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Betragtning 2

Traditionelt retligt samarbejde i straffesager er baseret på flere forskellige internationale 
instrumenter, som i overvejende grad er karakteriseret ved det, man kunne kalde 
"anmodningsprincippet": Én suveræn stat fremsætter anmodning til en anden suveræn stat, 
der så afgør, om den vil efterkomme anmodningen eller ej. Dette traditionelle system har dog 
i praksis vist sig at være behæftet med visse fejl, idet det er både langsommeligt og 
kompliceret, hvilket vanskeliggør en god og effektiv retspleje i realtid. Derfor mente Det 
Europæiske Råd, der var forsamlet i Tampere i oktober 1999, at princippet om gensidig 
anerkendelse skulle være hjørnestenen i det retlige samarbejde inden for EU på både det civil-
og strafferetlige område. Som hovedregel er automatisk gensidig anerkendelse dog kun mulig 
inden for retsområder, der i al væsentlighed er harmoniseret, hvilket ofte ikke er tilfældet i 
EU, f.eks. med hensyn til anklagerens rolle og med hensyn til anerkendelse af beviser og 
udelukkelsesbestemmelsen (idet denne bestemmelse går lige fra fuldstændig udelukkelse til 
en minimalistisk tilgang i visse medlemsstater). En generel anvendelse af princippet om 
gensidig anerkendelse kunne give anledning til alvorlige retlige og forfatningsmæssige 
problemer i visse medlemsstater. Dette faktum blev udtrykkeligt fremhævet af den tyske 
delegation i Rådet i et særligt dokument, der beskriver anklagerens begrænsede rolle i 
Tyskland, hvor der er et forfatningsmæssigt krav om domstolskendelse i forbindelse med 
visse foranstaltninger. Det samme er tilfældet med reglen om udelukkelse i de tilfælde, hvor 
medlemsstaterne også skal tage hensyn til deres forfatningsmæssige krav og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis (hvis beviserne er fremskaffet ved hjælp af tortur, 
kan de ikke indgå i sagen, hvis de er fremskaffet ved hjælp af umenneskelig eller 
nedværdigende behandling kan de ikke betragtes som bevismateriale, selv om de indgår som 
en del af sagen – se sagen Gäffen mod Tyskland). Disse betingelser gælder i øvrigt også i 
andre lande, herunder Portugal. Desuden har erfaringerne med den europæiske arrestordre 
vist, at der opstår væsentlige problemer, når princippet om gensidig anerkendelse anvendes 
automatisk. Visse medlemsstater, f.eks. Irland og Det Forenede Kongerige, har indført en 
specifik grund til afvisning baseret på menneskerettighederne, og den irske højesteret 
påpegede i sagen MJELR mod Rettinger, at anvendelsen af princippet om gensidig 
anerkendelse ikke fritager en medlemsstat fra dens forpligtelser i henhold til den europæiske 
menneskerettighedskonvention. F.eks. med hensyn til tortur og nedværdigende og 
umenneskelig behandling (og analogt hermed de beviser, der relaterer til denne form for 
behandling). På denne velovervejede baggrund bør denne betragtning formuleres som ovenfor 
anført.

Betragtning 2b

Det er således nødvendigt at tage hånd om de forskelle, der fortsat findes i flere lande med 
hensyn til definitionerne af forskellige forbrydelser, for at undgå, at en medlemsstat ønsker at 
anvende en europæisk efterforskningskendelse, når den er vidende om, at de forhold, der 
retfærdiggør den, ikke udgør en lovovertrædelse i fuldbyrdelseslandet og derfor ikke kan 
straffes. Det skal i denne forbindelse nævnes, at de eksisterende retsakter om gensidig 
anerkendelse (den europæiske arrestordre, den europæiske bevissikringskendelse) afskaffede 
kontrollen af dobbelt strafbarhed og fastsatte en kategori med 32 
forbrydelser/lovovertrædelser ud fra en formodning om, at disse lovovertrædelser er så 
harmoniserede, at det ville være muligt at afskaffe omtalte dobbelte strafbarhed. I praksis var 
det imidlertid ikke tilfældet. Hvad angår definitionen af "voldtægt", er den svenske definition 
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("helpless state") så specifik, at den ikke svarer til andre medlemsstaters definitioner. Det 
skulle ligeledes sikres, at sager om overtrædelser vedrørende skatter, told og afgifter blev 
udelukket fra denne kategori.

Betragtning 10a

Der blev tilføjet en betragtning, som understreger, at proportionalitet er et forfatningsmæssigt 
krav i flere medlemsstater i henhold til artikel 8 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention. Enhver synlig overtrædelse af disse krav skal give 
fuldbyrdelsesmyndigheden mulighed for at afvise foranstaltningen med henvisning til, at der 
er tale om en overtrædelse af menneskerettighederne eller af grundlæggende 
forfatningsprincipper. Ifølge proportionalitetsprincippet skal EU kun træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målene. Det betyder, at initiativet skal stå i 
rimeligt forhold til det tilstræbte mål, dvs., at når EU råder over flere interventionsmidler, der 
er lige effektive, skal der vælges det middel, der giver medlemsstaterne og borgerne de største 
frihedsgrader. Hermed støtter man yderligere respekten for de grundlæggende nationale 
forfatningsprincipper.

Betragtning 10b

Det er meget vigtigt at sikre, at den europæiske efterforskningskendelse bliver sendt til de 
kompetente myndigheder for at forebygge risikoen for, at uvedkommende myndigheder bliver 
involveret i udvekslingen af personoplysninger. Som eksempel kan nævnes EUROJUST, 
eftersom det er et særligt EU-organ, der har til formål at tilskynde til og forbedre 
koordineringen af efterforskningerne og straffesagerne mellem de kompetente myndigheder.
Det skal sikre fortroligheden af de fremsendte oplysninger for at beskytte de involverede 
personers grundlæggende rettigheder og sikre gensidigheden i forbindelse med de 
oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder. De kompetente retlige 
myndigheder har fortsat mulighed for at benytte andre kanaler, der sikrer, at oplysningerne 
fremsendes på fortrolig og sikker vis til fuldbyrdelsesmyndigheden.

Betragtning 11

I denne betragtning, der især gengiver indholdet i artikel 8, opfordres de retlige myndigheder 
til at samarbejde i en ånd af gensidig tillid og fremme mekanismer, ikke kun for at lette 
samarbejdet mellem myndighederne, men også for at forbedre retsbeskyttelsen af de 
individuelle rettigheder. Hensigten med den mulige tilstedeværelse af en kompetent 
myndighed fra udstedelsesstaten under fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, med det formål at kunne yde fuldbyrdelsesmyndighederne bistand, 
er, at en sådan tilstedeværelse kan være af afgørende betydning, når det f.eks. er nødvendigt 
for at sikre anerkendelse af beviser eller for at udstede supplerende europæiske 
efterforskningskendelser i forbindelse med fuldbyrdelsen af foranstaltningen. Dette er ikke til 
hinder for, at tilstedeværelsen kan afvises, hvis det ville være i strid med de grundlæggende 
retsprincipper i fuldbyrdelsesstaten. Formålet med tilstedeværelsen af en kompetent 
myndighed i udstedelsesstaten er alene at bistå myndighederne i fuldbyrdelsesstaten.

Betragtning 13a
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For at sikre retten til en retfærdig dom er det nødvendigt at sikre en effektiv adgang til 
domstolsprøvelse. Der er behov for særlige garantier i forbindelse med godkendelse og 
fuldbyrdelse af en europæisk efterforskningskendelse for at sikre en effektiv beskyttelse af de 
pågældendes rettigheder. Minimumsreglerne for beskyttelse i straffesager omfatter bl.a. 
uskyldsformodning og ret til ikke at inkriminere sig selv, ret til at blive informeret om 
anklagen, ret til juridisk repræsentation og ret til gratis bistand fra en tolk (artikel 48 i chartret 
og artikel 6, stk. 2 og 3, i den europæiske menneskerettighedskonvention). Dette er især 
relevant i forbindelse med den europæiske efterforskningskendelse, idet vidner, der er 
fremskaffet på en måde, der er i strid med denne ret, ikke må anvendes mod de sigtede.

Artikel 1

Denne artikel indeholder en definition af den europæiske efterforskningskendelse og 
præciserer, at formålet med den europæiske efterforskningskendelse først og fremmest er en 
specifik efterforskningsforanstaltning. Stk. 2 fastsætter princippet om gensidig anerkendelse 
som et kendetegn ved Den Europæiske Union (artikel 82 TEUF). Det retlige samarbejde på 
det civile og strafferetlige område har været anset for centralt siden Rådet i Tampere i 1999. 
Princippet om gensidig anerkendelse har vist sig at være et grundlæggende princip i det 
europæiske samarbejde for at opnå et område og en kultur med større sikkerhed, frihed og 
ansvarlighed. Overordnet set kan man sige, at mens den traditionelle gensidige retshjælp 
fortsat er kendetegnet ved princippet om national suverænitet, bygger princippet om gensidig 
anerkendelse på en forestilling om ligestilling og tillid. Det giver en merværdi, navnlig på 
grund af judicialiseringen, de begrænsede grunde til afvisning og fastsættelsen af tidsfrister. I 
forbindelse med judicialiseringen og ordningen vedrørende gensidig retshjælp fuldbyrdes 
anmodningerne i princippet kun via de centrale myndigheder. Dette princip er imidlertid 
blevet blødt op i årenes løb inden for rammerne af Den Europæiske Union, men der er stadig 
mulighed for et statsligt filter. Gensidig anerkendelse omfatter derimod en fuldstændig 
judicialisering af procedurerne. Den omfatter direkte fremsendelse mellem de retlige 
myndigheder med respekt af princippet om magtadskillelse, men tillader ikke indgreb fra den 
udøvende magt, og denne gensidige tillid betyder en forenkling og en fremskyndelse af 
procedurerne. Med hensyn til de begrænsede grunde til afvisning, er den væsentligste svaghed 
ved gensidig retshjælp, at den omfatter mange grunde til afvisning. Disse grunde giver 
mulighed for mistillid, der kan vanskeliggøre eller ligefrem hindre samarbejde, og der er i vid 
udstrækning mulighed for at udøve skøn. I forbindelse med ordningen vedrørende gensidig 
anerkendelse er fuldbyrdelsen af en udenlandsk retsafgørelse obligatorisk, medmindre en af 
grundene til afvisning kan gøres gældende, og disse grunde til afvisning er opført på en 
udtømmende liste og begrænset til objektive grunde til afvisning af samarbejde. Alle 
skønsbestemte grunde er i princippet fjernet. Normalt er der i ordningen vedrørende gensidig 
retshjælp ingen forpligtelser i henseende til tidsfrister (artikel 6, stk. 2, i Europarådets 
konvention af 1959 om gensidig retshjælp i straffesager). Derimod indeholder ordningen om 
gensidig anerkendelse specifikt angivne tidsfrister. Det er nødvendigt at fastsætte tidsfrister, 
da de letter og fremskynder det retlige samarbejde. Princippet om gensidig anerkendelse 
betyder, at hvis den medlemsstat, der fuldbyrder en dom, har tillid til retsafgørelsen fra den 
medlemsstat, der traf den, bør den have tillid til den måde som den anden medlemsstat 
fuldbyrder den på. Der fastholdes imidlertid i nærværende forslag en betydelig og berettiget 
skønsmargen, der skal sikre respekten for de lovmæssige og forfatningsmæssige forskelle 
mellem medlemsstaterne. Stk. 3 bekræfter vigtigheden af at overholde de grundlæggende 
rettigheder og de grundlæggende retsprincipper i henhold til forslaget fra Det Europæiske 
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Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Retsbeskyttelsen af de individuelle rettigheder 
(behandling af mistænkte, den tilhørende ret til et forsvar etc.) må således ikke bliver negativt 
berørt af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse. Beskyttelsen skal tværtimod 
øges i løbet af processen. I denne forbindelse kan der forekomme tilfælde, hvor det vil være 
nødvendigt med et mindstesæt af fælles bestemmelser, der fremmer anvendelsen af princippet 
om gensidig anerkendelse. Det er især tilfældet i forbindelse med beskyttelse af den sigtede, 
retten til forsvar og beskyttelsen af ofret og retten til at blive hørt, med respekt af de 
grundlæggende frihedsrettigheder. Straffesager bidrager til at styrke strafferettens 
generalpræventive virkning. Retssikkerhedsbegrebet indebærer, at en stats udøvelse af sine 
sanktionskompetencer ikke kun drejer sig om de materielle betingelser, men også sikrer de 
processuelle formaliteter, der beskytter de grundlæggende rettigheder, indtil den endelige 
retsafgørelse (nulla poena, sine processu iditio). Formålet med straffesagen er, at 
retfærdigheden sker fyldest, hvilket naturligvis indebærer, at sandheden bliver afdækket 
proceduremæssigt korrekt, dvs. i overensstemmelse med princippet om beskyttelse af 
borgernes grundlæggende rettigheder.

Artikel 2

Artikel 2 indeholder definitionerne på en række begreber i forslaget.

Der er medtaget definitioner på "udstedelsesstat" og "fuldbyrdelsesstat", eftersom disse 
begreber anvendes hyppigt i nærværende direktiv, og idet de adskiller sig fra 
"udstedelsesmyndighed" og "fuldbyrdelsesmyndighed". Definitionen af 
"udstedelsesmyndighed" er blevet ændret, således at den ikke længere omfatter ikkeretlige 
myndigheder, f.eks. politiet. Retlige myndigheder kan defineres som alle de myndigheder, der 
udøver dømmende magt, dvs. myndigheder, der i overensstemmelse med de ved lov fastsatte 
procedurer træffer bindende afgørelser, der kategoriseres som "retsafgørelser".
"Fuldbyrdelsesmyndighed": Det er også medlemsstaterne, der beslutter, hvilke myndigheder 
der udpeges som fuldbyrdelsesmyndigheder. Medlemsstaterne har dog ikke ubegrænset 
spillerum, eftersom det kræves, at fuldbyrdelsesmyndigheden er en myndighed, der er 
kompetent til at gennemføre den efterforskningsforanstaltning, der er nævnt i den europæiske 
efterforskningskendelse i et lignende nationalt tilfælde. Hvis den europæiske 
efterforskningskendelse udstedes med henblik på ransagning af et hus på en bestemt adresse i 
medlemsstat A, skal fuldbyrdelsesmyndigheden være en myndighed, som i et lignende 
nationalt tilfælde ville have kompetence til at træffe afgørelse om at ransage et hus det 
pågældende sted.


