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LEJ EN PAVILLON 
– kontor/undervisning

støtter 
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ConSet bordene er  
noget helt særligt …
·  Unik i let og hurtig  

højdeindstilling.

·  Ekstrem styrke  
i konstruktionen.

·  Stærk, konkurrence-
dygtig pris.

·  Mange kombinations- 
muligheder.

Se mulighederne på  
www.conset.dk

Nikolaj Markussen : 212 cm.
Christian Kloster : 142 cm.

Perfekte størrelser !
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BUSINESS TO BUSINESS
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E-avis, JP Premium og virksomhedsdata
299 kr. pr. md. ingen binding
Læs mere på mit.jp.dk/e-avispro

Jobannoncering i Jyllands-Posten
Kontakt os på job@jp.dk eller 8738 3535  

for at høre mere om jeres muligheder. 

Domstolen har tidligere fast-
slået, at i tilfælde, hvor der
er rejst spørgsmål om for-
tolkningen af EU-retten ved
en national ret i sidste in-
stans, har denne ret pligt til
at forelægge spørgsmålet for
domstolen, medmindre
spørgsmålet allerede er ble-
vet fortolket af Domstolen,
eller at EU-rettens korrekte
anvendelse vedrørende

spørgsmålet fremgår med en
sådan klarhed, at der ingen
fortolkningstvivl er. For-
målet hermed er at sikre, at
EU-retten anvendes korrekt
og fortolkes ensartet i alle
medlemsstater.

I en ny dom understreger og
tydeliggør domstolen ud-
strækningen af de nationale
retters forelæggelsespligt
samt medlemsstaternes er-
statningsansvar over for
dens borgere i tilfælde, hvor
en national retsinstans har
overtrådt sin forelæggelses-
pligt. 

Sagen vedrørte et portugi-
sisk luftfartselskab, som i
forbindelse med opløsnin-
gen af et andet luftfartsel-
skab havde ovetaget en del
af dette selskabs aktiviteter.

Der opstod i den forbin-
delse spørgsmål om, hvor-
dan overtagelsen af selska-
bets aktiviteter skulle fortol-

kes i lyset af EU-retten.
Spørgsmålet gik nærmere
bestemt på, hvorvidt der ef-
ter EU-retten var sket en
»overførsel af en bedrift«,
som gav tidligere arbejds-
tagere i det opløste selskab
ret til genansættelse i det
overtagende selskab. 

Ifølge afgørelsen fra ar-
bejdsretten i Lissabon var
der ud fra en fortolkning af
EU-retten tale om »overfør-
sel af en bedrift«, som derfor
gav arbejdstagerne ret til
genansættelse. Denne afgø-
relse blev dog appelleret.

Først til appelretten i Lis-
sabon, der ophævede ar-
bejdsrettens afgørelse, og si-
denhen til Lissabons høje-
steret, der stadfæstede ap-
pelrettens afgørelse, og som
modsat arbejdsretten fast-
slog, at der ikke var tale om
»overførsel af en bedrift«.
Under sagen blev Lissabons
højesteret anmodet om at

forelægge et spørgsmål for
domstolen vedrørende for-
tolkningen af begrebet, men
retten afviste dette, idet den
fandt, at der ingen relevant
tvivl var om fortolkningen.

Efterfølgende blev der ved
Lissabons civile ret anlagt
søgsmål mod den portugisi-
ske stat med krav om erstat-
ning som følge af påstand
om, at Lissabons højesteret
havde tilsidesat sin forplig-
telse til at forelægge et for-
tolkningsspørgsmål for
domstolen. Den portugisi-
ske stat påstod modsat, at
der ikke var grundlag for at
kræve erstatning, under
henvisning til at det efter
den nationale lovgivning
var en forudsætning, at af-
gørelsen fra højesteret var
blevet ophævet, hvilket ikke
var tilfældet. 

Sagen blev efterfølgende
udsat, og der blev forelagt
en række spørgsmål for
domstolen. Den forelæggen-
de ret ønskede først oplyst
om, hvorvidt EU-retten
skulle fortolkes således, at
en national ret, hvis afgørel-
ser ikke kan appelleres, samt
det forhold at de underlig-
gende retsinstanser, der har
behandlet en sag, har afsagt
modstridende afgørelser
med hensyn til fortolknin-
gen af EU-retten, har pligt
til at forelægge et spørgsmål
om fortolkningen for dom-
stolen.

Domstolen indledte sagen
med at bemærke, at det til-
kommer de nationale retter
alene at afgøre, om den kor-
rekte anvendelse af EU-ret-
ten fremgår med en sådan
klarhed, at der ikke forelig-
ger nogen rimelig tvivl, og
dermed at beslutte at und-
lade at forelægge domstolen
et spørgsmål, som er blevet
rejst under en sag, om for-
tolkningen af EU-retten.

I denne henseende be-
mærkede domstolen, at den
omstændighed, at de natio-
nale retsinstanser har afsagt
indbyrdes modstridende af-
gørelser, ikke i sig selv udlø-
ser en forelæggelsespligt.
Den nationale ret, der træf-
fer afgørelse i sidste instans,
kan nemlig, uanset at de un-
derordnede retsinstanser
har anlagt en bestemt for-
tolkning af EU-retten, vur-
dere, at den fortolkning,
som denne ret har til hen-
sigt at anlægge, og som er
forskellig fra den, der er an-
lagt af disse retter, ikke giver
anledning til, at der kan rej-
ses nogen rimelig tvivl. 

I forhold til den omhand-
lede sag bemærkede Dom-
stolen, at spørgsmålet om
fortolkningen af begrebet

»overførsel af en bedrift«
havde været genstand for
adskillige spørgsmål for
domstolen fra et stort antal
retter i de andre medlems-
stater. 

Dette var ikke alene ud-
tryk for, at der forelå fortolk-
ningsvanskeligheder, men
ligeledes, at risikoen for at
der i en medlemsstat kunne
udvikle sig en national rets-
praksis, som ikke var i over-
ensstemmelse med EU-ret-
ten og praksis i andre med-
lemsstater.

På denne baggrund fastlog
domstolen, at en national
ret, hvis afgørelser ikke kan
appelleres, er forpligtet til at
forelægge et spørgsmål for
domstolen under omstæn-
digheder, hvor der både er
uoverensstemmelse mellem
de underliggende retsinstan-
sers afgørelser med hensyn
til fortolkningen af EU-ret-
ten, og hvor der er tilbage-
vendende fortolknings-
vanskeligheder vedrørende
det samme spørgsmål om
fortolkningen. 

Den forelæggende ret øn-
skede endvidere oplyst, om
EU-retten, herunder navnlig
EU-rettens regler om med-
lemsstaternes ansvar for ska-
der, der forvoldes borgerne
på grund af en tilsidesættel-
se af EU-retten, der skyldes
en afgørelse truffet af en na-
tional ret i sidste instans,
skal fortolkes således, at den
er til hinder for en national
lovgivning, hvorefter et er-

statningskrav mod staten
forudsætter at der er sket en
forudgående ophævelse af
den pågældende afgørelse,
når en sådan ophævelse i
praksis er udelukket.

Hertil bemærkede domstolen,
at i betragtning af at afgørel-
ser truffet af en national ret i
sidste instans har afgørende
betydning for beskyttelsen
af de i EU-retten anerkendte
rettigheder for borgerne, vil
EU-rettens fulde virkning
blive svækket, hvis borgerne
ikke, under visse betingelser,
kan opnå erstatning, så-
fremt deres rettigheder er
blevet krænket ved en til-
sidesættelse af EU-retten. 

Domstolen bemærkede
endvidere, at betingelserne i
de nationale lovgivninger
for erstatning af tab ikke må
være mindre fordelagtige
end dem, der gælder for til-
svarende søgsmål efter na-
tional ret, ligesom de heller
ikke må være udformet såle-
des, at de i praksis gør det
urimeligt vanskeligt eller
helt umuligt at opnå erstat-
ning. 

I forhold til den omhand-
lede sag bemærkede dom-
stolen, at de nationale regler
netop gjorde det urimeligt
vanskeligt for medlemssta-
tens borgere at opnå erstat-
ning for tab forårsaget af en
tilsidesættelse af forelæggel-
sespligten, idet de tilfælde,
hvor afgørelser fra Lissabons
Højesteret kunne være gen-
stand for en fornyet prøvel-
se, var yderst begrænsede.

På denne baggrund fastslog
domstolen, at en national
lovgivning som den om-
handlede, der begrænser en
medlemsstats erstatningsan-
svar, er i strid med EU-ret-
ten. 

Med denne dom tydelig-
gør og understreger dom-
stolen hermed en fast linje
over for de nationale retter i
tilfælde, hvor de helt åben-
bart tilsidesætter deres fore-
læggelsespligt, og understre-
ger samtidig også medlems-
staternes erstatningssvar
over for deres borgere i de
tilfælde, hvor en national
retsinstans har overtrådt sin
forlæggelsespligt for så vidt
som, at dette skal sikre, EU-
borgeres rettigheder ikke
krænkes. 

EU-DOM: Portugal er dømt for at landets højesteret ikke spurgte EU-Domstolen til råds. EU-Domsto-
len blev ikke spurgt om et principielt EU-retligt fortolkningsspørgsmål, og det var ulovligt at opstille
en betingelse for at få dækket tabet herved, at den fejlagtige beslutning var blevet tilsidesat.
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Med denne dom
tydeliggør og
understreger

domstolen hermed
en fast linje over for
de nationale retter i
tilfælde, hvor de 
helt åbenbart 
tilsidesætter deres
forelæggelsespligt.

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Hjul-
mandKaptain samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

Medlemsstater kan blive erstatningsansvarlige
for ikke at spørge EU-Domstolen til råds


