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FRA-pressemeddelelse 
Wien, den 27. september 2019 

Adgang til domstolsprøvelse: Sagsøgte har brug for mere information 
og bedre adgang til juridisk bistand 

Ringe information og utilstrækkelig adgang til juridisk bistand forhindrer ofte, at 
tiltalte i straffesager opnår fuld adgang til domstolsprøvelse, som det fremgår af 
FRA's seneste rapport. Den peger på, hvor medlemsstaterne bør forbedre 
informationsudvekslingen og advokatbistanden for at værne om tiltaltes rettigheder. 

"I straffesager er ikke alle lige for loven, hvilket ellers er alles ret," udtaler FRA's direktør 
Michael O'Flaherty. "Medlemsstaterne bør gøre mere for at sikre, at tiltalte kender deres 
rettigheder og får den juridiske bistand, de har brug for til at få retfærdig og lige adgang til 
domstolsprøvelse." 

FRA's rapport "Rettigheder i praksis: adgang til advokatbistand og processuelle rettigheder i 
straffesager og i sager omfattet af europæiske arrestordrer" handler om, hvordan visse 
centrale strafferetlige processuelle rettigheder anvendes i praksis. 

Blandt de vigtigste resultater kan nævnes: 

• Politiet oplyser tiltalte om deres rettigheder, men praksis varierer. Den spænder fra 
skriftlig til mundtlig information, herunder foldere, som kan være vanskelige at forstå. 
Medlemsstaterne bør sikre, at de tiltalte forstår, hvilke rettigheder de har, og tilvejebringe 
information skriftligt eller mundtligt, så snart en person er mistænkt. De bør også være 
opmærksomme på personer, der kan have problemer på grund af f.eks. manglende 
sprogkundskaber eller et handicap. 

• Meget ofte modtager de tiltalte ubetydelig eller uklar information om anklagerne mod 
dem. Dette gør det vanskeligt for dem at forsvare sig. Politiet bør tydeligt og fuldstændigt 
og på korrekt vis oplyse mistænkte om deres forbrydelser, og hvorfor de blev anholdt, så 
hurtigt som muligt. 

• Det er ikke altid muligt — navnlig for personer i forvaring — at få hurtig og direkte juridisk 
bistand. Medlemsstaterne bør sikre, at alle fængslede tiltalte modtager hurtig, direkte og 
fortrolig advokatbistand, før de afhøres. 

• Nogle gange behandler politiet tiltalte som vidner eller afhører dem uformelt. Dette 
fratager imidlertid tiltalte deres ret til ikke at udtale sig og til ikke at inkriminere sig selv. 
Medlemsstaterne bør behandle alle mistænkte som mistænkte for at respektere deres 
rettigheder. 

Rapporten ser også nærmere på europæiske arrestordrer fra andre EU-medlemsstater. Ud over 
ovenstående spørgsmål støder tiltalte også på problemer med deres rettigheder, når to lande 
er indblandet. 

• Sproglige forskelle gør det ofte vanskeligt for tiltalte at forstå deres rettigheder, når det 
drejer sig om dommerkendelser og deres ret til samtykke til afhøring i udlandet. 
Medlemsstaterne bør tilvejebringe oversættelses- og tolketjenester, således at tiltalte 
fuldt ud forstår anklagerne mod dem, og hvad den europæiske arrestordre indebærer. 

• Tiltalte har ofte svært ved at få advokatbistand i begge lande. Dette kan skyldes sproglige 
forskelle samt politiets manglende viden om andre landes retssystemer og manglende 
vilje til at gribe ind i et andet lands jurisdiktion. Myndighederne i det land, hvor 
arrestordren behandles, bør hjælpe tiltalte med at få juridisk bistand i det land, hvor 
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arrestordren blev udstedt. Medlemsstaterne kan udlevere lister over 
advokatsammenslutninger, når de udsteder arrestordren. 

FRA interviewede over 250 tiltalte og aktører inden for retsvæsenet i Østrig, Bulgarien, 
Danmark, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Polen og Rumænien. Der optræder citater fra 
svarpersoner overalt i rapporten. 

Europa-Kommissionen bad FRA om at udføre dette arbejde. Det supplerer deres rapport, også 
udsendt i dag, om EU-medlemsstaternes gennemførelse af EU's direktiv om adgang til 
advokatbistand. Det supplerer også tidligere arbejde udført af FRA om retten til information. 

Få mere at vide på: media@fra.europa.eu/tlf.: +43 1 580 30 642 
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