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Høring - over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves,
og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer
Ved e-mail af 19-02-2014 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Direktivet er nært knyttet til direktiv 2013/48 om ret til adgang til advokatbistand. Det
har imidlertid vist sig, at eftersøgte personer i sager angående den europæiske
arrestordre ikke altid har adgang til retshjælp i medlemsstaterne.
Det angives i begrundelsen for forslaget til direktivet, at formålet med direktivet er at
gøre direktiv 2013/48 mere effektivt og sikre, at eftersøgte personer i sager angående
den europæiske arrestordre har adgang til retshjælp, således at der sikres ret til adgang
til advokatbistand i både den fuldbyrdende og den udstedende medlemsstat.
En sådan ret til todelt forsvar vil være en stor fordel, både ud fra et
retssikkerhedsmæssigt og et effektivitets synspunkt.
Såfremt der udpeges en advokat for den person, der ønskes udleveret, både i den
udstedende stat og den stat han ønskes udleveret fra (den fuldbyrdende stat), vil det
være både retssikkerhedsmæssigt hensigtsmæssigt, og det vil i givet fald kunne betyde
en smidigere proces. Advokaten i det udstedende land kan bedre sikre sig, at grundlaget
for udleveringsbegæringen er i orden end advokaten i det land, den sigtede begæres
udleveret fra. Det kan også bevirke, at den sigtede og dennes advokat via
kommunikation med den anden advokat i givet fald vil lade sig udlevere frivilligt.
Desværre er et sådant forslag ikke klart at genfinde i direktivet.
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I artikel 5 nævnes blot, at den udstedende medlemsstat skal sikre, at eftersøgte personer,
som udøver deres ret til at udpege en advokat i den udstedende medlemsstat til at bistå
advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat, har ret til retshjælp i den sidstnævnte
medlemsstat. Det ses imidlertid ikke klart, at den eftersøgte også har krav på retshjælp
til advokaten i den udstedende medlemsstat. Det bør præciseres hvilke rettigheder, den
eftersøgte person har, for så vidt angår retshjælp til advokater i begge lande.
Herudover har Advokatrådet ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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