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1. Introduktion

Kan en overtrædelse af EU’s udbudsregler medføre, at
ordregiver har pligt til at ”hæve” den pågældende
kontrakt?
Et højaktuelt spørgsmål af stor vigtighed
Den traditionelle og almindelige opfattelse har været, at
der ikke er hævepligt i nogen tilfælde uanset
overtrædelsernes omfang eller karakter
Denne opfattelse har været udfordret i nyere retspraksis
og af enkelte juridiske forfattere, herunder
undertegnede

1. Introduktion

Den europæiske udbudspraksis har i alt væsentligt
afspejlet den traditionelle opfattelse
Enkeltstående undtagelser af nyere dato i Tyskland og
Danmark afledt af sagsanlæg henholdsvis
domfældelser ved EF-domstolen
Men det er nu fastslået, at der kan være hævepligt i
visse situationer, jf. C-503/04, Kommissionen mod
Tyskland
Vedrørte tjenesteydelseskontrakter af 30 års varighed
indgået uden udbud

1. Introduktion

Tyskland forsøgte at afværge domfældelse ved at sørge
for, at kontrakterne blev hævet efter Kommissionens
sagsanlæg
Forslag til afgørelse fra generaladvokaten af 28. marts
2007
EF-domstolen fandt, at Tyskland havde overtrådt
Traktatens Art. 228 ved ikke at hæve en af de
omtvistede kontrakter

2. Spørgsmål afledt af C-503/04

Skal C-503/04, Kommissionen mod Tyskland, fortolkes
udvidende eller indskrænkende - er hovedreglen at
overtrædelser udløser hævepligt?
Hvilke elementer har betydning for, om der er hævepligt
i det konkrete tilfælde?
Svaret må antages at følge af EU-retten
Udløser konstatering af overtrædelser ved nationale
domstole og klagenævn hævepligt?

2. Spørgsmål afledt af C-503/04

En verserende dansk sag (Taxa-Stig) er af særlig
interesse i sammenhængen
Indbringes muligvis for Højesteret og/eller EFdomstolen
Er der en ret eller pligt til at hæve kontrakter i en
situation hvor overtrædelserne ikke er fastslået af en
domstol eller et klagenævn?
Det overordnede tema behandles nærmere i artikler af
undertegnede i i Public Procurement Law Review og
Ugeskrift for Retsvæsen (under publicering)

