
 

EU-databaser: Curia 
Dommer fra EU-domstolen kan finnes på Eur-Lex, Lovdata og domstolens egen nettside, 
http://curia.europa.eu/. Curia er grei å bruke, mest oppdatert og samler de relevante dokumentene 
fra en dom, så den foretrekker jeg. 

Et utfylt søkeskjema kan se slik ut: 
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http://curia.europa.eu/


Og resultatet slik: 

 

En får da både generaladvokatens uttalelse, dommen og Eur-Lex-versjonene. Om materialet finnes i 
PDF-formatet, vil det være en lenke til det også. Ikonene er naturligvis klikkbare lenker. 

Forskjellige språkversjoner får man frem i en meny ved hver lenke (beveg musa over lenken): 

 

Skal man lagre en dom på egen maskin er pdf-formatet ofte det beste. Høyreklikk i alle fall på lenken 
(i  Windows) og velg «Save target as ...» eller liknende. 
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Korrekte referanser til EU dommer er nå sånn: 

Corsica Ferries, C-18/93, EU:C:1994:195, paragraph 29 
Commission v Italy, C-295/00, EU:C:2002:100, paragraph 9 
Sea-Land Service and Nedlloyd Lijnen, C-430/99 and C-431/99, EU:C:2002:364, paragraph 30 

Referansen med kolon kalles ECLI, og er en standardisert referanse både til EU-domstolens dommer 
og til nasjonale dommer i EU. Se mer om dette på disse nettstedene: 

• http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_116450/ 
• https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do  
• https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-eu-

en.do?member=1  
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http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_116450/
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-eu-en.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-eu-en.do?member=1


Tidligere utgaver 

1. Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg 
2. Kjapp tilgang til programmer 
3. Om å fikse på en skannet fil 
4. Strukturer dokumentene dine! 
5. Disposisjonsvisning 
6. Nummerering 
7. Innholdsfortegnelse 
8. Hoveddokumenter og deldokumenter 
9. Redigering i hoveddokumentet 
10. EndNote introduksjon 
11. Lage referanser ved hjelp av EndNote 
12. Om å få EndNote til å gjøre det du vil 
13. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - fortsettelse 
14. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - avslutning 
15. Søke i Outlook etter e-post 
16. På nett med EDUROAM 
17. EU-databaser: PreLex 
18. EU-databaser: Eur-Lex 
19. EU-databaser: Archive of European Integration 
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http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT1.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT2.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT3.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT4.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT5.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT6.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT7.pdf
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