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R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 
 

 

HØRINGSSVAR 

 

 

 

Høring over EU-retsakter mv. og over kommissorium vedr. retsakter mv. omfattet 

af Danmarks retsforbehold over for EU, jf. Edingburg-aftalen og folkeafstemningen 

i 1993 samt protokol til Lissabon-traktaten fra 2008-09. 

 

Justitsministeriet har udsendt materialet som opfølgning af den politiske EU-aftale 

af 10. december 2014. 

 

Justitsministeriets høringsbreve af 18. december 2014 - med svarfrist 12. januar 

2015 lst@jm.dk og kra@jm.dk og jm@jm.dk  

 

JM-sagsnr. 2014-19203-0499. 

 

Høringen oplister en lang række EU-retsakter såvel inden for strafferet/politistof som 

inden for civilret mv., ligesom kommissoriet og procedure (administrativt og politisk) for 

analyse- og beslutningsfaserne nævnes. 

 

Retspolitisk Forening vil ikke her forholde sig til de enkelte nævnte EU-retsakter, idet vi 

vil forbeholde os vor stillingtagen i senere faser – sandsynligvis måneder og år fremover! 

 

Foreningen vil på nuværende tidspunkt alene forholde sig til et par mere overordnede 

forhold i henseende til suverænitetsspørgsmål og grundlov, gældende og kommende EU-

regler, tilvalgsmodellen og den skitserede proces i kommissoriet. I den videre proces vil 

der endvidere utvivlsomt opstå mange spørgsmål at tage stilling til for Danmark. 

 

At en lang række af EU-retsakterne – bagud og fremover – indebærer 

suverænitetsafgivelse, er en given ting, hvorfor en eller flere folkeafstemninger kan 

imødeses. 

 

Man skal være opmærksom på, at hvis Danmark én gang har tilsluttet sig en EU-retsakt, 

da kan man ikke senere ”melde fra” inden for det pågældende retsområde (bordet fanger). 
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Som det fremgår af oplistningen af EU-gældende retsakter, hvor Danmark pt. ikke 

deltager, drejer det sig om mange og retligt betydelige regler, hvortil så kommer alle de 

fremtidige regler – enten som nye retsområder eller som ændring af regler.  

 

Tilvalgsmodellen vil også ”juridisk-teknisk” kunne vise sig vanskelig at beslutte og 

løbende ajourføre (nye regler mv.), hvilket stiller store krav til klarhed og procedure for 

folkeafstemning(er), implementering af regler mv.  

 

Foreningen finder det yderst tvivlsomt, om grundlovens § 20 overhovedet giver mulighed 

for en sådan overdragelse til folketinget af kompetence til den omhandlede løbende 

suverænitetsafgivelse ad hoc. I stedet må og skal hver enkelt beslutning om konkret 

tilvalg af et givet eller flere givne retsområder foregå efter den i grundlovens § 20 

foreskrevne procedure.  

 

Det forekommer – set udefra – tidsmæssigt urealistisk, at der allerede 1. februar 2015 

skulle kunne foreligge et administrativt gennemarbejdet beslutningsgrundlag med 

indstilling om hvilke konkrete regler, der kan/bør indgå i ”tilvalget”, ligesom det 

forekommer urealistisk og unødvendigt allerede nu at lægge op til politisk ”bindende”  

aftaler om ”tilvalget”.  

 

Retspolitisk Forening vil følge det videre arbejde! 

 

 

København, den 10. januar 2015 

 

 

Bjørn Elmquist   Peter Arnborg  

formand  bestyrelsesmedlem 


