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Christian Harlang, da ban
modte pressen eftel" aejren 1
Hojestel"et 12. august sidste AI".
Harlang og Ole Krarup fir"
udJevel'"et 99 procent.fD de
dokumentel", de havdt! bedt om,
fOI" at kunne f0re
grundlovssagen for de 10
unionsmodstBndere. Nordfoto

Frem i lyset
En lang nekke notater skal frem Ira
regeringens interne EFIEU-udvalg,
Udenrigsministeriets referater af meder i
Europaudvalget samt regeringens instrukser
til den danske EU-ambassador

REGERINGEN MA UDLEVERE EN LANG RA.KKE DOKUMENTER

Unionslllodstanderne
f0rer med ,l-O
Grundlovssagen svulmer op, efter at
Hejesteret har pAlagt regeringen at give
unionsmodstanderne adgang til en rrekke
interne dokumenter
AI Ht.HIIY Cltrislt1lst/f

•
Regeringen table klarl furstc runde at grundlovssagen, mens 10 danske IIni·
onsmoclstandere vandl e n

delsejr.
Det skctc, £In H0jPsl f" rel

i gar paJagde regeringen at
abne skabe og skuffer og
dercfter udlf.w.f(" en lang
rrekke interne dokumenlef til unionsmodstander-

!les advokaler.
.. Med kendelsen e r elel
slut med del hemmelighedskrremmpri,
som
landsfctte n og statsminis-

kten i frellesskab har stAet
for. Nil kan sap;en blive
untlcrsagt ordpntligt og
ans'rendigt. ot sigel" advokat
Ch~ i sl i an
Harlang, der

sammen med dr.

JUT. Ole
Krarup repr<esenlercr uni·
onsmodstanderne.
Christian Harlang siger,
at
unionsmodstanderne
med Hojesterels kendelse
far adgang lil99 proceol af
del maleriale, som de
havde bedl om.
Kendelseo, som aile syv
hejesteretsc\ommeI'C var
enige om. fastslar. at det er
regeringens pligt al hjrelpe
sine modslandcre med al
fa sagen oplysl sl godl
som muligl.
Sam oflentlig myndighed har regeringcn e n
"naturlig forpligtelse til at
medv:irke til sagens oplysning.. konkluderer rets·
fonnand, hejcslerets(\ommer Mogens Hornslet.
Regeringen har konse-

!<vent afvisl, at dokumen·
Ierne er relcvanle for sa·
gen. Samme konklusion
m\cdc 0slre Landsret lrem
til i sommer.

Sagen svulmer op
Garsdagens kendelsc be tyder, at grundlovssagen ou
for alvor svulmer op. Og al
del kan blive svrert for
Hejesteret at na al behand·
Ie sagen i marls.
Det er ellers planen. for
regeringen lregger vregt
pa, at sagen bliver algjort i
god tid fer folkeafstcmnin·
gen om Amsterrlam·trakta·
ten den 28. maj.
Grundlovssagen f' r an·
lagt af en gruppe unionsmodstandere mod statsmi·
nister Poul Nyrup Nyrup
Rasmussen (5) .
Sagsegerne mener, at
skiItende danske regerin·
ger i strid med grundloven
siden 1972 har overladt
magt i el uhestemt omfang
mrst til RF og siden Lil EU.

Garsdagf:'ns kcndeJse
betyder, at unionsmod·
standerne far lov til at ga
p!t opriagelse i regeringens
arkiver og dermed lov til at
sludcre de nojagtige for·
muleringer i sager. hvor
regeringen godt vidst(', 11.1
den bev~gecle sig p! kan·
ten af grundloven.

Et oje pI. artlkel 235
Unionsmodstanderne viI
isrer holde holde eje med,
hvordan RU'lraktatens ar·
likel 235, den sltkaldte
"gumOliparagraf.. e r blevet
brugt. Uoige paragraffcn
kan EU-Iandene udbyggc
samarbejdel pl'l omri'ldcr.
der endnu ikke er Cornmleret i Iraktatcn.
Hverken statsminisleren eller udenrigsminis!eren ville i gar komme n·
tere kendelscn fra HCljesleret.
Men formaml pn for f'Ol·
ketingets Europa'lIdvalg,
Ove Fich (5), sigel', al

unionsmodstandern('s ad·
vokater viI fAdokumenterne sa hurtig! som overhovedet muligt.
»Selvfolgelig pavirker
deL [orlebet.. at dt-I nye.
srerde1es omfattende maleriale nu indgar i sage n.
Det viI rage manedcr at
lrese dokllmenterne igennem, " siger Ove Fich.
Han lilf0jer. at det fortsat er hans hab, at grund·
lovssagen ikke viI forsinke
afstemningen om Amsterdam·traktaten.
Christian Harlang siger,
al den kommende lid skal
bruges Li1 at genncmga
malerialel og iii at overve·
je, om der skal sImes krav
om at Here centrale politi·
kere blivcr indkaldl som
vidner i sagen.
"Men ;cg habe r, al sa·
gen kan afkJares inden for
den tidsramme, der er
sat. .. siger Christian Hal"
lang.

Hejesterets kendelse betyder, at regeringen skal
udleverc en lang nekke
dokumenter. Frem fra arlO·
verne skal notater ira regeringens interne EFIEUudvalg og UdenrigsminisLcricts rcieraler af Moder i
Europaudvalgel samt regeringens instrukser til den
danske EO-ambassader.
Det drejer sig om:
- Den danske regerings
erkl;eringer og tilkendegi·
velser i periode n 1973-92.
hvor regeringen i Mini·
sterradet har udtrykt tvTvl
eller nregtet at bruge
"gummiparagraifen«, artikel 235, til at udvide
samarbejdet i EF.
- Skriftlige oplreg til og
referater fra regeringens
EFIEU-udvalg og fulkeLin·
gels EuropaudvaIg samt
Udenrigsministeriets referater af udvalgets meder
og regeringens instrukser
til den danskc EF IEU-ambassader om "gummiparagraffen ...
- Kopi af forslag til og
vedta~e EF-retsakter i
perioden L januar 1973 til
31. oktober 1993, hvor
_gummiparagraffen. ellet"
andre bestemmelser er

droftet i forhold til grundIovens paragraf 20. Ifolge
paragraf 20 kan Danmark
kun afgive suverrenitet til
internationale organisationer 80m EU i " n3;!rme re
bestemt omfang«.
Unionsmodsl<mderne ;
far lov at se dokumenter.
om de nye sag8OmrAder,
SOlo ira 1992 kom med i
Maastrichl·traktaten: Uri<
dannelse og erhvervsud{
dannelse. kultur. sundhed:
forbrugerbeskyttelse,
transeuropreiske netv;erk,
industripolitik,
lLdvik~
lingssamarbejde, energit
dvilbeskyttelse og turis-

me.
- Dokumenter om natur·
beskytte1se, blandt andet
notater om e l direktiv
om fuglebeskyttelse og
ClTES-konventionen, 001
handelssanktioner b1andt
andet en forordning ira
1993 om Jugoslavien, samt
forordninger Ira 1982 om
Sovjetunionen og Argenti:
na, direktiver om produktansvar og udbud at offentlige ydelser, saml et direk i
tiv-forslag ira 1979 om
opholdsret for EF-borgere;
;:

RB/nyo

GRUNDlOVSSAGENS GANG
-2. jun; 1992: Darunarl:: lltemmpr nej til
MaastrichHI'aktaten ved en folkeatstemning.

-17. maj 1993: 12 unionsmodstandel'e (i dag er
10 tilbage) strevner slatsminister Paul Nyl'up
Rasmussen (5) for gruodlovsbmd, De mener. at
Maastricht-traktalt:n er i strid med grundloven.

-18. maj 1993: Danmark siger ja til Maastricht-traktaten mea de fire forbe-hold ira Edingburgh·altalen.
-30. juni 1994: 0 stre Landsret afviser unionsmodstandernes sag.

-12. august 1996: Hs;esteret omsooder landsrettens afgerelSt", og dermed skal domstolene for
ferste gang tage stilling til, om en lov stl'ider mod
grundloven.
-26. maj 1997: Sagen starler i 0stl'e Landsret
-27. juni 1997: 0stre Landsl'et frifmder Poul
Nyrup Rasmus,.oc;en. Sagsagerne appeUerer dommen til Hojesteret
-3. nOvt'mber 1997: H9jesteret paJregger regeringen at udleverf' en r.ekke dokumenter til brug
for retssagen. Hejf'sterct behandler gl'undlovssa'
gen i tid "rum mel 5 ·24. marts 1998.

!

Regeringen skal hj£clpe modparten
Sprendende kendelse fra en enig H0jesteret,
der vil have mere Abenhed i grundlovssagen.
end regeringen hidtil har vreret parat til

ANALYSE
of POlli Smidt

•
Grundlovssagen i Hoj('ste·
ret hliver ell mer/' omfattende proccs. ~Il d regerin·
gen hal' 0nsket. Om pro·
cessen svulmer sfl mege!
op, at den ikke blive-r
frerdi,ll; til april og de-rmeri
sinker den nll'slf' danske
[olkeafstemning. f'r (>1
abpnt SI>0r,ll;Sm;\l.
Hojf'Stercl
pAlagde

staLsminister Poul Nyrup
Rasmussen al udlevere en
lang nekke papircr, som
tlllionsmodslanderne hal'
onskcL
H0jeslerel
pAI<egger
dermed regeringen at sen·
de sine embedsm~nd ned
i arkiverne og It>de efter
det. del' kan bliw belasle n·
de for regeringen .
Unionsmodstanderne
har sladijt ikke vundet
hovcdsagen. Og garsda·
gens kencJelse fra H0jesteret var ikke- ('n elapf'Sej r i
hovedl0be\. Det var en
vigtig
procedurebeslulning og el juricJisk og
politisk nedcrlag for regpringen.
Det er sladig hovf'<j·
$»0rgsmalet i hOVftlsagen.

der er interessant. Ncmlig
om regeringen og Folketingel har afgivet He re
befejelser til EU. eml
gruodloven vii acceplere.
Eller afgivel dem pA en
anden made, e nd grund·
loven tWader.
H0jesterel ensker mere
abenhed end regeringen.
Hejesleret alviser del, SOlo
unionsmodstanderne hid·
iii hal' kaldt regering-ens
hemmelighedskrremmeri.
Det er her, del' Jigger
politisk nederlag fo r regeringen. Cordi Hojcsteret viI
give unionsmodstanderne
en bedre behandling og
mere abenhed. end regeringen finder passende.
H0jesterets syv dommere er ikke alene enige.
De er ogsA spicise i pennen
og skarpe i sprogbrugen .
Del nytter ikke noget, al
regeringen siger, del er el
stort arbejde at nnde den
slags papirf'r {rem. Statsministenm og ff'gNinge n

har .. som offenllig myndig·
hed en naturlig forpligtelse
til at medvirkf' til sagens
oplysning.•
Vidt.r3!kkende
Det er formcnlJig en ~t
ning af vidlrrekkende be-tydning for i'lbf>nhpd. F0rer
man sag mod det o((entlige. skal det offentlige
lukke arkiverne op og
hjreJpe sin morlslandcr.
Det er nUlidens fairness i
H0jesterel i 1997.
Procedurebeslulning('n
betyder mindst to ling.
Dels den st0n-e abenhed.
dels at H0jesterel s igel', at
man golil i denne sag kan
beskreftige sig med nogel,
der Ugger {orud for traktaten om Den Europreiskf>
Union ogsa kaldet Maas·
tricht·trakLalen f.-a 1992.
Nar regeringens em·
bedsm<end bliver sendt
ned i arkivrrnf' {or at
hjrelpe
modslandC'rne,

skal de isrer kigge efter de
delikale sager, hvor man
har va!rel tret pA at beskri·
ve brugen af den gamle
lraktats gummiparagraf.
artikel 235, 80m er pA
kanten at grundloven. De
skal til bunds a[soge de
omrader, der kan vrere
sprrengfarlige, og (Ie skal
g0re det pa unionsmod·
standernes og H0jestereLs
vilk<\r.
Og at man i hele central·
administrationen kender
til sager, hvor man har
v;eret bekymret pA grund·
lovens vegne. er der dokumeniation for i det hidtidigc procesforl0b.

Begge veje
HejestereL mener, ilt det
kan have betydniog at
vurdere ikke alene. hvor·
dan regeringen og R:llketinget har afgive! suver;r·
nitet til Df'n Europa-iske
Union . mf'n oxsfi hvordan

EU-syslemet har brugt
£let. man afleverede fra
Danmark.
Oet var pa el vigtigt
proceduresporgsmaJ, regeringens advokater led et
sviende nederlag, men ud{aJdel af sagen er i dag lige
sa ahent og lige sa spren·
dende, som da HejestcreLi
august i fjor sagde, at den
enkelte borger havde ret
til at fA provet. om regerin·
gen og Folketinget nu ogsA
havde holdt grundloven,
da man aflevcrcde nere
befejelser til unionen.
Unionsmodstanderne
har fae t bedre redskaber
til det videre arbejde, og
de fik det af syv enige
hejesterelsdommerc. Om
df' kan bruge dem - og om
der er flere overraskelser
til regeringen. nar del
g~lder sag-ens egentlige
afgorelse - ja det veri end
ikke HAjesterets dommere
med sikkerhed i dag.
Sku lie H0jesteret na

frem til. at grundloven
ikke er respekteret hvcr
eneste dag i de 25 Ar med
Danmark og de europreiske f;eUesskaber, ~ star
det fortsat uklart, hvad
betydning det viI fa for
medlemskab og unionsmodstandemes juridiske

krnv.
At H0jeslerets endelige
dom i 1998 kan blive af
betydning for folkeafstem·
ningen syncs i dag sa
muligt som nogensinde.
Og at Hejesleret med
Niels Fbntoppidan som
pnesident er pra:cis
uaili~ngig
en eversle
domstol. som der er behov
for j ethvcrt 3;!gtc de mokrati, understreges pa ny.
Og hver gang er del'
politlske mennesker, som
bliver overrasket.
Oet er kun godt.

sa

/t1ul Smidt er Radioavisens
komspondent j Bruxefles.
Han er ogsa candojur.

Bernhard Gomard
& Michael Kistrup
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5. 599
Afbering kan derimod, sam det er almindeligt ved syn og smn, jfr. § 204, ske,. hvor
delte har betydning for en forstAelse eller <mskelig uddybning af erkl",ringen, jfr.
UfR 1989.1060 am en udtalelse fra Retsl:!:gerAdet. I UfR 1976.837 H toges en beg"'.

ring am athering af Statsministeren som vidne om regeringsbeslutninger vedmrende
Christiania ikke til f"lge, efter at der var fremlagt referater af beslutningemi:. I UfR

1998.444 H tillodes, at en minister, en forhenvzrende minister og en forhenvrerende
ambassad"r blev afbBrt i retssagen am EFIEU·tiltnedelseslovens grundlovs~ssighed,
smh. UfR 1998.16 H . - Retten kan ikke tage stilling til en uenighed mellem parteme
am, hvilke sp"rgsmAI der b"rstilles, jfr. UfR 1990.215 V, eller hvorledes parteme skal
begA sig overfor vidner forud for hovedforhandlingen, jfr. UfR 1992.153 V. Rpl § 201
. g",lder kun am syn og smn.
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FO~J..AG n,THOMSON

s. 621

10. Editionspligten omfattcr ogsa oplysninger om administrativ praksis, kutyme og lign.,
der ikke fuldt ud er omfattet af forl)andlingsprincippet, men om hvilke der dog kan
ske bevisforelse, sml. VIR 1954.5810 om oplysning om forvaltningens praksis i lignende sager og en skattesag i VIR 1999.724 H. Se endvidere Engell i forhandlingerne
pA 36. Nordiske Jurislml!de s. 201ff. Se om olTentlige myndigheders editionspligt
Jonas Christoffersen i VIR 2000B202IT. En s",rlig situation forelA i V IR 1998 .16 H
om EF/EV-tiltr",delseslovens grundlovsm:essighed, hvor Hojesteret pAlagde staten
(Statsministeren) at freml"'gge bl.a. udkast til retsakter og ffil!dereferater.

