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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den nationale dommers rolle i Fællesskabets retssystem
(2007/2027(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 61, som fastlægger en gradvis indførsel af et 
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder foranstaltninger på 
området for civil- og strafferetligt samarbejde,

– der henviser til Haagprogrammet til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed 
i Den Europæiske Union1, vedtaget af Det Europæiske Råd i Bruxelles den 5. 
november 2004, og til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2005 om "Haag-
programmet: Ti prioriteter for de næste fem år" (KOM(2005)0184),

– der henviser til opfordringen fra Det Europæiske Råd i Laeken den 14.-15. 
december 2001 til, at der hurtigt oprettes et europæisk netværk til fremme af 
uddannelsen af dommere og anklagere med henblik på at medvirke til skabelsen af
større tillid mellem dem, der er involveret i det retlige samarbejde,

– der henviser til sin beslutning af 10. september 1991 om oprettelse af et europæisk 
retsakademi2 og af 24. september 2002 om det europæiske net for retlig 
uddannelse3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni 2006 om uddannelsen af 
retsvæsenets aktører i Den Europæiske Union (KOM(2006)0356), af 5. september 
2007 om et resultatorienteret Europa - anvendelse af fællesskabsretten 
(KOM(2007)0502) og af 4. februar 2008 om oprettelse af et forum til drøftelse af 
EU's politik og praksis på retsområdet (KOM(2008)0038),

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/79/EF, Euratom af 20. december 2007 om 
ændring af protokollen vedrørende statutten for Domstolen4 og de deraf følgende 
ændringer af Domstolens procesreglement ved indførslen af en præjudiciel 
hasteprocedure,

– der henviser til artikel 65, stk. 2, litra h), og artikel 69a, stk. 1, litra c), i den 
kommende traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som indføjet ved 
Lissabontraktaten, der vil skabe et retsgrundlag for foranstaltninger til støtte for 
uddannelse af dommere samt andet personale i retsvæsenet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

                                               
1 EUT C 53 af 3.3.2005, s. 1.
2 EFT C 267 af 14.10.1991, s. 33.
3 EFT C 273 E af 14.11.2003, s. 99.
4 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 42.
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– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at en undersøgelse foretaget af ordføreren i løbet af andet halvår 
2007 viste:
– betydelige forskelle i EU-landenes nationale dommeres viden om 

fællesskabsretten5, med understregning af, at den nogle gange er meget 
begrænset,

– et akut behov for at forbedre de nationale dommeres generelle 
fremmedsprogskundskaber,

– de vanskeligheder, som nationale dommere oplever, når de skal have adgang 
til specifikke og ajourførte oplysninger om fællesskabsretten,

– behovet for at forbedre og styrke den grundlæggende og den livslange 
uddannelse af nationale dommere i fællesskabsret,

– dommernes relative mangel på fortrolighed med den præjudicielle procedure 
og behovet for at styrke dialogen mellem de nationale dommere og 
Domstolen,

– at mange dommere opfatter fællesskabsretten som yderst kompliceret og 
uigennemskuelig,

– behovet for at sikre, at fællesskabsretten er bedre velegnet de nationale 
dommeres brug,

B. der henviser til, at det primære ansvar for uddannelse af dommere og anklagere, 
herunder uddannelsens europæiske dimension, ligger hos medlemsstaterne; der 
henviser til, at ifølge Det Europæiske Råds erklæring bør der "systematisk 
inddrages et EU-element i uddannelsen af de judicielle myndigheder"6; der 
henviser til, at uddannelsen af dommere og anklagere i de enkelte medlemsstater 
ikke desto mindre er et spørgsmål af fælles interesse for EU-institutionerne og 
hver enkelt medlemsstat,

C. der henviser til, at fællesskabsretten ikke må opfattes som et område, der er 
forbeholdt en elite af specialister; der henviser til, at uddannelsesmulighederne på 
dette område ikke må forbeholdes højesteretsdommere,

D. der henviser til, at visse institutioner, som støttes økonomisk af Fællesskabet, 
oplever stadig større succes og allerede uddanner dommere og offentlige 
anklagere i stort antal,

E. der henviser til, at fremmedsprogskundskaber er afgørende for at sikre et 
ordentligt retligt samarbejde, navnlig i civil- og handelsretlige sager, på områder, 
hvor der er direkte kontakt mellem dommere, og i forbindelse med at sikre adgang 
til udvekslingsprogrammer for dommere,

F. der henviser til, at den gennemsnitlige varighed af den præjudicielle procedure, 
trods Domstolens konstante indsats, fortsat er alt for lang og i høj grad mindsker 

                                               
5 I denne betænkning omfatter henvisninger til fællesskabsretten også EU-ret.
6 EUT C 53 af 3.3.2005, s. 1.
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de nationale dommeres interesse for proceduren,

G. der henviser til, at Domstolen har fastslået, at det påhviler medlemsstaterne at 
fastsætte et retsmiddel- og proceduresystem, som sikrer overholdelse af retten til 
en effektiv domstolsbeskyttelse af rettigheder i medfør af fællesskabsretten7,

H. der henviser til, at intet i denne beslutning må betragtes som forhold, der påvirker 
dommernes uafhængighed, i overensstemmelse med Europarådets 
Ministerkomités rekommandation nr. R(94)12 og European Charter on the statute 
for judges 1998,

Den nationale dommer som håndhæver af fællesskabsretten

1. bemærker, at fællesskabsretten forbliver uden betydning, hvis den ikke anvendes 
korrekt af medlemsstaterne, herunder af de nationale dommere, som derfor er 
hjørnestenen i Den Europæiske Unions retssystem;

2. glæder sig over Kommissionens anerkendelse af, at de nationale dommere spiller 
en væsentlig rolle for at sikre overholdelsen af fællesskabsretten, eksempelvis 
gennem principperne om fællesskabsrettens forrang, direkte virkning, ensartet 
fortolkning og statens ansvar ved overtrædelse af fællesskabsretten; opfordrer 
Kommissionen til at fortsætte sin indsats i denne retning ud over de allerede 
indførte sektorbestemte initiativer; opfordrer endvidere Kommissionen til straks at 
offentliggøre en orientering om erstatningssøgsmål i tilfælde af nationale 
myndigheders overtrædelse af fællesskabsretten;

Problemer af sproglig karakter

3. mener, at sprog er retsvæsenets aktørers vigtigste redskab; mener, at den 
nuværende grad af fremmedsprogsundervisning for nationale dommere begrænser 
ikke blot mulighederne for retligt samarbejde om specifikke instrumenter, men 
også udviklingen af gensidig tillid, den korrekte anvendelse af acte clair-doktrinen
og deltagelsen i udvekslingsprogrammer; opfordrer alle aktører, der er involveret i 
uddannelse af dommerstanden, til at lægge særlig vægt på 
fremmedsprogsundervisning for dommere;

4. er endvidere af den opfattelse, at Fællesskabets lovgivende myndighed ved at 
vedtage en række bestemmelser, der indeholder lovvalgsregler, har foretaget et 
politisk valg, som indebærer, at nationale dommere øjensynligt skal anvende 
udenlandsk ret, og muligvis også er ensbetydende med anvendelsen af en 
komparativ tilgang; mener, at disse elementer tilsammen yderligere styrker 
argumentet for at øge fremmedsprogsundervisningen;

5. mener, at det er i offentlighedens interesse at forbedre dommerstandens 
sprogkundskaber i medlemsstaterne; opfordrer derfor medlemsstaterne til at sørge 
for, at sådan undervisning er gratis og lettilgængelig;

                                               
7 Sag C-50/00 P UPA [2002] ECR I-6677, punkt 41.
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6. betragter adgang til akademisk litteratur på dommerens modersmål som vigtig for 
en bedre forståelse af fællesskabsretten og bemærker den tilsyneladende mangel 
på speciallitteratur om fællesskabsret på visse officielle EU-sprog, eksempelvis 
vedrørende international privatret, og de alvorlige potentielle konsekvenser, som 
dette har for opbygningen af en fælles retsorden, der afspejler forskellige 
retstraditioner; opfordrer derfor Kommissionen til at støtte udarbejdelsen af sådan 
litteratur, navnlig på de små officielle sprog;

Adgang til relevante retskilder

7. bemærker, at mange nationale dommere ikke har adgang til fuldstændig og 
ajourført information om fællesskabsretten i en systematisk og passende form, og 
at fællesskabsretten indimellem kun optager beskeden plads i nationale 
statstidender, kodekser, redegørelser, tidsskrifter og tekstbøger; opfordrer 
medlemsstaterne til at forny indsatsen på dette område;

8. er af den opfattelse, at et egentligt europæisk retligt område, hvor et effektivt 
retligt samarbejde kan finde sted, ikke blot kræver kendskab til europæisk ret, men 
også gensidigt kendskab til retssystemerne i de øvrige medlemsstater; understreger 
uoverensstemmelser i behandlingen af udenlandsk ret i hele Den Europæiske 
Union og mener, at dette er et vigtigt spørgsmål, som bør løses i fremtiden; 
noterer sig i den forbindelse Kommissionens kommende horisontale undersøgelse 
af behandlingen af udenlandsk ret i civil- og handelsretlige sager og de 
igangværende undersøgelser inden for rammerne af Haagerkonferencen om 
International Privatret;

9. glæder sig over Kommissionens plan om at støtte større udbredelse af nationale 
databaser over domme afsagt af nationale domstole i fællesskabsretlige sager; 
mener, at disse databaser bør være så omfattende og brugervenlige som muligt; 
mener endvidere, at konventionerne og forordningen om kompetence og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i civil- og handelsretlige sager ville være et godt 
eksempel på en europæisk database i betragtning af de nationale dommeres 
hyppige brug heraf;

10. er af den opfattelse, at alle nationale dommere bør have adgang til databaser, der 
indeholder anmodninger om præjudicielle afgørelser, som er under behandling, fra 
alle medlemsstater; mener, at det er lige så nyttigt, at domme afsagt af en 
forelæggende ret, der anvender en præjudiciel afgørelse, i større grad 
offentliggøres, hvilket Domstolen allerede er inde på i sin orientering om 
forelæggelse af præjudicielle spørgsmål fra de nationale retter8;

11. mener at dommere i betragtning af det væld af oplysninger om fællesskabsretten, 
der er tilgængelige på internettet, skal uddannes ikke blot i rettens indhold, men 
også i effektiv adgang til ajourførte retskilder;

                                               
8 EUT C 143 af 11.6.2005, s. 1, punkt 31.
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12. glæder sig over Kommissionens indsats for at offentliggøre resuméer af 
fællesskabsretsakter henvendt til borgerne og mener, at sådanne resuméer i et 
almindeligt sprog også vil være med til at give retsvæsenets aktører hurtigere 
adgang til relevante oplysninger;

13. tilskynder udviklingen af internetværktøjer og initiativer inden for e-læring, der 
uden at være en komplet løsning af uddannelsesspørgsmålet bør ses som et 
supplement til personlig kontakt mellem dommere og undervisere;

Mod en mere struktureret uddannelsesramme for dommere og anklagere i Den 
Europæiske Union

14. opfordrer til, at EU-elementet i uddannelsen på nationalt plan af alle retsvæsenets 
aktører:

– gøres obligatorisk, navnlig i forbindelse med eksamener, der giver adgang til 
juridiske professioner,

– styrkes yderligere så tidligt som muligt og fremefter med øget fokus på 
praktiske aspekter,

– omfatter fortolkningsmetoder og retsprincipper, som muligvis ikke findes i 
den nationale retsorden, men som spiller en vigtig rolle i fællesskabsretten;

15. tilskynder udviklingen af fælles elementer i læseplaner og undervisningsmetoder i 
alle medlemsstaterne på det civilretlige område, foruden de eksisterende initiativer 
på det strafferetlige område;

16. noterer sig den stigende succes med udvekslingsprogrammet for retsvæsenets 
aktører; opfordrer Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og 
Anklagere til at gøre programmet tilgængeligt for flest mulige dommere og sikre 
en tilstrækkelig deltagelse af dommere med civil-, handels- og forvaltningsretlig 
baggrund; glæder sig over netværkets aktiviteter inden for sprogundervisning og 
udvidelsen af udvekslingsprogrammet til også at omfatte Domstolen, Eurojust og 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

17. anser de nationale dommeres mulighed for at afsætte tid til deltagelse i 
grundlæggende og udvidet undervisning som en logistisk og økonomisk 
problemstilling for medlemsstaterne; mener i princippet ikke, at dommerne bør 
bære nogen af omkostningerne til deres uddannelse i fællesskabsret; anmoder 
Kommissionen om at udarbejde overslag for de enkelte medlemsstater over 
omkostningerne til vikariater for dommere, som deltager i 
udvekslingsprogrammer;

18. noterer sig, at Kommissionen vurderer, at den mest hensigtsmæssige måde at 
fremme undervisning i fællesskabsret på i øjeblikket er finansiel støtte til 
forskellige institutioner gennem det generelle program om grundlæggende 
rettigheder og retfærdighed for 2007-2013, og at spørgsmålet om, hvorvidt der bør 
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foretages ændringer af de europæiske uddannelsesstrukturer for retsvæsenet, igen 
vil kunne tages op til overvejelse ved udløbet af dette program;

19. mener imidlertid, at tiden er moden til en pragmatisk institutionel løsning af 
spørgsmålet om uddannelse af dommere og anklagere på EU-plan, som gør fuld 
brug af eksisterende strukturer og samtidig undgår unødige sammenfald mellem 
programmer; opfordrer derfor til, at der oprettes et europæisk dommerakademi 
bestående af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere, 
som vil få til opgave at fastsætte uddannelsesprioriteter, og Det Europæiske 
Retsakademi, som vil blive dets operative arm, der implementerer disse 
prioriteter; opfordrer til, at denne institutionelle løsning tager hensyn til relevant 
erfaring, som er opnået i forbindelse med driften af Det Europæiske 
Politiakademi;

20. mener ikke, at nationale dommere kan anlægge en passiv holdning til 
fællesskabsretten og kun reagere på spørgsmål, der rejses af parterne, sådan som 
det fremgår af Domstolens retspraksis vedrørende nationale domstole, der rejser 
fællesskabsretlige spørgsmål af egen drift9;

21. mener, at advokater spiller en afgørende rolle for anvendelsen af fællesskabsretten 
ved de nationale domstole, og opfordrer til, at også deres uddannelse styrkes i 
analogi med afsnittene om de nationale dommere ovenfor;

En styrket dialog mellem de nationale dommere og Domstolen

22. mener, at den præjudicielle procedure er en væsentlig garanti for sammenhæng i 
Fællesskabets retsorden og for en ensartet anvendelse af fællesskabsretten;

23. opfordrer Domstolen og alle de berørte parter til at nedbringe den gennemsnitlige 
varighed af den præjudicielle procedure yderligere og dermed gøre denne vigtige 
mulighed for dialog mere attraktiv for de nationale dommere;

24. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorvidt nationale procedureregler 
udgør en reel eller en potentiel hindring for en given medlemstatslig domstols 
mulighed for at anmode om en præjudiciel afgørelse, jf. EF-traktatens artikel 234, 
stk. 2, og ihærdigt forfølge krænkelser afledt af sådanne hindringer;

25. mener, at begrænsningerne af Domstolens kompetence, navnlig dem, der vedrører 
EF-traktatens afsnit IV, unødigt hindrer den ensartede anvendelse af 
fællesskabsretten på disse områder og sender et negativt signal til størsteparten af 
de dommere, der behandler sådanne sager, og gør det umuligt for dem at skabe en 
direkte kontakt med Domstolen og medfører unødige forsinkelser;

26. er i lyset af indførslen af en præjudiciel hasteprocedure enig med Rådet i, at det er 
vigtigt, at Domstolen stiller vejledning til rådighed for de nationale dommere, når 

                                               
9 Sag C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 og C-168/05 
Mostaza Claro [2006] ECR I-10421.
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disse påtænker at anmode om anvendelse af hasteproceduren;

27. opfordrer Domstolen til at overveje enhver mulig forbedring af den præjudicielle 
procedure, som kan sikre en tættere inddragelse af den forelæggende dommer i 
dens procedurer, herunder bedre muligheder for at præcisere forelæggelsen og 
deltage i den mundtlige procedure;

28. mener ikke, at nationale dommere i en decentraliseret og færdigudviklet 
fællesskabsretsorden bør marginaliseres, men snarere tildeles større ansvar og 
yderligere anspores i deres rolle som håndhæver af fællesskabsretten; opfordrer 
derfor til, at der overvejes et "grønt lys"-system, hvor nationale dommere 
medsender deres foreslåede svar på de spørgsmål, de forelægger Domstolen, som 
derefter inden for en given frist kan beslutte at acceptere den foreslåede dom eller 
selv afgøre sagen i lighed med en appelret;

Retsakter, der er bedre tilpasset de nationale dommeres anvendelse

29. glæder sig over oprettelsen af et forum til drøftelse af EU's politik og praksis på 
retsområdet og opfordrer Kommissionen til så vidt muligt at sikre, at dette forums 
drøftelser finder sted på en gennemsigtig måde i forhold til at informere om 
arbejdet i alle EU-institutioner og hos nationale myndigheder; bemærker med 
tilfredshed Kommissionens indsats for regelmæssigt at rapportere til både 
Parlamentet og Rådet; bifalder hensigten om at koordinere opgaver med de 
relevante instanser i Europarådet og undgå sammenfald med deres værdifulde 
arbejde;

30. støtter fuldt ud Kommissionens krav om, at medlemsstaterne systematisk indgiver 
sammenligningstabeller, der viser, hvordan fællesskabsdirektiver er gennemført i 
nationale bestemmelser; er enig i, at sådanne tabeller tilvejebringer værdifulde 
oplysninger og er forbundet med minimale omkostninger og byrder; mener 
endvidere, at sammenligningstabeller øger gennemsigtigheden i gennemførelsen 
af fællesskabsretten og giver nationale dommere og parterne foran dem en 
realistisk mulighed for at se, om fællesskabsretten ligger til grund for en bestemt 
national bestemmelse, og i så fald selv kontrollere, om gennemførelsen er foregået 
korrekt;

31. fastholder behovet for en mere almindelig sprogbrug i fællesskabslovningen og 
større terminologisk sammenhæng mellem retlige instrumenter; støtter fuldt ud 
anvendelsen af projektet om europæisk aftaleret som et middel til at sikre bedre 
lovgivning, eksempelvis på det forbrugerpolitiske område;

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning og ledsagedokumenterne til 
Rådet og Kommissionen, Domstolen og Den Europæiske Ombudsmand.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren ønskede først og fremmest at høre fra dem, som er direkte berørt af denne 
betænkning, nemlig de nationale dommere. Den 11. juni 2007 afholdt ordføreren en 
høring i Retsudvalget, hvor dommere fra Rumænien, Ungarn, Det Forenede 
Kongerige og Tyskland havde mulighed for at fortælle om deres erfaringer med 
fællesskabsretten. I andet halvår 2007 blev et detaljeret spørgeskema sendt til alle 
medlemsstaterne med henblik på at høre fra så mange nationale dommere som muligt.
Over 2.300 dommere svarede, og de første resultater er offentliggjort i et bilag til 
dette udkast til betænkning. Ordføreren deltog også i en høring om gennemførelsen af 
fællesskabsret afholdt den 3. maj 2007 af Monica Frassoni (MEP), som omfattede et 
indlæg fra en fransk dommer og således fremhævede den tætte forbindelse mellem de 
nationale dommeres rolle på den ene side og gennemførelsen af fællesskabsretten på 
den anden.

Desuden fokuserer udkastet til betænkning på de europæiske aktører, hvis arbejde 
relaterer sig til de nationale dommere. Den 10. september 1991 holdt 
generalsekretæren for Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og 
Anklagere et indlæg i Retsudvalget og besvarede spørgsmål fra udvalgets 
medlemmer. Den 18. oktober 2007 foretog ordføreren en undersøgelsesmission til 
Domstolen for at møde forskellige dommere og generaladvokater, hvor der primært 
blev lagt vægt på de nationale dommeres rolle i forbindelse med den præjudicielle 
procedure. Endelig var ordføreren til stede på et ekspertmøde afholdt af 
Kommissionen den 4. februar 2008 om uddannelse inden for retsvæsenet, hvor der var 
indlæg fra bl.a. Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere, 
Det Europæiske Retsakademi og Det Europæiske Institut for Offentlig 
Administration. Desuden kommer dette udkast til betænkning på et tidspunkt, hvor 
Parlamentet har øget opmærksomhed på bl.a. de nationale dommeres effektive 
anvendelse af de retsakter, som det vedtager sammen med Rådet.

Udkastet til betænkning forsøger at bygge videre på eksisterende initiativer og foreslå 
en mere struktureret uddannelsesramme for dommere i Den Europæiske Union, som 
vil kunne opfylde fremtidige ambitioner. Den første forudsætning herfor er langt 
større fokus på dommernes sprogkundskaber. Udkastet til betænkning indeholder også 
en række anbefalinger, der er rettet mod at sikre, at de nationale dommere spiller en 
større rolle i Den Europæiske Unions retssystem. Ud over spørgsmålet om sprog 
vedrører udkastet også bedre adgang til oplysninger, juridisk uddannelse, de nationale 
dommeres rolle i den præjudicielle procedure og endelig forslag til, hvordan 
Fællesskabets lovgiver kan lette de nationale dommeres opgave ved at forbedre den 
måde, hvorpå den lovgiver, navnlig ved at gøre processen mere gennemsigtig.
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10 Dette dokument er en analyse foretaget af ordføreren af individuelle svar fra dommere, som har givet udtryk for 
deres personlige holdninger og erfaringer i forbindelse med fællesskabsretten i en spørgeskemaundersøgelse, som 
fandt sted i andet halvår 2007. Undersøgelsen kan derfor ikke på nogen måde betragtes som udtømmende, og den 
forsøger heller ikke at fremlægge objektive fakta eller en "resultattavle" i lighed med dem, der udarbejdes af Europa-
Kommissionen. I denne betænkning omfatter henvisninger til fællesskabsretten også EU-ret.
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1. Generelle oplysninger

Den 18. juli 2007 sendte ordføreren et spørgeskema til alle faste 
repræsentationer med henblik på udsendelse til de nationale dommere. Det 
samlede antal svar oversteg 2.300 på otte forskellige fællesskabssprog. Af 
praktiske årsager blev der foretaget en indledende sortering på baggrund af 
de modtagne svars fuldstændighed og med henblik på at afspejle den bedst 
mulige balance mellem medlemsstaterne. Der blev i første omgang behandlet 
i alt 1.160 svar, og de resterende svar og flere spørgsmål blev gemt til en 
senere analyse. Der indkom svar fra alle 27 medlemsstater, og de fleste af de 
analyserede svar kom fra Tyskland (44 %), Polen (19 %), Frankrig (6 %), 
Bulgarien (6 %), Slovenien (5 %) og Østrig (4 %).

(a) Balancen mellem svar fra "gamle" og "nye" medlemsstater

En stor del af de adspurgte kom fra medlemsstater, som tiltrådte i 2004 eller
2007 (37 %), og der er således en rimelig balance mellem deres svar og 
svarene fra de øvrige medlemsstater (63 %).

(b) De omfattede typer domstole

Undersøgelsen omfattede en lang række forskellige domstole, og de største 
bidrag kom fra forvaltningsdomstole, ansættelsesretlige domstole, 
finansdomstole, sociale domstole og arbejdsretter.

Strafferet

Ansættelsesret

Familieret

Finans-/skatteret

Intellektuel 
ejendomsret
Property

Arbejdsret

Socialret

Forvaltningsret
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2. Adgang til fællesskabsret

(a) Kendskab til adgangen til fællesskabsret

Et lille mindretal af de adspurgte (8 %) svarede, at de slet ikke kendte til 
adgangen til Fællesskabets retskilder. Ud af de, som kendte til adgangen til 
fællesskabsretten, undersøgte 18 % jævnligt Domstolens11 retspraksis, mens 
et stort flertal (65 %) kun sjældent undersøgte den, og 17 % aldrig gjorde det.

Der viste sig at være visse forskelle i kendskabet i hele EU. Kendskabet til 
adgangen til fællesskabsretten syntes at være dårligere i de "gamle" 
medlemsstater (10 %) end i de "nye" (5 %). Blandt de dommere, som kendte 
til adgangen til fællesskabsretten, undersøgte dommere fra de "gamle" 
medlemsstater imidlertid Domstolens retspraksis mere jævnligt (se 
diagrammet nedenfor).

         

Svarene varierede også meget i forhold til den nationale domstols fagområde.
Eksempelvis undersøgte dommere i sager om intellektuel ejendomsret, 
dommere, der hovedsageligt behandler finansielle og skatteretlige sager, og 

                                               
11 Domstolen i begrebets videste forstand, inklusive Retten i Første Instans og Retten for EU-
personalesager.
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forvaltningsretlige dommere (henholdsvis 75 %, 60 % og 46 %) i langt højere 
grad jævnligt Domstolens retspraksis i forhold til deres kolleger ved de 
domstole, som behandler ansættelses- og arbejdsretlige sager eller sager på 
det socialretlige område (henholdsvis 20 % og 25 %). Endelig svarede ikke en 
eneste af de adspurgte dommere på det familieretlige eller strafferetlige 
område, at de jævnligt konsulterede Domstolens retspraksis.

(b) Sprogbarrierer

39 % af de adspurgte mente, at fremmedsprog var en barriere for tilstrækkelig 
information om fællesskabsretten.

(i) Retspraksis fra andre medlemsstater

Det punkt, som gav anledning til størst utilfredshed, vedrørte adgangen til 
udenlandske domme, herunder domme fra medlemsstaternes højesteretter.
Flere dommere nævnte, at tekniske termer var særligt vanskelige at forstå på 
et fremmedsprog. En tysk dommer med speciale i finansret mente, at det var 
vigtigt at læse afgørelser fra domstole i andre medlemsstater, men at det 
samtidig var så tidskrævende, at det næsten var umuligt i betragtning af 
tidsfristerne inden for retssystemet. En fransk dommer ville ikke henvise til 
udenlandsk retspraksis eller udenlandske redegørelser på grund af risikoen 
for unøjagtigheder eller misforståelser, som kunne få meget alvorlige 
konsekvenser for enkeltpersoner. Endelig fandt en anden dommer det meget 
vanskeligt at anvende udenlandsk ret udpeget i henhold til de relevante 
lovvalgsregler.

(ii) Oversættelsesrelaterede problemer

Mange dommere fra de "nye" medlemsstater, navnlig Polen, Slovenien og 
Ungarn, klagede over, at ikke al Domstolens retspraksis var blevet oversat til 
deres sprog før tiltrædelsen. Flere dommere fra de "nye" medlemsstater var 
ikke klar over, at fællesskabsretten og navnlig Domstolens retspraksis 
overhovedet fandtes på deres eget sprog. Et betragteligt antal dommere fra et 
bredt udsnit af medlemsstaterne kommenterede spørgsmålet om 
oversættelse af domme. Mange dommere udtrykte bekymring over den tid, 
det tog, inden alle sprogversioner af Domstolens domme eller 
generaladvokatens forslag til afgørelse var tilgængelige. Talrige dommere 
mente ikke, at kvaliteten eller troværdigheden af oversættelserne af 
fællesskabsretsakter eller retspraksis til deres sprog var tilstrækkelig høj. En 
tysk dommer bemærkede også visse uoverensstemmelser mellem 
sprogversioner af den samme fællesskabsretsakt.

(iii) Sammenligning af forskellige sprogversioner af 
fællesskabsretsakter
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Flere dommere havde betydelige vanskeligheder ved at sammenligne 
forskellige sprogversioner af en fællesskabsretsakt i forbindelse med 
fortolkningsspørgsmål, når de ville se, om der var behov for at anmode om en 
præjudiciel afgørelse. Bredden og kvaliteten af denne sammenligning vil 
afhænge af dommerens sprogkundskaber. Flere dommere henviste til 
sådanne sammenligninger og konkluderede, at de ikke var i stand til at 
foretage dem på meningsfuld vis (se også det relaterede afsnit 4(g)(ix)).

(iv) Adgang til andre oplysninger end lovgivning eller retspraksis

Nogle få dommere nævnte, at det var problematisk, at akademiske 
redegørelser vedrørende fællesskabsretten ikke var tilgængelige på deres 
sprog. Flere specifikke informationskilder blev nævnt, bl.a. nyhedsbrevet fra 
EU-kontoret OHMI12 og visse redegørelser fra Kommissionen vedrørende 
forslag til retsakter.

(v) Uklarheder i selve fællesskabsretten

Ser man bort fra spørgsmålet om oversættelse, mente mange dommere, at 
det vanskeligste ved adgangen til fællesskabsretten var dens udformning. En 
dommer kommenterede, at uklarheden i fællesskabsretten generelt gjorde det 
vanskeligt at anvende den ved de nationale domstole. Der blev fremsat en 
lignende kommentar vedrørende stilen i Domstolens domme og navnlig i 
begrundelsen, som ikke altid blev forstået fuldt ud af de nationale dommere 
(se afsnit 7 nedenfor).

(c) Juridisk sprogundervisning

I gennemsnit havde kun 20 % af de adspurgte deltaget i mindst et 
sprogkursus, som vedrørte juridiske emner. Dette tal synes at skjule visse 
skævheder medlemsstaterne imellem, hvilket fremgår af diagrammet
nedenfor.

                                               
12 Nyhedsbrevet findes på adressen http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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(i) Deltagelse i juridisk sprogundervisning efter medlemsstat

Kun elleve medlemsstater blev medtaget i diagrammet ovenfor, eftersom 
antallet af svar fra de resterende medlemsstater ikke blev betragtet som 
tilstrækkeligt stort til at tegne et pålideligt billede. Det fremgår af de 
tilgængelige oplysninger, at deltagelsesprocenten for sådanne juridiske 
sprogkurser er forholdsvis lav i alle medlemsstater (under 40 %), at den er lav 
for de fleste - men ikke alle - medlemsstater, der tiltrådte i 2004, og at den er 
meget lav (under 10 %) for Rumænien og Bulgarien.

(ii) Udbydere af juridisk sprogundervisning

Diagrammet ovenfor viser, at et stort flertal af de adspurgte, som havde 
studeret udenlandsk juridisk terminologi, gjorde det på et universitet og typisk 
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under deres jurastudier. En betydelig del af dem tog sådanne kurser, mens de 
læste på et universitet i en anden medlemsstat, eksempelvis som led i 
Erasmusprogrammet eller et LLM-program. Et lille mindretal (6 %) deltog i 
kurser, som ikke blev udbudt af et universitet, det nationale ministerium eller 
et juridisk uddannelsesinstitut. Disse "andre" kurser blev udbudt af British 
Council, Goethe-Instituttet, Det Europæiske Retsakademi, Det Europæiske 
Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere, PHARE og i et enkelt 
tilfælde en privatlærer.

Engelsk var det mest efterspurgte sprog (53 %) og fransk det andet større 
sprog (37 %). Nogle dommere tog kurser i spansk og tysk (4 % hver), mens 
andre sprog kun sjældent forekom (se nedenfor).
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3. Uddannelse i fællesskabsret

(a) Generelt

61 % af de adspurgte havde aldrig deltaget i et europæisk 
uddannelsesprogram eller i et nationalt uddannelsesprogram i fællesskabsret.
33 % af de adspurgte havde deltaget i et nationalt uddannelsesprogram i 
fællesskabsret. 14 % af de adspurgte havde deltaget i et program afholdt af 
en europæisk instans. Endelig havde 10 % af de adspurgte både deltaget i 
kurser afholdt af nationale myndigheder og kurser afholdt af en europæisk 
instans.

Der var en klar forbindelse mellem deltagelsen i nationale og europæiske 
uddannelseskurser. Dommere, som havde deltaget i et kursus afholdt af en 
national myndighed, havde større tendens til også at have deltaget i kurser 
afholdt af europæiske instanser.

(b) Uddannelseskurser afholdt af europæiske instanser

Seminarer og uddannelseskurser afholdt af Det Europæiske Retsakademi i 
Trier blev oftest nævnt. Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere 
og Anklagere og dets udvekslingsprogram blev også tit nævnt, mens 
adskillige dommere fra de "nye" medlemsstater havde deltaget i TAIEX- og 
PHARE-programmer (se nedenfor). Flere dommere rejste spørgsmålet om 
omkostninger, og et stort flertal mente ikke, at sådanne kurser måtte medføre 
personlige økonomiske byrder for dommerne. En tysk dommer mente, at 
dækning af udelukkende rejse- og opholdsudgifter var utilstrækkeligt, 
eftersom uddannelseskurset i sig selv var dyrt.

ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Bemærk: Denne opdeling er kun vejledende, eftersom ERA har afholdt et stort 
antal seminarer på vegne af TAIEX og PHARE for bl.a. de "nye" 
medlemsstater.
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4. Den præjudicielle procedure

(a) Fortrolighed med proceduren

Et klart flertal af de adspurgte dommere (54 %) følte sig fortrolige med 
proceduren for præjudiciel forelæggelse for Domstolen. Det fremgår imidlertid 
også, at de adspurgte i dobbelt så mange tilfælde betragtede sig selv som 
ubekendt med proceduren (32 %) i forhold til at betragte sig selv som meget 
fortrolig med proceduren (14 %).

Der forekommer at være store forskelle mellem de forskellige medlemsstater.
I eksempelvis Bulgarien, Belgien og Frankrig betragtede langt størsteparten af 
de adspurgte (henholdsvis 84 %, 87 % og 94 %) sig selv som ubekendt med 
den præjudicielle procedure. I Østrig, Tjekkiet og Tyskland var ukendskabet til 
proceduren mindst (henholdsvis 12 %, 13 % og 18 % svarede, at de "intet 
kendskab" havde).

Det viste sig også, at de medlemsstater, hvor flest af de adspurgte følte sig 
meget fortrolige med den præjudicielle procedure, var Danmark, Østrig og 
Sverige, dvs. ikkestiftende medlemsstater (se diagrammet nedenfor).
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Ved at sammenligne kendskabet til den præjudicielle procedure med 
domstolenes fagområder viste det sig, at dommere med speciale i finans- eller 
skatteret (f.eks. momsret) havde større kendskab til proceduren (52 % meget 
fortrolige - 48 % fortrolige - 0 % intet kendskab).

(b) Praktisk erfaring med forelæggelse af spørgsmål

123 af de adspurgte dommere svarede, at de havde foretaget minimum en 
anmodning om en præjudiciel afgørelse i løbet af deres professionelle 
karriere. Det svarer til lige godt 5 % af det samlede antal svar. Dette tal 
fordelte sig ulige mellem medlemsstaterne med Ungarn som den eneste "nye" 
medlemsstat repræsenteret (seks anmodninger).

Flere dommere havde overvejet at fremsende en anmodning, og en dommer 
ved en social domstol havde undladt at gøre det, fordi parterne var bekymret 
for, at det ville forlænge retsprocessen unødigt. To andre dommere ved en ret 
i første instans havde gerne villet indgive en anmodning til Domstolen, men 
var ikke i stand til at gøre det på grund af begrænsningerne i Domstolens 
kompetence, jf. EF-traktatens afsnit IV, navnlig vedrørende spørgsmål om 
indvandring.

Som det fremgår af diagrammet nedenfor, gav de fleste af de adspurgte et 
forholdsvist detaljeret svar på dette spørgsmål.
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(c) Procedurens varighed ved Domstolen

Den præjudicielle procedures gennemsnitlige varighed var 18,5 måneder. Det 
er ikke muligt at sammenligne dette tal med Domstolens egne statistikker i 
sine årsrapporter, fordi nogle af de forelæggelser, som dommerne nævnte i 
deres svar, stammer tilbage fra 1980'erne og frem. Den gennemsnitlige 
varighed her er ca. halvanden måned kortere end det senest tilgængelige 
gennemsnit for afsluttede sager fra Domstolen (19,8 måneder i 2006)13. Én 
forelæggelse tog det over 35 måneder at behandle, mens otte sager blev 
afsluttet inden for et år.

På spørgsmålet om, hvorvidt de betragtede en bestemt del af den 
præjudicielle procedure som uforholdsmæssig lang, svarede de fleste 
dommere (43 %) nej. Et stort antal dommere (36 %) mente, at proceduren 
som helhed var for langvarig, og en dommer fra Det Forenede Kongerige 
anførte, at forklaringen kunne være, at Domstolen var overbebyrdet. Både en 
svensk og en tysk dommer forventede, at proceduren ville være langvarig, 
fordi spørgsmålene i sig selv var meget lange og komplekse. Endelig mente to 
dommere, at proceduren i deres tilfælde havde været hurtig. En af dommene 
var nemlig blevet afsagt af Domstolen uden mundtlige retsforhandlinger eller 
et forslag til afgørelse fra generaladvokaten.

Går man over til svarene vedrørende de enkelte dele af proceduren, var den 
mest kritiserede del den mundtlige procedure, som både blev fremhævet af en 
finsk og en tysk dommer. En tysk forvaltningsdommer kritiserede længden af 
den periode, hvor medlemsstater kan fremsætte deres skriftlige 
bemærkninger. Endelig blev en af de adspurgtes forelæggelse forsinket på 
grund af to på hinanden følgende ændringer i anvisningen af hans sag inden 
for Domstolens afdelingsstruktur.

(d) Omformulering af forelagte spørgsmål

Kun et lille mindretal af dommere (11 %), som havde erfaring med den 
præjudicielle procedure, anførte, at deres spørgsmål i en vis udstrækning var 
blevet omformuleret af Domstolen. To dommeres spørgsmål var blevet 
fuldstændig omformuleret, og en dommer fra Det Forenede Kongerige fandt 
omformuleringen alt for voldsom. Yderligere fire anmodninger var kun blevet 
omformuleret i mindre grad. I en sag mente dommeren, at betydningen af 
spørgsmålet var blevet bedre fremhævet af Domstolens omformulering. I en 
anden sag slog Domstolen to spørgsmål sammen til et.

(e) Vejledning i forelæggelse af spørgsmål for Domstolen

60 % af de dommere, som havde forelagt Domstolen et spørgsmål, følte, at 

                                               
13 Domstolens årsrapport 2006, tabel 8, s. 89.
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de havde vejledning til at formulere deres spørgsmål, mens 40 % ikke følte, at 
de havde sådan vejledning. Blandt dem, som ikke havde nogen vejledning, 
mente fire dommere, at vejledning hverken var nødvendig eller relevant.

De af de adspurgte, som søgte vejledning, gjorde det på forskellige måder.
Den mest populære kilde til vejledning var andre kolleger ved dommerens 
domstol (29 %). Domstolens websted og Domstolens orientering om 
proceduren (15 %), uddannelse (13 %), tekstbøger og akademiske skrifter (13 
%) var alle relativt populære. Andre kilder, som blev nævnt, var Domstolens 
egen retspraksis (10 %), parternes forelæggelser (6 %), retspraksis fra 
nationale højesteretter (4 %), tidligere personlig erfaring (4 %), en 
specialdommer eller rådgiver ved retten (4 %) og endelig justitsministeriet (2 
%). Et betydeligt antal dommere søgte vejledning fra en kombination af 
ovennævnte kilder.

(f) Betydningen af Domstolens afgørelser vedrørende nationale 
retsprocesser

Et stort flertal af de adspurgte (89 %) fandt, at Domstolens afgørelser uden 
videre kunne anvendes på sagens faktiske omstændigheder og dermed gav 
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mulighed for en forholdsvis uproblematisk afslutning af den præjudicielle 
procedure. En dommer mente, at afgørelsen var så klar, at 
sagsomkostningerne var det eneste, der skulle fastlægges på nationalt plan.

Et mindretal (11 %) følte ikke, at afgørelsen gav mulighed for at træffe en klar 
afgørelse på nationalt plan. En dommer betragtede svaret som fuldstændig 
ubrugeligt, og en anden anførte, at Domstolen specifikt havde undladt at 
behandle et afgørende og eksplicit spørgsmål. En anden dommer mente, at 
det var bedst at stille enkle spørgsmål til Domstolen ("ja/nej"-spørgsmål) for at 
undgå tvetydige svar, som ville være vanskelige at anvende på sagens 
faktiske omstændigheder.

I tre sager førte afgørelsen til en ændring i eller en ophævelse af national 
lovgivning, mens de nationale dommere i to sager anførte, at deres korrekte 
anvendelse af den præjudicielle afgørelse senere var blevet omstødt ved en 
appelsag. En dommer betragtede dette som et "generationsmæssigt 
problem", at appelretten eller højesteret ikke i tilstrækkelig grad anerkender 
fællesskabsrettens forrang.

I en anden sag blev der indgået et udenretligt forlig, som fjernede behovet for 
at anvende den præjudicielle afgørelse. Endelig indgav parterne i yderligere to 
sager flere oplysninger efter Domstolens afgørelse, hvilket medførte, at den 
ikke kunne anvendes på de faktiske omstændigheder.

(g) Anbefalede forbedringer af proceduren

Dette afsnit skal betragtes særskilt og ikke sammen med afsnittene ovenfor 
(4(b)-(f)). Rent faktisk forsøgte alle de adspurgte dommere at komme med 
forslag til forbedringer af proceduren, uanset om de havde forelagt et 
spørgsmål eller ej.

210 modtagne svar blev inddelt i forskellige temaer, som er uddybet nedenfor.
Som det fremgår af diagrammet på side 30, opfordrede dommerne 
hovedsageligt til mere uddannelse og bedre adgang til oplysninger om 
proceduren (42 %). Et meget stort antal af de adspurgte (24 %) kritiserede 
procedurens varighed. Stilen og begrundelsen i Domstolens domme blev 
kritiseret af 10 % af de adspurgte. Endvidere foreslog en række dommere (6 
%) forskellige interne reformer af Domstolen. Endelig foreslog lige så mange 
dommere i højere grad at inddrage de forelæggende dommere i den 
præjudicielle procedure.

(i) Mere uddannelse og bedre adgang til oplysninger

Den forbedring af den præjudicielle procedure, som oftest blev anbefalet (42 
%), vedrørte uddannelsen af nationale dommere og bedre adgang til 
oplysninger om proceduren. En fransk dommer anførte, at en vis erfaring med 
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emnet og proceduren var en væsentlig forudsætning for blot at være i stand til 
at overveje at forelægge et spørgsmål. Den første række forslag var derfor 
rettet mod at afhjælpe "frygten for det ukendte", som en tysk dommer udtrykte 
det. Dette omfatter situationer, hvor dommere afskrækkes fra overhovedet at 
overveje at forelægge et spørgsmål på grund af manglende viden, men også 
hvor et spørgsmål ikke forelægges af frygt for, at Domstolen erklærer, at det 
ikke opfylder betingelserne for behandling. Forslagene omfattede 
specialiserede juridiske og sproglige uddannelseskurser med meget stor vægt 
på konkrete aspekter (især mange litauiske og estiske dommere foreslog 
praktiske workshopper og caseopgaver), juridiske publikationer og besøg til 
Domstolen.

Nogle af de adspurgte bad om grundlæggende ajourførte oplysninger eller et 
regelmæssigt e-nyhedsbrev om igangværende og afsluttede præjudicielle 
procedurer. Mange opfordrede til indførslen af en officiel formular, en 
skabelon eller retningslinjer for god praksis, som kunne anvendes ved 
forelæggelse af et spørgsmål. En dommer ved en ret i første instans i 
Tyskland anbefalede, at der i samarbejde med de nationale myndigheder blev 
udarbejdet en vejledning i præjudicielle forelæggelser i stil med vejledningen i 
anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse14. En dommer 
kommenterede, at vedkommende ville være mere tryg ved proceduren, hvis 
der var klarere angivelser af, hvordan de faktiske omstændigheder skulle 
sammenfattes i forelæggelsen. På den anden side bemærkede to dommere 
fra henholdsvis Frankrig og Polen imidlertid, at de var fuldt ud tilfredse med 
den officielle vejledning, som deres respektive ministerier havde offentliggjort i 
2005, og som er tilgængelig på internettet.

Et andet meget hyppigt emne var frygten for sammenfald med et spørgsmål, 
som tidligere var blevet forelagt Domstolen. I den forbindelse foreslog en 
dommer, at der blev udarbejdet et atlas over allerede forelagte spørgsmål, 
inddelt efter emneområde, i stil med atlasset på det civilretlige 
samarbejdsområde15. Et andet forslag var en horisontal mekanisme, der 
systematisk gjorde alle dommere inden for EU opmærksom på præjudicielle 
forlæggelser inden for deres fagområde. En bulgarsk dommer bemærkede, at 
proceduren til at kontrollere, om påtænkte spørgsmål allerede var blevet 
forelagt, under alle omstændigheder burde forenkles. En tysk patentdommer 
mente, at de oplysninger om de enkelte præjudicielle forelæggelser, som 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, var utilstrækkelige og burde 
uddybes.

                                               
14 Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem 
medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område. 
Vejledningen findes på adressen 
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf.
15 Det civilretlige atlas findes på adressen 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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Et tredje tilbagevendende tema var ønsket om at kunne få adgang til alle 
relevante oplysninger om præjudicielle forelæggelser via internettet. En polsk 
dommer tog skridtet videre og foreslog, at det skulle være muligt at forelægge 
et spørgsmål elektronisk.

(ii) Fremskyndelse af proceduren

Opfattelsen af proceduren som værende unødigt langvarig fremgik meget 
tydeligt af kommentarer fra dommere fra 16 forskellige medlemsstater.
Konsekvensen af procedurens varighed blev anset for at have en dæmpende 
effekt på antallet af forelæggelser. Mange dommere svarede, at de kendte 
proceduren, men afstod fra at anvende den på grund af den medfølgende 
ventetid. En østrigsk dommer mente eksempelvis, at sådanne ventetider var 
helt uacceptable på det socialretlige område. En tysk dommer ved en 
højesteret havde yderst vanskeligt ved at forstå årsagen til ventetiden mellem 
afslutningen af den mundtlige procedure og meddelelsen af den præjudicielle 
afgørelse og mente, at lignende ventetider i en udelukkende national 
sammenhæng sandsynligvis ville blive betragtet som urimelige eller 
retsstridige. Flere dommere vendte det også om og konkluderede, at det 
nuværende uudnyttede potentiale blandt nationale dommere ville betyde, at 
Domstolen risikerede at blive oversvømmet med præjudicielle forelæggelser, 
såfremt proceduren blev fremskyndet.

Flere dommere opfordrede navnlig til en fremskyndelse af proceduren i visse 
hastesager såsom på asylområdet. En dommer mente, at anmodninger om en 
præjudiciel afgørelse burde prioriteres højere end andre typer sager ved 
Domstolen, mens en anden ønskede, at den nuværende hasteprocedure blev 
anvendt oftere16.

Nogle få dommere kom rent faktisk med forslag til, hvor lang tid den 
gennemsnitlige procedure burde vare. En finsk dommer foreslog imidlertid 3-4 
måneder, mens en svensk dommer foreslog 7-8 måneder.

(iii) Stil og indhold i Domstolens domme

Stilen og indholdet i Domstolens domme gav anledning til særlig bekymring 
hos mange dommere, især, men ikke udelukkende, fra Tyskland. Den 
bekymring, som oftest kom til udtryk, vedrørte den sproglige klarhed i 
dommene. En anden række svar gik på, at dommene var unødigt lange. En 
finsk dommer ønskede eksempelvis kortere domme, mere i stil med domme 
fra Finlands højeste forvaltningsdomstol. Flere dommere mente, at 
Domstolens begrundelser ofte var for generelle eller abstrakte til at kunne 
anvendes ordentligt på de faktiske omstændigheder i de nationale sager.
Andre dommere var utrygge ved den måde, som Domstolen håndterer 
                                               
16 Den fremskyndede procedure er fastlagt i artikel 104a i Domstolens procesreglement, mens 
den nyligt tilføjede artikel 104b indfører en hasteprocedure og fastlægger reglerne herfor.
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præcedens på. En dommer ville have ønsket, at dommene var mere 
eksplicitte i deres anvendelse af tidligere retspraksis, mens en anden foretrak 
et system, der snarere var baseret på principper end på præcedens. Endelig 
foreslog en dommer, at Domstolen gjorde større brug af obiter dicta.

Ikke alle svarene under dette punkt var imidlertid beklagelser. En dommer 
fandt Domstolens dialog med de nationale domstole "forfriskende anderledes" 
i forhold til den måde, som de forelæggende dommere blev behandlet af 
hendes nationale forfatningsdomstol på.

(iv) Større inddragelse af den forelæggende ret

Et betragteligt antal dommere ønskede en større inddragelse af den 
forelæggende dommer i alle procedurens stadier. En dommer ved en tysk 
finansdomstol anførte, at efter EU's udvidelse var risikoen for manglende 
kendskab til et givet nationalt retssystem hos dommere, generaladvokater 
eller ansatte ved Domstolen i forbindelse en bestemt præjudiciel afgørelse 
større end før udvidelsen. Dommeren fremhævede, at dette ofte først stod 
klart, når generaladvokatens forslag til afgørelse forelå, og det dermed var for 
sent for den nationale dommer at gøre noget. Hun anbefalede derfor, at der 
blev indført en formel mulighed for den forelæggende dommer til at fremsætte 
bemærkninger, selv om hun godt var klar over, at dette gik imod ønsket om at 
fremskynde proceduren og derfor også burde omfattes af en meget kort 
tidsfrist. Flere af de adspurgte erklærede sig i mere generelle vendinger enige 
heri.

En dommer ved en arbejdsret anbefalede en obligatorisk høring af den 
forelæggende dommer, inden Domstolen kunne omformulere noget i den 
præjudicielle forelæggelse. En anden dommer opfordrede til en "dialog" i 
forbindelse med omformulering af spørgsmål i det omfang, det måtte være 
relevant. Et andet forslag fremsat af to af de adspurgte gik på at invitere den 
forelæggende dommer til at deltage i den mundtlige procedure med henblik 
på at sikre, at Domstolens afgørelse forblev relevant for den igangværende 
nationale sag. En dommer med speciale i finansret havde gerne set en 
"særlig plads" til forelæggende dommere, som tager sig tid til at være til stede 
i Domstolen i forbindelse med høringen, og en mulighed for dem til at besvare 
spørgsmål fra alle sider og møde den refererende dommer.

(v) Omlægning af Domstolens arbejdsstrukturer

Adspurgte fra en lang række medlemsstater foreslog strukturelle ændringer af 
Domstolen. Det mest hyppige forslag var at tilskynde specialisering af 
dommere ved Domstolen og oprette særlige afdelinger i den henseende.
Ønsket var, at Domstolens domme blev mere acceptable for specialiserede 
nationale dommere.
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En dansk dommer foreslog at overføre kompetence til afsigelse af 
præjudicielle afgørelser til Retten i Første Instans på visse områder, hvor 
Domstolens retspraksis allerede var veludviklet. En tysk dommer ved en 
regions højeste forvaltningsdomstol foreslog i højere grad at inddrage 
generaladvokaterne i den nationale retsproces, der ligger til grund for den 
præjudicielle forelæggelse. En østrigsk dommer gik skridtet videre og 
foreslog, at De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans blev placeret i 
alle medlemsstater. En tysk dommer ønskede, at dommere ved Domstolen 
blev valgt direkte af de nationale dommere i stedet for ved udnævnelse af 
medlemsstaternes regeringer, sådan som det er tilfældet i øjeblikket, jf. EF-
traktatens artikel 223, stk. 1.

Endelig var to højesteretsdommere fra forskellige medlemsstater af den 
holdning, at Domstolen kun burde træffe afgørelser i de sager, der er mest 
relevante for Fællesskabets retsorden, dvs. en form for frivillig kompetence.

(vi) Begrænsning af retten til at forelægge spørgsmål

Et lille antal tyske og danske dommere, hovedsageligt fra retter i anden 
instans, foreslog, at retter i første instans skulle have mere begrænsede 
muligheder for at forelægge spørgsmål for Domstolen. En dommer mente, at 
lavere retter burde høre den relevante højere ret, inden de fik adgang til at 
forelægge et spørgsmål for Domstolen. En anden anførte, at dommere ved 
retter i første instans brugte den præjudicielle procedure som en metode til at 
undgå at træffe afgørelse i vanskelige sager. En af de adspurgte foreslog at 
give parterne beføjelse til at blokere for en dommers beslutning om at anmode 
om en præjudiciel afgørelse.

(vii) Større materiel kompetence til Domstolen

Flere dommere fra Tyskland så gerne, at Domstolens kompetence blev fuldt 
udvidet til de områder, der er omfattet af EF-traktatens afsnit IV og EU-
traktatens afsnit VI, navnlig asyl og indvandring. Tilsvarende opfordrede to 
polske dommere deres medlemsstat til at fremsætte en erklæring, jf. EU-
traktatens artikel 35, stk. 2.

(viii) Særlig bistand

I en række svar, hovedsageligt fra "nye" medlemsstater, blev der opfordret til 
at oprette eller styrke nationale instanser eller såkaldte helpdesks, der har til 
formål at bistå dommere, der ønsker at anmode om en præjudiciel afgørelse.
Andre foretrak tanken om specialiserede assistenter ved hver domstol eller 
ved hver af de højere retter. Endelig opfordrede en dommer ved en 
kassationsret til oprettelsen af en tjeneste ved Domstolen, som nationale 
dommere kunne kontakte direkte med henblik på at forbedre deres 
undersøgelser.
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(ix) Lempelse af acte clair-kriterierne

Flere af de adspurgte mente, at kriteriet for anvendelse af acte clair-doktrinen
burde lempes i betragtning af den bredere og mere hyppige anvendelse af 
fællesskabsretten. En højesteretsdommer anførte, at såfremt de nationale 
domstole anvendte EF-traktatens artikel 234, stk. 3, i streng 
overensstemmelse med kriterierne i Domstolens retspraksis17, ville Domstolen 
blive oversvømmet med forespørgsler fra højere retter. En dommer ved en ret 
i første instans mente, at konceptet om, at en ret, "hvis afgørelser ifølge de
nationale retsregler ikke kan appelleres", var uklart.

(x) Forbedring af den nationale procesret

En dommer var bekymret for, at tysk procesret ville tillade, at de faktiske 
omstændigheder blev fastslået endnu engang, når en anmodning om en 
præjudiciel afgørelse eventuelt var blevet indgivet af retten i første instans. En 
sådan ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder ville bringe nytten af 
Domstolens afgørelse i fare, eftersom den ville være baseret på forældede 
omstændigheder.

                                               
17 Se f.eks. sag C-283/81 CILFIT, ECR [1982], s. 3415, punkt 16-20.
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5. Parternes påberåbelse af fællesskabsretten

(a) Hyppighed

Med over 1.000 svar på dette spørgsmål (1.109) fremgår det ret tydeligt, at 
parterne sjældent påberåber sig fællesskabsretten over for de nationale 
dommere (se diagrammet nedenfor).

Ved hjælp af en vægtet indikator viser diagrammet nedenfor fra venstre mod 
højre i faldende orden de medlemsstater, hvor de adspurgte dommere er af 
den opfattelse, at parterne hyppigst påberåber sig fællesskabsretten. Visse 
medlemsstater kunne ikke indgå i dette diagram på grund af et utilstrækkeligt 
antal svar. Ser man bort fra Belgien og Portugal viser der sig en relativ klar 
tendens, nemlig at fællesskabsretten hyppigere påberåbes i de "gamle" 
medlemsstater. Det er eksempelvis bemærkelsesværdigt, at 
fællesskabsretten "aldrig" er blevet påberåbt over for et flertal af dommerne i 
Bulgarien, Polen og Tjekkiet. Generelt set blev fællesskabsretten "sjældent" 
påberåbt over for et flertal af dommerne, undtagen i Danmark, Finland og 
Sverige, hvor det skete hyppigere.
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Ved hjælp af den samme vægtede indikator fremgår det også, at 
fællesskabsretten oftest blev påberåbt i specialretter, der behandler finansielle 
og forvaltningsretlige sager samt sager om intellektuel ejendomsret. 9 % af 
alle de adspurgte svarede, at fællesskabsretten "ofte" eller "meget ofte" blev 
påberåbt over for dem. Dette tal steg imidlertid til 41 % ved finansdomstolene, 
28 % ved forvaltningsdomstolene og 25 % ved de domstole, der behandler
sager om intellektuel ejendomsret.
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Endvidere viste svarene også tydeligt, at jo højere retten er, desto mere 
sandsynligt er det, at fællesskabsretten påberåbes over for den. Som det 
fremgår af diagrammet nedenfor, er denne tendens særlig tydelig for 
højesteretter og kassationsretter.

(b) Berørte områder

De 533 svar, der blev analyseret, afspejler, at fællesskabsretten præger 
talrige og forskelligartede aktivitetsområder på nationalt plan. To områder, 
som meget ofte blev nævnt, var forbrugerbeskyttelse (9 %) og civil- og 
procesret (11 %). Konkurrencepolitik (9 %), kønsdiskrimination (8 %), 
beskæftigelse (7 %), grundlæggende frihedsrettigheder (6 %), miljø (5 %), 
told (4 %) og moms (2 %) forekom forholdsvis ofte i svarene. Det er også 
værd at bemærke, at mange dommere nævnte asylspørgsmål (3 %).

De af de adspurgte, som nævnte landbrugspolitik, henviste hovedsageligt til 
den fælles markedsordning bl.a. for mejeriprodukter. De dommere, der 
henviste til grundlæggende frihedsrettigheder, nævnte overvejende 
spørgsmål vedrørende personers frie bevægelighed (arbejdskraftens frie 
bevægelighed og direktivet om unionsborgerskab18). Der blev nævnt en 
række beslægtede spørgsmål såsom udstationering af arbejdstagere, 
overførsel af pensioner og social sikring. Der blev også henvist til varers frie 
bevægelighed, særligt lægemidler, og tjenesteydelsers frie bevægelighed, 
navnlig sundhedstjenester og tjenesteydelser, som kan leveres uden at 
krydse en grænse (f.eks. onlinespil). Etableringsfriheden blev i overvældende 
grad nævnt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Flere aspekter af konkurrencepolitikken blev fremhævet: karteller, vertikale 
begrænsninger, fusioner og statsstøtte. Det samme gjorde sig gældende med 
hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder (design, ophavsret, varemærker, 
                                               
18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres 
og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
(EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35).
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patenter og håndhævelsesdirektivet19).

Der blev nævnt en meget lang række af forskellige områder med forbindelse 
til forbrugerbeskyttelse, herunder pakkerejser, dørsalg, reklamemisbrug og 
erstatning. På det civil- og procesretlige område henviste dommerne til 
kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i civil- og 
handelsretlige sager20, Romkonventionen21, forældelsesfrister, aftaleret og 
fællesskabslovgivningen om forkyndelse af dokumenter, retshjælp22 og 
bevisoptagelse. Dette civile aspekt fremgik også i de hyppige henvisninger til 
Bruxelles II a-forordningen23 og til underholdsbidrag i forbindelse med 
familieretlige sager.

Et lille antal dommere, hovedsageligt fra Rumænien og Bulgarien, henviste til 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og artikel 6 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention.

                                               
19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 16).
20 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 
12 af 16.1.2001, s. 1).
21 Konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser åbnet for 
undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (80/934/EØF), EFT L 266 af 9.10.1980, s. 1.
22 Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende 
tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af 
denne art (EFT L 26 af 31.1.2003, s. 41).
23 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende 
forældreansvar (EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1).
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1. Europæisk arrestordre
2. Bankvæsen
3. Arbejdstid
4. Overførsel af pensioner
5. Telekommunikation
6. Offentlige indkøb
7. Kørekort
8. Fødevareret
9. Intellektuel ejendomsret
10. EMRK (uklarheder)
11. Transport
12. Moms

13. Landbrug
14. Asyl
15. EU-statsborgerskab/arbejdskraftens frie bevægelighed
16. Varer og tjenesteydelsers frie bevægelighed
17. Familieret, herunder Bruxelles II a-forordningen
18. Social sikring
19. Told
20. Etableringsfrihed
21. Miljø
22. Kønsdiskrimination
23. Ansættelses- og arbejdsret
24. Beskatning
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25. Forbrugerbeskyttelse (direktiver) og klageadgang
26. Konkurrence

27. Civil- og handelsret
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(c) Årsagen til, at sager på disse områder indbringes for de nationale 
dommere

43 dommere beskrev årsager til, at parterne påberåbte sig visse områder af 
fællesskabsretten over for dem. Det langt hyppigste svar (42 %) vedrørte 
klare eller mulige uoverensstemmelser mellem direktiver og nationale 
gennemførelsesforanstaltninger. En rumænsk dommer kommenterede, at 
denne retlige funktion var vigtig for anvendelsen af fællesskabsretten lokalt.
Der blev i den forbindelse ofte henvist til direktiver på 
forbrugerbeskyttelsesområdet, bl.a. direktivet om fjernsalg24 og spørgsmålet 
om e-handel. Flere dommere nævnte i den forbindelse også ansættelsesret
og forskelsbehandling. En finsk dommer anførte, at årsagen til påberåbelsen 
af fællesskabsretten i sager om kønsdiskrimination var, at parterne ofte antog, 
at den ville sikre dem flere rettigheder end national ret.

Fællesskabsretten blev også anvendt som en hjælp til at fortolke ufuldstændig 
eller manglende national lovgivning. En dommer ved en ret i første instans i 
Tyskland mente, at selv om direktiverne generelt blev gennemført på 
tilfredsstillende vis, var folk ofte ikke klar over, at fællesskabsretten lå til grund 
for en national foranstaltning, og ville derfor ikke lægge mærke til tilfælde, 
hvor et direktiv var ukorrekt gennemført. En anden tysk dommer, denne gang 
fra en højere regional ret, nævnte, at den nationale lovgivning ofte sakkede 
agterud i forhold til fællesskabsretten.

Noget, som de adspurgte ofte påpegede (14 %), var, at parterne påberåbte 
sig fællesskabsretten på områder, der ifølge sagens natur indebar en 
grænseoverskridende aktivitet eller indbyrdes afhængighed mellem 
medlemsstater (f.eks. told, transport, handelsret, insolvens og personers frie 
bevægelighed).

Et antal dommere (14 %) fremhævede, at på de områder, hvor Fællesskabet 
havde lovgivet i stort omfang, var der større sandsynlighed for, at parterne 
kendte til fællesskabsretten og henviste til den. Miljø og telekommunikation 
blev nævnt i den forbindelse. Et lignende synspunkt blev fremsat i forbindelse 
med det tilfælde, at Domstolen på et givet område havde vedtaget omfattende 
retspraksis, der uden videre kunne henvises til, eksempelvis vedrørende 
konkurrenceret eller civil- og handelsret.

Flere af de adspurgte (12 %) angav, at hovedårsagen til, at fællesskabsretten 
blev påberåbt, var visse parters usædvanligt store internationale perspektiv og 
de finansielle interesser, der stod på spil. Synspunktet blev fremsat i 
forbindelse med varers frie bevægelighed, intellektuelle ejendomsrettigheder, 
konkurrence og selskabsret.

                                               
24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg (EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19).
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Med hensyn til især civil procesret mente 9 % af de adspurgte, at der på 
fællesskabsplan var iværksat tiltag, som kunne lette adgangen til klage og 
domstolsprøvelse og forenkle dommernes arbejde, og at parterne derfor 
foretrak at henvise direkte til fællesskabsinstrumenter. To slovenske dommere 
anførte, at sådanne instrumenter øgede retssikkerheden og 
gennemsigtigheden. Andre dommere fremsatte det samme synspunkt 
specifikt i forbindelse med eksekvatur og insolvens.

Endelig beskrev flere dommere årsager til, hvorfor parterne ikke påberåbte sig 
fællesskabsretten, eller hvorfor parterne reelt set var meget tilbageholdende 
med at henvise til den. Offentlige myndigheder henviste kun til den, når de 
havde specialviden på et bestemt område. Det samme blev sagt om andre 
parter, f.eks. på det konkurrenceretlige område, hvor store økonomiske 
interesser stod på spil. Advokater skulle eftersigende være mere sikre i 
national retspraksis, der, som en dommer kommenterede, var mere velkendt 
og juridisk sikker. En anden dommer fra en højere ret i et grænseområde i 
Tyskland nævnte, at graden af kendskab til fællesskabsretten varierede 
meget blandt parterne. Det var hovedsageligt det, der afgjorde hyppigheden 
af påberåbelsen af fællesskabsretten.
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6. Den nationale dommer som håndhæver af fællesskabsretten

853 dommere svarede på dette spørgsmål. Eftersom indholdet i svarere 
varierede meget, vil de i første omgang blive analyseret i henhold til visse 
indikatorer og efterfølgende gives et tematisk overblik.

(a) En generel indikation af dommernes indstilling

Formålet med den første indikator er at give et indtryk af dommernes 
indstilling til at spille en rolle i Fællesskabets retsorden. I det hyppigste svar 
blev der givet udtryk for et seriøst engagement og en stærk ansvarsfølelse for, 
at fællesskabsretten nu var en integreret del af den nationale retsorden og 
skulle anvendes, hvor det var relevant (48 %). Et stort antal dommere (17 %) 
udtrykte ligegyldighed over for denne rolle. Flere af de adspurgte (13 %) var 
utrygge ved fællesskabsretten, og nogle få (2 %) var reelt bange for den. På 
den anden side gav 8 % af de adspurgte udtryk for nysgerrighed til at lære 
mere om den, og lige så mange var begejstret for deres rolle. Et lille mindretal 
af dommere (4 %), herunder en dansk dommer med en ph.d. i europæisk ret, 
var meget selvsikre i den forbindelse. En bulgarsk dommer fra en regional 
domstol var rent faktisk "stolt" over at kunne anvende fællesskabsretten, selv 
om der var tale om en ekstra udfordring.

En anden indikator forsøger at måle, hvor vanskelig de nationale dommere 
opfatter denne rolle. Et overvældende flertal af de nationale dommere fandt 
denne opgave vanskelig (52 %) eller meget vanskelig (23 %). På den anden 
side fandt et mindretal af de adspurgte opgaven relativ enkel (7 %) eller 
ligefrem let (18 %).

Den tredje og sidste indikator forsøger at vise, hvor relevant denne rolle er for 
de adspurgte. Også her var svarene meget tydelige, med et stort flertal af 
dommere, som betragtede deres rolle som håndhæver af fællesskabsretten 
som enten fuldstændig irrelevant for deres daglige arbejde (27 %), stort set 
irrelevant (26 %) eller ubetydelig (25 %). Endvidere følte 4 % i øjeblikket ingen 
interesse for fællesskabsretten, men håbede, at dette ville ændre sig med 
tiden i betragtning af deres medlemsstats nylige tiltrædelse. Endelig
betragtede et mindretal (14 %) denne rolle som vigtig, og nogle (4 %) 
betragtede den som væsentlig for deres daglige arbejde.

Hvis vi således skulle lave en sammenfattet profil af en typisk dommer ved en 
ret i første instans baseret på svarene på dette spørgsmål, kunne den lyde 
sådan her:

"Jeg opfatter primært mig selv som en national dommer.
Jeg tager fællesskabsretten alvorligt, selv om det er et stort 
ansvar at håndtere en så kompleks lovgivning. Desuden er 
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det sjældent, at jeg støder på den i mit daglige arbejde, fordi 
parterne stort set aldrig påberåber sig den."

(b) Oversigt over de individuelle svar

(i) Fællesskabsretten som en integreret del af national ret og 
den nationale dommer som en passiv mægler

Et meget stort antal dommere svarede, at de ikke opfattede sig selv som 
håndhæver af fællesskabsretten og heller ikke betragtede deres daglige 
arbejde på denne måde, fordi national ret allerede omfattede fællesskabsret.
Mange af de adspurgte, særligt fra Polen, angav faktisk, at national ret, som 
korrekt gennemførte fællesskabsretten, fuldstændig fjernede behovet for at 
gøre brug af princippet om direktivers direkte virkning. De fleste dommere 
anførte derfor, at de kun ville anvende fællesskabsretten direkte og 
uafhængigt af enhver gennemførelsesforanstaltning, hvis parterne specifikt 
krævede det. En tysk forvaltningsdommer så sig selv som en "døråbner" til 
Domstolen for de parter, som ønskede at gå så langt. En polsk dommer 
beskrev i den forbindelse rollen som "forholdsvis passiv". En fælles 
iagttagelse, som ofte fulgte, var, at hverken parterne eller advokaterne 
nogensinde henholdt sig til fællesskabsretten i noget betydningsfuldt omfang.
Som en polsk dommer bemærkede, resulterede det i, at tiltrædelsen af Den 
Europæiske Union ikke havde medført nogen konkret ændring i hans daglige 
arbejde.

(ii) Opfattelse af, at fællesskabsretten kun berører 
grænseoverskridende situationer

En fransk appelretsdommer nævnte, at mange dommere stadig ikke var klar 
over, at fællesskabsretten fandt anvendelse i andet end grænseoverskridende 
sager.

(iii) Mængden og kompleksiteten af fællesskabsretsakter

En fransk dommer bemærkede, at han betragtede fællesskabsretten "med 
frygt", fordi der var tale om en ukendt samling retsakter, som var vanskelig 
tilgængelig, og at advokater havde endnu vanskeligere ved at få adgang til 
den end dommere. Denne opfattelse blev delt af en tysk dommer ved en ret i 
anden instans, som betragtede den anvendte terminologi i fællesskabsretten 
som "fremmedartet". En anden tilbagevendende bekymring var alene 
omfanget af afledt fællesskabsret og indtrykket af, at den konstant udviklede 
sig og blev mere omfattende både i omfang og i forhold til kompleksitet. Flere 
dommere, herunder nogle, som udviste stor begejstring og interesse for
fællesskabsretten, mente, at det var utrolig krævende at holde sig ajourført på 
specifikke områder.
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(iv) En ekstra byrde

De adspurgte udtrykte jævnligt bekymring for, at deres arbejdsbyrde gjorde 
det endog meget vanskeligt - om ikke umuligt - at undersøge et 
fællesskabsretligt spørgsmål i dybden. Dette synspunkt blev forstærket af 
opfattelsen af, at der skulle afsættes betydeligt mere tid for at opnå en 
tilfredsstillende forståelse af et område i fællesskabsretten i forhold til den tid, 
det krævede at foretage en lignende undersøgelse af national ret.

(v) Modvilje mod fællesskabsretten i sig selv

Flere dommere var modvillige over for fællesskabsrettens indflydelse på 
national ret. En tysk dommer fra en finansdomstol var af den opfattelse, at 
fællesskabsrettens indflydelse øgede risikoen for "dårlige" afgørelser og 
undergravede retssikkerheden. Endelig følte en dommer ved en arbejdsret sig 
ret "provokeret" af at blive pålagt at spille en rolle i Fællesskabets retsorden.

(vi) Et område, der desværre er forbeholdt specialister

En tysk dommer kritiserede, at dommere ved retter i første instans sjældent 
havde de tekniske midler til at få styr på fællesskabsretten, og at initiativet 
oftest lå hos højt kvalificerede advokater.

(vii) Generationsmæssige udfordringer

Flere dommere, som aldrig havde fået undervisning i EU-ret under deres 
studier på grund af deres alder, herunder en fransk dommer ved en appelret 
og en tysk dommer i midten af tresserne, fandt Fællesskabets retsorden 
særligt udfordrende.

(viii) En rolle, der skal udvikles i fremtiden

Et antal dommere fra de "nye" medlemsstater havde i høj grad blikket rettet 
mod fremtiden. En slovensk dommer anførte eksempelvis, at dette særlige 
aspekt af dommerens arbejde helt naturligt ville blive mere udbredt med tiden.

(ix) Usikkerhed

Flere dommere følte sig usikre, når de anvendte fællesskabsretten.
Retstraditionen var ikke lige så kendt, og fortolkningsmetoderne var 
anderledes end dem, der normalt blev anvendt. En forvaltningsdommer følte, 
at fællesskabsretten havde en dimension, som hun ikke kunne kapere i sit 
daglige arbejde.

(x) En åbenlys realitet
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På den anden side følte et større mindretal af dommerne sig klart mere trygge 
ved at have direkte kontakt med fællesskabsretten og betragtede den som en 
"åbenlys realitet". En italiensk dommer svarede, at han var helt klar over 
betydningen af at være håndhæver af fællesskabsretten og håbede blot, at 
kollegerne i de øvrige medlemsstater havde det lige sådan. En anden af de 
adspurgte mente, at selv om realiteten i stigende grad blev åbenlys for 
dommerne, fulgte parter og advokater ikke nødvendigvis trop. En østrigsk 
dommer, som tilstod at have været modvillig over for fællesskabsretten i 
starten, anførte, at jo oftere han anvendte den, desto mere "indlysende" blev 
den. En tysk forvaltningsdommer gik skridtet videre og mente, at rollen var 
"spændende, men vanskelig", fordi fællesskabsretten endnu var forholdsvis 
ny og ikke blev underbygget af tilstrækkelig uddannelse og 
biblioteksfaciliteter.

To forvaltningsdommere i Tyskland fremsatte det synspunkt, at det var 
positivt, at de fleste fællesskabsretlige spørgsmål straks kunne afklares ved 
retter i første instans uden adskillige appeller. Det var uhensigtsmæssigt kun 
at tage stilling til disse spørgsmål ved højere domstole, fordi det unødigt trak 
sagerne i langdrag. En fransk dommer ved en handelsret anførte, at dommere 
ved retter i første instans tit stod i fællesskabsrettens "frontlinje" og ofte 
oplevede modstand fra højere nationale retter. En anden tysk dommer følte 
sig konstant "ledsaget" af fællesskabsretten. Selv om den ikke stod i 
forgrunden, havde han den altid i baghovedet.

(xi) Dommernes proaktive indstilling

En fransk dommer anførte, at det var nødvendigt at udvikle visse reflekser, 
fordi mange fællesskabsbestemmelser ikke blev påberåbt af en af parterne og 
snarere måtte påberåbes af dommeren på eget initiativ.

(xii) Samarbejde om civilretlige spørgsmål

Flere af de adspurgte henviste specifikt til deres brug af instrumenter på 
området for samarbejde om civilretlige spørgsmål (EF-traktatens artikel 61, 
litra c), navnlig Bruxelles I-forordningen, retshjælpsdirektivet og 
forkyndelsesforordningen25. En dommer på det familieretlige område var 
specielt interesseret i at anvende Bruxelles II a-forordningen, eftersom den 
gav de europæiske borgere en "tydelig fordel".

(xiii) Forbrugersager

En dommer mente, at fællesskabsretten var særligt vigtig på 
forbrugerbeskyttelsesområdet, men at de fleste af hans nationale kolleger ikke 
                                               
25 Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af 
retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (EFT L 160 af 30.6.2000, 
s. 37).
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forstod dette.

(xiv) Vanskeligt at anvende acte clair-doktrinen

Ifølge to dommere fra forskellige højesteretter var det nogle gange vanskeligt 
at afgøre, hvorvidt acte clair-dokrinen fandt anvendelse på en given sag. Den 
mest åbenlyse årsag hertil var, at det var vanskeligt at finde ud af, om en 
national domstol i en anden medlemsstat havde overvejet et lignende 
spørgsmål, og hvad dens afgørelse havde været.
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7. Foranstaltninger, der kan sikre de nationale dommere en bedre 
forståelse og brug af fællesskabsretten

(a) Oversigt over forslag

790 af de adspurgte kommenterede eller kom med forslag til dette åbne 
spørgsmål. Grundig og løbende uddannelse i europæisk ret gennem hele 
dommerens uddannelse og karriere var langt det mest populære forslag (51,1 
%), og der blev knyttet mange praktiske kommentarer i den forbindelse (se 
nedenfor - afsnit b). På andenpladsen kom opfordringer til mere og bedre 
information (21,5 %) og forslag til, hvor denne information kunne gøres 
tilgængelig. Der kom også mange opfordringer til bedre lovgivning på 
fællesskabsplan (9,4 %). Endelig var fire kategorier mere eller mindre lige 
populære: spørgsmålet om sprogundervisning (4,4 %), måden, hvorpå 
fællesskabsretten burde behandles på nationalt plan (4,3 %), opfordringer til 
EU om at gøre mindre, men gøre det bedre (4,1 %) og endelig spørgsmål 
vedrørende Domstolen og dens afgørelser (3,7 %). Der findes et diagram, 
som afspejler disse resultater, på side 57, sidst i afsnit 7.

(b) Forbedringer af alle aspekter af undervisningen i fællesskabsret for 
dommere

(i) Mere juridisk uddannelse

Et overvældende flertal af de adspurgte (75 %) var tilhænger af øget 
uddannelse i fællesskabsret på alle niveauer. For det første var nogle få 
dommere af den holdning, at fællesskabsret burde være et hovedfag eller et 
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obligatorisk fag på universiteternes jurastudier, hvilket allerede er tilfældet i 
nogle medlemsstater. En fransk dommer mente, at fællesskabsretten nogle 
gange ikke var tilstrækkeligt integreret i de nationale læseplaner på områder, 
hvor Fællesskabet i vid udstrækning udøver sin kompetence. De adspurgte 
lagde endnu større vægt på vigtigheden af uddannelse i fællesskabsret, 
navnlig den præjudicielle procedure, når det drejede sig om nationale skoler 
for kommende dommere.

Der var flere tilbagevendende forslag om erhvervsuddannelse for 
praktiserende dommere. For det første skulle uddannelsen være gratis for 
dommerne. En dommer mente, at sådan uddannelse havde almen interesse 
og var en del af den service, der ydes til offentligheden. En tysk dommer ved 
en arbejdsret fandt, at der var en stor efterspørgsel efter sådanne kurser, men 
at pladserne var begrænsede, og at deltagerne ofte blev afkrævet betaling.
For det andet skulle undervisningen være regelmæssig eller endog 
vedvarende, og nogle dommere mente, at den kun ville være effektiv, hvis 
den blev gjort obligatorisk. For det tredje var generel uddannelse i 
fællesskabsret mest efterspurgt på nationalt plan og så tæt som muligt på den 
adspurgtes arbejdssted. Der var også en betydelig efterspørgsel efter mere 
specialiserede kurser, og her var tendensen omvendt, idet dommerne 
indimellem fremsatte ønske om, at sådanne specialkurser blev afholdt på 
europæisk plan, eksempelvis i form af konferencer med deltagere fra andre 
medlemsstater. For det fjerde skulle den generelle uddannelse nå ud til flest 
mulige nationale dommere på alle niveauer i retssystemet.

Endelig henviste flere dommere til uddannelse som en vigtig 
motivationsfaktor. Fællesskabsretten var en skræmmende stor samling 
retsakter, og kurser kunne være med til at overvinde visse usikkerheder i den 
forbindelse.

(ii) Specifik vægt på praktiske uddannelsesaspekter

Et stort antal dommere, navnlig polske, men også ungarske, slovenske, 
bulgarske, rumænske og tyske dommere, ønskede, at den nationale 
uddannelse blev mere praktisk orienteret og i mindre grad fokuserede på 
teori. Den skulle omfatte casestudier eller workshopper med deltagelse af 
eksperter. Et betragteligt antal af de adspurgte var også meget interesserede i 
at besøge EU-institutionerne, særligt Domstolen.

(iii) Udveksling og kontakt mellem dommere fra forskellige 
medlemsstater

Mange af de adspurgte - meget ligeligt fordelt blandt medlemsstaterne -
bemærkede vigtigheden af udvekslingsprogrammer for dommere inden for 
EU. Det vigtigste aspekt var muligheden for at drøfte spørgsmål af fælles 
interesse med dommere fra andre medlemsstater og se, hvordan de 
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håndterer lignende problemer i en anden juridisk kontekst. Ifølge en tysk 
dommer var udveksling afgørende for at fjerne dommernes "nationale 
skyklapper" og dermed udvide deres horisont. Endvidere var flere 
nederlandske, belgiske, slovenske og tyske dommere personligt 
interesserede i praktikophold ved Domstolen.

Der blev også givet udtryk for en vis frustration i forbindelse med den 
angivelige knaphed på deltagerpladser i udvekslingsprogrammer. En dommer 
mente eksempelvis, at kun dommere, som arbejdede i justitsministeriet, 
kunne deltage, mens en anden dommer mente, at udvekslingsprogrammer 
var forbeholdt en privilegeret elite, uden dog at angive nogen bestemt årsag 
hertil.

Dette afsnit omfatter også svar, hvori der blev opfordret til større kontakt 
mellem nationale dommere, eventuelt i form af specialiserede netværk, uden 
dog at være et egentligt udvekslingsprogram. En tysk dommer fremhævede 
vigtigheden af personlig - i modsætning til anonym - kontakt med dommere i 
andre medlemsstater. En dommer fra en højesteret bemærkede, at 
meningsudvekslinger mellem dommere fra hele EU var vigtigt med henblik på 
anvendelse af acte clair-doktrinen, som kræver, at den nationale dommer 
undersøger, hvilke andre resultater nationale domstole er nået frem til, og 
hvorvidt forskelle i fortolkningen kunne være til skade for den ensartede 
anvendelse af fællesskabsretten.

En italiensk dommer ved en ret i første instans opfordrede til, at der blev ydet 
EU-støtte til internetfora, hvor der drøftes spørgsmål af fælles interesse, og 
understregede endvidere, at de enkelte dommeres 
fremmedsprogskundskaber var en afgørende faktor og nogle gange en 
barriere for at indgå i et sådant samspil på tværnationalt plan. Endelig holdt en 
svensk dommer fast på, at udvekslingsprogrammer var en måde at dæmpe 
"frygten" for udenlandsk ret på, en frygt, som hans kolleger nogle gange 
oplevede. Sådanne udvekslinger krævede imidlertid personligt engagement 
og endog inspiration.

Flere tyske dommere gav specifik feedback på Det Europæiske Netværk for 
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN). En dommer havde deltaget i 
et udvekslingsprogram og var særligt begejstret for at opdage aspekter af et 
andet retssystem og stod til rådighed i forbindelse med yderligere initiativer.
To andre var tilfredse med, hvad EJTN kunne tilbyde, men mente, at de 
tilgængelige muligheder var utilstrækkelige, og at de nationale dommere ikke 
vidste nok om dem.

(iv) Skabelse af en fælles retskultur

Et betydeligt antal dommere så gerne, at der blev skabt en fælles retskultur i 
Europa, som fællesskabsretten udgjorde en integreret del af. Eksempelvis 
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kommenterede en fransk handelsdommer ved en ret i første instans, at 
fællesskabsretten ikke måtte opfattes som et område forbeholdt en elite af 
specialister, men snarere som en del af advokaters og dommeres hverdag.
På samme måde anførte en tysk forvaltningsdommer, at fællesskabsretten 
var nødt til at blive en naturlig del af dommeres og offentlighedens bevidsthed.
En tysk dommer ved en finansdomstol fremsatte det synspunkt, at dommeren 
faktisk havde et stort ansvar i forhold til fællesskabsretten. I sager om 
borgerrettigheder havde borgerne mulighed for at henvise til forskellige 
fællesskabsinstrumenter, men i sager om brud på eksempelvis 
habitatdirektivet26, kunne miljøet ikke på samme måde "forsvare sig", og 
derfor var dommeren nødt til at være særligt årvågen.

En anden dommer fandt, at nationale synspunkter om retsvæsenets rolle i en 
vis udstrækning burde bringes tættere sammen, eftersom de regionale 
forskelle i øjeblikket var meget store. Det blev fremført, at en sådan 
interpenetration havde fundet sted for langt tid siden for advokaters 
vedkommende. En fransk dommer mente, at et større samspil mellem 
nationale og Fællesskabets domstole kunne være med til at skabe en fælles 
retskultur i Europa.

(v) E-læring

Spørgsmålet om e-læring var indimellem at finde i de modtagne svar. En 
slovensk dommer fremsatte det synspunkt, at visse ældre dommere ikke var 
bekendt med nye teknologier og foretrak skrevne medier. Flere dommere så 
ikke desto mindre internettet som et potentielt nyttigt værktøj til selvstudier.
Det blev også fremhævet, at dette burde være et supplement til og ikke en 
erstatning for personlig kontakt mellem dommere.

(vi) Specifikke bemærkninger vedrørende Det Europæiske 
Retsakademi (ERA)

Flere dommere kommenterede specifikt de seminarer, som udbydes af ERA.
De mente enten, at sådanne kurser var gode eller væsentlige, men at der 
skulle ses på spørgsmålet om finansiering af deltagelsen i sådanne kurser, 
hvilket er det samme synspunkt, som blev fremsat ovenfor i forbindelse med 
uddannelse generelt.

(vii) En europæisk dommerskole

Tre dommere fremsatte tanken om et europæisk agentur eller instans, som 
havde til opgave at udbyde uddannelseskurser i fællesskabsret på europæisk 
plan uden dog at erstatte de nationale myndigheders fremtrædende rolle. En 
portugisisk dommer opfordrede til, at sådanne europæiske kurser blev gjort 
                                               
26 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
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obligatoriske, og at de nationale uddannelsesinstitutioner efterfølgende skulle 
tage ved lære af de europæiske kurser, der blev udbudt. En dommer ved en 
højesteret på forvaltningsområdet mente, at oprettelsen af en sådan instans 
var afgørende for at gøre fællesskabsretten til "levende ret", dvs. som 
anvendes i praksis på nationalt plan. Dommeren bemærkede med beklagelse, 
at nationale eksperter i fællesskabsret inden for forvaltningen og ved 
domstolene ofte ikke var dem, som anvendte fællesskabsretten i praksis.

(viii) Harmonisering af den måde, hvorpå domme udarbejdes

En fransk dommer anbefalede, at de teknikker, som blev anvendt ved 
udarbejdelse af domme i de enkelte medlemsstater, burde undersøges og i en 
vis udstrækning harmoniseres.

(c) Bedre adgang til oplysninger

(i) Flere oplysninger generelt

Mange dommere opfordrede til mere information om fællesskabsretten. Den 
generelle frygt var ikke at være blevet ordentligt ajourført på et specifikt 
område, i betragtning af at fællesskabsretten var et lovkompleks, som 
udviklede sig med stor fart. Faren ved at overdynge dommerne med 
information blev også fremhævet af nogle få af de adspurgte, som mente, at 
der skulle findes en balance mellem på den ene side en kronisk mangel på 
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information og på den anden side en strøm af dokumenter. En østrigsk 
dommer mente eksempelvis, at den tilgængelige information om 
fællesskabsretten på internettet blev præsenteret på en rodet måde, som 
gjorde det uklart, hvorvidt et bestemt dokument var den seneste udgave eller 
allerede forældet.

Der blev anmodet om oplysninger på dommerens modersmål. Specifikke 
oplysninger om den præjudicielle procedure blev ofte nævnt, hvilket også 
gjaldt oplysninger om den seneste udvikling i fællesskabsretten og om 
fordelingen af kompetencer mellem medlemsstaterne og Fællesskabet.

(ii) Akademisk litteratur og speciallitteratur

Mange dommere, især fra de "nye" medlemsstater (efter hyppighed i faldende 
orden: Polen, Slovenien, Litauen, Ungarn), kom ind på flere aspekter med 
forbindelse til den akademiske verden og forskning. En højesteretsdommer 
bemærkede, hvor vanskeligt det var at få adgang til akademiske værker 
udgivet i andre medlemsstater. En finansdommer i Tyskland tilsluttede sig 
dette og bemærkede, at der manglede en grænseoverskridende kobling 
mellem forskning på det fællesskabsretlige område. Endvidere var bøger om 
fællesskabsret både dyre og ikke bredt tilgængelige for offentligheden. En 
polsk dommer tilføjede, at hendes domstol i øjeblikket ikke havde råd til at 
købe sådanne bøger på grund af prisen.

De adspurgte var i høj grad af den opfattelse, at alle væsentlige akademiske 
redegørelser eller bøger burde være tilgængelige på dommerens modersmål, 
uanset hvor udbredt dette sprog måtte være. En dommer forslog
fællesskabsfinansieret oversættelse af en række veldokumenterede 
udgivelser.

Endelig tilskyndede både en dommer med en rådgivende funktion ved en 
kassationsret og en dommer ved en ret i første instans til videreudvikling af 
akademisk litteratur på det fællesskabsretlige område. Den var ikke 
tilstrækkeligt repræsenteret i eksempelvis nationale juridiske tidsskrifter og 
blev ofte udgivet for sent.

(iii) Regelmæssige tematiske nyhedsbreve

Et betragteligt antal af de adspurgte ønskede et regelmæssigt nyhedsbrev om 
fællesskabsretlige anliggender, men også om retsafgørelser i andre 
medlemsstater, som var relevante for deres fagområde. Der var især fokus på 
et e-mail-baseret nyhedsbrev, men flere dommere gav også udtryk for, at de 
foretrak en papirudgave. Nyhedsbrevet skulle udsendes regelmæssigt (f.eks. 
tre eller fire gange om året), i et mindre og kompakt format og frem for alt 
være særligt målrettet og dermed fuldstændig relevant for nationale dommere.
En dommer ved en ret i første instans i Tyskland mente, at et sådant 
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specialiseret nyhedsbrev ville tilskynde dommere til at holde sig ajourført på 
deres område uden at være nødsaget til at finkæmme en masse overvejende 
irrelevant materiale.

(iv) Databaser over retsafgørelser

Flere dommere kommenterede manglen på oplysninger om retspraksis i de 
øvrige medlemsstater. De fremførte, at der kunne oprettes en database over
retsafgørelser, som sammenlignede domme eller resuméer af domme fra 
nationale domstole i fællesskabsretlige sager. En højesteretsdommer anførte, 
at der i øjeblikket manglede en sådan omfattende database, og at oplysninger 
om udenlandske retsafgørelser under alle omstændigheder burde være gratis 
og tilgængelige på originalsproget og på engelsk. Andre forslag vedrørte 
oprettelsen af et netværk af nationale databaser og en mekanisme, som ville 
give nationale dommere fra alle medlemsstater mulighed for at overføre deres 
retsafgørelser til den europæiske database. En dommer påpegede indsatsen i 
den internationale sammenslutning af dommere på det flygtningeretlige 
område, hvis database var løbet ind i problemer på grund af for få midler27.
Endelig mente en tysk dommer, at databasen Jurifast, som findes på 
webstedet for Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den 
Europæiske Union28, indeholdt tilstrækkelige oplysninger om retsafgørelser i 
andre medlemsstater. Den gav også et godt overblik over igangværende 
præjudicielle procedurer og de nationale domstoles anvendelse af 
præjudicielle afgørelser.

(v) Inddragelse af fællesskabsretten i nationale kodekser og 
tekstbøger

Flere af de adspurgte ved retter i første instans i Frankrig og Tyskland 
opfordrede til, at fællesskabsretten og relateret retspraksis blev integreret i 
nationale kodekser, håndbøger og redegørelser, eftersom den i høj grad var 
underrepræsenteret. En dommer fra en regional højesteret i Tyskland mente, 
at hvis fællesskabsretten i større udstrækning blev forbundet til national ret i 
sådanne referencebøger, ville den ikke blive opfattet som en retsorden, der 
var fuldstændig adskilt fra nationale bestemmelser.

(vi) Forbedring af søgefunktionen i Curia og Eur-Lex

Nogle få af de adspurgte ønskede mere brugervenlige søgefunktioner i 
forhold til adgang til lovgivning og Domstolens afgørelser. Der kom forskellige 
forslag i den forbindelse, herunder mulighed for søgning efter nøgleord i 
domme, hvilket ville gøre søgningen mere "problemrelateret", samt
modernisering af søgemaskinernes udseende.
                                               
27 Databasen findes på adressen http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm.
28 Databasen findes på adressen 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php.
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Endelig foreslog en af de adspurgte at gøre dommene mere interaktive ved at 
give læserne mulighed for at klikke på sagshenvisninger i en given dom og 
automatisk få forbindelse til denne dom i stedet for at skulle foretage en ny 
søgning. Et andet forslag gik på at overveje at gøre ældre forslag til afgørelse 
fra generaladvokaten tilgængelige, idet der ikke altid var adgang til dem via 
internettet.

(vii) Større bevidsthed og synlighed omkring fællesskabsretten

For flere af de adspurgte fra Sverige, Cypern og Spanien var det vigtigt at 
sikre, at fællesskabsretten blev mere synlig i de nationale medier, og at det 
blev forklaret, hvordan dette lovkompleks påvirker borgernes hverdag i hele 
EU.

(viii) Interoperabilitet mellem nationale og europæiske juridiske 
databaser

I stedet for at oprette en europæisk database som foreslået ovenfor i afsnit 
7(c)(iv), mente to dommere, at det ville være bedre at integrere 
fællesskabsretlige søgefunktioner i de velkendte og hyppigt anvendte 
nationale juridiske databaser, såsom det tyske juridiske informationssystem 
Juris.

(d) Forbedringer af den måde, hvorpå fællesskabslovgivningen bliver til

(i) Bedre lovgivning

En meget stor del af de adspurgte (71 %) forslog ændringer på 
fællesskabsplan med hensyn til den måde, som retsakter bliver til på.

En række af svarene fastholdt, at sproget og strukturen i lovgivningen skulle
være klarere og mere systematisk. Et ønske fra en dommer ved en ret i første 
instans i Bulgarien om større forenkling, mindre tvetydighed og større 
præcision i lovgivningen gik igen i mange af disse svar. En tysk dommer ved 
en ret i første instans forslog, at man undgik den omfattende krydshenvisning 
til ældre lovgivning. En fransk dommer ved en ret i første instans bemærkede, 
at fællesskabsretsakternes kompleksitet og formuleringer nogle gange nåede 
"surrealistiske" højder, og at forordningen om sortsbeskyttelse29 og Bruxelles 
II a-forordningen var eksempler på dette. To af de adspurgte bemærkede, at 
anvendelsen af forordninger og særligt direktiver ratione temporis var 
vanskelig at fastslå og var præsenteret på en nytteløs måde. En dommer med 
speciale i finansret anbefalede også at strømline de officielle navne på 
                                               
29 Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 
1.9.1994, s. 1).



PE402.874v01-00 52/61 PR\712384DA.doc

DA

direktiver og forordninger, som ofte blev betragtet som uhensigtsmæssige 
som henvisninger i domme. Et andet synspunkt i forbindelse med sprogbrug 
var, at den skulle gøres mere konsekvent på tværs af forskellige 
lovgivningsmæssige instrumenter. En tysk dommer mente imidlertid, at 
tvetydighed og kompleksitet var et uundgåeligt resultat af medlemsstaternes 
manglende vilje til at harmonisere deres retssystemer, selv i begrænset 
omfang.

En patentdommer ved en ret i sidste instans fremhævede, at visse 
bestemmelser blev indført i fællesskabsretsakter i allersidste øjeblik. Det 
påhvilede ikke desto mindre Fællesskabets lovgiver at sikre, at sådanne 
tilføjelser i 11. time var forenelige med fællesskabsretten og passede ind i et 
logisk reguleringssystem.

De lange præambler i visse fællesskabsretsakter blev af flere dommere 
kritiseret for at være overflødige.

To dommere opfordrede til øget brug af forordninger i forhold til direktiver på 
grund af retssikkerheden og klarheden. Flere af de adspurgte ønskede større 
åbenhed fra Rådets og Parlamentets side i lovgivningsprocessen med henblik 
på at lette den teleologiske fortolkning efter gennemførelsen af retsakterne.

Endelig så en dommer, der havde været tilknyttet som ekspert i netværket for 
en fælles referenceramme på området for europæisk aftaleret, et behov for, at 
Kommissionen mere systematisk hørte retsvæsenet, inden den fremsatte 
forslag til retsakter.

(ii) Kodifikation og officielle samlinger af fællesskabsretsakter

Tanken om at kodificere fællesskabsretten og dermed undgå behovet for at 
henvise til flere kilder for at løse et juridisk spørgsmål blev ret ofte nævnt af 
franske og tyske dommere (22 %). Mange dommere så dette som led i en 
større indsats for at forenkle fællesskabsretten og sikre bedre adgang til 
information.

(iii) Bedre oversættelse af retsakter og Domstolens domme

Et lille antal polske dommere og en finsk dommer (i alt 6 % af svarene på 
dette spørgsmål) så gerne bedre oversættelser af fællesskabsretsakter og 
domme.

(e) Forbedringer af dommernes fremmedsprogskundskaber

Dommere fra et meget bredt udsnit af medlemsstaterne - med en stærk 
repræsentation af "nye" medlemsstater - var ivrige efter at prioritere 
sprogundervisning for dommere. Et stort antal af de adspurgte, som fremsatte 
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andre forslag, nævnte også dette som ledsagende forslag. En slovensk 
dommer anså rent faktisk dette som et hasteanliggende, mens en polsk 
dommer bemærkede, at utilstrækkeligt kendskab til andre sprog var et 
grundlæggende problem, som forhindrede fremskridt på andre områder.

En italiensk dommer bemærkede, at sprogkundskaber var en forudsætning for 
direkte kontakt mellem dommere i forskellige medlemsstater, hvilket samtidig 
var en grundsten i det civil- og strafferetlige samarbejde. En tysk dommer 
byggede videre på dette koncept og foreslog, at der blev oprettet en skabelon, 
der viste alle dommeres fremmedsprogskundskaber inden for et bestemt 
fagområde, med henblik på at fremme grænseoverskridende samarbejde, 
hvor der benyttes instrumenter som forordningen om bevisoptagelse.

En østrigsk dommer stillede spørgsmål ved, om sprogkurser brude gøres 
obligatoriske for dommere eller dommere under uddannelse. Alle de 
adspurgte var - i tråd med tidligere svar om juridisk uddannelse - enige i, at 
sådanne kurser skulle være gratis for deltagerne.

Endelig advarede en dommer fra Det Forenede Kongerige mod sproglig 
isolation, men mindede samtidig om retsvæsenets begrænsede budgetter30.
Der havde kun været en lille interesse i at gøre brug af hans forskellige 
sproglige færdigheder, og han havde derfor ikke gjort noget for at forbedre 
dem yderligere og holdt sig til national ret.

(f) Forbedringer hos de nationale myndigheder og inden for retsvæsenet

                                               
30 Se CEPEJ's rapport fra 2006 om de europæiske retssystemer "European Judicial 
Systems", s. 17-44.
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(i) Bedre gennemførelse og implementering af 
fællesskabsretten

Det mest hyppige svar vedrørende de nationale myndigheders rolle (42 %) 
var et ønske om bedre gennemførelse og implementering af 
fællesskabsretten på nationalt plan. Gennemførelsen skulle ske omgående og 
være fuldstændig. To dommere advarede mod farerne ved såkaldt 
"goldplating" eller overregulering, dvs. tilføjelsen af yderligere krav i de 
nationale gennemførelsesforanstaltninger, som ikke er indeholdt i det 
oprindelige direktiv. Flere dommere, herunder en fransk appelretsdommer, 
fandt det væsentligt, at der blev offentliggjort tabeller, som viste, hvor i den 
nationale lovgivning de enkelte dele af et givet direktiv var blevet indført.
Endelig var der et forslag om at indføre et krav om offentliggørelse af 
direktivet sammen med den nationale r e t s a k t  eller 
gennemførelsesforanstaltning, hvilket ville øge bevidstheden om kilden til den 
nationale retsakt.

(ii) Bedre uddannelsesvilkår

Mange dommere (31 %) bemærkede, at skabelsen af uddannelsesmuligheder 
ville være virkningsløs, hvis en dommers arbejdsbyrde gjorde det umuligt at 
finde tid til sådan uddannelse. Flere af de adspurgte følte sig overbebyrdede 
og i en lidet misundelsesværdig situation arbejdsmæssigt. En dommer 
bemærkede, at uddannelse i fællesskabsret ikke blev taget i betragtning i 
forbindelse med forfremmelser og udnævnelser, og at dette lagde en klar 
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dæmper på ønsket om at udvide kendskabet til fællesskabsretten.

(iii) En instans inden for ministeriet, der kan bistå dommerne i 
fællesskabsretlige sager

Et lille mindretal af dommere mente, at det ville være ideelt at placere en 
specialinstans inden for deres nationale justitsministerium, som kunne bistå 
dem. Dommere fra alle domstole kunne henvende sig til denne instans med 
bestemte undersøgelsesspørgsmål eller hasteforespørgsler.

(iv) Specialiserede dommere ved de nationale domstole og 
"forbindelsesdommere"

Flere svenske dommere ved retter i første instans mente, at det var god 
praksis, at den enkelte dommer ved en given domstol holdt sig ajourført på et 
bestemt område (herunder fællesskabsret) og besvarede spørgsmål med 
relation hertil fra kolleger. En anden idé var retskoordinatorer for europæisk 
ret som indført i Nederlandene.

En belgisk dommer så meget gerne, at hans land indførte rollen som 
forbindelsesdommer med henblik på at fremme samarbejdet mellem domstole 
i grænseoverskridende tvister, eksempelvis i familiesager, en rolle, som 
allerede findes i visse medlemsstater.

(v) e-justice

En dommer ved en ret i Polen opfordrede til udviklingen af "e-justice" og 
navnlig en udvidet brug af informationsteknologi inden for domstolssystemet.

(vi) De nationale højesteretters rolle

Flere dommere ved retter i første instans følte, at de nationale højesteretter 
burde gøre en større indsats for at sikre overensstemmelse mellem deres 
retspraksis og Domstolens retspraksis, som i nogle tilfælde beskyttede 
forbrugerne bedre.

(g) EU skal gøre mindre og gøre det bedre

(i) Mindre lovgivning, større anvendelse af nærhedsprincippet

Et større antal dommere opfordrede EU til at udarbejde mindre lovgivning og 
Domstolen til at være mindre aktivistisk i sin fortolkning af traktaterne og afledt 
ret. For meget lovgivning blev i sig selv betragtet som værende "urimeligt"
over for borgerne, og nogle dommere fandt det skræmmende.
Selvbeherskelse var nøgleordet her, især på lovgivningsplan gennem en 
strengere anvendelse af nærhedsprincippet. Områder, hvor den retlige 
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aktivitet blev opfattet som overdreven, omfattede sundhedsanliggender og 
ikkeharmoniseret beskatning af overskud.

(ii) Afskaffelse af den direkte virkning

Kun nogle få af de adspurgte havde vanskeligt ved at komme overnes med
princippet om direkte virkning. En dommer fandt det for eksempel yderst 
vanskeligt at skulle forklare en part, at vedkommende havde tab en sag, selv 
om den pågældende havde overholdt national lov til punkt og prikke. Disse 
dommere anbefalede derfor at vende tilbage til et rent dualistisk system, i 
henhold til hvilket fællesskabsretten kun havde retsvirkning gennem de 
nationale gennemførelsesforanstaltninger. Overtrædelsesprocedurer ville 
være det eneste redskab, som Kommissionen kunne bruge til at sikre, at 
medlemsstaterne havde opfyldt deres forpligtelser korrekt i henhold til 
traktaterne, og de enkelte borgere skulle ikke inddrages i denne internationale 
proces.

(h) Forbedringer inden for Domstolen

(i) Formen og stilen i dommene

Mange dommere havde problemer med at forstå Domstolens domme. Det 
største kritikpunkt fra tyske dommere var manglen på systematisk 
argumentation og intern og ekstern overensstemmelse i afgørelserne, mens 
en anden dog bemærkede, at dommerne fra denne medlemsstat muligvis 
bekymrede sig for meget om dette. De fleste klagede over, at Domstolens stil 
var meget anderledes end den, der blev anvendt nationalt, hvilket betød, at 
det krævede en ekstraordinær indsats at undersøge Domstolens domme. En 
dommer fra Det Forenede Kongerige mente også, at Domstolens domme ikke 
altid var til at gennemskue, og at dommene ville være lettere at anvende på 
nationalt plan, hvis stilen var mere udførlig og klarere som i 
generaladvokatens forslag til afgørelse.

(ii) Tættere kontakt med de nationale dommere

Flere dommere ved retter fra første instans til sidste instans mente, at en 
styrket dialog mellem nationale og Fællesskabets domstole kunne være med 
til at sikre en bedre brug af fællesskabsretten i det nationale retsvæsen. Dette 
afspejler i vid udstrækning det kraftige ønske fra de nationale dommere om i 
højere grad at blive inddraget på alle stadier af den præjudicielle procedure 
(se afsnit 4(g)(iv)) og have større kontakt med dommerne og ansatte ved 
Domstolen i forbindelse med deres uddannelse.

Andre synspunkter vedrørte Domstolens websted og er behandlet ovenfor i 
afsnit 7(c)(vi).
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(i) Uddannelse af advokater

I betragtning af at et stort antal dommere i høj grad er afhængige af, at 
parterne påberåber sig fællesskabsretten (se afsnit 6(b)(i)), forekom det 
naturligt for en række af de adspurgte (6 %), at fokus i større grad burde 
rettes mod uddannelsen af advokater end mod deres egen uddannelse. Hvis 
advokater henviste mere til fællesskabsretten, hvor det var relevant for deres 
sag, ville dommerne oftere skulle analyse sådanne spørgsmål.

Der var imidlertid lang vej igen. Ifølge en belgisk appelretsdommer havde de 
fleste advokater endnu ikke vænnet sig til eksistensen af Fællesskabets 
retsorden og opfattede mere EU som et bureaukrati end en lovgiver. En 
dommer ved en højesteret på forvaltningsområdet bemærkede med skuffelse, 
at det nationale advokatsamfund var holdt op med at udbyde kurser i 
fællesskabsret, fordi sådanne kurser ikke var tilstrækkeligt efterspurgte og 
derfor for dyre at afholde.

(j) Ændring af Unionens grundlæggende karakter

En meget lille del af dommerne forslog mere radikale ændringer af Den 
Europæiske Unions forfatningsmæssige struktur. Det største ønske var en 
ændring af Unionens sprogpolitik, hvor flere dommere opfordrede til, at 
engelsk alene skulle være Unionens arbejdssprog eller endog det eneste 
autentiske sprog for fællesskabsretsakter med henblik på at lette 
kommunikationen mellem dommere og fjerne problemer med oversættelse og 
autoritativ fortolkning. Endelig anbefalede en dommer at samle EF-traktaten 
og EU-traktaten i en enkelt traktat som foreslået i forfatningstraktaten fra 
200431.

                                               
31 Traktat om en forfatning for Europa (EUT C 310 af 16.10.2004, s. 1).



PE402.874v01-00 58/61 PR\712384DA.doc

DA

Forslag, der kan sikre en bedre forståelse og brug af fællesskabsretten
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8. Kopi af spørgeskema til de nationale dommere

RETSUDVALGET

DEN NATIONALE DOMMERS ROLLE I FÆLLESSKABETS 
RETSSYSTEM

SPØRGESKEMA

Sæt ring om Deres svar, og uddyb om nødvendigt.
Dette spørgeskema er anonymt.

I. Adgang til fællesskabsret

A. Ved De, hvordan De får adgang til fællesskabsretten? JA - NEJ

I bekræftende fald, hvordan får De da adgang til fællesskabsretten?

 internetadgang: EUR-Lex - CURIA - Andet: _______________________________

 information/uddannelse fra de nationale myndigheder

 information/uddannelse fra europæiske netværk

 andet: ____________________________________________________________

B. Hvor ofte konsulterer De Domstolens retspraksis?

 Regelmæssigt / Sjældent / Aldrig

II. Information og uddannelse

A. Mener De, at sprog udgør en barriere for tilstrækkelig information om fællesskabsretten? JA - NEJ

 Mener De, at en bestemt type information er særlig vanskelig at få adgang til på Deres sprog? Uddyb 

venligst: _____________________________________________

 Har De nogensinde deltaget i et sprogkursus, som vedrørte juridiske emner? JA - NEJ. I bekræftende 

fald, uddyb venligst: ________________________________________

B. Har De nogensinde deltaget i et europæisk uddannelsesprogram som f.eks. TAIEX / EJTN / ERA eller andet?

JA - NEJ

I bekræftende fald bedes De besvare følgende spørgsmål:

 Programmets navn: ____________________________________________

 Blev deres deltagelse betalt? JA - NEJ

o I bekræftende fald, hvor stor en procentdel? ____________ %
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o Opfattede De Deres del af betalingen som dyr? JA - NEJ

o Mener De, at Deres deltagelse i uddannelsesprogrammer burde være gratis? JA - NEJ

 Er deltagelsen i sådanne uddannelsesprogrammer underlagt visse betingelser? JA - NEJ

o I bekræftende fald, uddyb venligst: _______________________________________________

 Hvor mange gange har De deltaget i sådanne uddannelsesprogrammer? ____________ gange

C. Har De kendskab til nogen nationale uddannelsesprogrammer om fællesskabsret? JA - NEJ

   I bekræftende fald, uddyb venligst: ______________________________________________________

   Har De nogensinde deltaget i et sådant nationalt program. JA - NEJ

   I bekræftende fald bedes De besvare følgende spørgsmål:

 Programmets navn: ____________________________________________

 Blev deres deltagelse betalt? JA - NEJ

o I bekræftende fald, hvor stor en procentdel? _________ %

o Opfattede De Deres del af betalingen som dyr? JA - NEJ

o Mener De, at Deres deltagelse i uddannelsesprogrammer burde være gratis? JA - NEJ

 Er deltagelsen i sådanne uddannelsesprogrammer underlagt visse betingelser? JA - NEJ

o I bekræftende fald, uddyb venligst:

________________________________________________

 Hvor mange gange har De deltaget i sådanne uddannelsesprogrammer? ____________ gange

D. Findes der nationale netværk på retligt eller ministerielt niveau, som kan informere dommere om:

 præjudicielle forelæggelser, som er under behandling, fra nationale domstole? JA - NEJ

 relevant retspraksis fra domstole i andre medlemsstater? JA - NEJ

 Domstolens retspraksis? JA - NEJ

III. Præjudicielle forelæggelser

A. Hvor fortrolig er De med proceduren for præjudiciel forelæggelse for De Europæiske Fællesskabers Domstol?

 Meget fortrolig / Fortrolig / Intet kendskab

B. Har De nogensinde anmodet om en præjudiciel afgørelse fra De Europæiske Fællesskabers Domstol?      JA -

NEJ

   I bekræftende fald bedes De besvare følgende spørgsmål:

 Hvor lang tid tog proceduren (fra forelæggelse til Domstolens afgørelse)?

o Følte De, at en del af proceduren var for langvarig? I bekræftende fald, uddyb venligst:

_________________________________________________

 Blev Deres spørgsmål i væsentlig grad omformuleret af Domstolen? JA - NEJ

o I bekræftende fald, i hvilket omfang? __________________________________________

 Havde De tilstrækkelig vejledning til at formulere de forelagte spørgsmål? JA - NEJ

o I bekræftende fald, hvorfra? ____________________________________________

 Hvilken betydning fik svaret fra De Europæiske Fællesskabers Domstol for den nationale retsproces -

var svaret let at anvende på de faktiske omstændigheder? ___________________________
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C. Kan parterne i en retssag ved en lavere ret anmode om en præjudiciel afgørelse fra Domstolen i henhold til 

Deres nationale lovgivning? JA - NEJ

I bekræftende fald,

 kan en sådan anmodning afvises? JA - NEJ

 skal en afvisning være begrundet?  JA - NEJ

C. Kan en national dommer i Deres medlemsstat anmode om en præjudiciel afgørelse fra De Europæiske 

Fællesskabers Domstol af egen drift (uden at parterne først har drøftet det)? JA - NEJ

 Kan en lavere rets beslutning om at anmode om en præjudiciel afgørelse i sig selv appelleres i Deres 

medlemsstat? JA - NEJ

o I bekræftende fald, under hvilke omstændigheder? ________________________________

E. Er der i Deres medlemsstat nogen specifikke instanser, som har til opgave at hjælpe dommere med at anmode 

om en præjudiciel afgørelse fra De Europæiske Fællesskabers Domstol? JA - NEJ

o I bekræftende fald, præciser venligst: __________________________________________

IV. Nationale procedurer

A. Er der i Deres medlemsstat specifikke bestemmelser vedrørende anvendelsen af fællesskabsret og generelle 

principper i fællesskabsretten såsom:

 fortolkning i overensstemmelse med fællesskabsretten? JA - NEJ

o I bekræftende fald, uddyb venligst: _______________________________________

 beføjelsen til at underkende national ret, som er uforenelig med fællesskabsretten? JA - NEJ

o I bekræftende fald, uddyb venligst: _______________________________________

B. I forhold til Deres erfaring, hvor ofte påberåber parterne sig da fællesskabsretten?

 Meget ofte / Ofte / Lejlighedsvis / Sjældent / Aldrig

I bekræftende fald, hvilke områder er da mest berørt, og hvorfor? ___________________________

C. Kan en national dommer i Deres medlemsstat påberåbe sig fællesskabsretten af egen drift (uden at parterne 

først har drøftet det)? JA - NEJ

I bekræftende fald, i hvilket omfang sker dette da i praksis (De kan give konkrete eksempler)?

V. Generelle spørgsmål

A. Hvordan betragter De deres rolle som "håndhæver af fællesskabsretten" i Deres daglige arbejde?

B. Har de nogen forslag til forbedringer af den præjudicielle procedure?

C. Hvad, mener De, ville være med til at sikre en bedre forståelse og brug af fællesskabsretten?

D. Andre kommentarer eller forslag:

(SLUT)
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