendighed set i lyset af ratifikationsproblematikken omkring MT. Der kan således argumenteres 

for, at der på baggrund af erfaringerne med MT var et følt politisk behov for at inddrage vælgerne i 

forbindelse med AMT. Vælgerinddragelsen med AMT kan således tolkes som vælgernes 

godkendelse af dansk EU-medlemskab – en godkendelse, der kan tolkes som en legitimering af 

Nyrup-regeringens mandat til at handle i EU og dermed Danmarks fortsatte EU-medlemskab. 

Folkeafstemningen i 1998 kan derfor delvist forklares med afsæt i opinionsfaktoren, og i 

forlængelse af IG.  

 

Set i lyset af at Justitsministeren også er medlem af regeringen, er Justitsministeriets konklusion i 

forbindelse med AMT bemærkelsesværdig i forhold til eksperternes vurdering af AMT som 

værende primært en teknisk revision af MT. Det er ikke min hensigt at antyde, at AMT blev 

ratificeret, ved at regeringen omgik GRL – Stevnsborg (2012:91) påpeger, at dette ikke har været 

tilfældet på noget tidspunkt i dansk EU-medlemskab. Det er dog bemærkelsesværdigt, at vælgerne 

skulle afgøre Danmarks tiltrædelse af AMT, når flere eksperter vurderer, at Danmark med AMT 

ikke afgav suverænitet på nye områder. På baggrund heraf argumenterer jeg blot for, at 

ratificeringen kan tolkes som en politisk nødvendighed for den daværende regering frem for en 
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juridisk nødvendighed, og at ratificeringen af AMT derfor skal forklares med afsæt i 

opnionsfaktoren, som fremhævet i min tilpassede analysemodel.  

 

Med AMT, der trådte i kraft i 1999, skulle blandt andet”personers frie bevægelighed mellem EU-

landene [...] og rettigheder for tredjelandes statsborgere, herunder retten til familiesammenføring” 

(Kornø Rasmussen 2006:44) springe fra søjle 3 til søjle 1 gennem en femårig periode (ibid. 44-46). 

Det danske RIA-forbehold blev således aktiveret med AMT. Grundet RIA-forbeholdet ville 

retsakter vedtaget på de overstatslige RIA-områder ikke have virkning i Danmark, hvilket blev slået 

fast i protokollen om Danmarks stilling på områderne (Folketinget 2011c). Protokollen fastslår 

blandt andet, at Danmark ikke er omfattet af de overstatslige RIA-regler samt Domstolens 

afgørelser i henhold hertil, hvorfor danske borgere qua forbeholdet ikke har rettigheder eller pligter 

på områderne (Folketinget 2011b:344). Grundet RIA-forbeholdet ville Danmark som repræsenteret 

i Rådet ikke skulle stemme om de fremtidige søjlespring (ibid. 343-344), og forbeholdet satte derfor 

Danmarks rolle i Rådet ud af spil set i lyset af søjlespringene, jf. distanceringsperiode I. Danske 

borgere ville derfor ikke kunne støtte ret på vedtagne overstatslige retsakter vedtaget af Rådet og 

EP, da Danmark med RIA-forbeholdet kun deltager i mellemstatslige samarbejdsområder, hvori 

retsakterne alene gælder staten og ikke borgerne. 

 

4.2.3 2001: VK-regeringen kommer til magten 

Den næste traktatrevision, Nicetraktaten (NT), var ikke til dansk folkeafstemning, da 

Justitsministeriets konklusion var, at Danmark ikke afgav suverænitet på nye områder (Rasmussen 

2008:227). NT omhandlede først og fremmest EU’s institutionelle ændringer i forbindelse med den 

forestående integration i bredden (Fich et al. 2011:168; Hix 2005:34; Kornø Rasmussen 2006:48), 

og da den trådte i kraft i 2003, opretholdt den søjlestrukturen samt de områder af RIA, der efter 

AMT skulle overgå til søjle 1 (Nedergaard 2010b:121). Mindretalsregeringen VK-regeringen, der 

kom til magten i 2001, var derfor underlagt vælgernes beslutning om ikke at integrere på de RIA-

områder, der løbende var sprunget til søjle 1, på trods af VK-regeringens ønske om at integrere på 

områderne, hvilket fremgik af regeringsgrundlagene i 2001, 2005 og 2007 (Statsministeriet 2001; 

2005, 2007). VK-regeringen var fra starten af sin regeringsperiode således distanceret fra EU på 

RIA-området, men samtidig spillede støttepartiet DF ind på VK-regeringens europapolitiske 

handlerum, da DF siden partiets oprettelse i 1995 konsekvent har været modstander af EU (Hansen 

2002:69,74-76; Nedergaard 2010a:39). Da VK-regeringen som mindretalsregering skulle sikre sig 
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indenrigspolitisk flertal for at få vedtaget sine fremsatte lovforslag ville DF derfor også få stor 

indflydelse på VK-regeringens europapolitiske tilgang, hvilket kapitel 5 illustrerer. Med VK-

regeringens overtagelse af magten i 2001 begyndte Danmarks distanceringsperiode II (2001-2009) 

således. 

 

4.2.4 Tilvalgsordningen – dansk ”opt-in mulighed” på RIA-området 

LBT blev 24. april 2008 vedtaget af et folketingsflertal på 90 stemmer mod 25 stemmer, og DF var 

ét af de partier, der stemte imod traktaten (Folketinget 2008). Da traktaten trådte i kraft 1. december 

2009 blev alle mellemstatslige RIA-områder overstatslige, idet søjlestrukturen blev nedlagt. RIA-

forbeholdet blev derfor aktiveret fuldt ud. EU’s traktatudvikling har senest med LBT derfor medført 

et forstærket flertalsstyre i EU som følge af blandt andet Rådets øgede brug af flertalsafgørelser 

(Dahllöf 2010:8). Beslutninger, der før blev truffet med enstemmighed på mellemstatsligt grundlag 

overgik således med LBT til flertalsafgørelser på overstatsligt grundlag. Mens andre EU-lande 

integrerede, stod Danmark med VK-regeringen i spidsen således uden for samarbejdsområderne og 

havde derfor ikke nogen indflydelse på samarbejdet på trods af regeringens ønske om at afskaffe 

RIA-forbeholdet.  

 

I forbindelse med den strandede Forfatningstraktat (FFT) i 2005 havde VK-regeringen dog på 

baggrund af Europaudvalgets mandat, forhandlet sig frem til en dansk tilvalgsordning på RIA-

området (Nedergaard 2010b:181). Med RIA-forbeholdet havde Danmark siden 1993 været 

suveræne i udlændingepolitikken (ibid. 179; Pagh 2009:40), hvorfor VK-regeringen også var 

suveræne i udlændingepolitikken. Ifølge Nedergaard (2010b) har dette dog medført, ”at 

Folketingets store flertal ikke er indstillet på at opgive retsforbeholdet fuldt og helt” (180). Den 

danske tilvalgsordning og dermed den danske mulighed for at vælge de områder, hvorpå Danmark 

gerne vil deltage på overstatsligt grundlag – den såkaldte opt-in på RIA-området – blev med 

undtagelse af DF og venstrefløjspartiet Enhedslisten accepteret af Folketinget forinden 

ratificeringen af LBT (ibid.). Tilvalgsordningen ville derfor give VK-regeringen mulighed for at 

vælge, hvilke områder af det overstatslige RIA, Danmark ville deltage i og dermed være forpligtet 

af, og dette blev indskrevet i LBT (Folketinget 2011b:406). Tilvalgsordningen kan kun træde i 

kraft, hvis det danske vælgerflertal ved folkeafstemning vedtager at ændre RIA-forbeholdet til den 

såkaldte ”opt-in ordning” (Nedergaard 2010b:180-181). Danmark vil med denne ordning fortsat stå 

uden for de overstatslige RIA-områder, men Folketinget kan fra sag til sag vedtage, at Danmark 
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skal deltage på overstatsligt grundlag (Folketinget 2011b:406). Dette indebærer, ”at Danmark kan 

vælge enten at tilslutte sig forhandlingerne fra begyndelsen eller efter, at en regel er vedtaget” 

(Adler-Nissen 2009:30). VK-regeringens reelle mulighed for opt-in på overstatslige RIA-områder 

afhang således først og fremmest af de danske vælgere, som bestemmer, hvorvidt Danmark skal 

mindske distanceringen til EU og dermed få indflydelse på udviklingen i de overstatslige RIA-

områder. I forlængelse af IG vil det således i første omgang være vælgerne, der afgør, om Danmark 

skal have mulighed for at integrere i RIA, og i praksis er det Folketinget, der afgør, på hvilke 

områder, Danmark har interesse i at integrere, jf. opinionsfaktoren og den parlamentariske faktor. 

 

Tilvalgsordningen kan tolkes som et udtryk for, at VK-regeringen i et vist omfang søgte at tilnærme 

sig EU på RIA-området – hvis vælgerflertallet vel at mærke ved folkeafstemning ville realisere 

muligheden. Med afsæt heri udbygger jeg Petersens inddeling af dansk EU-medlemskab ved at 

tilføje en femte hovedfase, som jeg kalder distanceringsperiode III (2009-2011). En periode, hvori 

Danmark distancerede sig yderligere fra EU grundet RIA-forbeholdet samt DF som støtteparti. Der 

kan dog på den anden side argumenteres for, at VK-regeringen med tilvalgsordningen søgte at 

tilnærme Danmark EU.  

 

4.3 Dansk EU-folkeafstemningspraksis  

Til forskel fra MT og AMT var NT og LBT ikke til folkeafstemning, da Justitsministeriet 

konkluderede, at traktaterne ikke indebar magtforskydelse fra Danmark til EU (Rasmussen 

2008:227). I forbindelse med LBT konkluderede Justitsministeriet, at LBT ”ikke vil føre til 

suverænitetsafgivelse, og at en folkeafstemning derfor ikke er påkrævet” (Haar 2008:7). I den 

forbindelse kan det diskuteres, om det er lettere for Danmark at ratificere en traktat, hvis 

Justitsministeriet konkluderer, at ratificeringen skal ske på baggrund af GRL § 19 i stedet for § 20?  

 

Omkring danske EU-folkeafstemninger påpeger Rasmussen (2008:232), ”at en beslutning om at 

afholde folkeafstemninger i vore dage er et mareridt for en statsminister”, og der kan således 

argumenteres for, at ratifikation i henhold til GRL § 19 er lettere end en ratifikation i henhold til 

GRL § 20. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at LBT’s forløber, FFT, skulle have været til 

folkeafstemning i Danmark, da Justitsministeriet konkluderede, at Danmark med FFT afgav 

suverænitet på ni punkter (Haar 2008:6). Rasmussen (2008:232,234) stiller samtidig 

spørgsmålstegn vedrørende ratifikationen af LBT, som han argumenterer for, reelt var en ny udgave 
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af den forkastede FFT. Böttcher (2008e) kalder også LBT for ”den mest vidtgående ændring af 

EU” (3) siden RT. Rasmussen (2008) påpeger i denne sammenhæng, at ”Fogh har arbejdet meget 

beslutsomt for at undgå, at Lissabon-traktaten kom til at indeholde § 20-stof, der ville udløse en 

folkeafstemning” (232). Dette viser klart, at en § 19-ratifikation er lettere end en § 20-ratifikation. 

En § 20-ratifikation kræver som nævnt enten 5/6-flertal i Folketinget – et usædvanligt stort tal på 

150 i forhold til antallet af Folketingsmedllemmer på 179 – eller et flertal mellem 90 og 149 bakket 

op af et vælgerflertal ved folkeafstemning.  

 

Ifølge Rasmussen (2008) har Folketinget aldrig gjort brug af bestemmelserne i GRL § 20 ”under 

normale omstændigheder” (227), hvilket jeg har illustreret i kapitel 3 samt nærværende analyse. 

Dette kan tolkes som om, at Justitsministeriet har tolket reglerne i § 20 bredt, jf. tolkningen af § 20, 

stk. 1 ”i nærmere bestemt omfang”, der er en forholdsvis bred formulering, der efterlader rum til 

brede fortolkninger. Det er ikke min hensigt at antyde, at Justitsministeriet har fortolket ud fra, hvad 

der var lettest for VK-regeringen i forhold til ratifikation af LBT, og Stevnsborg (2012:91) påpeger 

i den forbindelse, at ratifikationen er sket ud fra GRL bestemmelser. Han (ibid. 95) påpeger dog 

samtidig, at juristernes opgave er at fortolke, og disse fortolkninger kan enten være udvidende eller 

indskrænkende. På baggrund heraf kan der argumenteres for, at LBT i henhold til bestemmelserne i 

GRL er blevet tolket bredt, hvorfor VK-regeringen kunne ratificere LBT ud fra § 19 og dermed 

undgå en næsten obligatorisk § 20-ratificering. 

 

Den danske folkeafstemningspraksis og dermed den politiske praksis for at inddrage vælgerne har 

ifølge Rasmussen (2008:238) skabt en forventning hos danske vælgere om at blive inddraget i 

forbindelse med EU-anliggender. Med NT og LBT konkluderede Justitsministeriet dog, at Danmark 

ikke afgav ny suverænitet til EU. Praksis er derfor gået fra at inddrage vælgerne til ikke at inddrage 

vælgerne på baggrund af argumentet om, at Danmark ikke har afgivet ny suverænitet til EU. Dette 

er dog bemærkelsesværdigt, idet EU har gennemgået en omfattende udvikling fra MT til LBT, men 

ud fra Justitsministeriets tolkninger har Danmark ikke afgivet ny suverænitet til EU siden AMT, og 

ud fra denne tolkning afgav Danmark under VK-regeringen således ikke ny suverænitet til EU.  

 

Som nævnt tidligere blev de ni overstatslige områder i FFT, der kunne udløse en dansk 

folkeafstemning, taget ud af LBT. Jeg afgrænser mig fra at gå ind i de pågældende områder, men 

jeg påpeger det for at understøtte mit argument om, at VK-regeringen i det her tilfælde arbejdede 
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for, at fremme en § 19-ratifikation, hvilket viser, at denne form for ratifikation er lettere end en § 

20-ratifikation. I forlængelse heraf kan der argumenteres for, at VK-regeringen ikke ville risikere, at 

vælgerne forkastede LBT, hvilket Stevnsborg (2012:91) delvist understøtter. Spørgsmålet omkring, 

hvordan en traktat skal ratificeres, er derfor et spørgsmål om fortolkning10, og som Stevnsborg 

(ibid.) påpeger, er GRL i forbindelse med ratifikationen af LBT ikke blevet omgået. Spørgsmålet er 

også, om man kan omgå en lov, når forståelsen af loven afhænger af fortolkning?   

 

I forbindelse hermed vurderer jeg, at VK-regeringen – på linje med de resterende EU-lande – ikke 

turde lade ratificeringen af LBT være op til vælgerne, hvorfor de overstatslige elementer i FFT blev 

fjernet, og LBT således skulle ratificeres i henhold til GRL § 19. Dette argument understøttes 

delvist af Stevnsborg (ibid. 91-92), når han påpeger, at politikerne er bekymrede for, hvad vælgerne 

vil sige, hvis der udskrives folkeafstemning. Det vil således være et nederlag for en regering, hvis 

den udskriver folkeafstemning, og vælgerne viser sig at gå imod regeringen. Dette skete som 

fremhævet tidligere med MT i 1992.11  

 

4.4 Styrket RIA-samarbejde – et Danmark distanceret fra EU 

RIA-forbeholdet, der er blevet videreført i alle traktater siden 1993 illustrerer som fremhævet i min 

tilpassede analysemodel, hvordan det danske vælgerflertal har magt til at begrænse regeringens 

europapolitiske handlerum, idet de gennem folkeafstemninger afgør, om Danmark kan integrere i 

EU. Forbeholdet over for de overstatslige områder af RIA har med traktatudviklingen løbende 

distanceret Danmark fra EU, men forbeholdet har på den anden side medført, at Danmark er 

forblevet suveræn i udlændingepolitikken og derfor ”kan fastholde en selvstændig 

udlændingepolitik” (Pagh 2009:40) over for EU – forudsat at den ikke strider imod EU’s øvrige 

regler, hvor Danmark ikke må opstille barrier for den fri bevægelighed og begrænse 

unionsborgernes rettigheder (Folketinget EU-Oplysning 2011).  

 

At RIA-forbeholdet i takt med traktatudviklingen har distanceret Danmark yderligere fra EU’s 

integration på RIA-området i takt med traktatudviklingen, og at Danmark ikke kan integrere inden 

                                                 
10 Tolkningen omkring dansk suverænitetsafgivelse er et komplekst aspekt af dansk EU-medlemskab, som påpeges af 
flere (Christensen 1993:147-150; Rasmussen 1996:12-13,21,70,82,100-101,106-107; 2003:130-151; 2008:226-228,230-
234; Stevnsborg 2012). 
11 Det danske vælgerflertal stemte også ”nej” til afskaffelsen af ØMU-forbeholdet i år 2000. 
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for RIA illustreres således med distanceringsperiode I (1993-2001), distanceringsperiode II (2001-

2009) og min egen femte hovedfase distanceringsperiode III (2009-2011). 

 

Hver traktatændring har styrket det overstatslige RIA, og med LBT’s nedlæggelse af 

søjlestrukturern er de resterende områder af RIA, Danmark deltog i på mellemstatsligt grundlag, 

overgået til overstatsligt samarbejde. RIA har derfor gennemgået en omfattende udvikling i retning 

af integration, hvilket ”betyder, at kvalificeret flertalsafstemning bliver normen, og at der indføres 

domstolskontrol” (Kelstrup et al. 2008:423), hvorfor Domstolens beføjelser også er udvidet 

markant i takt med RIA-integrationen. Denne integration har givet Domstolen flere beføjelser, da 

flere samarbejdsområder er overgået fra mellemstatsligt samarbejde til overstatsligt samarbejde, 

hvor Domstolen har kompetence til at dømme. Dette kan forklares i forlængelse af NF’s antagelse 

om, at integration inden for ét område medfører integration inden for et andet område. Med afsæt i 

NF har Domstolen i kraft af det stadigt mere integrerede EU således fået mandat til at indtage rollen 

som integrationsskabende institution, idet integration på flere områder fordrer udvidede 

Domstolsbeføjelser. Det kan dog diskuteres om denne spillover-mekanisme sker automatisk, eller 

om integrationsprocessen er betinget af medlemsstaterne qua deres rolle i DER samt Rådet. 

Medlemsstaterne har – med undtagelse af Danmark – i takt med traktatudviklingen og 

søjlespringene øget Domstolens beføjelser, og Domstolens rolle kan derfor forklares i forlængelse 

af NF men også IG, idet beslutningen om at øge Domstolens beføjelser udgår fra medlemsstaterne. 

 

Domstolens øgede rolle kan således forklares i forlængelse af NF, idet øget integration medfører 

øgede kompetencefelter for de overnationale institutitioner, men den øgede integration er samtidig 

et resultat af mellemstatslige forhandlingsprocesser, hvor medlemsstaterne qua deres interesse i at 

integrere også har øget Domstolens beføjelser.  Hoffmann argumenterede i 1990 for, at 1990’ernes 

EU var en blanding af NF og IG (Dinan 2005:40;65), hvorfor han dermed også erkendte IG’s 

begrænsninger, og at en udelukkende nationalstatslig analyse ikke er tilstrækkelig i analysen af, 

hvad der driver EU-integrationen frem.  

 

IG’s antagelse om, at nationalstaternes regeringer er de centrale aktører, der driver integrationen 

frem grundet deres interesse heri, er for så vidt rigtig, hvilket RIA-integrationen viser. IG kan 

samtidig også forklare, hvorfor Danmark ikke har integreret på RIA-området. Dette skyldes det 

danske vælgerflertals ”nej” til MT i 1992, hvilket med MT og Edinburgh-afgørelsen i 1993 
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udmøntede sig i en begrænsning af den daværende regerings samt efterfølgende regeringers 

europapolitiske handlerum. Siden har RIA-forbeholdet spillet ind på danske regeringers 

europapolitiske handlerum, og Danmarks muligheder for at integrere i RIA kan kun formaliseres 

med vælgerflertallets accept. På dette punkt kommer IG dog til kort, idet den antager, at 

integrationen går i stå, når et land ikke har interesse i at integrere. Når den oprindelige IG ikke kan 

forklare dette aspekt, skyldes det, at EU-systemet har ændret sig markant siden 1966 med 

integration inden for flere områder og et EU i forskellige tempi. Mens nogle lande integrerer, står 

andre lande uden for integrationen, men som antaget i IG går integrationsprocessen ikke nøvendgvis 

i stå af denne grund, da EU-systemet kan rumme, at nogle lande ikke har interesse i at integrere. 

Derfor har EU også kunnet rumme Danmarks officielle politik med at stå uden for RIA-

integrationen, hvorved Danmark har fastholdt udlændingepolitisk suverænitet over for EU. 

 

4.5 Delkonklusion 

Udviklingen i EU’s traktatgrundlag fra MT til LBT har medført, at Danmark i kraft af RIA-

forbeholdet har mistet indflydelse i EU, da Danmark ikke har kunnet deltage i de overstatslige RIA-

områder. I forlængelse af IG og opinionsfaktoren har vælgerflertallet vedtaget, at Danmark ikke 

skal afgive suverænitet til EU på RIA-områderne, og Danmark har således ikke haft interesse i at 

integrere på RIA-områderne.  

 

Med RIA-forbeholdet har Danmark – i takt med traktatudviklingen og senest med den nedlagte 

søjlestruktur – derfor distanceret sig fra EU. Forbeholdet kan kun ændres ved folkeafstemning, og 

dansk deltagelse i overstatslige RIA-områder kræver derfor vælgerflertallets ”ja”. Vælgerne skal 

derfor inddrages i beslutningen om, hvorvidt Danmark skal aktivere tilvalgsordningen. I 

forlængelse af opinionsfaktoren illustrerer dette vælgernes indflydelse på VK-regeringens 

europapolitiske handlerum. Danske regeringer siden 1993 har derfor måtte tage hensyn til RIA-

forbeholdet og har måtte acceptere en vis distancering fra EU og dermed mindsket indflydelse i EU  

 

Set i lyset af den danske norm for vælgerinddragelse var der således grænser for VK-regeringens 

handlerum i integrationsprocessen på RIA-området. I forlængelse af IG viser dette tydeligt, at VK-

regeringen ikke nødvendigvis kunne agere som den gerne ville i EU-regi.  Vælgerinddragelsen i 

forbindelse med MT og AMT kan derfor tolkes som vælgernes fortsatte accept af dansk EU-

medlemskab, mens fastholdelsen af RIA-forbeholdet – og fraværet af en folkeafstemning angående 
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afskaffelsen eller en ændring af forbeholdet – kan tolkes som en legitimering af dansk EU-

medlemskab. 

 

RIA-forbeholdet medfører dog samtidig, at regeringerne siden 1993 har været suveræne i dansk 

udlændingepolitik, hvorfor Danmark med VK-regeringen i spidsen kunne føre en selvstændig 

udlændingepolitik over for EU. Vælgerne har derfor også haft indflydelse på regeringernes 

indenrigspolitiske handlerum, idet vælgerflertallet har vedtaget, at Danmark skal forblive suveræne 

på RIA-områderne. Opinionsfaktoren har derfor også medført, at VK-regeringen kunne føre en 

selvstændig udlændingepolitik – dog under forudsætning af, at udlændingepolitikken ikke kommer i 

konflikt med EU’s omfattende regelsæt – herunder den fri bevægelighed for personer. Som næste 

kapitel illustrerer, er dette et område, Domstolen med Metock-dommen i 2008 skabte integration 

inden for. 
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Kapitel 5. Metock-dommen og VK-regeringens udlændingepolitiske suverænitet  
 
I dette kapitel undersøger jeg, hvordan Domstolens Metock-dom i 2008 spillede ind på VK-

regeringens udlændingepolitik – med særligt fokus på dét familiesammenføringskrav, VK-

regeringen indførte efter Akrich-dommen i 2003. Analysen er overvejende en diskussion af 

Metock-dommens indflydelse på VK-regeringens udlændingepolitiske suverænitet. Jeg inddrager i 

begrænset omfang VK-regeringens argumenter i forbindelse med den opsigtsvækkende og 

omdiskuterede Metock-dom, og jeg inddrager i større omfang danske EU-eksperters vurderinger af 

Domstolens generelle rolle i integrationsprocessen i forbindelse med Metock-dommen. Disse 

vurderinger kombinerer jeg med mine analyser i kapitel 3 og 4 samt nærværende analyse, hvilket 

udmønter sig i en diskussion af VK-regeringens udlændingepolitiske suverænitet over for EU.  

  

Jeg har i min tilpassede analysemodel fjernet faktoren angående fortolkning af bestemmelserne i 

GRL omkring suverænitetsafgivelse, da denne er irrelevant for analysen. Jeg har i stedet tilføjet en 

ekstra faktor i form af Opholdsdirektivet, der indgår som en del af Danmarks formelle forpligtelser 

over for EU. Den tilpassede analysemodel fremgår på næste side. 
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Figur 4. Analysemodel for faktorer, der delvist betingede VK-regeringens indenrigs- og europapolitiske  
               handlerum samt Domstolens indfydelse på VK-regeringens udlændingepolitik  

 
 
Kilde: Min tilpassede analysemodel med afsæt i Molins model, demokratiteorierne samt Hoffmanns fokus på   
           politisk system og formelle forpligtelser. 
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til at tage stilling til forbeholdene” (Statsministeriet 2007:70). Dette regeringsgrundlag fremhæver 

VK-regeringens ønske om en folkeafstemning hele to gange (ibid. 72), hvilket i forlængelse af IG 

kan tolkes som en meget stor interesse for at tilbagerulle distanceringsperiode I (1993-2001) og den 

daværende distanceringsperiode II (2001-2009). VK-regeringen havde stor interesse i at bringe 

Danmark tilbage i Europa i stedet for at være på sidelinjen, hvilket VK-regeringen slog fast, da det i 

samme regeringsgrundlag fremgik, at Danmark skulle deltage fuldt og helt i EU (ibid. 70).  

 

VK-regeringen udskrev dog ikke folkeafstemning om afskaffelse eller en ændring af RIA-

forbeholdet. Dette kan tolkes som et udtryk for, at RIA-forbeholdet netop omfatter politikområder 

af følsom karakter som antaget i IG. jf. high politics. Fraværet af en folkeafstemning kan samtidig 

tolkes som et udtryk for VK-regeringens frygt for nederlag, hvis vælgerflertallet skulle forkaste 

forslaget om afskaffelsen eller ændringen af RIA-forbeholdet, hvilket Stevnsborg (2012:96-97) 

understøtter. Dette kommer jeg løbende ind på i nærværende analyse. 

 

5.1.1. Støttepartiets DF’s mærkesag: Udlændingepolitikken 

Én af DF’s vigtigste mærkesager er udlændingepolitikken. DF mener, at en stram dansk 

udlændingepolitik sikrer dansk velfærd, og udlændingepolitikken skal derfor være økonomisk 

ansvarlig (Dansk Folkeparti 2012a). Som støtteparti for VK-regeringen stod DF derfor stærkt på 

udlændingepolitikken, hvilket spillede ind på VK-regeringens udlændingepolitik, da DF traditionelt 

krævede udlændingepolitiske indrømmelser fra VK-regeringens side for til gengæld at lægge 

stemmer til indenrigspolitiske anliggender (Geist & Dahlin 2011; Jensen 2008:417-418; TV2 

Finans 2008). Selvom DF er et EU-skeptisk parti, går DF ind for et tæt samarbejdende Europa, men 

partiet er dog samtidig fortaler for et suverænt og dermed selvbestemmende Danmark, hvor andre 

instanser ikke må være over GRL (Dansk Folkeparti 2012b). DF er derfor generelt imod det 

overstatslige samarbejde i EU. DF går således også ind for at bevare alle de danske forbehold, der 

har ”sikret Danmark [...] selvbestemmelse på retsområdet” (Dansk Folkeparti 2012c), ligesom 

partiet i forbindelse med ikke-vestlig indvandring til EU slår fast, ”at Danmark skal beholde det 

retsforbehold, der sikrer os retten til at føre vores egen, selvstændige udlændingepolitik” (Dansk 

Folkeparti 2009a).  

 

Hvor VK-regeringen gerne ville afskaffe de danske forbehold, ville DF bevare dem. DF’s 

daværende EU-ordfører Morten Messerschmidt argumenterede efter Metock-dommen for et femte 
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dansk EU-forbehold på udlændingeområdet, så Domstolen ikke kunne blande sig i eller anfægte 

dansk udlændingepolitik ved at annullere danske regler på området og dermed gøre danske regler 

dårligere (Dansk Folkeparti 2012c; Nielsen 2009). Dette var ifølge DF sket med med Metock-

dommen, hvorfor partiet ville have indført det femte forbehold, så Domstolen ikke fremover kunne 

blande sig i udlændingepolitikken (Nielsen 2009). Dette viser tydeligt, at DF står fast på, at 

Danmark skal have udlændingepolitisk suverænitet over for EU. DF’s tilgang er derfor, at EU og 

især Domstolen ikke skal blande sig i udlændingepolitikken, da dette er et område, hvor Danmark 

er og skal forblive suveræn. Jeg kommer nærmere ind på DF’s tilgang til Metock-dommen og 

Domstolen i særdeleshed i afsnit 5.3.1. 

 

5.2 Opholdsdirektivet og unionsborgeres ret til familiesammenføring 

Allerede i 1958 med RT’s ikrafttræden byggede EU på princippet om fri bevægelighed, hvilket 

løbende har udbygget EU til det omfattende samarbejde, det er i dag. Fri bevægelighed har således 

spillet en afgørende rolle for EU’s udvikling, idet traktater såvel som afledt EU-ret som 

udgangspunkt har handlet om at afskaffe barrierne for fri bevægelighed i fællesmarkedet, senere det 

indre marked. Med MT gjaldt personers fri bevægelighed ikke for tredjelandsstatsborgere, der 

opholdt sig lovligt i EU og ej heller for senere nytilkomne indvandrere (Kornø Rasmussen 

2006:33), men siden AMT har Kommissionen, Rådet og EP fremmet en fælles politik på området 

gennem forslag til og vedtagelse af diverse retsakter (ibid. 57-67). Da Danmark ikke deltager i EU’s 

fælles asyl- og indvandrerpolitik, er Danmark som nævnt derfor heller ikke underlagt de retsakter, 

der bliver vedtaget på dette område. 

 

De fælles regler for unionsborgernes ret til frit at færdes og opholde sig i andre EU-lande er løbende 

blevet udvidet gennem forordninger og direktiver, som udmøntede sig i Opholdsdirektivet af 29. 

april 2004 (Den Europæiske Unions Tidende 2004). Reglerne for opholdsret i EU er derfor i takt 

med samarbejdets udvikling blevet udvidet, og Domstolen har ligeledes udvidet reglerne gennem 

domme, der har udvidet retten til familiesammenføring (Dahllöf 2008a:4-5).  Opholdsdirektivet, der 

omfatter retten til fri bevægelighed og tidsubegrænset ophold i EU-landene for unionsborgere og 

deres familiemedlemmer blev således vedtaget for at fremme personers fri bevægelighed i EU. 

Danmark var med VK-regeringen i spidsen i perioden 2002-2003 med til at forhandle og vedtage 

Opholdsdirektivet, der skulle implementeres i dansk ret inden 30. april 2006 (Eur-Lex 2008b). Som 

det eneste parti i Folketinget afviste DF vedtagelsen af direktivet (Wind 2008:108).  
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Hvad angår implementeringen af et direktiv, er det op til EU-landene selv at implementere 

direktivet i deres nationale ret, idet implementeringen skal gennemføre direktivets mål og derfor 

kun binder staten juridisk, hvad angår disse mål (Nedergaard 2010a:50). Implementeringen tillader 

derfor medlemsstaterne at fortolke og tilpasse direktivet ud fra nationale interesser (ibid.), hvorfor 

VK-regeringen kunne tilpasse implementeringen af Opholdsdirektivet ud fra danske interesser.12  

 

5.3 Metock-dommen  

Akrich-dommen i 2003 (C-109/01)13 gjorde det muligt for EU-landene at indføre en national 

betingelse om, at opholdsretten for familiemedlemmer til unionsborgere var betinget af forudgående 

lovligt ophold i et andet EU-land, hvilket Danmark sammen med 10 andre EU-lande indførte (Eur-

Lex 2008b) forud for Opholsdirektivets vedtagelse og implementering. Med Metock-dommen blev 

denne betingelse dog erklæret i konflikt med Opholdsdirektivet (ibid.). Domstolen, der ikke er 

bundet af sine domme (Biering 2010:61), omstødte med Metock-dommen Akrich-dommen og 

annullerede dermed VK-regeringens krav om forudgående lovligt ophold i et andet EU-land som 

betingelse for at opnå familiesammenføring – dette krav benævner jeg i resten af analysen VK-

regeringens krav.  

 

For at en herboende dansk statsborger kan opnå familiesammenføring med en 

tredjelandsstatsborger, skal danskeren benytte sig af sin ret til fri bevægelighed for at kunne opnå 

familiesammenføring efter EU-reglerne. Derfor skal den herboende danske statsborger tage ophold i 

et andet EU-land og dermed udøve sin ret til fri bevægelighed. Når den herboende dansker udøver 

denne ret,”giver EU-retten den danske statsborger krav på at få familiemedlemmet med tilbage til 

sit hjemland, som det udtrykkeligt blev fastslået i Akrich-dommen” (Pagh 2009:36). EU’s 

familiesammenføringsregler gælder således først for en herboende dansk statsborger, når denne har 

udøvet sin ret til fri bevægelighed. Sådan var reglerne også før Metock, men Udlændingeservice 

havde misinformeret om EU’s familiesammenføringsregler, hvorigennem herboende danske 

statsborgere kunne omgå VK-regeringens krav og gennem EU-reglerne få familiesammenføring 

med en tredjelandsstatsborger – forudsat, at denne havde havde haft forudgående lovligt ophold i et 

andet EU-land. En herboende dansk statsborger kunne altså først støtte ret på EU-reglerne, når 

                                                 
12 Jeg kommer ikke nærmere ind på den danske implementering af Opholdsdirektivet men vil blot nævne, at RIA-
forbeholdet gav VK-regeringen handlerum til at indføre eller beholde udlændingepolitiske skærpelser henholdsvis før 
og efter direktivets vedtagelse (Den Europæiske Unions Tidende 2004:87). 
13 Se sammendrag af Akrich-dommen i bilag 3, side 100-102 
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han/hun udøvede sin ret til fri bevægelighed. Metock-dommen ændrede således ikke de danske 

familiesammenføringsregler for herboende danske statsborgere men for unionsborgere, der udøver 

sin ret til fri bevægelighed.  

 

Til gengæld gjorde Metock-dommen det muligt for unionsborgere at opnå familiesammenføring 

med en ægtefælle fra tredjeland, uden at tredjelandsstatborgeren havde haft forudgående lovligt 

ophold i et andet EU-land. Metock-dommen annullerede således VK-regeringens krav, da det er 

EU-retten, der gælder, når national ret er i konflikt med EU-retten uanset tidspunktet for 

vedtagelsen af den nationale ret. Herboende danske statsborgere, der udøver sin ret til fri 

bevægelighed samt unionsborgere ville efter Metock-dommen således kunne opnå 

familiesammenføring i Danmark uden tredjelandsstatsborgerens forudgående lovligt ophold i et 

andet EU-land. 

 

5.3.1 VK-regeringens tilgang til Metock-dommen 

Inden Domstolen afsagde Metock-dommen den 25. juli 2008, afgav Danmark indlæg i sagen 

(Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008) sammen med de 10 andre lande, 

der havde indført kravet om forudgående lovligt ophold for at opnå familiesammenføring mellem 

unionsborgere og tredjelandsstatsborgere. Dette viser, at Danmark forsøgte at påvirke udfaldet af 

domstolens afgørelse, hvilket i forlængelse af IG kan tolkes som et udtryk for VK-regeringens 

varetagelse af nationale interesser. 

 

Metock-dommen ”forårsagede betydelige kontroverser i nogle medlemsstater, navnlig Danmark, 

hvor det blev anført, at der var skabt et smuthul i indvandringslovgivningen, som kunne gøre det 

lettere for tredjelandsstatsborgere at få gjort deres situation "lovlig" ved at gifte sig med en EU-

borger” (Eur-Lex 2008b). Andre domme før Metock14 har underkendt nationale 

familiesammenføringsregler af hensyn til unionsborgernes fri bevægelighed og deres afledte ret til 

familiesammenføring qua den fri bevægelighed (Pagh 2009:37). Metock-dommen var derfor ikke 

den første dom, der annullerede nationale familiesammenføringsregler15, hvilket Europaudvalget 

                                                 
14 F.eks. Singh-dommen fra 1992 (C-370/90), Carpenter-dommen fra 2002 (C-60/00) samt Eind-dommen fra 2007 (C-
1/05) (Dahllöf 2008a:4-5). 
15 Efterfølgende har Domstolen bekræftet Metock-dommens principper med Sahin-dommen fra 2008 (C-551/07) (Eur-
Lex 2008b; Pagh 2009:37-38), ligesom reglerne for opholdsret er blevet fortolket yderligere udvidende med f.eks.  
Ibrahim-dommen fra 2010 (C-310-08) og Zambrano-dommen fra 2011 (C-34/09 (Eur-lex 2010; 2011; Fich et al. 
2011:186). 
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var blevet orienteret om (Dahllöf 2008a:6). VK-regeringen såvel som Folketing vidste således godt 

– eller burde have vidst – at Domstolen med sine domme havde tradition for at udvide 

unionsborgernes ret til familiesammenføring.  

 

Den danske kritik af Metock-dommen16 gik især på, at Domstolen havde overskredet sine beføjelser 

i forhold til dansk udlændingelovgivning, og dommen blev af kritikerne tolket som et angreb på 

VK-regeringens udlændingepolitik. Flere regeringsmedlemmer kritiserede Domstolen – her især 

daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (Haar & Skovrind 2008:12). I en kronik 2. 

august 2008 i Berlingske Tidende slog Rønn fast, ”at det nu er på tide at rejse det principielle 

spørgsmål, om ikke EU-Domstolen har fået for meget magt og er til skade for EU-demokratiet, og 

om ikke EU på den måde også bestemmer for meget over dansk udlændingepolitik“ (Wind 

2008:108). I forlængelse af mit teoretiske grundlag kan dén tilgang, Rønn giver udtryk for i sin 

kronik, forklares med den danske tradition for parlamentssuveræniteten samt den heraf afledte 

manglende tradition for domstolskontrol. Danmark har i kraft af flertalsdemokratiet ikke tradition 

for domstolskontrol, og derfor er en domstol, der annullerer Folketingets beslutninger, et fremmed 

og samtidig uvelkomment element i Danmark som følge af traditionen for parlamentssuverænitet. 

Dette viser Rønns udtalelse også. 

 

I endnu en Berlingske Tidende-kronik dagen efter kritiserede Rønn ”EU-Domstolens mulighed for 

at udbygge EU-retten gennem sine domme” (Nedergaard 2010a:92), men tre dage senere 

understregede Statsminister Fogh, ”at Danmark ville rette sig efter EU-reglerne og nedtonede 

sagens betydning for antallet af familiesammenføringer” (ibid.). Wind (2008) vurderer, at Fogh 

som statsminister ikke på noget tidspunkt i debatten leverede ”et hverken hel- eller halvhjertet 

forsvar for EU’s grundlæggende principper” (109), hvorfor Fogh nedtonede sin traditionelle EU-

entusiasme. En nedtonet EU-entusiasme fra politikernes side skal ifølge Stevnsborg (2012:96) ses i 

lyset af vælgerne, der netop skal genvælge politikerne, og politikerne vil derfor nedtone EU-

entusiasmen i situationer, hvor EU bliver betragtet negativt for netop at tækkes vælgerne. Foghs 

dæmpede EU-entusiasme kan således delvist forklares på baggrund af den meget omdiskuterede 

Metock-dom, der ifølge Wind (2008:108) skabte et negativt billede af EU blandt danske vælgere, 

og set i lyset heraf havde Metock-dommen en negativ indvirkning på den danske opninion, jf. 

opinionsfaktoren. 
                                                 
16 For en gennemgang af udviklingen i de politiske partiers tilgang til Metock-dommen og Domstolen generelt i 
perioden 25. juli 2008 til 25. august 2008 se Wind (2008). Hykleri og dobbeltspil.  
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Rønn slog i et åbent samråd i Europaudvalget 12. august 2008 fast, at Metock-dommen ikke falder 

ind under de danske undtagelser men under det indre marked, hvorfor ”det er reglerne dér, der 

begrunder en anden ret end den, man direkte kan læse ud af udlændingeloven” (Folketinget 

2008:1220). Hun slog dog samtidig fast, at regeringen var meget utilfreds med dommen, idet 

Domstolen ændrede retspraksis ved at omgøre Akrich-dommen (ibid. 1220-1221). Samtidig 

påpegede hun, at det danske indlæg i sagen, som blev fulgt op af indlæg fra 10 andre EU-lande, 

ikke havde den ønskede effekt, og ”det ser ud til, at det meget klart siges, at man ikke kan stille 

krav om lovligt ophold” (ibid. 1221). Rønn påpegede også, at regeringen mente, at Domstolen med 

Metock-dommen var gået for vidt i forhold til, hvad der bliver besluttet og snakket om i Rådet, 

hvorfor hun som integrationsminister ville arbejde for at skabe konsensus i Rådet omkring en 

ændring af magtfordelingen i EU (ibid. 1222,1226) – her med henblik på henholdsvis Rådet og 

Domstolen. Rønn forventede, ”at de fleste i den danske befolkning ville finde det fuldkommen 

grotesk, hvis man forestillede sig, at en afvist asylansøger i Danmark gennem ægteskab med en, der 

rejste til Sverige, kunne få familiesammenføring og rejse tilbage til Danmark” (ibid. 1237). 

Metock-dommen gav netop afviste asylansøgere ret til ophold i EU, hvis de er gift med en 

unionsborger, der udøver sin ret til fri bevægelighed, jf. annulleringen af kravet om forudgående 

lovligt ophold. Stevnsborg (2012:96) påpeger også, at VK-regeringen agerede ud fra en forventning 

om, at danske vælgere ville reagere meget kraftigt på Metock-dommen, hvilket Rønn-citatet 

illustrerer. 

 

På samrådsmødet gav Rønn udtryk for VK-regeringens kritiske tilgang til Metock-dommen, og 

regeringen ville derfor udtrykke sin utilfredshed i Rådet og forsøge at få opbakning til at få 

Opholdsdirektivet ændret. VK-regeringen var således opsat på at få ændret en del af EU-reglerne til 

fordel for dansk udlændingepolitisk suverænitet, hvilket faldt i tråd med DF’s kritiske tilgang til 

dommen (Geist & Dahlin 2011). DF og EU-Domstolskritikeren Hjalte Rasmussen argumenterede 

for, at Danmark ikke kunne være underlagt Metock-dommen grundet RIA-forbeholdet (Böttcher 

2008b:10), men trods forbeholdet var Danmark på linje med alle andre EU-lande formelt forpligtet 

til at følge dommen (Nedergaard 2010a:92). Domstolen tolkede Opholdsdirektivet ud fra princippet 

om fri bevægelighed for personer, hvorfor Domstolen med Metock-dommen slog fast, at kravet om 

forudgående lovligt ophold i et EU-land for at opnå familiesammenføring var en barriere for den fri 

bevægelighed. De 11 EU-lande, der efter Akrich-dommen i 2003 havde indført dette krav, måtte 

acceptere, at kravet ikke længere fandt anvendelse, og VK-regeringens krav blev med dommen 
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annulleret af Domstolen. Domstolen skabte således en form for integration, som Danmark anført af 

VK-regeringen – og set i forlængelse af IG – ikke havde interesse i. 

 

På baggrund af Metock-dommen og den efterfølgende skarpe kritik, som især DF rettede mod 

integrationsministeren og VK-regeringen, samt DF’s krav om udlændingepolitiske skærpelser efter 

Metock-dommen (Geist & Dahlin 2011; TV2 Finans 2008), indgik VKO i september 2008 en 

politisk aftale, hvori VK-regeringen blandt andet forpligtede ”sig til at søge EU’s opholdsdirektiv 

ændret og gav tilsagn om en juridisk redegørelse om forholdet mellem grundloven og EF-

domstolens kompetencer” (Pagh 2009:34). Senere skærpede VKO udlændingepolitkken med 

Finanslovsforliget for 2010 (Finansministeriet 2009). Aftalen af 22. september 2008 slog fast, at 

VKO ”vil fastholde den konsekvente kurs i udlændingepolitikken” (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 2008a:1), men aftalen slog også fast, at ”regeringen vil efterleve 

dommen i Metock-sagen. Til trods for VK-regeringens accept af dommen, ville regeringen med 

aftalen med DF – der tilkendegav, ”at udlændingepolitikken er dansk suverænitet, og at man i 

konsekvens heraf ikke mener, at man skal følge dommen i Metock-sagen” (ibid.) – arbejde for at 

beholde kravet om forudgående lovligt ophold som indført efter Akrich-dommen i 2003 (ibid. 4).  

 

Rådets integrationsministre tilkendegav 25. september 2008, at de ville se frem til Kommissionens 

svar angående Opholdsdirektivet og Metock-dommen (The Council of The European Union 

2008:9), og både Storbritannien og Irland støttede op om Danmarks krav om at få Opholdsdirektivet 

ændret (Lauritzen & Søndergaard 2008).  

 

I november 2008 slog Fogh i en folketingsdebat fast, at EU-lande har pligt til at overholde 

Domstolens afgørelser (Biering 2010:65). Statsministeren fastslog således, at Danmark var 

forpligtet til at følge Metock-dommen og han bekræftede dermed EU-rettens forrang. På trods heraf 

indgik VKO aftale om, at Rønn skulle arbejde i Rådet for at få Opholdsdirektivet ændret, hvilket 

delvist illustrerer DF’s magt over for VK-regeringen, jf. den parlamentariske faktor. Aftalen viser 

tydeligt, hvordan en mindretalsregering må tage alliancestrategiske hensyn, og dette illustrerer, 

hvordan den danske norm for negativ parlamentarisme spillede ind på VK-regeringens ageren. I 

forlængelse af IG viser denne ageren samtidig, at opholdsret er et såkaldt high politics-område for 

Danmark. 
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I december 2008 afviste Kommissionen at ændre Opholdsdirektivet og præsenterede i stedet en 

vejledning over, hvordan direktivet skal anvendes af EU-landene. Kommissionen fremhævede 

samtidig, at EU-landene kan træffe foranstaltninger for at forhindre direktivets misbrug (Eur-Lex 

2008b). På trods af afvisningen fra Kommissionen ville Rønn fortsat arbejde for at få direktivet 

ændret (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2008b), hvilket i forlængelse af IG 

viser, at Opholdsdirektivet omfatter nationale kerneområder, hvorpå Danmark vil forblive 

suveræne. Den danske tradition for parlamentssuverænitet og den heraf afledte opfattelse af 

domstolskontrol som værenede illegitimt grundet den ikke folkevalgte dommerstand kan ligeledes 

bidrage til at forklare VK-regeringens indsats i Rådet for at få Opholdsdirektivet ændret. 

 

Wind (Nielsen 2009) og Nedergaard (2008) vurderer, at det reelt ikke var muligt for VK-regeringen 

at få tilstrækkelig opbakning i Rådet til en ændring af Opholdsdirektivet. Ifølge Wind (Nielsen 

2009) var regeringen klar over dette, da den indgik aftalen med DF. Hun (ibid.) vurderer, at der i 

Rådet ikke var stemning for at opstille barrierer for den fri bevægelighed, hvilket Nedergaard 

(2008) er enig i. Wind (Nielsen 2009) vurderer, at der i Rådet var langt større stemning for, at 

Danmark skulle afskaffe RIA-forbeholdet frem for en ændring af Opholdsdirektivet. Dette ville dog 

kræve en folkeafstemning, da forbeholdet kun kan afskaffes ved en folkeafstemning, jf. 

opinionsfaktoren. Den danske opinion i perioden august-september 2008 var dog ikke for en 

afskaffelse af RIA-forbeholdet (Kelstrup et al. 2008:421), og vælgerflertallet ville således beholde 

forbeholdet. Der blev som nævnt tidligere heller ikke udkrevet en sådan folkeafstemning, og VK-

regeringens europapolitiske handlerum var derfor fortsat begrænset af vælgerhensynet, idet 

danskerne ifølge Kelstrup et al. (ibid. 420) i forbindelse med Metock-dommen vendte sig mod EU. 

Dette kan tolkes som en afspejling hos vælgerne af den generelt negative debat i Danmark omkring 

Domstolens indflydelse på udlændingepolitikken. 

 

Ifølge Pagh (2008a; 2008b; 2009:37) overreagerede danske politikere på Metock-dommen, da han 

vurderede, at de reelle konsekvenser af dommen ikke var nær så omfattende, som den danske debat 

antydede. Ifølge Paghs (2009) vurdering var der ikke”belæg for, at Metock-dommen skulle 

afstedkomme større ændringer i omfanget af familiesammenføringer i Danmark” (37), hvilket 

politikerne hævdede ville ske efter Metock-dommen. I forbindelse med VK-regeringens ageren 

påpeger Pagh (2008a), at VK-regeringen selv stemte ”for et direktiv, der giver vandrende 

unionsborgere ret til at medtage ægtefæller. Så hvis noget er gået galt, må det være, fordi man ikke 
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var omhyggelig nok ved direktivets vedtagelse” (6). Der kan i den forbindelse argumenteres for, at 

jo mere upræcise direktivets formuleringer er, jo større råderum har Domstolen til at fortolke 

udvidende. I forbindelse med Opholdsdirektivet påpeger Pagh (ibid.), at Folketinget ikke rejste 

”krav om, at Danmark skulle stemme imod” (6), og han påpeger således det skisma, der kan opstå 

mellem EU-medlemsstaterne og Domstolen: Et EU-land forhandler og vedtager et direktiv, men 

modsætter sig direktivets bestemmelser, når Domstolens fortolkning af direktivet, får konsekvenser 

for den nationale ret. Dette skisma illustrerede VK-regeringen efter Metock-dommen og viste 

således også, at der ikke var nogen klar linje i dens tilgang til EU: VK-regeringen havde forhandlet 

direktivet på plads efter forhandlingsmandat fra Europaudvalget men modsatte sig Domstolens 

fortolkning af Opholdsdirektivet i sommeren 2008. Manglen på en klar linje kan ifølge Stevnsborg 

(2012:96) forklares med, at da VK-regeringen forhandlede Opholdsdirektivet på plads, var 

direktivet politisk opportunt og dermed en passende retsakt, hvilket øjensynligt ikke længere var 

tilfældet med Metock-sagen og den efterfølgende dom.  

 

Der kan derfor argumenteres for, at Rådet ikke præciserede Opholdsdirektivets indhold 

tilstrækkeligt, hvorfor Rådets manglende præcisering af, hvem, der er familiemedlemmer, derfor 

efterlod rum til Domstolens udvidende fortolkning, jf. Opholdsdirektivets betragtning 5 (Den 

Europæiske Unions Tidende 2004:79). Det kan på baggrund heraf igen diskuteres, hvorvidt 

Domstolens integrationsskabende retspraksis udgår fra medlemsstaterne selv, når de med 

Opholdsdirektivet efterlod rum for udvidende fortolkninger i forhold til familiesammenføringer. Set 

i lyset af VK-regeringens krav samt dens ageren efter Metock-dommen var det fra Danmarks side 

ikke hensigten med Opholdsdirektivet, at unionsborgere skulle kunne familiesammenføres med 

tredjelandsægtefæller, uden at disse havde haft forudgående lovligt ophold i et EU-land. Der kan 

således argumenteres for, at jo mere upræcise regler, Rådet vedtager, jo større råderum efterlader 

regeringerne til Domstolen. Samtidig kan der dog argumenteres for, at Domstolen qua sin 

dynamiske fortolkningsstil tillægger Opholdsdirektivet et indhold, som ikke var Rådets hensigt. 

Pagh (2008a:6) påpeger, at Rådet med Opholdsdirektivet kunne have præciseret, hvem reglerne om 

fri bevægelighed for unionsborgerens familie omfattede, hvis det havde været i regeringernes 

interesse.  Der kan derfor argumenteres for, at Domstolen med Metock-dommen udfyldte et hul i 

Opholdsdirektivet, som Rådet ikke havde taget højde for – eller for den sags skyld forudset – under 

forhandlingsprocessen med Opholdsdirektivet. 
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5.4 Divergerende vurderinger af Metock-dommen 

Der var stor variation i danske EU-eksperters samt VK-regeringens vurderinger af Metock-

dommen. På den ene side stod den traditionelt domstolskritiske Rasmussen, der på foranledning af 

DF udarbejdede et responsum, som han fremlagde 23. februar 2009: RESPONSUM om Metock-

dommen. Suverænitetsaspekter af dommen i forhold til grundlovens § 20 (Rasmussen 2009). 

Rasmussen (ibid. 11; Jacqueson 2010:277) konkluderede, at Metock-dommen var ulovlig, idet den 

– ud fra hans tolkning – var et brud på GRL, og han opfordrede direkte til, at Danmark ikke skulle 

følge dommen.  På den anden side stod Justitsministeriet, der 22. april 2009 fremlagde Redegørelse 

for forholdet mellem EU-Domstolens kompetence og Grundloven (Justitsministeriet 2009). 

Justitsministeriet slog fast, at Opholdsdirektivet  

 

er vedtaget på grundlag af EF-Traktatens artikel 12, 18, 40, 44 og 52, som ikke er 
omfattet af det danske retlige forbehold [...]. Det forhold, at de tredjelandsstatsborgere, 
som Metock-sagen vedrører, er afviste asylansøgere i en medlemsstat (som var gift med 
unionsborgere, der havde gjort brug af deres ret til fri bevægelighed), ændrer således 
ikke ved, at dommen omhandler rettigheder for de personer, der er omfattet af reglerne 
om den frie bevægelighed. Disse regler gælder fuldt ud for Danmark (ibid. 33-34).  

 

Justitsministeriet konkluderede yderligere, at der ikke var problemer i forholdet mellem mellem 

Domstolen og GRL – hverken hvad angik Domstolens ”kompetence til at afgøre tvivlsspørgsmål 

om udstrækningen af EU’s kompetence” (ibid. 4), eller dens ”retsskabende virksomhed inden for 

traktatens rammer eller [...] fortolkningsstil” (ibid.). Justitsministeriets konklusion er således langt 

fra Rasmussens konklusion, hvilket viser, at jurister i deres fortolkninger, kan komme frem til 

meget forskellige konklusioner, som Stevnsborg (2012:93) også påpeger. Om Domstolen med 

Metock-dommen dømte ulovligt i forhold til GRL er derfor et fortolkningsspørgsmål. 

 

Rasmussens vurdering samt skarpe kritik af Domstolen gav indtryk af, at Danmark qua RIA-

forbeholdet ikke kunne være underlagt Metock-dommen, hvorimod Winds (Blüdnikow 2011; Wind 

2008), Nedergaards (Blüdnikow 2011), Paghs (2008a; 2008b) samt Jacquesons (2010) vurderinger 

af Domstolen peger i den modsatte retning. Ifølge Stevnsborg (2012:93-96) skal divergerende 

vurderinger af domme samt Domstolen ses i lyset af forskellige fortolkninger men også forskellige 

baggrunde, jf. en juridisk baggrund over for en samfundsvidenskabelig baggrund. Hvor juristen 

Rasmussen (Böttcher 2008b; Karkov 2011; Rasmussen 2009; 2011a; 2011b) på den ene side ser 

Domstolens såkaldt aktivistiske virke som værende i konflikt med GRL samt den danske tradition 
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for parlamentssuverænitet, ser Wind (Blüdnikow 2011; Wind 2008), Nedergaard (Blüdnikow 

2011), Pagh (2008a; 2008b) og Jacqueson (2010) Metock-dommen som en dom, hvori Domstolen 

blot fulgte retspraksis, idet den fortolkede Opholdsdirektivet ud fra EU’s grundlæggende princip om 

fri bevægelighed. På linje med Rasmussens tilgang kan VK-regeringens ageren delvist forklares 

med afsæt i parlamentssuveræniteten og skal derfor ses i lyset af den parlamentariske faktor og 

opinionsfaktoren: Enhver regering søger at blive genvalgt, hvorfor den ikke nødvendigvis kan agere 

ud fra ”egne” interesser, men en mindretalsregering må tage hensyn til støtteparti og vælgere. VK-

regeringens ageren efter Metock-dommen skal derfor ses i lyset af hensynet til DF såvel som 

danske vælgere, hvilket jeg uddyber nærmere i afsnit 5.6.  

 

De varierende tilgange til Domstolen kræver en kort diskussion af, hvorvidt det er berettiget at 

kalde Domstolen aktivistisk samt en vurdering af Domstolens integrationsskabende rolle.  

 

Ifølge Hix (2005:134-136) kan Domstolens rolle som integrationsskabende institution betragtes ud 

fra to forskellige tilgange. I den første tilgang (ibid. 134-135) betragtes Domstolens domme som en 

naturlig forlængelse af EU-retten qua Domstolens fortolkning af traktaterne og den afledte ret. Ud 

fra dette synspunkt dømmer Domstolen ud fra en formålsfortolkning af, hvad lovgiverne har 

bestemt uden bevidst at ville fremme sin egen rolle i integrationsprocessen. Denne 

formålsfortolkning fremhævede jeg i kapitel 3.  

 

I den anden tilgang (ibid. 136) betragtes Domstolen som en aktivistisk og politiserende aktør i 

integrationsprocessen, idet den bevidst søger at fremme integrationen gennem sine domme og 

dermed bevidst øger sin egen rolle i samarbejdet. Ifølge denne tilgang øger Domstolen sin rolle over 

for Kommissionen, Rådet og nationale Domstole hver gang, den får muligheden for det.  

 

Domstolens integrationsskabende rolle kan således tolkes som enten en naturlig forlængelse af EU-

retten qua målet om den stadigt snævrere union, eller som en bevidst integrationsfremmende 

institution – den såkaldt aktivistiske Domstol – på bekostning af nationalstatens selvbestemmelse. 

Her læner Wind, Nedergaard, Pagh og Jacqueson sig op af førstnævnte tilgang, og Rasmussen læner 

sig op ad sidstnævnte tilgang, idet han anser Metock-dommen som en aktivistisk dom, der bør 

vække bekymring i medlemsstaterne (Böttcher 2008b:10; 2011a; 2011b). Rasmussen har gennem 

sin forskning og i sit forfatterskab traditionelt være stor kritiker af Domstolen, og ifølge Stevnsborg 
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(2012:94) får Rasmussen formuleret sin kritik skarpt og ”måske mere skarpt og spidst end han 

nødvendigvis mener” (ibid). Stevnsborg (ibid.) påpeger, at Rasmussen med sit indgående kendskab 

til Domstolen er klar over, at Domstolen kan nå frem til andre resultater, end dem han selv kommer 

frem til. Som fremhævet i kapitel 3 anvender Domstolen og danske domstole samme 

fortolkningsmetoder, men selve deres fortolkninger divergerer, jf. formålsfortolkning og ordlydsnær 

fortolkning. Set i lyset heraf er Rasmussen klar over, at Domstolen ofte vil konkludere anderledes 

sammenlignet med danske domstole/jurister grundet deres divergerende fortolkninger til trods for 

den samme fortolkningsmetode. 

 

Der kan argumenteres for, at VK-regeringen lænede sig op ad begge tilgange som præsenteret af 

Hix, idet VK-regeringen slog fast, at den ville følge Metock-dommen, men samtidig aftalte VKO, at 

regeringen skulle søge at få Opholdsdirektivet ændret. VK-regeringen gav således indtryk af, at 

Domstolen ikke kunne tillade sig at dømme, som den gjorde og dermed ej eller tillade sig at 

annullere en dansk familiesammenføringsregel. Overvejende kan VK-regeringen på baggrund af 

dens ageren dog placeres i den sidstnævnte tilgang, idet VK-regeringen gav indtryk af, at 

Domstolen ikke kunne tillade sig at annullere VK-regeringens krav, og at Domstolen havde fået for 

meget magt over for medlemsstaterne. På baggrund heraf kan der argumenteres for, at VK-

regeringen modsatte sig EU’s grundlæggende principper om fri bevægelighed og forrang samt gik 

imod det direktiv, regeringen selv havde været med til at forhandle på plads. Dette kan synes 

paradoksalt, men kan dog forklares med afsæt i min tilpassede analysemodel for nærværende 

kapitel: VK-regeringen agerede ud fra, hvordan den forventede, vælgerne ville agere på dommen, 

men også ud fra DF’s krav om at få Opholdsdirektivet ændret. Spørgsmålet er dog, om Domstolen 

bevidst fremmer integrationen gennem sine domme, eller om den blot arbejder ud fra EU’s 

grundlæggende principper?  

 

Domstolen kan  ikke selv tage initiativ til det præjudicielle samarbejde, der initieres af nationale 

domstole på baggrund af en opstået tvivl i fortolkningen eller gyldigheden af EU-retten i forhold til 

national ret. Dette tvivlsspørgsmål forholder Domstolen sig til ud fra traktatgrundlagets 

bestemmelser, hvorfor en beskyldning om domstolsaktivisme kan synes urimelig. På den anden side 

kan Domstolen inddrage mere i sine afgørelser, end den bliver spurgt om af de nationale domstole. 

Dette demonstrerede Domstolen med Costa mod Enel-dommen i 1964 (Wind 2002:202), hvorfor 

argumentet om domstolsaktivisme på sin vis kan være begrundet. 
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Danmark har ikke tradition for at initiere det præjudicielle samarbejde, hvilket Wind har 

dokumenteret samt argumenteret for årsagerne hertil i sin omfattende forskning (Martinsen & Wind 

2010; Wind 2006; 2007; 2009a; 2009b; 2010; 2011; Wind et al. 2009). Wind forklarer dette med 

afsæt i det danske flertalsdemokrati og den heraf afledte manglende tradition for domstolskontrol 

med lovgiverne. Argumentet er, at Danmark qua flertalsdemokratiet generelt opfatter 

domstolskontrol som værende illegitimt, hvilket især skyldes, at dommerne ikke er demokratisk 

valgte og derfor ikke repræsenterer folkeviljen (Wind 2009a). Wind (ibid.) påpeger samtidig, at 

danskerne har stor tillid til de folkevalgte politikere, hvorfor der netop kan argumenteres for, at 

opinionsfaktoren spillede ind på VK-regeringens ageren efter Metock. I kraft af RIA-forbeholdet, 

der som påpeget tidligere kan tolkes som en legitimering af dansk EU-medlemskab, kan VK-

regeringens ageren således tolkes ud fra beskyttelsen samt fastholdelselsen af udlændingepolitisk 

suverænitet over for EU som vedtaget af vælgerflertallet. 

 

5.4.1 Princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed 

Med Metock-dommen demonstrerede Domstolen sin rolle som integrationsskabende institution på 

baggrund af EU’s grundlæggende princip om fri bevægelighed, hvilket VK-regeringen kritiserede 

den for. Som argumenteret for af Pagh (2008a), Wind (2009a; Blüdnikow 2011) Nedergaard 

(Blüdnikow 2011) samt Jacqueson (2010) var det urimeligt at anklage Domstolen for at være 

aktivistisk og som en instans, der underminerer demokratiet, idet den med Metock-dommen blot 

arbejdede ud fra EU’s grundlæggende princip om fri bevægelighed. Og dommen blev samtidig 

afsagt på baggrund af en henvendelse fra en national domstol, hvorfor der kan argumenteres for, at 

Domstolen blot tog stilling til det fremsatte tvivlsspørgsmål i forlængelse af Opholdsdirektivet og 

traktatgrundlaget og dermed fremmede retssikkerheden i EU.  

 

I forhold til fri bevægelighed fremhæver Pagh (2008a:6): 

 
Allerede i 1968 vedtog EF den første forordning om arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for Fællesskabet, hvori det bl.a. anføres: »den frie bevægelighed for arbejdstagere 
og deres familie er en fundamental ret«.Fem år før det danske EF-medlemskab stod det 
således klart, at EF-traktatens regler om arbejdskraftens fri bevægelighed også omfatter 
deres familier, og at EF har kompetence til at fastsætte nærmere regler for retten til at 
være sammen med familie ved ophold i andre medlemsstater. Der er ingen støtte til, at 
denne kompetence er blevet indskrænket ved de senere traktatændringer, og da det 
danske forbehold fra 1993 alene vedrørte EUs nye kompetencer, er det nødvendigvis 
irrelevant for EU’s regler om fri bevægelighed. Derimod er det korrekt, at EF-
domstolens fortolkning af EU-traktatens regler om fri bevægelighed har været dynamisk 
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og gradvist har udvidet indholdet af disse rettigheder. Det er tilsvarende korrekt, at også 
danske statsborgere kan støtte ret på traktatens regler om fri bevægelighed og derved 
kan omgå de danske regler om familiesammenføring. Men det forudsætter, at de danske 
borgere anses som vandrende arbejdstagere eller tjenesteydere.  

 

Set ud fra dette perspektiv, kan det synes overraskende, at Metock-dommen skabte så stor dansk 

debat samt indsats fra VK-regeringens side for først at få omstødt dommen for dernæst at forsøge at 

få Opholdsdirektivet ændret. Når der løbende siden 1968 har været fællges regler for 

arbejdskraftens fri bevægelighed – en ret, der ”i tidens løb er blevet udvidet til at omfatte alle EU-

borgere” (Eur-Lex 2008b), og som med EU’s udvikling er gået i retning af at betragte arbejdskraft 

som unionsborgere med rettigheder – har det netop været praksis, at EU har udvidet opholdsretten. 

Denne praksis har eksisteret, siden Danmark blev EF-medlem. Domstolens udvidende 

fortolkningspraksis, hvorigennem den løbende har udvidet opholdsretten, kan derfor ses som en 

naturlig forlængelse af EU-retten, hvor Metock-dommen netop kan tolkes som en naturlig 

forlængelse af dens retspraksis i forhold til udvidelsen af opholdsretten. Da unionsborgernes ret til 

fri bevægelighed samt opholdsret heller ikke er omfattet af Danmarks RIA-forbehold, er 

forbeholdet således uden virkning for herboende danske statsborgeres ret til familiesammenføring 

med tredjelandsægtefæller, når den danske statsborger udøver sin ret til fri bevægelighed.  

 

5.5 Suverænitetsparadokset 

Det kan synes paradoksalt, at VK-regeringen i 2002-2003 forhandlede og i 2004 vedtog 

Opholdsdirektivet for senere at søge direktivet ændret på baggrund af en dom, VK-regeringen var 

meget utilfreds med. Dette understøttes af Wind (2009c), når hun påpeger, at ”politikerne selv har 

været med til at vedtage de selvsamme regler i EU-regi og dermed accepteret, at fx den frie og 

uhindrede bevægelse over grænserne for arbejdstagere og disses familier ikke længere er national 

men EU-kompetence” (ibid.). I forbindelse med de kraftige danske reaktioner på Metock-dommen 

påpeger Stevnsborg (2012:94), at disse skal ses i lyset af, at politikerne ikke havde forestillet sig, at 

dommen kunne falde ud, som den gjorde. Dette illustrerer på sin vis, at VK-regeringen var 

uforberedt på, at Domstolen ville fortolke Opholdsdirektivet på en måde, der udvidede 

tredjelandsstatborgeres opholdsret, hvorfor Metock-dommen udadtil blev opfattet som en dom, der 

underminerende både det danske RIA-forbehold – herunder dansk udlændingelovgivning – og GRL 

(Pagh 2008a:6).  
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Som påpeget i kapitel 3 kan medlemsstaterne på forhånd ikke vide, hvordan Domstolen – qua sin 

dynamiske fortolkningsstil – vil dømme i de sager, den bliver forelagt, og hvilke forpligtelser, 

medlemsstaterne efterfølgende bliver pålagt. Set i lyset heraf kan VK-regeringens ageren tolkes 

som en naturlig reaktion ud fra argumentet om dansk udlændingepolitisk suverænitet. Der kan dog 

argumenteres for, at en sådan udvidende fortolkning kunne være forventet, idet Domstolen med sin 

dynamiske fortolkningsstil har tradition for udvidende fortolkninger af EU-retten, hvor den løbende 

har udvidet unionsborgernes rettighedsgrundlag.  

 

Hvad angår Domstolens integrationsskabende rolle påpeger Pagh (2009:42): ”Som alle andre dele 

af EU-retten må man tage det sure med det søde.” Hans tilgang viser, at til trods for VK-

regeringens utilfredshed med Metock-dommen og det efterfølgende forsøg på at få 

Opholdsdirektivet ændret, måtte VK-regeringen acceptere EU’s grundlæggende principper og 

respektere de heraf afledte formelle forpligtelser, der følger med EU-medlemskabet. Har man sagt 

A, må man derfor også sige B.  

 

5.6 VK-regeringens udlændingepolitiske suverænitet: reel eller formel? 

Til trods for at Pagh og Jacqueson ligesom Rasmussen har en juridisk baggrund, er de ikke enige 

med Rasmussen i, at Domstolen med Metock-dommen dømte ulovligt (Pagh 2009; Jacqueson 

2010). Pagh (2009:38) vurderer således, at det danske RIA-forbehold ikke er nogen garanti for, at 

VK-regeringen kunne føre en selvstændig udlændingepolitik, og Jacqueson (2010) påpeger, at 

”Union law can limit the power of the States in areas in which they are still sovereign, where they 

endanger the fundamental EU freedoms and principles” (282). 

 

Set i lyset af Paghs og Jacquesons vurderinger var VK-regeringens udlændingepolitiske suverænitet 

mere formel end reel. Min sondren mellem formel og reel suverænitet udmønter sig således i en 

diskussion af omfanget af denne suverænitet. 

 

Som antaget i IG integrerer et land kun, når dets interesser bedst varetages på EU-niveau frem for 

på nationalt niveau, men da Danmark har forbehold over for de overstatslige RIA-områder, har 

Danmark siden 1993 ikke haft interesse i at integrere på udlændingeområdet, hvorfor VK-

regeringen var selvbestemmende og dermed suveræne på dette politikområde. VK-regeringen havde 

med RIA-forbeholdet som vedtaget af vælgerflertallet i 1993 derfor udlændingepolitisk suverænitet, 
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men Metock-dommen illustrerede, at denne suverænitet, selvom den langt hen ad vejen er reel, og 

VK-regeringen således kunne føre en selvstændig udlændingepolitik, kan denne suverænitet dog 

samtidig vise sig at være formel. Formel i den forstand, at Danmark godt kan være underlagt 

Domstolens afgørelser i præjudicielle sager på politikområder, som Danmark ikke deltager i på 

overstatsligt grundlag. VK-regeringen var derfor underlagt Domstolens afgørelse på et 

politikområde, Danmark ikke havde afgivet suverænitet over, hvorfor der netop kan argumenteres 

for, at VK-regeringens udlændingepolitiske suverænitet var overvejende formel og i mindre omfang 

reel.  

 

Der kan derfor argumenteres for, at VK-regeringen agerede på baggrund af ønsket om at forblive 

suveræne i udlændingepolitikken. Der kan således også argumenteres for, at VK-regeringen efter 

Metock-dommen gav danske vælgere indtryk af, at Danmark har reel udlændingepolitisk 

suverænitet i kraft af RIA-forbeholdet. Dette viste Metock-dommen dog, at VK-regeringen ikke 

havde, da Domstolen netop annullerede VK-regeringens krav. RIA-forbeholdet garanterer således 

ikke dansk udlændingepolitisk suverænitet, og det er med afsæt heri, at jeg sondrer mellem formel 

og reel suverænitet. 

 

Hix (2005:66) påpeger, at regeringers primære interesse og derfor vigtigste mål er at blive genvalgt, 

hvorfor regeringer typisk vil rose EU, når det overstatslige samarbejde går godt og vælgerne er 

positivt stemte heroverfor. Stevnsborg påpeger samstemmende (2012:96-97), at politikernes 

vigtigste mål er at blive genvalgt, og derfor vil regeringen brokke sig, når Danmark ikke får sin vilje 

i EU, hvilket også skal ses i lyset af en forventet utilfredshed hos vælgerne fra politikernes side. 

VK-regeringens ageren i forbindelse med Metock-dommen kan derfor tolkes som både alliance- og 

vælgestrategiske hensyn, idet regeringen fremhævede, at Danmark selvfølgelig skulle rette sig efter 

Metock-dommen, men samtidig arbejdede den for at få Opholdsdirektivet ændret. Som fremhævet 

tidligere i kapitlet påpeger Wind i denne sammenhæng, at VK-regeringen reelt godt vidste, at det 

ikke var muligt at få ændret direktivet, men set i lyset af ovenstående måtte den som 

mindretalsregering imødekomme DF’s krav om at få Opholdsdirektivet ændret samtidig med, at 

VKO skærpede familiesammenføringsreglerne med Finansloven af 2010 (Finansministeriet 2009). 

De skærpede familiesammenføringsregler kan tolkes som et signal fra VKO’s side til vælgerne om, 

at ”hvis EU annuller danske familiesammenføringsregler, så skærper vi andre steder i 

udlændingepolitikken”. VK-regeringen signalerede hermed, at den havde formel udlændingepolitisk 
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suverænitet, og demonstrerede samtidig, at DF havde stor magt i udformningen af VK-regeringens 

udlændingepolitik, jf. den parlamentariske faktor. 

 

5.6.1 Distancering eller tilnærmelse? 

Distanceringsperiode II (2001-2009) samt distanceringsperiode III (2009-2011) var perioder, hvori 

Danmark overvejende distancerede sig fra EU qua aktiveringen af RIA-forbeholdet, men der kan 

samtidig argumenteres for, at Danmark forsøgte at tilnærme sig EU. Dette skyldes flere faktorer. 

For det første distancerede Danmark under VK-regeringen sig yderligere fra EU på RIA-området 

sammenlignet med distanceringsperiode II, idet den nedlagte søjlestruktur med LBT skubbede 

Danmark længere væk fra EU i forhold til at være et medbestemmende EU-land – selv om denne 

medbestemmelse var på mellemstatsligt grundlag. For det andet var VK-regeringen med RIA-

forbeholdet suveræne i dansk udlændingepolitik, hvorfor VK-regeringen kunne distancere sig fra 

udviklingen i EU på dette område. For det tredje medførte Metock-dommen, at VK-regeringens 

krav blev annulleret, hvorfor der kan argumenteres for, at den integrationsskabende Metock-dom 

tilnærmede Danmark EU. Her er det vigtigt at bemærke, at Domstolen skabte denne tilnærmelse 

gennem sin integrationsfremmende dom – tilnærmelsen skete ikke, fordi VK-regeringen ønskede 

denne integration, og VK-regeringen havde derfor ikke interesse i, at blive tilnærmet EU på 

familiesammenføringsområdet17, hvorfor den netop arbejdede for fastholdedansk 

udlændingepolitisk suverænitet.  

 

I forbindelse med EU-borgernes udvidede rettighedsgrundlag og Domstolens rolle i relation hertil 

påpeger Wind (2009c):  

 

Politikernes dilemma i relation til EU-udviklingen i disse år er, at de naturligvis ikke 
åbenlyst kan modsætte sig, at borgerne får nye grænseoverskridende EU-rettigheder. 
Det ville virke yderst suspekt. Danske politikere kan slet ikke, fordi de samtidig 
arbejder på at mindske den kendte EU-skepsis, så de danske EU forbehold kan fjernes. 
Dilemmaet er imidlertid tydeligt nok, for samtidig med, at de fleste politikere i skåltaler 
hylder EUs indre marked og nye såvel som kendte grænseoverskridende rettigheder til 
virksomheder og borgere, kæmper de en parallel skjult, men indædt kamp på de indre 
linjer for at bevare rettighedsmonopolet og eget råderum. Tydeligst i udlændinge-og 
social-og sundhedspolitikken.  

 

                                                 
17 Som nævnt i tidligere fodnoter i dette kapitel er tredjelandsstatsborgeres rettigheder efter Metock-dommen blev 
udvidet yderligere, hvilket også skabte debat i Danmark. Debatten var dog ikke lige så opsigtsvækkende som efter 
Metock-dommen. 
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Denne såkaldte indædte kamp, som Wind her påpeger, ses i VK-regeringens tilgang til Domstolen i 

forbindelse med Metock-dommen, hvilket jeg har vist i nærværende analyse med VK-regeringens 

forsøg på at fastholde udlændingepolitisk suverænitet. 

 

Det er interessant, at Metock-dommen for længst synes at være glemt i den politiske debat, og 

Stevnsborg (2012:96) nævner i dén forbindelse, at ”karakteristisk nok, så er det jo ikke noget, man 

hører om længere. Det er sådan en døgnflue og så væk med den, så dybere stikker det jo ikke.” Som 

han (ibid. 97) påpeger er dansk EU-medlemskab en realitet, hvorfor EU-medlemskab er blevet en 

selvfølgelighed i Danmark, men det er spørgsmålet om opfattelsen af medlemskabets omfang, der 

divergerer i det politiske Danmark. Dette kom til udtryk med VK-regeringens ageren i forbindelse 

med Metock-dommen. 

 

5.7 Delkonklusion  

På baggrund af nærværende analyse kan jeg konkludere, at Domstolens Metock-dom havde dén 

konsekvens, at VK-regeringens krav blev gjort ugyldigt, og det fandt således ikke længere 

anvendelse i Danmark. Domstolen slog således fast, at den har kompetence til at regulere 

tredjelandsstatsborgeres adgang til EU, da den med dommen fratog EU-landene deres ret til i et vist 

omfang selv at afgøre, tredjelandsstatsborgeres adgang til at opholde sig i landet. Dermed slog 

Domstolen fast, at den har kompetence til i et vist omfang at regulere tredjelandsstatsborgeres første 

adgang til EU, og derfor indskrænkede den VK-regeringens suverænitet.  

 

Samtidig viste dommen, at EU-retten kan have forrang på områder, Danmark ikke har integreret på. 

På baggrund af DF og RIA-forbeholdet måtte VK-regeringen derfor foregive reel suverænitet i 

udlændingepolitikken og dermed også foregive at være herre i eget hus, som påpeget af Stevnsborg 

(2012:97). ”Hele diskussionen om forbeholdene handler jo om at vise, at vi er suveræne – at vi 

altså har vores egen suverænitet” (ibid.). Metock-dommen viste, at denne suverænitet ikke er 

garanteret, og at det danske RIA-forbehold således ikke er nogen garanti for udlændingepolitisk 

suverænitet.  
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Kapitel 6. Konklusion  

På baggrund af mit teoretiske grundlag kan jeg ud fra min analyse konkludere, at VK-regeringens 

ageren i forbindelse med Domstolens integrationsskabende dom Metock skal ses i lyset af flere 

sammenhængende faktorer. 

 

For det første har Danmark i forlængelse af sin styreform, flertalsdemokrati, ikke tradition for 

domstolskontrol og domstoles annullering af Folketingets beslutninger. VK-regeringens ageren skal 

derfor ses i lyset af Domstolens annullering af VK-regeringens familiesammenføringskrav indført 

efter Domstolens Akrich-dom i 2003. En sådan annullering strider principielt imod den danske 

tradition for parlamentssuverænitet, men samtidig strider Metock-dommen imod den danske 

opfattelse af Danmark som værende suveræne i udlændingepolitikken. Demokratiopfattelsen og 

traditionen for parlamentssuverænitet spillede derfor i høj grad ind på VK-regeringens ageren i 

forbindelse med Metock-dommen. Fraværet af domstolskontrol i Danmark bidrager således til at 

forklare, hvorfor VK-regeringen var kritisk over for Metock-dommen, der netop var 

domstolskontrol af irske familiesammenføringsregler. VK-regeringens ageren i EU-regi var således 

delvist betinget af den danske tradition for parlamentssuverænitet og den heraf manglende tradition 

for domstolskontrol. Derfor var Metock-dommen ud fra VK-regeringens optik kontroversiel, idet en 

dom, der annullerer Folketingets beslutninger, strider imod parlamentssuveræniteten. 

 

For det andet skal VK-regeringens ageren ses i lyset af det parlamentariske princip og den danske 

norm for negativ parlamentarisme. Som mindretalsregering var VK-regeringen nødt til at tage 

hensyn til DF for at kunne få vedtaget indenrigspolitik, og VK-regeringens ageren var derfor 

betinget af den parlamentariske faktor og dermed af alliancestrategiske hensyn.  

 

VK-regeringens ageren var samtidig betinget af opinionsfaktoren og dermed af vælgestrategiske 

hensyn. VK-regeringen måtte respektere RIA-forbeholdet, som vedtaget af det danske vælgerflertal 

på baggrund af GRL § 20 – et forbehold, der medfører, at Danmark ikke har afgivet suverænitet til 

EU i udlændingepolitikken. VK-regeringen stod derfor uden for RIA-integrationen, men RIA- 

forbeholdet indebærer dog samtidig, at Danmark kan føre en selvstændig udlændingepolitik over 

for EU. Med Metock-dommen befandt VK-regeringen sig således i et dilemma, da DF fastholdt, at 

Danmark i kraft af RIA-forbeholdet er selvstændige i udlændingepolitikken. VK-regeringen måtte 
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derfor agere ud fra hensynet til DF’s krav i forbindelse med dommen. VK-regeringens ageren kan 

derfor tolkes som beskyttelsen af dansk suverænitet.  

 

Den udlændingepolitiske suverænitet, der følger med RIA-forbeholdet, og som DF fastholdt efter 

Metock-dommen, var langt hen ad vejen formel, da Domstolen annullerede VK-regeringens 

familiesammenføringskrav. Folketingets beslutning måtte derfor vige for EU's grundlæggende 

principper om fri bevægelighed og EU-rettens forrang Der kan således argumenteres for, at VK-

regeringen agerede ved at foregive udlændingepolitisk suverænitet for at tækkes vælgerne og 

dermed opretholde en forestillling om dansk udlændingepolitisk suverænitet over for EU. Dette 

argument understøttes også af Stevnsborg (2012:97). Udadtil modsatte VK-regeringen sig disse 

grundlæggende principper i EU-systemet, og VK-regeringens ageren kan derfor i forlængelse af mit 

teoretiske grundlag tolkes som beskyttelsen af dansk selvbestemmelse og dermed ønsket om at 

forblive suveræne i udlændingepolitikken. Dermed kan jeg bekræfte den antagelse, jeg fremsatte i 

kapitel 1. 

 

VK-regeringens ageren viser tydeligt, at dansk udlændingepolitisk suverænitet er mere formel end 

reel. Havde Danmark haft reel udlændingepolitisk suverænitet, ville Metock-dommen ikke have 

skabt så stor politisk debat samt indsats fra VK-regeringens side for at få Opholdsdirektivet ændret. 

VK-regeringens ageren viser derfor tydeligt, at Danmark reelt ikke er suveræne i 

udlændingepolitikken, og VK-regeringen viste således også, at den var klar over, at den netop ikke 

havde reel udlændingepolitisk suverænitet. Hvorfor skulle VK-regeringen ellers søge at ændre EU-

reglerne? 

 

Min case viser således, at de demokratiske faktorer – forstået som traditioner, principper og normer 

–  der knytter sig til det danske politiske system og dets virke, i høj grad betinger danske regeringers 

ageren i integrationsproceseen.. Jeg kan derfor bekræfte, at IG’s antagelse om, at 

integrationsprocessen bedst kan forklares ud fra the logic of diversity frem for the logic of 

integration, som antaget i NF, er rigtig – for så vidt man søger at forklare, hvorfor et EU-land ikke 

integrerer samt den pågældende regerings ageren i integrationsprocessen.  

 

Min anvendelse af IG som primær integrationsteori i samspil med teorien om flertalsdemokrati samt 

Molins model viser, at VK-regeringen ikke kunne agere, som den gerne ville – hverken i EU-regi 
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eller nationalt. Dette tilsiger IG også, og på baggrund af min analyse kan jeg derfor konkludere, at 

IG er en meget anvendelig teori til at forklare en medlemsstats ageren i den europæiske 

integrationsproces – til trods for, at teorien blev formuleret i 1966. IG er derfor fortsat er en meget 

anvendelig teori til at analysere et EU-lands tilgang til integrationsprocessen. Integrationsprocessen 

kan dog ikke udelukkende forstås ud fra en analyse af nationale faktorer, og derfor har NF og MLG 

været et godt supplement til at forklare EU’s kompleksitet og samspillet mellem nationalstaten og 

EU og dermed samspillet mellem magthaverne i EU og Danmark. 

 

Som illustreret i min generelle analysemodel i kapitel 2 har jeg påvist, at der er en sammenhæng 

mellem styreform, det heraf afledte politiske system samt en regerings tilgang til Domstolens 

integrationsskabende rolle. Min generelle analysemodel udgør derfor en god forklaringsramme i 

undersøgelsen af, hvorfor et EU-land – som eksemplificeret med Dannmark og VK-regeringen – er 

skeptisk over for Domstolen.  
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Bilag 1.  De ni RIA-samarbejdsområder 
 
Søjle 3. Det mellemstatslige RIA oprettet med MT på følgende ni samarbejdsområder: 

1. Strafferetligt samarbejde 

2. Toldsamarbejde 

3. Politisamarbejde 

 

Gradvis overgang – søjlespring – til søjle I 

4. Asylpolitik 

5. Indvandrerpolitik (indrejse til EU, betingelser for ophold, herunder familiesammenføring og 

ulovligt ophold) 

6. Kontrollen ved de ydre grænser 

7. Bekæmpelse af narkotikamisbrug 

8. Bekæmpelse af svig  

9. Civilretligt samarbejde 

 

Kilde: Hans Kornø Rasmussen (2006:42). 
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Bilag 2. Referat af personligt, kvalitativt interview med Henrik Stevnsborg den 

12. april 2012, Studiegården, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 

 

Indledningsvis lagde jeg ud med en overordnet introduktion til mine 10 spørgsmål. Derefter 

præsenterede jeg kort problemstillingen i mit første spørgsmål, og stillede ham derefter selve 

spørgsmålet: Der har siden 1972 og frem til og med Amsterdamtraktaten været dansk 

polititisk praksis for at inddrage befolkningen via folkeafstemninger i forbindelse med dansk 

suverænitetsafgivelse til EF/EU uanset størrelsen af Folketingets flertal. Nicetraktaten og 

Lissabontraktaten var ikke til folkeafstemning ud fra Grundlovens § 20, idet 

Justitsministeriet konkluderede, at der ikke skete magtforskydelse mod EU. Den politiske 

praksis for at inddrage befolkningen i hht. § 20 har øjensynligt ændret sig, idet 

Justitsministeriet konkluderede, at Nice- og Lissabontraktaten skulle ratificeres ihht. § 19. 

Hvorfor har den danske politiske praksis for folkeafstemninger i forbindelse med 

suverænitetsafgivelse efter din vurdering ændret sig?  

 

Stevnsborg lagde ud med: ”Ja, det er ikke nemt at svare på”. Efterfølgende betonede han to 

aspekter: For det første sker der en reel afvigelse, hvor Danmark virkelig gør noget ifht. 

fællesskabet, hvorfor folkeafstemninger i startfasen er en selvfølgelighed for Danmark. Som tiden 

går bliver folkeafstemninger mindre og mindre aktuelt, idet der bliver udvidet på det allerede 

bestående samarbejde. Ifht. Grundlovens § 19 og § 20 er der ingen tvivl om, at det der er foregået, 

matcher med og derfor stemmer overens med Grundloven. Som han påpeger, er der ikke foregået 

nogle julelege, men det ændrer ikke på, at når der ikke har været folkeafstemninger på de senere 

traktater, skyldes det en form for bekymring fra politikernes side mht., hvad befolkningerne kunne 

finde på at sige. Det er der ingen diskussion om, og dette er kendt i hele Europa, hvorfor det ikke 

kun er et dansk fænomen. Jo længere tid fællesskabet eksisterer, og jo flere ting det beskæftiger sig 

med – jo mere tingene bliver fast praksis – jo mere usandsynligt er det, at man vil sætte det på spil 

ved at lægge det ud til befolkningen. Også vel vidende at den informationsvirksomhed, som 

påhviler regeringen og politikerne, har man ikke taget alvorligt nok, hvilket politikerne udmærket er 

klar over, hvorfor politikerne ikke har gjort deres arbejde tilstrækkeligt, idet det ikke er selvlysende 

for hr. og fru Danmark, at selvfølgelig skal Danmark være med. Der er altså et element af egen 

skyld hos politikerne, og det ved politikerne godt selv, hvorfor det er for risikabelt at lægge det ud 

til folkeafstemning – især på dårlige sager og på dårlige tidspunkter. Det vigtige i denne 
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sammenhæng er, at Grundlovens bestemmelser er overholdt, og det er de, hvorfor der ikke er sket 

noget juridisk forkert – der er nærmere sket noget politisk uhensigtsmæssigt. Sandsynligheden for 

at noget nogensinde skal komme til folkeafstemning igen er meget lille andet end forbeholdene. 

Stevnsborg kan ikke se, hvad der udover forbeholdene eller skulle komme til folkeafstemning – 

ligegyldigt hvad der kommer eller ikke kommer af traktater og udvidelser: ”Det tror jeg ikke meget 

på. Men det er klart, at forbeholdene skal der gøres noget ved”. 

 

Herefter kom jeg ind på ét af mine uddybende spørgsmål: Kan det skyldes, at det er for risikabelt 

at lade det være op til befolkningerne i EU – og her den danske befolkning – at afgøre, om 

traktaterne vedtages eller ej? Hertil svarede Stevnsborg, at det forudsætter, at befolkningerne er 

oplyste, og al erfaring – herhjemme med Maastricht – siger jo, at der skal meget til for at oplyse 

folk på en ordentlig måde, og den opgave er endnu ikke blevet løftet, da folk ikke er ordentligt 

oplyste. Stevnsborg beskæftiger sig med RIA, og det, der ifølge ham, kommer til at ske er, at med 

LBT og de papirer, der lægger sig til den, kan Danmark stå uden for eller få mulighed for opt in/opt 

out, så der er lagt op til, at der skal ske noget – i den siddende regeringserklæring står der direkte, at 

der vil blive arbejdet for, at der skal laves en opdeling om opt out-ordningen, hvorfor RIA-

forbeholdet sandsynligvis vil komme til folkeafstemning isoleret fra de andre forbehold. Langt hen 

ad vejen er oplysningsopgaven måske nogenlunde lykkes, fordi langt de fleste mennesker godt kan 

se nødvendigheden i f.eks politi- og strafferetssamarbejde. Danmark kan ikke leve med, at 

organiseret kriminalitet bare kan vandre ind over grænserne, fordi vi har et forbehold, og på denne 

baggrund kan man godt lave en folkeafstemning, uden at det går galt, idet folket er oplyste nok til at 

vide, at det kan vi ikke acceptere. Stevnsborg betoner i den forbindelse (pædagogisk) oplysning og 

argumentation, idet befolkningen godt vil kunne se det fornuftige i at ophæve forbeholdet ud fra 

aspektet omkring f.eks. organiseret kriminalitet. 

 

Stevnsborg påpeger, at der er to ting ved det. For det første: Som tiden går, bliver det en etableret 

kendsgerning, at EU eksisterer. EU-modstandere vil sige: EU eksisterer, og så må vi få det bedste 

ud af det, og som tiden går, vil EU blive en selvfølgelighed – så er spørgsmålet så, hvad det er, der 

er – her peger Stevnsborg på formen; hvor meget er vi med, og hvor meget er vi ikke med? Vi er 

med til en vis grænse, og det er der ikke mange, der i dag vil sætte spørgsmålstegn ved. Det var der 

i 1972 og i 1992/1993, og på den måde er der en bevægelse i kraft af selvfølgelighed. For det andet 
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er det klart, at politikerne stikker en finger i jorden og siger, hvordan gør vi det her? Danmark har 

ikke gjort det på en optimal måde, hvorfor vi har valgt den nemme løsning. 

 

Dernæst stillede jeg efter en kort introduktion mit andet spørgsmål: I forbindelse med Metock- og 

Zambrano-dommene har der blandt danske EU-eksperter været stor uenighed omkring 

Domstolens rolle, og om hvorvidt, den overskrider sine beføjelser over for medlemslandene 

eller blot arbejder ud fra EU’s mest grundlæggende principper. Hvordan kan der efter din 

vurdering være så stor uenighed blandt danske EU-eksperter om Domstolens rolle? 

 

Hetil svarede Stevnsborg, at det er ikke så mærkeligt, at der er denne uenighed, idet jurister jo også 

er mennesker. Selvom man kan sige, at der eksisterer juridisk metode eller juridiske metoder, så 

fører disse ikke nødvendigvis til et facit – jura er jo ikke matematik. Du vil jo altid vægte visse 

argumenter og toner end andre, så langt hen ad vejen er jura jo en argumentationsvidenskab. Dvs. at 

du argumenterer og inddrager de elementer i den forelæggende sag, og de fakta, der ligger på bordet 

inddrages i argumentationen  - du argumenterer ud fra de fakta, som du mener, fører til det rigtige 

resultat. Det er jo ikke mere mystisk end, at der er masser og masser af domme – også i de øvrige 

instanser – som bliver afsagt i dissens, og her kan man også spørge, hvordan de kan være så uenige? 

Dette er højt kvalificerede mennesker, der ikke beskæftiger sig med andet end domsafsigelser, og 

alligevel kan de nå til vidt forskellige resultater. Så det bunder i, at det ikke er nogen eksakt 

videnskab, hvorfor man sagtens kan se en dansk jurist, der kigger på tonsvis af 

menneskerettighedsdomme og tonsvis af EU-domme, læse dem på forskellige måder. Jurister læser 

domme forskelligt – andet ville være mærkeligt. Jeg spørger i den forbindelse: ”Så det er et 

fortolkningsspørgsmål?”, hvortil Stevnsborg svarer: ”Ja, det er et fortolkingsspørgsmål”. Jeg 

spørger efterfølgende: ”Så ud fra den baggrund, de har, fortolker de forskelligt?”, og Stevnsborg 

bekræfter med svaret: ”Selvfølgelig gør de det”. Han afdramatiserer det ved at påpege, at det er  

meget almindeligt, at der er dissens i domme – en dissens, der er udtryk for, at X antal jurister, der 

sidder i samme lokale med samme fakta i præcis samme sag, kan nå frem til meget forskellige 

resultater. Det sker dag ud og dag ind, uden at nogen synes, det er mystisk. ”Så jeg tror egentlig, 

det er et spørgsmål om at afdramatisere det – det er en del af den juridiske virksomhed”. Det er 

ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at Domstolen er politiserende – det kan sagtens rummes inden 

for juridisk metode, at du når frem til forskellige resultater. Ikke dermed sagt at dommerne ikke kan 

være politiserende, hvilket de selvfølgelig godt kan nogle gange, men det er ikke nødvendigvis 
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sådan, det hænger sammen. Man kan ikke tillade sig at sige, at dem, der når til de ekstremt 

afvigende synspunkter, er retspolitiske eller partipolitiske – det synes Stevnsborg ikke er rigtigt. 

”Så det er ikke fair at kalde Domstolen i EU for politiserende, som Hjalte Rasmussen gør?”, 

spørger jeg. ”Det må han gerne kalde det; han synes jo, de går for vidt”. Rasmussen siger i 

virkeligheden, at der ikke er juridisk dækning for Domstolens resultater, hvilket han får formuleret 

skarpt og lidt ”spidst” – ”måske mere skarpt og spidst end han nødvendigvis mener”, påpeger 

Stevnsborg. Rasmussen kender Domstolen ud og ind, hvorfor han udmærket godt ved, at 

Domstolen kan nå frem til andre resultater, end dem han havde forestillet sig. Jeg påpeger her, at 

Rasmussen jo netop er kendt for sin kritik af Domstolen, og at den med Metock- og Zambrano-

dommene underminerer dansk udlændingelov, og at han opfordrer til, at Danmark ikke skal følge 

dommene, hvorefter Stevnsborg påpeger, at Domstolen nok underminerer dansk udlændingelov, 

men det gør den også ifht. andre EU-lande, hvorfor Domstolens underminering af national ret ikke 

er et udelukkende dansk fænomen. ”Men kan det vidne om, at der er... at man ikke er bevidst om 

EU’s principper? Sådan generelt i EU men også i Danmark?”, spørger jeg. ”Hvis du med ”man” 

mener den almindelige borger, som nogen gange indtil nu er blevet præsenterert for noget til 

folkeafstemning – og som ikke for tiden bliver præsenteret for noget til folkeafstemning – så mener 

jeg bestemt, at de ikke er informeret. Men hvis du taler om de danske domstole – danske 

juriststande – så er de jo sådan set rimelig velinformerede, og hvis ikke, så er det deres egen 

forbandede fejl.” Her påpeger jeg, at jeg også taler om VK-politikerne (samt stort set alle danske 

politikere) i forbindelse med Metock-dommen, og deres kraftige reaktioner på dommen. Stevnsborg 

påpeger her, at de jo også blev forbløffede. ”De havde ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at 

den kunne falde sådan ud. Men så må de jo kigge på den, og så må de jo se, at den juridisk – jeg 

kan ikke sige, om den er velargumenteret, det kan jeg ikke gennemskue – men den er ihvertfald 

argumenteret hjem. Og så må man jo også erkende, at det jo ikke er én enkelt forkølet dommer og 

vedkommendes personlige ideosynkrasier, der slår igennem – det er jo et dommerpanel bestående 

af folk fra alle mulige mærkelige verdenshjørner, der sidder dér, og skal nå en eller anden form for 

konsens.” Stevnsborg påpeger, at politikerne reagerede så kraftigt, fordi dommen ikke passede dem, 

men det er jo fair nok – de er politikere og ikke jurister. Her fremhæver jeg Marlene Wind og Peter 

Nedergaard og to af mine spørgsmål, hvorfor jeg fortæller Stevnsborg, at Peter Nedergaard 

påstår, at politikerne ikke tør fortælle danskerne, hvad EU-reelt handler om, og Marlene 

Wind påstår, at danske politkere ikke ved, hvad det er for et system, Danmark har været del 

af siden 1973. Her svarer Stevnsborg: ”Ja, det kan de begge to have meget ret i”. Jeg påpeger, at 
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Danmark qua EU-medlemskab har accepeteret EF-rettens – senere EU-rettens –forrang, hvortil 

Stevnsborg svarer: ”Ja, det har man, men hvad betyder det? Altså, hvad vil EU-ret sige, hvad vil 

EF-ret lige sige, hvad vil forrang egentlig lige sige? Det kan du jo også tolke på i virkeligheden”. 

Jeg påpeger, at man jo så kan tolke på alt, hvortil Stevnsborg svarer: ”Præcis, præcis, præcis.” Det 

er jo netop dét, jurister gør – de tolker på planer, på praksis og på retsvidenskab. Det er juristers 

opgave at arbejde med retskilderne og nå frem til et velargumenteret resultat. ”Wind og Nedergaard 

har en statskundskabstilgang til det, hvor de jo kigger på, hvordan stater interagerer med hinanden, 

international politik, men de ser jo ikke på juraen. Men jeg er jo enig med Marlene Wind i det dér 

med, at – det sagde jeg jo før – at det med den almindelige informationsopgave ifht. de danske 

borgere og for den sags skyld ifht. politikerne indbyrdes”. Stevnsborg påpeger, at hvis man på 

gaden spørger den almene borger om EU, så er vedkommendes viden på området meget begrænset, 

hvilket man må erkende, hvorfor den almindelige informationsopgave ikke er løst. Her begynder en 

dialog mellem Stevnsborg og mig om, hvad der er der skal til for at oplyse borgerne, og Stevnsborg 

påpeger igen den pædagogiske argumentation. Han påpeger også, at han tror, at en folkeafsteming 

om RIA-forbeholdet ville kunne blive kørt hjem – måske ikke fuldt ud men ihvertfald dele af det. 

Her taler han dog på intet tidspunkt om udlændingepolitik men istedet om politisamarbejde og 

strafferetssamarbejde, da dette er områder, det er let at visualisere over for borgerne, der godt kan 

forstå, at det er forrykt at køre det på den måde, det kører nu.  

 

Jeg stiller Stevnsborg et spørgsmål, som han allerede har svaret delvist på, men jeg vil alligevel 

gerne stille ham det fulde spørgsmål: Hvorfor var fremtrædende regeringsmedlemmer efter din 

vurdering imod nogle principper, som Danmark har accepteret qua EU-medlemskab, jf. EU-

rettens forrang, princippet om fri bevægelighed og Opholdsdirektivet, som VK selv var med 

til at forhandle på plads? Han afbryder mig i midten af spørgsmålet og svarer, at man kan 

diskutere, om Danmark har accepteret det – var det dét, vi gik ind i i 1972? ”Det kan godt være, at 

det ikke var det, vi gik ind i i 1972, men når du så sidder på afstand og kigger tilbage, så tolker man 

som om, at det var det, vi gik ind i; at det var en konsekvens af det. Men det kan man da godt 

diskutere. Men det der er interessant er jo, hvad pokker sker der i år 2001 og år 2005 og 2012? Det 

er jo ikke interessant, hvad der var i 1972, fordi den tid er omme. Og 1972 er jo kun interessant i 

det omfang, at du kan bruge det som et fortolkningsbidrag på nu, og dér er der jo så nogle, der vil 

gå ind og sige: Jamen, selvfølgelig har vi afgivet dén suverænitet, og så har vi dem, der siger, at det 

har vi ikke. Og det afspejler jo ene og alene, at halvdelen af befolkningen synes, at vi afgav 



 96 

passende suverænitet, og den anden halvdel synes, at vi afgav for meget. Det afspejler det jo bare. 

Politikerne er jo i dén forstand en afspejling af vælgerne”. Han bekræfter herefter mit udsagn om, 

at det hele afhænger af fortolkning, og hvad for nogle briller man har på: ”Ja, selvfølgelig.” 

Politikerne skal vælges af befolkningen, og hvis disse synes, at EU er noget ”forbandet lort”, så står 

politikerne ikke og skamroser EU – ”politikerne vil gerne se resultater, og de vil gerne genvælges, 

og resten er fuldstændig ligegyldigt.” Jeg nævner nu Opholdsdirektivet, og at VK selv var med til at 

forhandle det på plads, og alligevel VK-regeringen have ændret direktivet. VKO indgik aftale om, 

at VK skulle arbejde for at få ændret direktivet, og Stevnsborg påpeger i den forbindelse, at VK fik 

kolde fødder og tænkte: ”Nå, for helvede, var det dét, vi gjorde. Det havde de ikke lige 

gennemskuet. Men der kan du jo igen sige, at VK-politikerne, det er jo ikke én stor homogen masse. 

Der er jo tonsvis af variationer og varianter, og nogle er hard-liners og nogle er soft. Der er en 

intern splid på det, kan man sige”. Her på peger jeg, at VK også var nødt til at tage hensysn til DF’s 

krav om at få ændret Opholdsdirektivet og refererer til indenrigspolitisk flertal kontra 

udenrigspolitisk flertal. Stevnsborg påpeger, at her skal man ikke undervurdere, at da VK-

politikerne indgik aftalen om Opholdsdirektivet, var den politik opportun, og det var den 

nødvendigvis ikke længere, da Metock-dommen kom. Det kan man ikke tage som en selvfølge, og 

Stevnsborg påpeger, at tiden er gået, hvorfor verden ser anderledes ud, og virkeligheden derfor også 

har ændret sig – og det er det, de reagerer på. ”Altså, dybest set reagerer de vel på, at de forestiller 

sig, at vælgerne går op i en spids, da dén dom kommer, og så skynder de sig at tage afstand fra den. 

Men karakteristisk nok, så er det jo ikke noget, man hører om længere. Det er sådan en døgnflue og 

så væk med den, så dybere stikker det jo ikke”, påpeger han. Det fyldte meget i medierne dengang i 

2008, men der er ingen, der efterfølgende har sat sig i sving for at ændre det. Stevnsborg påpeger, at 

det har en form for symbolværdi, når politikerne siger: Det er satme for galt, det dér! Han påpeger 

herefter, at man sammenfattende kan konkludere, at Metock var en overraskelse for de fleste – 

inklusive jurister – og når man har sundet sig på det, så accepterer man, at så er det nok sådan. Man 

kan godt gå tilbage og tolke sådan på det – at sådan var det, for begreber – og måske i virkeligheden 

alle begreber – er løse i furerne. 

 

Stevnsborg påpeger, at en sondren mellem formel suverænitet kontra reel suverænitet er et 

fortolkningsspørgsmål. Jeg påpeger, at i forbindelse med Metock fik man indtryk at, at Danmark 

havde reel suverænitet på udlændingeområdet, hvorefter jeg spørger Stevnsborg, om VK-

regeringen efter hans vurdering havde interesse i at foregive over for danske vælgere, at 
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Danmark er suveræne i dansk udlændingepolitik, hvorefter han svarer: ”Det har de jo af 

indlysende grunde. Det kan man jo ikke fortænke dem i , for det er jo ikke sjovt at være politiker i én 

eller anden butik, som bliver drevet af nogle andre. Du vil jo gerne være herre i dit eget hus og selv 

være med til at bestemme – det er jo egentlig såre menneskeligt. Så det har de da i høj grad 

interesse i. Hele diskussionen om forbeholdene handler jo om at vise, at vi er suveræne – at vi altså 

har vores egen suverænitet. Og så kan man jo så diskutere, hvor reel er den så, som du siger? Og 

det er den jo et langt sytkke ad vejen, og det er den jo et langt stykke ad vejen ikke. Det er jo et 

minefelt, simpelthen. På en lang række områder der har vi faktisk afgivet suverænitet, men vi har 

gjort det med åbne øjne. Vi har på mellemstatsligt grundlag gået ind og deltaget i overstatsligt 

samarbejde. Altså på mellemstatsligt grundlag vedtager vi, at vi går ind og laver visse ting, hvor 

der bliver truffet flertalsbeslutninger. Det har vi jo gjort med åbne øjne. Man kan sige, handlingen 

– den mellemstatslige handling – altså den retsakt, der gør, at vi afgiver suverænitet, det gør vi med 

åbne øjne, så det kan man ikke komme efter. Og så er der dem, der siger, at når man først har gjort 

det, så kan resultatet så nogle gange blive, at man tænker: Det var alligevel forbløffende.” Som 

eksempel nævner han Frontex, en udbygning af Schengen-reglerne, hvilket står nedskrevet i 

protokollerne til både AMT og LBT. Stevnsborg påpeger, at når der træffes beslutninger, der får os 

op af stolen, fanger bordet, når vi har afgivet suverænitet. Når vi har afgivet suverænitet, så har vi 

ikke suverænitet længere – kun i det omfang, vi kan forhandle os frem til retten med de andre. Men 

dét at sidde med ved forhandlingsbordet skal ikke undervurderes: Danmark kan påvirke retningen 

på RIA, hvis vi har afgivet suverænitet. Det kan godt være, at man bliver ”overruled” af de andre, 

men man har i det mindste indflydelse. Her nævner Stevnsborg politisamarbejdet som eksempel, og 

at Danmark – til trods for forbeholdet – har været et af de mest aktive lande i forbindelse med at 

opbygge Europol og udbygge Frontex. 

 

Stevnsborg påpeger, at i det øjeblik, det overstatslige samarbejde ikke fungerer, og Danmark ikke 

får sin vilje, så bliver der ballade. Det fører mig hen til mit sidste spørgsmål: Vurderer du, at 

danske politikere generelt har ignoreret eller nedtonet Domstolens indflydelse på EU-

integrationen over for de danske vælgere? ”Nej, det synes jeg egentlig ikke, de har. De gange, 

hvor der har været anledning til det – til at stoppe op – hvor Domstolen har været noget aktivistisk, 

som Hjalte Rasmussen ville sige, der har de da sådan set forholdt sig til det, men igen med – synes 

jeg – med det i baghovedet, at de skal tækkes vælgerne. Det får jeg til at lyde som om, at det er 
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usympatisk, men det er det jo i grunden ikke, fordi det er jo deres opgave at afspejle vores alle 

sammens opfattelser. Så nej, det synes jeg, at de har håndteret meget forventeligt”. 

 

Stevnsborg påpeger, at Domstolen er besat af jurister – de går naturligt til værks i den forstand, at 

de tager udgangspunkt i loven: hvad står der i loven? Hvis de ikke kan finde meningen i selve 

lovens tekst, går de ind for at finde lovens mening, hvilket de blandt andet gør ved at kigge i alle 

forarbejderne. Hvis det ikke bringer dem hen, hvor de gerne vil, så kigger de på praksis – hvilken 

praksis eksisterer i forvejen? Hvis det ikke er nok, kigger de også på den eksisterende retsvidenskab 

og litteratur. Så det er en teknisk manøvre, som alle steder undervejs giver mulighed for fortolkning, 

hvor du kan fortolke både udvidende og indskrænkende. Herefter kommer Stevnsborg med 

eksempler på, at man kan blive ved med at fortolke på ord og begreber, der kan være udvidende 

eller indskrænkende. Samme manøvre kan man lægge på Opholdsdirektivet, der kan fortolkes 

udvidende eller indskrænkende. 
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Bilag 3. Akrich-dommen af 23. september 2003 (sag C-109/01) 
 
 

 

 
 

Sag C-109/01 
 

Secretary of State for the Home Department 
mod 

Hacene Akrich 
 

(anmodning om præjudiciel afgørelse 
indgivet af Immigration Appeal Tribunal) 

 
»Arbejdskraftens frie bevægelighed — tredjelandsstatsborger, der er ægtefælle til 

en statsborger i en medlemsstat — ægtefællen pålagt forbud mod indrejse og 
ophold i denne medlemsstat — parrets midlertidige bosættelse i en anden 

medlemsstat — bosættelse med henblik på i medfør af fællesskabsretten at opnå 
en indrejse- og opholdstilladelse til den første medlemsstat — misbrug« 

 

 
Forslag til afgørelse fra generaladvokat L.A. Geelhoed fremsat den 

                       27. februar 2003 .....................................................................................  I – 9610 
                        

                       Domstolens dom af 23. september 2003 ...............................................  I – 9665 

 

 
 
 
 

Sammendrag af dom 
 
1. Fri bevægelighed for personer — arbejdstagere — opholdsret ¡or familiemedlemmer — 
opholdsret for en ægtefælle fra et tredjeland — betingelser — lovligt ophold i en medlemsstat 
 
(Rådets forordning nr. 1612/68, art. 10) 

        
 
 
 
               I – 9607 
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SAMMENDRAG — SAG C-109/01 

 
2. Fri bevægelighed for personer — arbejdstagere — opholdsret for familiemedlemmer —
opholdsret for en ægtefælle fra et tredjeland — et ægtepars udnyttelse af den frie bevægelighed for 
personer, for efterfølgende at vende tilbage til oprindelsesmedlemsstaten — formål — uden 
betydning — begrænsninger — indgåelse af et proformaægteskab mellem en statsborger i en 
medlemsstat og en tredjelandsstatsborger med henblik på at omgå bestemmelserne vedrørende 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold 
 
(Rådets forordning nr. 1612/68, art. 10) 
 
 
3. Fri bevægelighed for personer — arbejdstagere — opholdsret for familiemedlemmer — 
opholdsret for en ægtefælle fra et tredjeland — et ægtepars udnyttelse af den frie bevægelighed for 
personer, for efterfølgende at vende tilbage til oprindelsesmedlemsstaten — afslag på indrejse og 
ophold på grund af manglende lovligt ophold i en medlemsstat — hensynet til den europæiske 
menneskerettighedskonvention — respekt for familielivet 
(Den europæiske menneskerettighedskonvention, art. 8; Rådets forordning nr. 1612/68, art. 10) 
 
 
 
1. En tredjelandsstatsborger, der er gift 
med en unionsborger, skal — for at 
kunne nyde rettigheder i henhold til 
artikel 10 i forordning nr. 1612/68 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden 
for Fællesskabet — opholde sig lovligt i 
en medlemsstat på det tidspunkt, hvor 
han rejser til en anden medlemsstat, 
hvortil unionsborgeren flytter eller er 
flyttet. 
 
 
 
Når en unionsborger således tager til en 
anden medlemsstat for dér at udøve 
lønnet beskæftigelse, eller vender tilbage 
til den medlemsstat, som han har 
bopæl i, for dér at udøve lønnet 
beskæftigelse, og når ægtefællen er 
statsborger i et tredjeland, udgør det 
forhold, at unionsborgerens ægtefælle i 
henhold til artikel 10 i forordning 
nr. 1612/68 ikke har ret til at etablere 
sig med unionsborgeren i en medlems- 
 
 

stat, ikke en mindre gunstig behandling 
end den, som de fik før unionsborgeren 
gjorde brug af de muligheder, der findes 
i traktaten med hensyn til personers  
frie bevægelighed. At en sådan ret ikke 
består, kan således ikke forhindre  
unionsborgeren i at udøve de rettigheder 
til fri bevægelighed, der er hjemlet i 
artikel 39 EF. 
 

(jf. præmis 50, 53, 54 og 61 
samt domskonkl. 1) 

 
 
 
2. Er der indgået et reelt ægteskab mellem 
en statsborger i en medlemsstat og en 
tredjelandsstatsborger, er den omstændighed, 
at den af ægtefællerne, som er unionsborger, 
har bosat sig i en anden medlemsstat med 
henblik på, at dennes ægtefælle kan nyde 
rettigheder i henhold til fællesskabsretten på 
det tids- 
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punkt, hvor de vender tilbage til den 
medlemsstat, hvori førstnævnte er 
statsborger, ikke relevant for sidstnævnte 
stats kompetente myndigheders 
vurdering af deres retsstilling. 
 
 
De bevæggrunde, der således har ført 
en medlemsstats arbejdstager til at søge 
arbejde i en anden medlemsstat, er  
uden betydning for hans ret til indrejse i 
og ophold på sidstnævnte stats område, 
såfremt den pågældende udøver eller 
ønsker at udøve en faktisk og reel 
beskæftigelse, og de er heller ikke rele- 
vante for at bedømme parrets retlige 
stilling på tidspunktet for deres til- 
bagevenden til den medlemsstat, hvori 
arbejdstageren er statsborger. 
 
 
Derimod finder artikel 10 i forordning 
nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie 
bevægelighed inden for Fællesskabet 
ikke anvendelse, når en statsborger i en 
medlemsstat og en tredjelandsstatsborger 
har indgået et proforma-ægteskab 
for at omgå bestemmelserne 
vedrørende tredjelandsstatsborgeres 
indrejse og ophold. 
 
 

(jf. præmis 55-57 og 61 samt 
domskonkl. 2 og 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Den Europæiske Unions Domstol (2003) 
 
 
 
 

3. Når en statsborger i en første medlemsstat, 
der er gift med en tredjelandsstatsborger, 
som han lever sammen med i en  
anden medlemsstat, vender tilbage til  
den medlemsstat, hvori 
han er statsborger, for dér at udøve 
lønnet beskæftigelse, og ægtefællen 
ikke nyder de rettigheder, der er fastsat 
i artikel 10 i forordning nr. 1612/68 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden 
for Fællesskabet, idet ægtefællen ikke 
lovligt har opholdt sig på en medlemsstats 
område, skal den første medlemsstats 
kompetente myndigheder ved 
behandlingen af ægtefællens ansøgning 
om indrejse og ophold på deres område 
dog tage hensyn til retten til respekt for 
familielivet som omhandlet i artikel 8 i 
den europæiske konvention til beskyttelse 
af menneskerettigheder, når der er 
tale om et reelt ægteskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(jf. præmis 61 og domskonkl. 4) 
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