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Ministerforum for digitalt restvæsen:  
Debat med vigtige aktører  den digitale omstilling af EU's retssystemer 

 
 

 

Pandemien understregede, hvor vigtigt det er for retssystemerne at være effektive og 

modstandsdygtige på både nationalt plan og EU-plan. Gennem digitalisering kan 

retfærdigheden forbedres og lettes. Alle, der bor i EU, bør hurtigt kunne få adgang til 

retfærdighed. Den brede tilgængelighed af digitale offentlige tjenester er også et af målene 

under Europe’s Digital Decade (Europa's digitale årti).  

 

I dag var Europa-Kommissionen vært for det ministerforum for digitalt retsvæsen på højt niveau 

for at drøfte den digitale omstillingsproces på retsområdet.  

 

Arrangementet samlede en lang række partnere. Ministrene for retlige anliggender gjorde status 

over deres erfaringer med digitaliseringen af de nationale retssystemer, og de juridiske 

professionelle organisationer - advokater, notarer og fogeder – præsenterede advokaternes 

perspektiv. Agenturerne og organerne for EU's retslige og indre anliggender1 analyserede, 

hvordan digitaliseringen påvirker deres udøvende funktioner inden for det europæiske område 

for retfærdighed, sikkerhed og frihed.  

 
Kommissær for retlige anliggender Didier Reynders præsenterede tre kommende EU-

initiativer, der er planlagt som en del af Unionens moderniseringsindsats og reaktion på 

udfordringerne ved pandemien. Formålet med pakken om digitalt retligt samarbejde er at 

forbedre det retlige samarbejde mellem EU's retsinstanser og andre kompetente myndigheder 

samt at støtte EU-agenturernes og -organernes arbejde på retsområdet.  

 

Denne pakkes flagskibsinitiativ sigter mod at modernisere de eksisterende 

kommunikationsmidler mellem myndigheder i EU's grænseoverskridende civile og 

strafferetlige anliggender ved at gøre dem hurtigere, sikrere og mere modstandsdygtige. 

Forslaget vil forbedre adgangen til klage og domstolsprøvelse ved at tillade fjerndeltagelse i 

høringer gennem videokonferencer og muligheden for, at enkeltpersoner, virksomheder og 

advokater kan indlede og kommunikere med myndigheder på tværs af grænserne via 

elektroniske midler. Der vil blive udviklet en IT-samarbejdsplatform for at muliggøre et mere 

effektivt og sikkert samarbejde mellem efterforskere og anklagere, der er medlemmer af Joint 

Investigation Teams (Fælles efterforskningsteam). Kriminalitet og terrorisme stopper ikke ved 

de nationale grænser. Derfor er vi nødt til at etablere fælles standarder for digital 

informationsudveksling om grænseoverskridende terrorismesager for at fremme indsatsen mod 

terrorisme. 

 
1 EU's agentur for operationel forvaltning af IT-systemer i stor skala (eu-LISA), EU's agentur for retligt 

tvangsfuldbyrdelsessamarbejde (Europol), EU's agentur for samarbejde om strafferetlige anliggender 

(Eurojust), Den Europæiske Statsadvokat (EPPO) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 

(OLAF). 



 

 

Retlige 
anliggender 

og 
forbrugerområd

er 

 

Endelig blev den nye version af den europæiske e-justice-portal, der er tilgængelig på alle EU-

sprog, også afsløret. Denne one-stop-shop tilbyder værktøjer og information på tværs af 150 

emner til borgere, virksomheder, retsvæsenet og advokater. Borgere kan f.eks. få adgang til 

oplysninger om deres juridiske rettigheder samt praktisk vejledning, f.eks. om hvordan de 

modtager arv i en anden medlemsstat eller søger om retshjælp. Portalen indeholder også en 

række EU-dækkende søgeværktøjer, f.eks. for at finde en advokat eller notar eller oplysninger 

om national lovgivning og retslige procedurer, hvilket gør den til et unikt referencepunkt i 

forbindelse med EU's grænseoverskridende praksis.  
 

Næstformand Věra Jourová fremsatte afsluttende bemærkninger, hvori han gjorde status over 

dagens drøftelsers betydning for den videre udvikling og understregede vigtigheden af 

Kommissionens planlagte indsats på området for digitalisering af retlige anliggender samt 

behovet for partnerskab med og støtte til medlemsstaterne. 

 

"Vi skal sikre, at borgere og virksomheder i Europas digitale årti kan drage fordel af fordelene 

ved digitalisering, herunder ved at lette deres adgang til retlige anliggender gennem moderne 

digitale midler. Og vi ønsker at gøre dette i samarbejde med medlemsstaterne og ved også at 

lytte til behovene hos vigtige interessenter som f.eks. aktører inden for retsvæsenet.", sagde 

Kommissionens næstformand for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová." 

 

"Opretholdelse af et højt kvalitetsniveau og en høj effektivitet i retssystemerne er afgørende for 

retsstatsprincippet. Retsområdet har ikke råd til at sakke bagud i den digitale transformation, 

hvilket allerede påvirker alle aspekter af vores liv. Alle medlemsstater skal investere i 

digitalisering af retfærdigheden, også som led i deres engagement i genopretnings- og 

modstandsdygtighedsfaciliteten. Som kommissær for retlige anliggender vil jeg være særlig 

opmærksom på dette.", sagde kommissær for retlige anliggender Didier Reynders. 

 

Begivenheden resulterede i mange frugtbare udvekslinger og understregede behovet for at 

opretholde en stærk politisk fremdrift og samarbejdsindsats i retning af moderniseringen af 

Europas retssystemer. Du kan finde flere oplysninger om arrangementet og de næste trin på 

dette område her.   
 

 

 

 

https://e-justice.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice_en

