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Nationale jurisprudentie
De rechtbanken van de lidstaten van de Europese Unie (EU) passen het recht van de relevante lidstaten en van de EU toe en interpreteren dit. Daarom is
het in het belang van burgers en juridische beroepsbeoefenaars om niet alleen toegang tot de jurisprudentie van de eigen lidstaten te hebben, maar ook tot
de jurisprudentie van andere EU-lidstaten.
De meeste lidstaten hebben een of meer databanken met de uitspraken en adviezen van hun rechtbanken – met betrekking tot de wetgeving van de EU, de
nationale wetgeving en regionale en/of lokale wetgeving. De informatie die beschikbaar is op internet kan soms beperkt zijn tot bepaalde rechtbanken (zoals
hooggerechtshoven) of bepaalde soorten beslissingen.
U kunt naar jurisprudentie van lidstaten zoeken via de databank van een lidstaat door een van de vlaggen aan de rechterkant te selecteren, waarna u wordt
doorgelinkt naar de betreffende nationale pagina; of u kunt een van de Europese databanken gebruiken. De volgende lijst is mogelijk niet uitputtend:
JURE, een databank die is gecreëerd door de Europese Commissie, bevat jurisprudentie over burgerlijke en handelszaken en over de erkenning en
JURE
uitvoering van vonnissen in een andere staat dan de staat waarin het vonnis is uitgesproken. Dit omvat jurisprudentie over relevante internationale verdragen
(het Verdrag van Brussel van 1968, het Verdrag van Lugano van 1988), alsmede jurisprudentie van de EU en van de lidstaten.
De Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie ( ACA Europe) heeft twee databanken met
jurisprudentie van de lidstaten met betrekking tot de toepassing van EUwetgeving, genaamd "JuriFast" en "Dec.Nat". De gerechtelijke uitspraken worden in
de oorspronkelijke taal aangeboden, met samenvattingen in het Engels en het Frans. De databank "Dec.Nat" bevat ook verwijzingen en analyses van
nationale gerechtelijke uitspraken, die zijn aangeleverd door de Dienst Onderzoek en Documentatie van het Europees Hof van Justitie.
Via de website van het Netwerk van presidenten van de hoogste rechterlijke instanties van de EU kunt u de websites van een aantal nationale databanken
vinden (en ook databanken van enkele kandidaat-lidstaten van de EU) met jurisprudentie van de hooggerechtshoven van deze lidstaten.
Het informatieportaal van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten omvat een databank van beslissingen van nationale rechtbanken en
instanties met betrekking tot de antidiscriminatiewetgeving.
CODICES een databank die is gecreëerd door de zogeheten Commissie van Venetië van de Raad van Europa, bevat jurisprudentie over constitutionele
CODICES,
aangelegenheden, niet alleen van de EU-lidstaten, maar ook van andere leden van de Raad van Europa.
Daarnaast biedt het Europees e-justitieportaal informatie over de verschillende rechtbanken van de lidstaten. Veel van deze rechtbanken hebben een
website met een databank van hun eigen jurisprudentie.
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