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Kravprofil, nominering av domare till Europeiska unionens domstol 
 
Domare i Europeiska unionens domstol utses bland personer vars oavhängighet inte kan 
ifrågasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av de högsta domarämbetena i 
hemlandet eller är jurister med allmänt erkända kvalifikationer.  
 
En kandidat till tjänsten som domare i domstolen bör således tillhöra landets främsta jurister och 
svara mot synnerligen högt ställda krav avseende juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att 
uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet.  
 
Vid bedömningen av en kandidats lämplighet att fungera väl som domare i domstolen fästs 
särskilt avseende vid följande egenskaper, färdigheter och erfarenheter.  
 

•  Juridiska kunskaper 
Sökande ska besitta mycket hög juridisk skicklighet. Detta innefattar bland annat breda och 
gedigna kunskaper i svensk rätt, samt kunnighet i unionsrätt och förståelse för dess samspel 
med de nationella rättsordningarna. 

 

•  Yrkeserfarenhet 
Lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete. Erfarenheter från alla olika juridiska fält 
beaktas, erfarenhet av arbete som domare, professor, advokat eller från högt uppsatt statlig 
tjänst är dock meriterande. 

 

•  Språkkunskaper 
Förmåga till kommunikation på franska, eller förmåga att inom en rimlig tid lära sig 
kommunicera väl på franska, vilket är domstolens interna arbetsspråk både vid muntliga 
överläggningar och vid utformningen av skriven text. Även förmåga att kommunicera på 
andra unionsspråk än svenska är meriterande. 

 

•  Förmåga och vilja att arbeta i en internationell miljö där flera rättstraditioner finns 
representerade genom 
- utvecklad social förmåga och förmåga att driva en egen uppfattning, 
- förmåga att skapa nätverk och ambition åta sig en ledande befattning (domstolens 

ordförande och avdelningsordförandena väljs av domstolens ledamöter), 
- erfarenhet av att verka i en internationell miljö, och 
- intresse för europeiska frågor i allmänhet och för andra länder och kulturer.  

 

•  Förmåga och vilja att hålla kontakten med juristerna inom det svenska rättsväsendet 
Särskilt målen om förhandsavgörande förutsätter ett samarbete mellan de nationella 
domstolarna och EU-domstolen. 


