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V
i taler ikke om størrelsen på bananer eller agurkers krum-
ningsgrad. Domstolenes uafhængighed er en søjle i EU-
systemet. Uden den er unionen dømt til at fejle.«

Så hårdt trækker Piotr Buras, leder af tænketanken Europe-
an Council on Foreign Relations kontor i Warszawa, situatio-
nen op, efter at Europa-Kommissionen og EU-Domstolen på 
den ene side og den polske regering og forfatningsdomstol på 
den anden i de seneste uger kraftigt har eskaleret deres kon-
flikt. Den handler i sin kerne om, hvorvidt nationale domstole 
eller EU-Domstolen i Luxembourg har det sidste ord i fortolk-
ningen af EUs traktat- og lovgrundlag.

I midten af juli afgjorde EU-Domstolen, at et politisk udpe-
get »disciplinærkammer« inden for den polske højesteret, som 
har kompetence til at straffe, suspendere, forflytte eller helt af-
skedige dommere, er i strid med EUs lovgrundlag, fordi der 
ikke er »tilstrækkelige garantier for kammerets upartiskhed«. 
Disciplinærkammeret må derfor suspendere sin virksomhed 
med øjeblikkelig virkning, hed det.

EUs justitskommissær Didier Reynders har i et brev til den 
polske regering givet Warszawa en frist til 16. august til at sva-
re på, hvordan man vil bringe forholdene i orden. Hvis Polen 
ikke retter sig efter EU-Domstolens afgørelse, »vil vi gå tilbage 
til retten og bede om økonomiske sanktioner mod Polen«, sag-
de Reynders. På sin side bad det polske disciplinærkammer 
landets forfatningsdomstol om at afgøre, hvorvidt man skulle 
rette sig efter EU-Domstolen og indstille sin virksomhed, og 
forfatningsdomstolens svar var et klart nej. I en separat sag har 
den polske regering bedt forfatningsdomstolen tage stilling til, 
om EU-Domstolen i det hele taget har kompetence til at blan-
de sig i, hvordan det polske retssystem er udformet – en afgø-
relse herom ventes senere i august.

Konsekvenserne er vidtrækkende: »At medlemslandene skul-
le kunne indrette deres retsvæsen, som de vil med politisk sty-
rede eller kontrollerede domstole, vil være absurd i en union, 
der er baseret på et fælles marked med et fælles lovgrundlag, 
der må respekteres af alle,« mener Piotr Buras.

»De polske domstole er også europæiske domstole. De afsi-
ger domme i sager, der vedrører for eksempel danske statsbor-
gere og danske selskaber og refererer til den samme, fælles lov-
givning, EUs lovkompleks. Hvis der ikke er en fælles standard, 
hvad angår domstolenes uafhængighed, vil det føre til en kom-
plet ødelæggelse af EUs juridiske system,« mener Buras.

»AFSKYELIG KOLONIALISME«

En anden ekspert i europæisk politik, R. Daniel Kelemen, pro-
fessor i statskundskab og jura ved det amerikanske Rutgers 
University, udtrykker sig endnu skarpere, da jeg spørger om, 
hvad der vil ske, hvis den polske tolkning – at national lovgiv-
ning kan have forrang i forhold til EU-lov – breder sig:

»Det vil føre til ødelæggelsen af EU. Hvis man tillod ethvert 
medlemsland at vælge og vrage mellem, hvilke EU-love man 
ville respektere, og hvilke man bare kunne se bort fra, ville EUs 
love blot blive et sæt anbefalinger. Grundlaget for EU som en 
union baseret på retsstatsprincipper, anvendt på samme måde 
i alle medlemslande, ville være ødelagt.«

Den polske regering ser ikke overraskende anderledes på sa-
gen. Justitsminister Zbigniew Ziobro ser Kommissionens ind-
blanding som »et tegn på en afskyelig kolonialistisk holdning 
over for Polen«, og en sammenligning med tiden under sovje-
tisk dominans falder ikke ud til EUs fordel:

»Jeg husker ikke en eneste sag, hvor en partisekretær i Mo-
skva skrev til Wojciech Jaruzelski (polsk kommunistisk rege-
ringschef, red.) eller en af hans efterfølgere og krævede, at han 
trak en retsafgørelse tilbage. (...) Selv dengang opretholdt man 
skinnet af polsk uafhængighed,« har han sagt ifølge netavisen 
EUObserver.

Og Tymoteusz Zych, rektor for det nye konservative univer-
sitet i Warszawa, Collegium Intermarium, mener, at udpegnin-
gen af dommere i Polen er langt mindre politiseret end i lande 
som Spanien og Tyskland, men at EUs barriere i forhold til Po-

len er sat ekstra lavt. »Jeg er selv i 
tvivl, om det var rigtigt eller forkert 
at oprette disciplinærkammeret, 
jeg synes ikke, det opfylder sit for-
mål tilfredsstillende. Men det er 
ikke op til domstolen i Luxembourg 
at afgøre forfatningsmæssige 
spørgsmål i Polen, det kan alene 
den polske forfatningsdomstol,« si-
ger han til Weekendavisen.

Striden mellem Europa-Kommis-
sionen og den polske regering har 
stået på, nærmest siden den nuvæ-
rende regering, ledet af det højre-
nationale parti Lov og Retfærdig-
hed (polsk akronym: PiS), kom til 
magten efter en valgsejr i 2015. 
Straks efter begyndte regeringen 
at proppe landets forfatningsdom-
stol med dommere, der delte dens 

nationalkonservative synspunkter. Regeringen i Warszawa be-
gyndte samtidig at rense ud i landets højesteret, blandt andet 
ved at nedsætte pensionsalderen, og opnåede gradvist kontrol 
med også denne retsinstans. Seneste skud på stammen var op-
rettelsen af disciplinærkammeret.

Virkningerne for det polske retssystem har været »forfærde-
lige«, mener Buras fra European Council of Foreign Relations.

»Disciplinærkammeret er fuldstændig kontrolleret af justits-
ministeren, der samtidig er landets øverste offentlige anklager. 
Han kan gå efter hver eneste dommer i Polen, der har været 
kritisk over for retsreformerne eller har udstedt domme, rege-
ringen ikke bryder sig om. Enhver polsk dommer ved, at hvis 
han eller hun opfører sig på en måde, der ikke er velkommen i 
regeringen, kan man stå over for enorme problemer – blive sus-
penderet, forflyttet eller fyret. Det er sket i snesevis af sager al-
lerede. Så hver eneste dommer i Polen er afhængig af regerin-
gen,« siger Piotr Buras.

Omkring 3.500 polske dommere og anklagere har underskre-
vet en appel til myndighederne med opfordring til, at Polen ret-
ter sig efter EU-Domstolens afgørelse og suspenderer discipli-
nærkammerets virke.

Tymoteusz Zych fra Collegium Intermarium mener, at der 
var et stort behov for retsreformer, da det nationalkonservati-
ve PiS-parti overtog regeringsmagten i 2015.

»Der var stadig hundredvis af dommere, der blev udnævnt i 
1980erne under kommunismen og var præget af det system. 
Og det handler ikke bare om personel. Der herskede de sam-
me strukturer som under kommunismen, og retsvæsenet var 
dybt ineffektivt og gav ikke offentligheden den service, den var 
berettiget til. Den dommerstab, vi har nu, er langt mere politisk 
afbalanceret end den, vi havde tidligere,« siger Zych.

Warszawa mener ikke at være uden forbundsfæller i kam-
pen mod »diktaterne fra Bruxelles« og henviser gerne til den 
tyske forfatningsdomstol, der i en dom sidste år afgjorde, at EU-
Domstolen handlede ud over sin kompetence, da man gav grønt 
lys for Den Europæiske Centralbanks opkøb af obligationer un-
der finanskrisen, i strid med tysk forfatning. 

Den juridiske strid løste sig ved, at den tyske Centralbank re-
degjorde nærmere for brugen af tyske midler, men Europa-
Kommissionen lagde for princippets skyld sag an mod Tysk-
land i juni for at få fastslået én gang for alle, at EU-Domstolens 
kendelser har forrang. 

De to sager kan ikke sammenlignes, mener Piotr Buras. »Dom-
merne i Karlsruhe var uenige i EU-Domstolens specifikke tolk-
ning af EU-lovgivningen i en helt konkret sag. De betvivlede 
ikke EU-Domstolens beføjelser til at komme med en kendelse, 
sådan som Polen gør.«

SANKTIONER MOD POLEN?

Hvad vil der ske, hvis den polske regering fortsat afviser at ret-
te sig efter EU-Domstolens påbud, når fristen udløber 16. august 
– og hvis den polske forfatningsdomstol senere i august fast-
slår, at dommerne i Luxembourg slet ikke har kompetence til 
at blande sig i indretningen af det polske retssystem?

Piotr Buras er ikke i tvivl: »Hvis det sker, er det en alvorlig 
udfordring til hele EU-systemet. Så må Kommissionen bede 
EU-Domstolen om at udskrive bøder, og det skal være klække-
lige bøder på milliarder af euro på størrelse med dem, Google 
og Apple har fået. Og hvis Polen ikke betaler, kan Kommissio-
nen trække pengene fra de beløb, der betales til Polen i støtte 
over budgettet.«

Der er to andre muligheder, tilføjer Buras. Den ene er at til-
bageholde Kommissionens godkendelse af midler til genopret-
ning af Polens økonomi efter coronakrisen. Polen står til at mod-
tage 24 milliarder euro fra genopretningspakken. Den anden 
er at aktivere den nye mekanisme, der kæder udbetaling af EU-
midler sammen med overholdelse af retsstatsprincipper. Et så-
dant skridt kræver kvalificeret flertal blandt medlemslandene 
og vil være mere kompliceret.

Tymoteusz Zych, derimod, afviser, at Polen er imod princip-
pet om, at EU-lov har forrang for national lovgivning. 

»EU kan lovgive inden for det kompetenceområde, unionen 
er blevet tildelt af traktaterne, og det er naturligvis EU-Dom-
stolen, der er øverste retslige myndighed i de sager. Men det 
gælder ikke, når EU lovgiver uden for sit kompetenceområde,« 
siger han.

I det hele taget mener Zych, at nationale forfatninger må have 
forrang over for EU-lov. »Den vigtigste kilde til lovgivning i et 
land er dets forfatning. Hvis man forlader det princip, er man 
ikke længere en suveræn stat. Vi polakker sætter stor pris på 
EU. Unionen opretholder freden i Europa og sikrer økonomisk 
samarbejde gennem det fælles marked. Men det betyder ikke, 
at det skal være en superstat. Det har ingen sagt ja til.«

RETSSTAT . EU og Polen er tæt på kulminationen af en årelang strid, der handler om, hvorvidt de polske domstoles uahængighed er 

truet. Udfaldet afgør, om EU-Domstolen eller de nationale domstole har det sidste ord. 

Robernes kamp 

JESPER VIND  

KOMMENTAR

DEN DIREKTE FORBINDELSE mellem Rusland og 
Tyskland er for længst i brug. I 2011 åbnede Nord 
Stream 1 med en årskapacitet på 55 milliarder kubik-
meter naturgas, og den parallelle Nord Stream 2 er i 
dag 98 procent færdig. Derfor var der ikke et realpoli-
tisk alternativ for præsident Biden, da han forleden 
lovede kansler Merkel, at USA alligevel ikke vil på-
lægge det resterende anlægsarbejde sanktioner.

Den afklaring er godt for det tysk-amerikanske 
forhold. Da Weekendavisen sidste sommer besøgte 
Nord Streams modtageanlæg i Tyskland, forklarede 
borgmesteren, hvad mange tyskere tænkte, når uden-
landske politikere krævede projektet stoppet:

»De siger, at de vil stoppe gassen for at sætte Putin 
stolen for døren, men ingen af dem giver svar på, 
hvad man skal stille op med den investeringsruin, 
der vil komme bagefter. Nord Stream 2 har allerede 
kostet 12 milliarder euro – hvem skal erstatte de 100 
firmaer, der er involveret? Og hvem skal betale for at 
trække gasledningen op igen fra Østersøens bund?«

Sagen er, at tyskerne kunne forvente enorme er-
statningssager ved at kuldkaste det 1.230 kilometer 
lange gasprojekt. Man ville tillige gavne den yderste 
venstre- og højrefløj, Die Linke og Alternative für 
Deutschland, i et år, hvor der både er valg til For-
bundsdagen og til parlamentet i den delstat, hvor 
gassen kommer i land. Endelig føler tyskerne et sti-
gende behov for gas, fordi landet i 2022 – på grund af 
miljøhensyn – lukker det sidste atomkraftværk, og 
fordi man planlægger – på grund af klimahensyn – at 
udfase den kulfyrede elproduktion i 2038.

En meningsmåling i maj viste, at 75 procent af ty-
skerne vil have gjort anlægsarbejdet færdigt, og hvis 
Biden havde fortsat sanktionerne, ville det kun få 
antiamerikanismen til at vokse i Tyskland. Også fordi 
mange tyskere mener, at amerikanernes motiver bag 
deres Nord Stream-modstand var, at de ville styrke 
deres eget LNG-gassalg til tyskerne.

MEN NÅR DET ER SAGT, er det også tid til at reflekte-
re over en af tysk udenrigspolitiks store brølere. For 
det var meget uklogt, at tyskerne overhovedet lavede 
denne forbindelse med russerne på Østersøens bund. 
Sagen er, at den ikke er den lige linje fra gasfelterne til 
Vesteuropas forbrugere – den går igennem Polen, Bal-
tikum, Slovakiet, Tjekkiet og Ukraine som transitlan-
de. Nord Stream var således en bypass-operation, og 
det gav den åbenlyst aggressive Putin mulighed for at 
lukke for energien særskilt til de østeuropæiske lande. 
Et energivåben, han før har vist vilje til at bruge.

Netop det er problematisk for et land som Tysk-
land, især når man hævder, at man tilstræber »et 
europæisk Tyskland«. Politik og retorik hænger ikke 
sammen her, og tyskerne kunne slet ikke tillade sig at 
se stort på de russiske motiver, som den svenske øko-
nom Anders Åslund pegede på her i avisen i 2016:

»Jeg mener, at Ruslands hovedformål med Nord 
Stream er at cementere det russisk-tyske samarbejde 
hen over hovedet på og imod Den Europæiske Union 
for at drive en kile ned gennem Europas hjerte.«

Det er forkasteligt, at de ellers så historiebevidste 
tyskere er gået med på den galej. I Polen fik det skabt 
så meget utryghed, at den daværende forsvarsmini-
ster Radek Sikorski i 2006 drog denne parallel:

»Polen har en særlig følsomhed over for korridorer 
og aftaler hen over vores hoved. Vi kender det fra 
Molotov-Ribbentrop-pagten i 1939. Det var traditio-
nen i det 20. århundrede, og vi ønsker ikke en genta-
gelse af det,« sagde Sikorski.

Der er en historisk parallel mere: I 1964 begyndte 
sovjetrussiske og østtyske eksperter den hemmelge 
planlægning af »Projekt 3700«. Det var et stort, trafi-
kalt bypass uden om Polen, som Sovjetunionen og 
Østtyskland ellers var i kommunistisk alliance med. 
Projektet skulle bestå af 200 meter lange jernbane-
færger (verdens største), som sejlede på Østersøen 
med godsvogne fyldt med handelsvarer og militær. 
Forbindelsen blev åbnet i 1986 mellem Klaipeda i 
Sovjetunionen og Mukran i Østtyskland, og den gav 
selvfølgelig anledning til mistro i Warszawa.

Med Nord Stream har man således videreført han-
gen til at gå uden om de lande, skæbnen har lagt mel-
lem Rusland og Tyskland. Men at gøre anlægsarbej-
det færdigt er trods alt ikke det samme som at åbne 
fuldt op for gashanerne. Det pointerede Tysklands 
forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer i en 
tale, hun i april holdt i Paris. »Spørgsmålet er, om der 
skal ledes gas igennem, og hvor meget der skal ledes 
igennem?« fastslog hun og understregede, at disse 
spørgsmål skal være afhængige af »Ruslands opfør-
sel«. Hendes afventende holdning vil være den for-
nuftige vej at følge for »et europæisk Tyskland«.

ENERGIER . Det var forkasteligt at 

starte Nord Stream-projektet, men 

det er nu klogt at gøre det færdigt.

Putins gas

Dommere fra hele EU deltog i 2020 sammen med deres polske kolleger i De Tusinde Robers March i Warszawa, en protest mod den polske regerings forsøg på at udrense kritiske dommere og anklagere. 
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