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Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til 
advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse
- Status over drøftelserne  

Indledende bemærkninger

1. Kommissionen vedtog den 8. juni 2011 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse1.

Dette forslag er den tredje foranstaltning ("C1 – uden retshjælp + D") i henhold til køreplanen 
med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager, 
som Rådet vedtog den 30. november 20092.

  
1 11497/11 (forslag) + ADD 1 REV 1 (konsekvensanalyse) + ADD 2 REV 1 (resumé af 

konsekvensanalysen).
2 EUT C 295 af 4.12.2009, s. 1. Den første foranstaltning ("A" om retten til tolke- og 

oversætterbistand) blev vedtaget den 20. oktober 2010 (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1)). Den 
anden foranstaltning ("B" om en meddelelse om rettigheder ) er for tiden under drøftelse 
inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure (12564/10)).
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2. På samlingen i RIA-Rådet den 22.-23. september 2011 forelagde Kommissionen sit 
direktivforslag for ministrene, og de havde en generel drøftelse af forslaget. Under 
drøftelserne blev der henvist til et oplæg fra fem medlemsstater1, og UK og IE meddelte, at de 
havde besluttet ikke at tilslutte sig direktivet i overensstemmelse med artikel 3 i protokol 
nr. 21 til Lissabontraktaten.

3. Formandskabet ønsker at holde Rådet underrettet om det igangværende arbejde med denne 
vigtige sag. Det har derfor besluttet at fremlægge denne status over drøftelserne vedrørende 
det arbejde, der er udført i de forberedende organer siden samlingen den 22.-23. september.

Arbejdet i de forberedende organer

4. Efter debatten på Rådets septembersamling drøftede Gruppen vedrørende Materiel Strafferet 
direktivudkastet på mødet den 27.-28. september og den 11.-12. oktober 2011, og CATS 
drøftede en række specifikke elementer i direktivudkastet den 7. oktober 20112.

5. Det seneste referat af drøftelserne, der indeholder en række forslag fra formandskabet, der 
endnu ikke er blevet behandlet, findes i 15120/11. Efter Rådets samling i oktober vil der blive 
udsendt en ny tekst, der afspejler drøftelserne på mødet i Gruppen vedrørende Materiel 
Strafferet den 11.-12. oktober 2011.

6. Formandskabet takker alle delegationerne for deres konstruktive bidrag under arbejdet i de 
forberedende organer, der har gjort det muligt at gøre væsentlige fremskridt hen imod en 
aftale, som alle medlemsstaterne kan acceptere. Når der er opnået enighed om teksten til en 
"generel indstilling", vil den udgøre grundlaget for forhandlingerne med Europa-Parlamentet 
inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure ("fælles beslutningstagning").

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Kort overblik over det hidtidige arbejde

7. Under drøftelserne blev det bekræftet, at mange artikler er tæt forbundet med hinanden. Det er 

derfor vanskeligt for delegationerne at tage klart stilling til én artikel uden at vide, hvad 

resultatet bliver med hensyn til en eller flere af de andre artikler. Formandskabet er klar over 

dette problem og tager hensyn til det, når det leder arbejdet med direktivudkastet.

Her følger et kort overblik over det hidtidige arbejde (udvalgte emner):

Anvendelsesområde (artikel 2)

8. Artikel 2, der sammen med artikel 3 og 4 danner "centralnerven" i direktivet, er blevet drøftet 

indgående i gruppen1 og i CATS.

9. Den nuværende affattelse af artikel 2 ligger meget tæt op ad tilsvarende tekster i 

foranstaltning A og B. Nogle delegationer har dog spurgt, om teksten til denne artikel bør 

forbedres, så det tydeligere fremgår, fra hvilket tidspunkt direktivets rettigheder mere konkret 

vil finde anvendelse. Spørgsmålet var især, om ordene "gør personen bekendt med", som 

anvendes i denne artikel, bør gøres mere præcise2.

10. Formandskabet mener, at overensstemmelse mellem foranstaltningerne bør være et 

overordnet princip i forbindelse med arbejdet med køreplanens fortløbende komponenter. Det 

blev dog også bemærket, at det "anvendelsesområde", der er anvendt i tidligere 

foranstaltninger, vil kunne tilpasses (let), hvis det er berettiget på grund af dette direktivs 

særlige karakter.

11. Et andet emne, der blev drøftet indgående i forbindelse med denne artikel, er undtagelserne 

for mindre sager og andre sager, f.eks. disciplinærsager og sager i forbindelse med strafbare 

handlinger begået i et fængsel eller i militær sammenhæng.

  
1 14470/11
2 Jf. f.eks. 15351/11.
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Artikel 3 og 4 - Retten til at få adgang til advokatbistand

12. Disse artikler, der er tæt forbundet indbyrdes, har været genstand for udførlige drøftelser. I 

hvilke situationer bør den mistænkte eller tiltalte gives ret til adgang til advokatbistand?

13. Det fremgik af drøftelserne i de forberedende organer, at der er bred enighed om, at en sådan 

ret i det mindste bør bevilges i alle de situationer, hvor en mistænkt eller tiltalt er genstand for 

en straffesag, og hvor den pågældende er anholdt (frihedsberøvet).

14. Der var dog ikke enighed om tilfælde, hvor en person er blevet opfordret til frivilligt at melde 

sig på en politistation (eller et tilsvarende sted) for at blive afhørt af undersøgende

myndigheder eller andre kompetente myndigheder1, eller tilfælde, hvor en person er blevet 

standset på gaden af sådanne myndigheder og bliver bedt om at svare på spørgsmål. Disse 

tilfælde skal undersøges nærmere også på baggrund af det anvendelsesområde for direktivet, 

der er omhandlet i artikel 2.

15. De "processuelle foranstaltninger eller foranstaltninger til indsamling af beviser" er blevet 

drøftet flere gange. Da Kommissionens forslag er vidtrækkende på dette punkt, anmodede 

mange delegationer om, at disse foranstaltninger udgår fra artikel 3 og 4. Kommissionen, der 

blev støttet af flere delegationer, ønsker at bevare bestemmelserne med forhold af ændringer 

af teksten.

  
1 Når det drejer sig om "frivillig" afhøring på politistationen, er den pågældende person ikke 

altid mistænkt eller tiltalt fra starten. Vedkommende kan reelt blive afhørt som vidne (er ikke 
omfattet af dette direktiv) og i løbet af samtalen blive mistænkt eller tiltalt for at have begået 
en strafbar handling. Det kan undersøges, om man vil kunne tage højde for denne "gråzone" 
ved at gøre direktivets anvendelsesområde klarere.
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Artikel 7 og 8 - Fortrolighed og fravigelser

16. Artikel 7 og 8 om henholdsvis "fortrolighed" og "fravigelser" har været genstand for ivrige 

drøftelser i gruppen1 og i CATS. Som følge af disse drøftelser vil der i artikel 7 blive 

indarbejdet en specifik begrænset mulighed for fravigelser fra princippet om fortrolighed. For 

så vidt angår artikel 8 blev medlemsstaterne enige om at udvide begrebet "tvingende hensyn".

17. Et udestående emne vedrører anvendelsesområdet for artikel 8 i forhold til artikel 5 og 6. For 

så vidt angår sidstnævnte artikel (retten til at kommunikere med konsulære eller diplomatiske 

myndigheder) blev der spurgt om, hvorvidt der i det hele taget er brug for fravigelser.

Artikel 13 - Retsmidler  

18. Artikel 13 vedrører spørgsmålet om retsmidler. Det oprindelige forslag fra Kommissionen 

omhandler forpligtelsen til at sikre effektive retsmidler og foreslår, at forklaringer eller 

beviser, der er opnået under tilsidesættelse af retten til at få adgang til advokatbistand, på intet 

tidspunkt i processen må bruges som bevis imod den berørte person, idet der bevares en 

skønsmargin, hvor anvendelsen af sådanne beviser ikke vil skade forsvarets rettigheder.

19. Næsten alle medlemsstater har gjort det klart, at de ikke kan acceptere teksten i 

Kommissionens forslag. Mange medlemsstater har ligeledes gjort det klart, at dommere ikke 

bør modtage nogen form for retningslinjer med hensyn til spørgsmålet om, hvilken værdi der 

skal tillægges forklaringer, der er indhentet fra en mistænkt eller tiltalt i strid med dennes ret 

til adgang til advokatbistand, eller i tilfælde, hvor denne ret kunne fraviges i henhold til 

direktivforslaget.

  
1 14568/11. 
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20. For at finde et kompromis overvejer formandskabet i øjeblikket en løsning, hvor det dels 

fastsættes, at medlemsstaterne bør have retsmidler i henhold til national ret, dels gøres klart, at 

spørgsmålet om den værdi, der skal tillægges forklaringer, der er indhentet fra en mistænkt 

eller tiltalt i strid med dennes ret til adgang til advokatbistand, bør undersøges af en ret, der 

har strafferetlig kompetence. Fordelen ved denne løsning ville være, at den ikke berører 

medlemsstaternes systemer og ikke indebærer instrukser til nationale dommere, men at den 

samtidig sikrer, at der tages hensyn til spørgsmålet om vurdering af værdien af forklaringer, 

der er indhentet i strid med retten til adgang til advokatbistand, hvilket vil bidrage til at 

fremme den gensidige tillid mellem de retslige myndigheder.

Horisontale spørgsmål

21. Flere horisontale spørgsmål dukkede op under drøftelserne. Et af spørgsmålene vedrører den 

grundlæggende forståelse af, hvad der menes med retten til adgang til advokatbistand. Selv 

om det ikke er let at "klassificere" medlemsstaternes systemer, kan følgende bemærkes:

22. På den ene side mener nogle medlemsstater, at retten til adgang til advokatbistand bør give 

den mistænkte eller tiltalte en ret, der betyder reel bistand fra en advokat, hvis den 

pågældende har udtrykt ønske om at få advokatbistand. I disse systemer ligger ansvaret for at 

udøve retten til adgang til advokatbistand i det mindste delvis hos de offentlige myndigheder 

(tilgang der indebærer en garanti).

23. På den anden side har et betydeligt antal medlemsstater et anderledes system, hvor retten til 

adgang til advokatbistand ikke nødvendigvis indebærer, at den mistænkte eller tiltalte i alle 

tilfælde vil få advokatbistand. I dette system flyttes ansvaret for at sikre adgang til 

advokatbistand således til den mistænkte eller tiltalte. Efter disse medlemsstaters opfattelse 

bør retten til adgang til advokatbistand give den mistænkte eller tiltalte mulighed for at få 

advokatbistand (tilgang der indebærer mulighed).
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24. Disse systemforskelle har indflydelse på medlemsstaternes tilgang til det foreslåede direktivs 

anvendelsesområde. På den ene side er den første gruppe af medlemsstater bekymret over, at 

fastsættelse af et bredt anvendelsesområde for retten til adgang til advokatbistand kan få 

betydelige proceduremæssige og finansielle konsekvenser. På den anden side er den 

sidstnævnte gruppe tilbøjelig til at fastsætte relativt omfattende rettigheder. Efter disse 

medlemsstaters opfattelse bør retten til adgang til advokatbistand for mistænkte og tiltalte 

være et overordnet princip også i den tidlige fase af straffesager, selv om denne ret ikke vil 

blive udnyttet i alle tilfælde. Andre medlemsstater og Kommissionen kan ikke nødvendigvis 

se en modsætning mellem disse tilgange og hævder, at der kan findes acceptable løsninger 

ved hjælp af den rigtige affattelse.

25. Efter formandskabets opfattelse bør dette spørgsmål drøftes yderligere, så det gøres klart i 

direktivet, hvad retten til adgang til advokatbistand egentlig indebærer, og bekymringer over, 

hvordan den kan udøves konkret, fjernes (f.eks. behøver en husransagning ikke blive 

behandlet på samme måde som en afhøring). Derved undgås det, at der senere opstår 

fortolkningsproblemer eller problemer vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt direktivet er 

gennemført korrekt i national ret.

Afsluttende bemærkninger

26. I henhold til artikel 67, stk. 1, i TEUF udgør Unionen et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed, hvor bl.a. medlemsstaternes forskellige retssystemer og retstraditioner 

respekteres. I artikel 82, stk. 2, i TEUF hedder det, at der i forbindelse med fastsættelse af 

minimumsregler skal tages hensyn til forskellene mellem medlemsstaternes retstraditioner og 

retssystemer.

27. På baggrund heraf mener formandskabet, at direktivet så vidt muligt bør kunne finde 

anvendelse inden for alle medlemsstaternes systemer, således som de fungerer på nuværende 

tidspunkt, idet direktivet bør sikre et højt niveau af beskyttelse, som bør være fuldt ud i 

overensstemmelse med standarderne i den europæiske menneskerettighedskonvention som 

fortolket i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis.
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28. Formandskabet glæder sig over det fortrinlige samarbejde med alle involverede aktører om 

denne sag og over den aktive og konstruktive tilgang, som delegationerne har haft lige fra 

drøftelsernes begyndelse. Formandskabet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

fortsætte deres konstruktive tilgang og udvise fleksibilitet, hvor det er muligt, så der kan nås 

mærkbare resultater med denne vigtige sag i den kommende tid, hvilket vil være en fordel for 

os alle.

________________________


