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EU-Domstolen fastslog
i december 2018, at
det er muligt for
Storbritannien at til-

bagekalde sin meddelelse til
Rådet om at udtræde af EU i
forbindelse med brexit. 

Ved folkeafstemningen
den 23. juni 2016 stemte et
fl��ertal af Storbritanniens
vælgere for, at Storbritanni-
en skulle udtræde af Den
Europæiske Union. Dette
optager naturligvis virksom-
heder overalt i EU. Den 29.
marts 2017 meddelte Stor-
britannien Rådet sin medde-
lelse om, at Storbritannien
ville trække sig tilbage fra
EU i henhold til Traktatens
artikel 50.

Ifølge artikel 50 skal der
mellem EU og den udtræ-
dende medlemsstat indgås
en udtrædelsesaftale. Aftalen
indgås som led i en slags
skilsmisseforhandling, hvor
EU og den udtrædende med-
lemsstat forhandler rammer-
ne for de fremtidige forbin-
delser mellem EU og den ud-
trædende medlemsstat.

Såfremt aftalen ikke fore-
ligger inden to år efter med-
delelsen om at udtræde, op-
hører traktaterne med at fi��n-
de anvendelse på den på-
gældende medlemsstat,
medmindre Rådet med en-
stemmighed beslutter af for-
længe toårsfristen. Udtræ-
delsesaftalen mellem EU og
Storbritannien blev god-
kendt af Rådet den 25. no-
vember 2018, men aftalen
er endnu ikke godkendt af
det britiske parlament.

Søgsmål indgivet
Den 19. december 2017 –
forinden udtrædelsesaftalen
blev godkendt af Rådet –
indledte en række medlem-
mer af Storbritanniens par-
lament, det skotske parla-
ment og Europa-Parlamen-
tet et søgsmål ved Court of
session, Outer House (Skot-
lands øverste domstol i civi-
le sager, førsteinstanskam-
mer, Det Forenede Kongeri-
ge), med henblik på at opnå
en afklaring af, om medde-
lelsen om beslutning om at
udtræde kan tilbagekaldes
ensidigt inden udløbet af to-
årsfristen med den virkning,
at Storbritannien forbliver i
EU. 

Søgsmålet blev afvist af
Lord Ordinary (enedommer

i første instans) med den be-
grundelse, at det udgjorde et
indgreb i Storbritanniens
parlaments suverænitet, li-
gesom der var tale om et hy-
potetisk spørgsmål. Der blev
efterfølgende iværksat appel
ved Court of Session, Inner
House (Skotlands øverste
domstol i civile sager, appel-
kammer), som valgte at tage
appellen til følge og hjemvi-
se sagen til Lord Ordinary.

Endnu engang valgte Lord
Ordinary at forkaste søgs-
målet. Sagen blev herefter
appelleret til Court of Ses-
sion, Inner House, First Di-
vision (Skotlands øverste
domstol i civile sager, appel-
kammer, første afdeling),
som valgte at forelægge EU-
Domstolen spørgsmålet om,
hvorvidt EU-retten tillader,
at en medlemsstat tilbage-
kalder sin beslutning om at
udtræde af EU, når først den
er tilsendt Rådet.

Undersøges nærmere
Indledningsvis fastlog EU-
Domstolen, at det forelagte
spørgsmål skal undersøges i
lyset af Traktaterne som hel-
hed under henvisning til, at
Traktaterne binder EU og
medlemsstaterne sammen,
ligesom Traktaterne binder
medlemsstaterne til hinan-
den. EU-Domstolen bemær-
kede i den forbindelse, at
ifølge EU-Domstolens faste
praksis kræver fortolkning
af en bestemmelse i EU-lov-
givningen, at der ikke alene
tages hensyn til ordlyden og
de mål, den forfølger, men
også om dens sammenhæng

og bestemmelserne i EU-lov-
givningen som helhed.
Yderligere kan oprindelsen
til en bestemmelse i EU-lov-
givningen indgå som for-
tolkningsmoment.

Vedrørende ordlyden af
Traktatens artikel 50 bemær-
kede EU-Domstolen, at trak-
tatbestemmelsen ikke inde-
holder nogen udtrykkelig
regel om tilbagekaldelse.
Derimod henviser traktat-
bestemmelsen til medlems-
statens meddelelse om
”hensigten” om at udtræde
og ikke selve udtrædelsen,
eftersom udtrædelsen alene
kan fi��nde sted efter, at der er
indgået en udtrædelses-
aftale, eller efter udløbet af
et tidsrum på to år. EU-
Domstolen bemærkede her-
efter, at en sådan hensigt
hverken er endelig eller
uigenkaldelig.

EU-Domstolen henviste
herefter til udtrædelses-
proceduren i Traktatens arti-
kel 50 og de to målsætnin-
ger, som traktatbestemmel-
sen forfølger; først og frem-
mest en medlemsstats
suveræne ret til at trække sig
tilbage fra EU, og for det an-
det at indføre en procedure,
der gør det muligt at etable-
re en sådan tilbagetrækning
på en ordnet måde. Herefter
udtalte EU-Domstolen, at
netop medlemsstatens suve-
rænitet støtter konklusio-
nen om, at en medlemsstat
kan tilbagekalde meddelel-
sen om, at den har hensigt
til at trække sig fra EU, så-
fremt udtrædelsesaftalen
mellem EU og den pågæl-

dende medlemsstat ikke er
trådt i kraft, eller såfremt en
sådan udtrædelsesaftale
endnu ikke er vedtaget in-
den for den toårige-periode.

EU-Domstolen fastslog
herefter, at – i mangel af en
udtrykkelig traktatbestem-
melse om tilbagekaldelse –
fi��nder Traktatens artikel 50
anvendelse på Storbritanni-
ens tilbagekaldelse med det
resultat, at tilbagekaldelsen
ensidigt kan besluttes i over-
ensstemmelse med de forfat-
ningsmæssige krav, som
gælder i medlemsstaten.

Statslig afgørelse
Resultatet støttes ifølge EU-
Domstolen af, at en med-
lemsstats tilbagekaldelse af
en meddelelse om, at den
har til hensigt at trække sig
tilbage fra EU, skal betragtes
som en statslig afgørelse om
at opretholde sin status som
medlemsstat i EU. Således
afviste EU-Domstolen Rå-
dets og EU-Kommissionens
argument om, at enhver til-
bagetrækning af en medde-
lelse om at udtræde skal be-
tragtes som en omgåelse af
udtrædelsesproceduren.

Yderligere bemærkede EU-
Domstolen, at det udtrykke-
ligt fremgår af Traktatens be-
mærkninger, at Traktatens
formål netop er at skabe en
stadig tættere union, lige-
som Traktaten bestemmer,
at det står en medlemsstat
frit for at indtræde i EU og
dermed forpligte sig til EU’s
værdier. Når en stat ikke kan
tvinges til at indtræde i EU
mod sin vilje, kan en med-

lemsstat ifølge EU-Domsto-
len heller ikke tvinges til at
trække sig tilbage fra EU
mod sin vilje. Et sådant re-
sultat vil være uforeneligt
med de mål og værdier, som
danner grundlag for EU. Der-
med afviste EU-Domstolen
Rådets og Kommissionens
forslag om, at en medlems-
stats ret til tilbagekaldelse af
meddelelsen om at udtræde,
bør godkendes af Rådet.

På baggrund af fortolk-
ningen af Traktaten konklu-
derede EU-Domstolen, at så
længe tilbagetrækningsafta-
len mellem EU og den på-
gældende medlemsstat end-
nu ikke er trådt i kraft, eller
såfremt en sådan tilbage-
trækningsaftale endnu ikke
er indgået inden for en pe-
riode på to år, har den på-
gældende medlemsstat be-
varet evnen til ensidigt at
tilbagekalde meddelelsen
om, at den agter at trække
sig tilbage fra EU.

Eftersom udtrædelses-
aftalen endnu ikke endeligt
er godkendt af det britiske
parlament, kan Storbritan-
nien – såfremt der er politisk
vilje hertil – forblive i EU.
Såfremt det sker, forbliver de
også en del af det indre mar-
ked, som sikrer den frie be-
vægelighed for varer, kapi-
tal, tjenesteydelser samt ar-
bejdskraft på tværs af lande-
grænserne.

Theresa May står i dag
tirsdag over for en afgøren-
de afstemning i Underhuset.
Her skal de britiske parla-
mentarikere stemme om
skilsmisseaftalen.

EU-RET: EU-Domstolen har fastslået, at Storbritannien kan beslutte at tilbagekalde meddelelsen om at
udtræde af EU. Domstolen fastslår, at da ingen stat kan tvinges ind, kan den heller ikke tvinges ud.
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Premierminister Theresa May og
det britiske parlament skal i dag
tirsdag tage stilling til brexit-af-
talen, men juraen åbner vejen
for, at briterne ensidigt kan af-
blæse skilsmissen. 
Foto: AP Photo/Alastair Grant

Denne artikel om aktuel EU-ret er
udarbejdet af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), 
Sønderby Legal, samt advokat
Patrick Goergen, begge 
specialiserede indenfor området.

EU-Domstolen: Storbritannien 
kan ensidigt fortryde brexit

Når en stat ikke 
kan tvinges til at
indtræde i EU mod
sin vilje, kan en
medlemsstat ifølge
EU-Domstolen heller
ikke tvinges til at
trække sig tilbage 
fra EU mod sin vilje.
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