
Anställning som juristlingvist  
vid EU-domstolen

För vidare information om Luxemburg se:

http://www.vdl.lu/
http://www.ont.lu/
http://www.luxembourg.public.lu/fr/index.html

Domstolen är fortfarande en av de 
minsta EU-institutionerna, vilket 
underlättar kontakt och utbyte med 
kolleger som arbetar på samma 
institution. 

Arbetet på översättningstjänsten 
är självständigt med mycket eget 
ansvar, samtidigt som samarbetet 
inom och mellan enheterna på 
översättningstjänsten spelar en central 
roll för kvalitén på arbetet.
På den svenska enheten sker arbetet i 
olika arbetsgrupper som specialiserar 
sig på vissa språk eller juridiska 
ämnesområden. En juristlingvist deltar 
i flera sådana grupper. 

Trots sin litenhet är Luxemburg en 
internationell huvudstad med invånare 
från många av världens länder. 
Naturen är nära med goda möjligheter 
till friluftsliv. 

Luxemburg har ett rikt kulturliv och 
avstånden är korta till kringliggande 
europeiska länder, där man finner ett 
stort utbud av sevärdheter, kultur och 
naturupplevelser. 

Luxembourg

Rekrytering

Fasta tjänster sker genom allmänna uttagningsprov, se EPSO:s webbplats:
http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_sv.htm

Vikariat genom intresseanmälan, se domstolens webbplats: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/postes-vacants

Praktikanttjänster, se domstolens webbplats: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/ 

Frilansmedarbetare, se domstolens webbplats: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/direction-generale-de-la-traduction-
collaborateurs-free-lance

Upplaga : oktober 2013

Anställning som juristlingvist 
vid EU-domstolen

•	 Är du klar med din juristexamen?
•	 Är du språkkunnig?
•	 Är du intresserad av att kombinera juridik och språk?
•	 Vill du på nära håll följa utvecklingen inom unionsrätten?
•	 Vill du arbeta i en internationell miljö?
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Att arbeta och bo i Luxemburg

doi:10.2862/43382



EU-domstolens 
översättningstjänst  

Översättningstjänstens uppdrag är att 
tillhandahålla översättningar för att ar-
betet med unionsrätten vid EU-domsto-
len, nationella domstolar och myndighe-
ter ska fungera.

Översättningstjänsten vid EU-domstolen 
ansvarar för översättning av rättegångs-
handlingar, generaladvokaternas förslag 
till avgörande, domar och pressmedde-
landen m.m. Översättningstjänsten är 
uppdelad på olika språkenheter.

Mångspråkigheten inom unionen har 
lett till att översättningstjänsten är det 
största generaldirektoratet vid domsto-
len. För närvarande arbetar över 900 per-
soner inom översättningstjänsten, och 
de flesta är jurister. 

Språkhanteringen vid 
domstolen

Ett rättegångsspråk fastställs för varje 
förfarande vid domstolen eller tribuna-
len. Rättegångsspråket kan vara vilket 
som helst av de officiella EU-språken. I 
mål som avser begäran om förhands-
avgörande är rättegångsspråket alltid 
det språk som används av den natio-
nella domstol som har vänt sig till EU-
domstolen. För att möjliggöra för andra 
medlemsstater att intervenera i målet 
översätts begäran om förhandsavgöran-
de till alla de övriga officiella EU-språken. 
Vid direkt talan kan sökanden välja rät-
tegångsspråk. När svaranden är en med-
lemsstat är rättegångsspråket emellertid 
språket eller ett av språken i denna stat. 
När rättegångsspråket väl har valts ska 
det användas under hela förfarandet, i 
såväl skriftväxling som under själva för-
handlingen. Om exempelvis andra med-
lemsstater intervenerar kan ytterligare 
EU-språk förutom rättegångsspråket 
ingå i målet. Översättning kan således bli 
aktuell både från och till samtliga offici-
ella EU-språk.

Den svenska 
översättningsenheten

Den svenska enheten översätter – fram-
för allt från franska, men också regelmäs-
sigt från exempelvis tyska, italienska, 
spanska, engelska och nederländska – till 
svenska, men däremot inte från svenska 
till andra språk. Enheten bistår med in-
formation om det svenska rättssystemet 
eller svenska juridiska termer, när de öv-
riga enheterna översätter svenska texter 
till sina respektive språk. Det senare sker 
genom att det för varje mål med svenska 
som rättegångsspråk utses en svensk ju-
ristlingvist, som har till uppgift att vara 
speciellt insatt i målet och fungera som 
kontaktperson för dem som arbetar med 
översättningsuppdragen.

Utbildnings- och 
kompetenskrav 

Du måste ha en avslutad universitets- el-
ler högskoleutbildning i juridik (svensk 
jur.kand.-examen eller motsvarande), 
behärska svenska fullständigt samt ha 
fördjupade kunskaper i ett andra och ett 
tredje språk, varav ett ska vara franska. 

Du måste kunna arbeta både självstän-
digt och i grupp. Det är viktigt att du kan 
planera ditt arbete så att du både kan 
möta krav på kvalitet och hålla tidsfris-
ter. Du bör ha mycket goda kunskaper i 
svensk rätt och svenskt juridiskt språk-
bruk samt en god allmänbildning inom 
unionsrätten. Dessutom krävs ett intres-
se för komparativ rätt och terminologi.

Introduktions- och 
vidareutbildning 

Som nyanställd juristlingvist erbjuds du 
ett flertal introduktionskurser. Därefter 
förväntas du under hela anställningsti-
den delta i vidareutbildning för att för-
djupa och bredda dina språkkunskaper. 
Det förekommer också seminarier i ju-
ridik och olika kurser om informations-
sökning och tekniska hjälpmedel.  
Arbetet inom översättningstjänsten 
utvecklas kontinuerligt. Det är genom 
personalens expertis, engagemang och 
samarbetsförmåga som höga målsätt-
ningar nås.  

Anställningsförhållanden 
och rekrytering

Man kan tjänstgöra på domstolen an-
tingen som fast anställd tjänsteman el-
ler som anställd med ett tidsbegränsat 
kontrakt. 
Arbetsvillkoren för fast respektive tids-
begränsat anställda framgår av tjänste-
föreskrifterna:

http://europa.eu/epso/discover/types_
employment/index_sv.htm

Lönen varierar beroende på yrkeserfa-
renhet. Det finns olika familjetillägg till 
grundlönen samt flyttbidrag. Sjuk- och 
pensionsförsäkring ingår i anställnings-
villkoren.
Angående praktikplatser och möjlig-
heter att frilansa, se sista sidan.    


