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Indledning 
 
Siden 1. december 2002 har der eksisteret et europæisk retligt netværk på det civil- og 
handelsretlige område. Netværket har til formål at gavne det praktiske samarbejde mellem 
medlemsstaterne inden for feltet. Netværket har fungeret via vidensudveksling og afrapportering fra 
nationale ”kontaktpunkter”, der består af repræsentanter for de enkelte retssystemer.  
 
Netværket – og forslaget om ændring af netværket – er etableret med hjemmel i EF-traktatens afsnit 
IV, og således omfattet af Danmarks retlige forbehold. Forslaget kan ad mere indirekte vej dog 
alligevel få effekt i Danmark.  
 
Forslaget indeholder en række mindre ændringer, men Retspolitisk Forening fæster sig særligt ved 
de følgende ændringer af mere indholdsmæssig karakter: 
 

1) Der åbnes for, at faglige sammenslutninger, repræsenterende professionelle brugere af 
retssystemet (så som sammenslutninger af advokater, notarer eller fogeder), vil kunne 
deltage i netværket.  

2) Der iværksættes nogle mindre tiltag til at styrke borgernes domstolsadgang samt til at 
informere offentligheden om mulighederne herfor.  

3) Der gives mulighed for, at bl.a. Danmark kan deltage i netværkets møder med 
observatørstatus.  

 
Retspolitisk Forening er som udgangspunkt positivt indstillet til ethvert tiltag, der betyder, at 
borgerne får lettere adgang til domstolssystemet eller i det mindste får en mere effektiv information 
om mulighederne herfor. Retspolitisk Forening mener yderligere, det er fornuftigt, at branchefolk 
deltager i netværkets arbejde, samt at Danmark får observatørstatus, indtil en fuld deltagelse i 
netværket på et senere tidspunkt eventuelt vil kunne opnås. 
 
 
 
 
 



Grundet det retlige forbehold hjælper netværket og ændringsforslagene kun indirekte personer, 
bosiddende i Danmark, som involveres i en grænseoverskridende tvist. Retspolitisk Forening 
henstiller derfor til, at styrkelsen af borgernes adgang til og viden om muligheden for 
domstolsadgang i internationale tvister søges gennemført på andre måder.  
 
Bortset herfra, giver forslaget ikke anledning til kommentarer. 
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