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RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER

Det retlige samarbejde i straffesager bygger på princippet om gensidig anerkendelse
af domme og retsafgørelser og omfatter foranstaltninger til indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning på flere områder. Lissabontraktaten har givet et stærkere
grundlag for udviklingen af et område for strafferetspleje og samtidig tillagt Europa-
Parlamentet flere beføjelser.

RETSGRUNDLAG

Artikel 82-86 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

MÅL

Den gradvise ophævelse af grænsekontroller inden for EU har i høj grad fremmet de europæiske
borgeres frie bevægelighed, men har samtidig gjort det lettere for kriminelle at operere på tværs
af grænserne. For at imødegå den udfordring, den grænseoverskridende kriminalitet udgør,
omfatter området med frihed, sikkerhed og retfærdighed foranstaltninger til fremme af det
retlige samarbejde i straffesager. Udgangspunktet er princippet om gensidig anerkendelse. Der
er vedtaget særlige foranstaltninger for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og sikre,
at de rettigheder, der tilkommer ofre, mistænkte og fængslede, beskyttes i hele EU.

RESULTATER

A. Institutionelle rammer
1. Lissabontraktaten
Europa-Parlamentet blev kun hørt under den tidligere "tredje søjle" (politisamarbejde og
retligt samarbejde i straffesager). Dets rolle er blevet styrket ved Lissabontraktaten, som
har indført større effektivitet, ansvarlighed og legitimitet inden for området med frihed,
sikkerhed og retfærdighed. Lissabontraktaten har (med nogle få undtagelser) almindeliggjort
fællesskabsmetoden baseret på den fælles beslutningsprocedure (nu den almindelige
lovgivningsprocedure) mellem Parlamentet og Rådet (hvor enstemmighed er blevet erstattet
med flertalsafstemning). Den gamle søjlestruktur er forsvundet. For så vidt angår internationale
aftaler, er der blevet indført en ny procedure, nemlig »godkendelse«. Afskaffelsen af den
tidligere tredje søjle har medført en harmonisering af lovgivningsinstrumenterne. I stedet for
rammeafgørelser, afgørelser og konventioner, anvender EU selv på det strafferetlige område de
almindelige EU-retsakter (forordninger, direktiver og afgørelser).
Lissabontraktaten har styrket Domstolens rolle: De almindelige procedurer for præjudicielle
forelæggelser og traktatbrudsprocedurer indledt af Kommissionen finder anvendelse. Der gjaldt
overgangsordninger indtil den 1. december 2014 for de retsakter, som allerede var trådt i kraft
på områderne politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager.
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Medlemsstaterne kan stadig foreslå lovgivningsmæssige foranstaltninger, men et sådant initiativ
kræver nu opbakning fra en fjerdedel af dem. Der er fastlagt særlige foranstaltninger vedrørende
udvidet samarbejde, undtagelsesløsninger og den såkaldte »nødbremse«. EU's charter om
grundlæggende rettigheder er en integreret del af Lissabontraktaten og er retligt bindende for
Den Europæiske Union (og dens institutioner og organer) samt for medlemsstaterne, når de
gennemfører EU-lovgivningen.
2. De strategiske retningslinjer på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Efter Tammerfors- og Haagprogrammerne (af henholdsvis oktober 1999 og november
2004) godkendte Det Europæiske Råd i december 2009 det flerårige program for området
frihed, sikkerhed og retfærdighed for perioden 2010-2014: Stockholmprogrammet. Det
Europæiske Råd opstillede i sine konklusioner fra juni 2014 de strategiske retningslinjer for
lovgivningsmæssig og operationel planlægning for de kommende år inden for området med
frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. artikel 68 i TEUF. Et af nøglemålene er at udvikle
det retlige samarbejde i straffesager inden for EU. Der er planlagt en midtvejsrevision af
retningslinjerne i 2017.
B. Gensidig retshjælp i straffesager
EU's Ministerråd vedtog den 29. maj 2000 konventionen om gensidig retshjælp i straffesager,
der har til formål at fremme samarbejdet mellem rets-, politi- og toldmyndigheder i Unionen
ved at supplere bestemmelserne inden for de eksisterende retsinstrumenter, samtidig med
overholdelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder fra 1950.
Der er indgået en række aftaler inden for internationale organisationer, såsom Europarådets
konvention fra 1959 om gensidig retshjælp i straffesager.
C. Gensidig anerkendelse af retsafgørelser i straffesager
På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors blev det fastslået, at gensidig anerkendelse
skulle være hjørnestenen i forbindelse med det retlige samarbejde i straffesager. Princippet om
gensidig anerkendelse blev bekræftet i Haagprogrammet og i Stockholmprogrammet. Gensidig
anerkendelse er et centralt begreb på det europæiske retsområde, da det kun herigennem er
muligt at overvinde de problemer, som skyldes forskellene mellem de nationale retssystemer.
Princippet kan dog kun udvikle sig fuldt ud, hvis der er en høj grad af gensidig tillid mellem
medlemsstaterne.
D. Den europæiske arrestordre
Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre har revolutioneret
det traditionelle udleveringssystem ved at indføre innovative regler, f.eks. begrænsede
grunde til at nægte fuldbyrdelse, overgivelse af beslutningstagningen fra de politiske til de
retslige myndigheder, mulighed for at udlevere fuldbyrdelsesstatens statsborgere samt klare
tidsfrister for fuldbyrdelse af hver europæisk arrestordre. Der har været visse problemer ved
gennemførelsen af den europæiske arrestordre på EU-plan såvel som på nationalt plan, og
rammeafgørelsen er blevet ændret én gang, i 2009, for så vidt angår de regler, der gælder for
in absentia-retssager. Europol, Eurojust og Det Europæiske Retlige Netværk kan yde et vigtigt
bidrag, hvad angår gensidig retshjælp og anmodninger om europæiske arrestordrer. Parlamentet
vedtog den 27. februar 2014 en beslutning med henstillinger til Kommissionen om en revision
af den europæiske arrestordre.
E. Tilnærmelse af lovgivningerne og fastsættelse af minimumsregler
Det europæiske retsområdes funktionsmåde kan blive undergravet af forskelle mellem de
nationale straffelove. Med indbyrdes tilnærmelse af strafferetten i EU, som kan bidrage til at
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overvinde disse vanskeligheder - navnlig med hensyn til kriminalitet af særlig grov karakter
med en grænseoverskridende dimension - menes der tilpasning til en fælles minimumsstandard,
og ikke fuld harmonisering. Hvad angår organiseret kriminalitet, menneskehandel, udnyttelse
af børn og børneporno, terrorisme, økonomisk kriminalitet (svig, hvidvaskning af penge
og korruption), internetkriminalitet, miljøkriminalitet, varemærkeforfalskning, racisme og
fremmedhad, er der vedtaget eller pågår der forhandlinger om lovgivning med henblik på
at indføre fælles definitioner og for at harmonisere strafferammen. I henhold til artikel 83
i TEUF kan Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure »fastsætte
minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene herfor på
områder med kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension
som følge af overtrædelsernes karakter eller konsekvenser eller af et særligt behov for at
bekæmpe dem på fælles grundlag«.
F. Eurojust, Det Europæiske Retlige Netværk, de fælles efterforskningshold og den
europæiske anklagemyndighed
Eurojust er et EU-organ, som blev oprettet i 2002 ved Rådets afgørelse som ændret i december
2008. Eurojust stimulerer og styrker koordineringen af efterforskning og retsforfølgning mellem
medlemsstaternes kompetente myndigheder, i særdeleshed ved at fremme tilvejebringelsen
af grænseoverskridende gensidig retshjælp og gennemførelsen af udleveringsanmodninger og
europæiske arrestordrer. I Lissabontraktaten fastsættes det, at »for at bekæmpe lovovertrædelser,
der skader Unionens finansielle interesser, kan Rådet ved forordning efter en særlig
lovgivningsprocedure oprette en europæisk anklagemyndighed ud fra Eurojust«, samtidig med
at der på et senere tidspunkt er mulighed for at udvide den europæiske anklagemyndigheds
beføjelser til at omfatte bekæmpelse af grov kriminalitet med en grænseoverskridende
dimension. Kommissionen fremsatte den 17. juli 2013 lovgivningsforslag om at oprette
den europæiske anklagemyndighed og reformere Eurojust, som vil blive EU's Agentur for
Strafferetligt Samarbejde. Forhandlingerne har vist sig at være temmelig komplekse, og i april
2017 meddelte 16 medlemsstater, at de agtede at indlede et forstærket samarbejde med henblik
på at oprette den europæiske anklagemyndighed.
I juni 1998 blev Det Europæiske Retlige Netværk i straffesager oprettet for at fremme det
retlige samarbejde mellem medlemsstaterne. Netværket har til formål at yde støtte til nationale
dommere og anklagere, når de udfører grænseoverskridende efterforskninger og retsforfølgelser.
På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors blev der opfordret til oprettelse af fælles
efterforskningshold til bekæmpelse af narkotika- og menneskesmugling samt terrorisme.
Konventionen om gensidig retshjælp i straffesager, der blev vedtaget i maj 2000, indeholder
ligeledes en bestemmelse om etablering af fælles efterforskningshold. Rådet vedtog i juni 2002
en rammeafgørelse om dette spørgsmål. To eller flere medlemsstater kan oprette et fælles
efterforskningshold, som kan omfatte repræsentanter fra Europol og Eurojust. Der er tale om et
instrument, som endnu ikke er fuldt udviklet.
G. Proceduremæssige rettigheder
Mistænktes og anklagedes ret til en retfærdig rettergang er anerkendt som en grundlæggende
rettighed. Det oprindelige forslag til Rådets rammeafgørelse om proceduremæssige rettigheder
i straffesager som fremlagt af Kommissionen i 2004 blev blokeret som følge af forskellige
holdninger hos de nationale delegationer. I november 2009 vedtog Rådet en køreplan til
styrkelse af de proceduremæssige rettigheder for mistænkte og tiltalte i straffesager og
opfordrede Kommissionen til at fremlægge ad hoc-forslag. Køreplanen tager fat i seks
hovedområder, hvor der eksisterer et ønske om lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger:
oversættelse og tolkning, oplysninger om rettigheder og om tiltalen, juridisk rådgivning og
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retshjælp, kommunikation med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder, særlig
beskyttelse af mistænkte eller tiltalte, som er sårbare, og (forslag til en grønbog om)
varetægtsfængsling. I oktober 2010 vedtog Parlamentet og Rådet direktiv 2010/64/EU om
retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager. I maj 2012 vedtog Parlamentet og Rådet
direktiv 2012/13/EU om ret til information under straffesager (den såkaldte »meddelelse
om rettigheder«). I oktober 2013 vedtog Parlamentet og Rådet direktiv 2013/48/EU om ret
til advokatbistand i straffesager og ret til at kommunikere under frihedsberøvelse. I juni
2011 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om anvendelse af EU-lovgivningen om
frihedsberøvelse på det strafferetlige område. Europa-Parlamentet arbejder i øjeblikket på en
initiativbetænkning om fængselsvæsenet og fængselsforhold i EU. I december 2011 vedtog
Parlamentet en beslutning om fælles EU-standarder for forholdene under frihedsberøvelse.
Kommissionen fremlagde den 27. november 2013 en pakke af lovforslag med henblik på at
fuldføre køreplanen om proceduremæssige rettigheder. I marts 2016 vedtog Parlamentet og
Rådet direktiv (EU) 2016/343 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten
til at være til stede under retssagen i straffesager. I maj 2016 vedtog Parlamentet og Rådet
direktiv (EU) 2016/800 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i
straffesager. I oktober 2016 vedtog Parlamentet og Rådet direktiv (EU) 2016/1919 om retshjælp
til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer.
H. På vej mod en EU-politik på det strafferetlige område
I september 2011 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse med titlen »På vej mod en
EU-politik på det strafferetlige område: Strafferetlig lovgivning til sikring af en effektiv
gennemførelse af EU's politikker«. I denne meddelelse forklares det, hvordan fælles EU-
minimumsregler på det strafferetlige område bedre kan beskytte borgerne mod kriminel adfærd,
og der fastlægges principper, som vil være med til at sikre, at EU-lovgivningen på det
strafferetlige område er konsekvent og sammenhængende.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Lissabontraktaten har medført en højere grad af effektivitet og ansvarlighed på det strafferetlige
område. Den har (med nogle få undtagelser, som f.eks. den europæiske anklagemyndighed)
almindeliggjort fællesskabsmetoden baseret på den fælles beslutningsprocedure og
flertalsafgørelser i Rådet. Den gamle søjlestruktur er forsvundet. EU's charter om
grundlæggende rettigheder er en integreret del af Lissabontraktaten og er retligt bindende for
Unionen (og dens institutioner og organer) samt for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-
lovgivningen. For så vidt angår internationale aftaler, indføres der en ny procedure, nemlig
»godkendelse«.
Parlamentet har vedtaget beslutninger på forskellige områder vedrørende retligt samarbejde
i straffesager, såsom bilæggelse af tvister om jurisdiktion, overvågningsforanstaltninger
som et alternativ til varetægtsfængsling, kontrolforanstaltninger efter retssagen, overførsel
af retsforfølgning, den europæiske arrestordre og den europæiske bevissikringskendelse,
Eurojust, Det Europæiske Retlige Netværk, afgørelser truffet ved udeblivelse af den tiltalte,
miljøkriminalitet, terrorisme, organiseret kriminalitet, digital retspleje, menneskehandel,
seksuel udnyttelse af børn og børneporno, den europæiske beskyttelsesordre og
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse. I
maj 2009 vedtog Parlamentet en beslutning (som ligeledes indeholdt en henstilling til Rådet) om
udvikling af et EU-område for strafferetspleje. I maj 2012 vedtog det en beslutning, der bygger
på en initiativbetænkning, om en EU-tilgang til strafferetten, som behandler spørgsmålene om,
hvilke kriterier der kan anvendes til at fastslå, hvorvidt der er behov for EU-lovgivning på det
strafferetlige område, og hvordan der sikres sammenhæng og kvalitet i strafferetten. I oktober



Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 5

2013 vedtog Parlamentet en beslutning om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning
af penge, der var baseret på henstillinger fra det særlige CRIM-udvalg.
Parlamentet har senest vedtaget beslutninger om godkendelse af udkast til direktiver
om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold, insiderhandel og
markedsmanipulation, forholdsregler mod falskmøntneri af euroen og forebyggelse af
anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Parlamentet er i øjeblikket i færd med at gennemgå en række væsentlige forslag fra
Kommissionen, omhandlende bl.a. reformen af Eurojust, oprettelse af den europæiske
anklagemyndighed, strafferetligt baseret bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle
interesser, og bekæmpelse af terrorisme.
Parlamentet vil blive involveret i evalueringen og overvågningen på området med
frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder på det strafferetlige område, som fastlagt i
Lissabontraktaten. I artikel 70 i TEUF er det fastlagt, at »Europa-Parlamentet og de
nationale parlamenter underrettes om indholdet og resultaterne af denne evaluering« af »deres
myndigheders gennemførelse af Unionens politikker i dette afsnit«, navnlig vedrørende den
gensidige anerkendelse. Ifølge artikel 85 i TEUF tilknyttes Europa-Parlamentet og de nationale
parlamenter »evalueringen af Eurojusts virke«, idet de pågældende aktiviteter reguleres i
henhold til nye bestemmelser, som skal vedtages af Parlamentet og Rådet i overensstemmelse
med den almindelige lovgivningsprocedure.
Rosa Raffaelli
04/2017
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