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Press och information

EU-domstolen lägger ut rättegångshandlingar och rättsvetenskapliga arbeten på sin
webbplats
Dokumenten kommer från databasen för Europeiska unionens domstolsnätverk
Europeiska unionens domstolsnätverk bildades på initiativ av EU-domstolens ordförande och
ordförandena för medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar i samband med
det domarmöte som anordnades av EU-domstolen den 27 mars 2017 för att högtidlighålla 60årsjubileet av Romfördragens undertecknande1.
De efterföljande diskussionerna, som inspirerades av ett gemensamt intresse av att stärka
samarbetet mellan Europas domstolar, till gagn för en god rättsskipning, ledde till att det redan i
januari 2018 skapades en webbaserad plattform där de domstolar som är med i nätverket på ett
säkert sätt kan utbyta information med varandra.
Med hänsyn till den stora betydelse som den information som görs tillgänglig på denna plattform
har för unionsrättens utveckling och koherens, har EU-domstolen och de övriga deltagande
domstolarna valt att göra alla handlingar som inte är av konfidentiell karaktär tillgängliga för
allmänheten, genom att ge tillgång till ett utrymme som avser domstolsnätverket på EUdomstolens webbplats ”Curia”.
Det främsta ändamålet med detta utrymme är att dela och centralisera information och dokument
som kan vara till hjälp vid tillämpningen, spridningen och studiet av unionsrätten, såsom den
tolkats och tillämpats inte bara av EU-domstolen utan även av nationella domstolar. Ändamålet är
även att främja den ömsesidiga kunskapen om och förståelsen av medlemsstaternas lagstiftning
och rättssystem, i ett komparativrättsligt perspektiv som kan göra det lättare att beakta varje
medlemsstats rättsliga traditioner.
På sidan för Europeiska unionens domstolsnätverk kan man:
– få direkt tillgång till mål om förhandsavgörande (med hjälp av en förutbestämd konfiguration av
sökkriterierna i sökmotorn) och framför allt, läsa de beslut om hänskjutande som getts in efter
den 1 juli 2018, både på rättegångsspråket och på övriga språk i mån av tillgängliga
språkversioner,
– läsa de avgöranden från nationella domstolar som valts ut av medlemsstaternas
författningsdomstolar och högsta domstolar på grund av deras intresse för unionsrätten,
– läsa olika vetenskapliga eller pedagogiska dokument som ingår i utredningsarbeten eller
bevakningssammanställningar och som utarbetats av de domstolar som är medlemmar i nätverket,
bland annat utredningar eller analyser, tematiska faktablad om rättspraxis inom unionsrätten
eller verktyg för uppföljning av rättsutvecklingen.
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