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I henhold til en tysk stats-
aftale er der indført en
offentlig monopolordning
på sportsvæddemål i Tysk-
land. Ordningen indebærer,
at foranstaltning og formid-
ling af sportsvæddemål i
Tyskland kræver en tilladel-
se fra de tyske myndigheder.
Formålet med ordningen er
at begrænse spillidenskab og
bekæmpe spilafhængighed.
Ifølge den tyske straffe-
lovgivning kan personer,
der har foranstaltet eller for-
midlet hasardspil uden de
tyske myndigheders tilladel-
se, straffes med bøde eller
indtil to års fængsel. 

I en ny dom har EU-Dom-
stolen fastslået, at den tyske
monopolordning er i strid
med EU-retten, og at de ty-
ske retshåndhævende myn-
digheder derfor ikke kan på-
lægge personer strafansvar
for at have foranstaltet eller
formidlet sportsvæddemål i
Tyskland uden at have en
tilladelse hertil. 

Sagen omhandler den tyrki-
ske statsboger Sebat Ince,
som er bosiddende i Tysk-
land. Hun var anklaget for i
to tilfælde at have overtrådt
den tyske straffelovgivning
ved at have formidlet
sportsvæddemål, fordi hun
uden de tyske myndighe-
ders tilladelse havde instal-
leret en spilleautomat i en
sportsbar, som hun driver i
den tyske delstat Bayern,
hvormed personer kunne
indgå i sportslige væddemål.

Sebat Ince havde indsam-
let indsatser i sådanne
sportsvæddemål på vegne af
en privat aktør med hjem-
sted i Østrig, som havde en
licens til at formidle sports-
væddemål i denne med-
lemsstat. 

Det var i sagen omtvistet,
hvorvidt den tyske
monopolordning på sports-
væddemål er i overensstem-
melse med EU-retten. Flere
domstole i andre tyske del-
stater havde allerede taget
stilling til dette spørgsmål. I
samtlige tilfælde havde
domstolene fastslået, at ord-
ningen ikke er i overens-
stemmelse med EU-retten.
Imidlertid var domstolene
uenige om, hvilke følger

dette skulle have. I den om-
tvistede sag var EU-Domsto-
len derfor blevet bedt om at
tage stilling til netop dette
spørgsmål. 

Nærmere bestemt var EU-
Domstolen blevet bedt om
at tage stilling til, om EU-
retten er til hinder for, at en
medlemsstats retshånd-
hævende myndigheder kan
pålægge straf for formidling
af sportsvæddemål, som ud-
øves af en privat aktør, der
ikke råder over en tilladelse
til formidling heraf, når kra-
vet om at være i besiddelse
af en sådan tilladelse er led i
en ordning, der er i strid
med EU-retten. 

EU-Domstolen indledte
sagen med først at bemærke,
at det følger af princippet
om EU-rettens forrang for
EU-medlemsstaternes natio-
nale lovgivning, at EU-ret-
tens traktatfæstede bestem-
melser og principper er
umiddelbart anvendelige i
national lovgivning. Dette
medfører, at enhver eksiste-
rende bestemmelse i natio-
nal lovgivning, der strider
mod EU-retten, er uanven-
delig og derfor ikke kan
håndhæves. 

EU-Domstolen har dernæst
bemærket, at en ordning –
som den i hovedsagen om-
handlede – hvori der indgår
et krav om forudgående
tilladelse fra de nationale
myndigheder, skal bygge på
objektive kriterier. Dels skal
disse kriterier være kendt på

forhånd, og dels må disse
kriterier ikke være udtryk for
forskelsbehandling. I lyset af
dette har EU-Domstolen
herefter vurderet, om den i
hovedsagen omhandlede
monopolordning overhol-
der sådanne objektive krite-
rier. 

I forbindelse med vurde-
ringen bemærkede EU-
Domstolen, at private aktø-
rer, som potentielt kunne
have udøvet virksomhed
med foranstaltning eller for-
midling af sportsvæddemål,
ikke har været oplyste om
muligheden eller procedu-
ren for at få de tyske myn-
digheders tilladelse hertil.
Dette skyldes ifølge EU-
Domstolen, at praksis om
muligheden eller procedu-
ren for private aktører til at
opnå tilladelse til at foran-
stalte eller formidle sports-
væddemål ikke har været
offentliggjort. Derfor har
det ifølge EU-Domstolen
heller ikke nogen betyd-
ning, at de tyske myndighe-
der alligevel har modtaget
næsten 70 ansøgninger om
tilladelse fra private aktører.

Således lægger EU-Dom-
stolen vægt på, at den
manglende offentliggørelse
medfører, at de berørte
private aktører ikke har haft
mulighed for at kende om-
fanget af hverken deres ret-
tigheder eller deres forplig-
telser vedrørende foranstalt-
ning og formidling af
sportsvæddemål i Tyskland.
EU-Domstolen fastslår, at

dette er uforeneligt med EU-
rettens retssikkerhedsprin-
cip, som har til formål at be-
skytte borgernes interesser.
Allerede af denne grund er
den tyske monopolordning
i strid med EU-retten. 

I forbindelse med vurderin-
gen har EU-Domstolen yder-
ligere bemærket, at de tyske
myndigheder ikke i ét ene-
ste tilfælde – uanset de næ-
sten 70 ansøgninger – har
udstedt en tilladelse til en
privat aktør til foranstalt-
ning eller formidling af
sportsvæddemål i Tyskland.
Ifølge EU-Domstolen skyld-
tes dette, at den tyske
monopolordning i praksis
gør det umuligt for andre
end offentlige aktører at
opfylde de betingelser, som
skal være opfyldt for, at de
tyske myndigheder kan til-
dele en aktør tilladelse til
foranstaltning og formid-
ling af sportsvæddemål i
Tyskland. Det betyder med
andre ord, at hele tilladel-
sesproceduren bliver fiktiv,
idet private aktører aldrig vil
kunne opnå en tilladelse til
at foranstalte eller formidle
sportsvæddemål i Tyskland.
Dette gælder ikke kun for
private aktører i Tyskland,
men også for private aktører
i andre medlemsstater, uan-
set om disse aktører allerede
har en licens til at formidle
sportsvæddemål i denne
anden medlemsstat. 

EU-Domstolen fastslår, at
dette er i strid med EU-ret-

tens princip om fri udveks-
ling af tjenesteydelser på
tværs af medlemsstaterne.
Også af denne grund er den
tyske monopolordning i
strid med EU-retten. 

Sammenfattende fastslår EU-
Domstolen, at den tyske
monopolordning på sports-
væddemål er i strid med EU-
retten, dels fordi kendskabet
til proceduren for tildeling
af en tilladelse til at foran-
stalte eller formidle sports-
væddemål ikke er sikret ved
offentliggørelse, og dels for-
di ordningen i praksis ude-
lukker private aktører fra at
kunne opnå en sådan tilla-
delse, uanset at de allerede
har en licens til at foranstal-
te eller formidle sports-
væddemål i en anden
medlemsstat. 

I forlængelse heraf fastslår
EU-Domstolen endvidere –
under henvisning til prin-
cippet om EU-rettens for-
rang for national ret – at
monopolordningen ikke
kan håndhæves, og at de
tyske retshåndhævende
myndigheder derfor heller
ikke kan pålægge personer
strafansvar for at formidle
sportsvæddemål i Tyskland
uden at have en tilladelse
hertil i henhold til ordnin-
gen. 

I forhold til den omhandlede
sag betyder det med andre
ord, at de tyske retshånd-
hævende myndigheder ikke
kan pålægge Sebat Ince straf
for at formidle sportsvædde-
mål, når kravet om at være i
besiddelse af en tilladelse er
led i den tyske monopol-
ordning, og det er fastslået,
at denne ordning er i strid
med EU-retten. 

EU-RET: Tysklands regler om monopol på sportsvæddemål er erklæret uforeneligt med retssikkerheds-
princippet og princippet om fri udveksling af tjenesteydelser. Dermed strider det imod EU-retten. 
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I Tyskland må staten ikke straffe
borgere, der formidler sports-
væddemål – f.eks. på FC Bayern
Münchens eller FC Augsburgs
bundesliga-hold. Her ses spiller-
ne Douglas Costa og Markus
Feulner under en kamp sidste
efterår. Foto: Kerstin Joensson/AP

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Hjul-
mandKaptain samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

Tysk monopolordning på sports-
væddemål strider mod EU-retten

I en ny dom har EU-
Domstolen fastslået,
at den tyske
monopolordning er i
strid med EU-retten,
og at de tyske
retshåndhævende
myndigheder derfor
ikke kan pålægge
personer strafansvar
for at have for-
anstaltet eller for-
midlet sportsvædde-
mål i Tyskland uden
at have en tilladelse
hertil. 


